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RESUMO:  

Este trabalho tem como objetivo analisar a ação de Robert Reid Kalley no Brasil, averiguando 
a sua relação com a disseminação de novas práticas civilizatórias e educacionais a partir de 
meados do século XIX. O referencial teórico-metodológico está pautado em Ester Nascimento 
(2004, 2007a, 2007b), Max Weber (2002), Norbert Elias (1994), Roger Chartier (1990), Carlo 
Ginzburg (2007) os quais trabalham com conceitos como associações voluntárias, cultura, 
impressos protestantes, práticas, e método indiciário.  O texto proposto justifica-se pela 
insuficiência de estudos sobre impressos, livros e leitores protestantes na historiografia 
educacional brasileira. Os resultados permitem perceber a configuração de novas ações e a 
difusão de novas práticas civilizatórias, a inculcação de novos hábitos no povo brasileiro 
durante o século XIX. 

PALAVRAS-CHAVE: Robert Reid Kalley; Práticas Educacionais Protestantes; Práticas 
Civilizátorias. 

 

ABSTRACT:  

This paper aims to analyze the action of Robert Reid Kalley in Brazil, looking into his 
relationship with the dissemination of new educational and civilizing practices from the mid-
nineteenth century. The theoretical method is ruled by Esther Birth (2004, 2007a, 2007b), 
Max Weber (2002), Norbert Elias (1994), Roger Chartier (1990), Carlo Ginzburg (2007) who 
work with concepts such as voluntary associations, culture, Protestant forms, practices, and 
evidentiary method. The proposed text is justified by the lack of studies on printed books and 
readers Protestants in Brazilian education historiography. The results allow to understand the 
configuration of new shares and the diffusion of new practices civilizing, the inculcation of 
new habits in Brazilian people during the nineteenth century. 

KEYWORDS: Robert Reid Kalley; Protestant Educational Practices; Civilizing Practices. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo tem como objetivo analisar a ação do agente da Sociedade Bíblica 

Britânica e Estrangeira, Robert Reid Kalley, e sua relação com a disseminação de novas 

práticas educativas e civilizatórias no Brasil no período de 1855 a 1864; assim como, mapear 

a ação dos colportores iv vinculados à Kalley no Brasil, buscando compreender a amplitude 

dessa atuação de protestantes no país. Como também, compreender como os impressos 

protestantes repercutiram na inserção ao cotidiano das pessoas que a eles tiveram acesso e, 

averiguar de que maneira Kalley foi propagador de um modelo religioso e educacional no 

Brasil dos Oitocentos. Para isso, utilizamos como aporte teórico-metodológico alguns autores 

dentre eles, Ester Nascimento (2004, 2007), Max Weber (2002), Norbert Elias (1994) e Roger 

Chartier (1990), Antônio Nóvoa (1995), os quais oferecem categorias de análise que servem 

de ferramentas para a produção de tal pesquisa, tais como biografia, Protestantismo, 

associações voluntárias, cultura, práticas e representação. Ao desenvolver esta pesquisa pôde-

se perceber que os impressos protestantes forjaram a difusão de novas práticas culturais, 

inculcando novos hábitos no povo brasileiro durante o século XIX. 

O texto proposto justifica-se pela insuficiência de estudos sobre impressos, livros e 

leitores protestantes na historiografia educacional brasileira e no campo de pesquisa da 

História da Educação. As leituras realizadas ofereceram um arcabouço e ferramentas 

necessárias para a produção deste artigo, dentre elas, o passo inicial foi o projeto de pesquisa 

intitulado Imprensa Protestante nos Oitocentos, de autoria de Ester Nascimento (2007a, p. 1), 

o qual “propõe elaborar uma tipologia dos impressos protestantes que circularam no Brasil 

durante os Oitocentos”. Outra fonte fundamental para este estudo é o livro Lembranças do 

Passado, publicado em quatro volumes, que exibe cartas e relatórios utilizados por Kalley e 

colportores, além de outros que faziam parte das associações bíblicas. Esses documentos 

foram organizados e publicados por João Gomes da Rocha, brasileiro e filho adotivo de 

Kalley. Além do referencial teórico analisado, tais fontes auxiliam para fundamentar, 

aperfeiçoar e preencher lacunas existentes sobre a ação protestante no Brasil dos Oitocentos.  

Este estudo implica acuidade na investigação ao revelar alguns desafios que se fazem 

necessárias para subsidiar a esta pesquisa, pois, trata-se de um assunto pouco explorado 

decorrente das lacunas existentes no campo de pesquisa em História da Educação. Ao iniciar a 

investigação levantamos aspectos que se relacionam à ação de um grupo protestante norte-

americano, o presbiteriano, que contribuiu para a inserção do processo de alfabetização no 

Brasil através de instalações de escolas, durante o século XIX. Para tanto, elaboramos 
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algumas questões: de que maneira Robert Reid Kalley foi propagador de um modelo religiosa 

e educacional no Brasil? Quais os títulos e temas de impressos protestantes que circularam no 

Brasil durante o século XIX sob a sua ação? Qual o papel das sociedades bíblicas na difusão 

do Protestantismo? Qual a contribuição desses impressos para os futuros leitores nos 

Oitocentos? Quais foram os colportores que trabalharam com Kalley e sua importância na 

difusão do Protestantismo? Buscar responder tais questionamentos permitirá o esclarecimento 

não só a essas, mas, a outras questões que surgirem durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Um dos procedimentos úteis na realização dessa investigação é o método indiciário 

elaborado por alguns historiadores, como é o caso do italiano Carlo Ginzburg (2007) para 

auxiliar no desvelamento de práticas culturais. De acordo com esse método, devemos ficar 

atentos aos pormenores reveladores de modo a apreender e desembaraçar para além da 

superfície do texto, o emaranhado de fios que formam a malha textual.  

 

SOCIEDADES BÍBLICAS E A DIFUSÃO DE IMPRESSOS PROTESTANTES 

 

A propagação  dos impressos protestantes chegou ao Brasil em meados do século XIX, 

por membros de Sociedades Bíblicas: a Britânica (BFBS) e a Americana (SBA). Ambas 

tinham o propósito de divulgar a Bíblia e demais impressos religiosos na língua vernácula de 

cada povo. Para realizar o trabalho de exportação e disseminação dos impressos, essas 

associações voluntárias contavam com a ajuda de portadores, comandantes de navios, 

comerciantes, agentes e vendedores ambulantes, os colportores. O uso desses impressos 

extrapolou a área religiosa, sendo utilizados também como livros didáticos nas escolas 

protestantes e nas escolas dominicais como material pedagógico para alfabetizar seus alunos, 

desviando-se da área da Teologia, ou seja, como “dispositivos através dos quais os indivíduos 

visam impor determinadas representações do grupo social em que encontram-se inseridos” 

(NASCIMENTO, 2007a, p. 23). 

As Sociedades Bíblicas são compreendidas aqui como associações voluntárias 

(WEBER, 2002), as quais eram compostas por integrantes denominados agentes e 

colportores, dentre outros. O agente tinha nível superior e era o representante responsável no 

país ao qual desenvolvia o trabalho de evangelização e distribuição dos impressos. Já o 

vendedor ambulante, ou colportor, como ficou conhecido no Brasil, geralmente tinha 

formação primária.  
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As Sociedades Bíblicas eram compostas principalmente por esses integrantes, os quais 

se tornaram responsáveis pelo trabalho de disseminação dos impressos protestantes. Os 

colportores percorriam até as residências das pessoas, falando e expondo o material 

evangélico dia a dia. Em seu trabalho deveria observar a cidade mais apropriada para futuras 

instalações de igrejas e escolas protestantes. E, quando encontravam pessoas que não sabiam 

ler, estrategicamente, oferecia o envio de um professor missionário, vinculado à Missão 

Presbiteriana no Brasil, para ensiná-los a ler. Esta foi à maneira que encontraram para 

preparar o território para a inserção de suas igrejas e escolas, e logo, propagar o 

Protestantismo. (MAZÊO e NASCIMENTO, 2009). Vale ressaltar que o sujeito ao qual 

proponho estudar, Kalley, foi um importante personagem na história do Protestantismo não 

somente no Brasil, como também em Portugal, na primeira metade dos Oitocentos, agente 

respeitável da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres. 

As Sociedades Bíblicas tinham por finalidade colaborar com o povo, através do 

trabalho de evangelização. Os protestantes que aqui chegaram, no inicio do século XIX, 

notaram a ausência da Bíblia para o povo brasileiro. Então resolveram educar por meio dela, 

pois defendiam que era necessário saber ler para lerem a Bíblia.  

 Foi através da difusão dos impressos protestantes que pessoas iletradas puderam não 

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

abastadas tinham acesso a leitura. As camadas populares foram excluídas desse processo, 

também com forte influência da Igreja Católica.   

 Tendo clareza de que os impressos são espaços de divulgação e circulação de idéias, 

inculcando novas formas de pensar e agir, concordamos com Le Goff quando afirma que 

  

O documento não é inócuo. É antes de mais o resultado de uma montagem, 
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 
produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 
ser manipulado, ainda que pelo silêncio (LE GOFF 1984, p. 103). 

   
Os impressos são aqui compreendidos como monumentos por terem criado novas 

formas de pensar e agir que foram incorporadas e difundidas pelos brasileiros que aceitaram o 

Protestantismo, formando novos grupos sociais com novos paradigmas, novas maneiras de 

compreender as coisas e o mundo. Diversos tipos de impressos foram produzidos e utilizados 

por grupos protestantes, como a Bíblia, o Novo Testamento, livros e folhetos e hinos, alguns 

desses serviram ainda como material didático-pedagógico. A organização de distribuição e 

venda competiu às Sociedades Bíblicas. No Brasil, o agente Kalley firmou essa ação através 
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de pedidos feitos Inglaterra, e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, sediada em 

Londres. Da Inglaterra mandou vir aproximadamente 200 ou 300 Bíblias e, 2.000 ou 3.000 

livretos e folhetos (ROCHA 1941, p. 45). 

A questão da disseminação de impressos religiosos fluiu numa população ainda pouco 

conhecedora de seus direitos e do Protestantismo. Durante o século XIX, havia diversas 

pessoas não alfabetizadas e, com o trabalho de venda dos impressos, missionários 

protestantes, agentes e vendedores ambulantes trabalharam em conjunto no processo de 

aproximação da leitura aos desconhecedores das letras. Pois, esse grupo de estrangeiros além 

de divulgar o material evangélico, ofereciam aulas para alfabetizar a quem desejasse aprender 

a ler para desfrutar da Palavra do Senhor. As pessoas passaram a frequentar as escolas 

dominicais e escolas protestantes para ter acesso à palavra impressa.   

Grande parte da literatura protestante que circulou no Brasil durante o século XIX, foi 

editada pela gráfica e editora Livraria Evangélica da Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, e no 

Brasil, pela Casa Vanorden, enquanto que as Bíblias vinham da Inglaterra e dos Estados 

Unidos (NASCIMENTO, 2007, p. 16).  

Em 1850, a Sociedade Bíblica Britânica distribuiu 200 Novos Testamentos em alemão 

na cidade de Petrópolis. No ano seguinte, foi enviada uma remessa de 1.000 Bíblias em 

português a um negociante na cidade do Rio de Janeiro e, 36 a um correspondente, em 

Salvador. No ano de 1852, o mesmo negociante do Rio de Janeiro recebeu desta Sociedade 

uma quantia correspondente a 700 Bíblias Sagradas. Segundo Rocha (1941), até 1854, a 

Sociedade Bíblica Britânica enviou para o Brasil aproximadamente 2.500 exemplares. Dois 

anos depois, o agente Robert Reid Kalley realizou um pedido à Inglaterra de 

aproximadamente 200 ou 300 Bíblias e, 2.000 ou 3.000 livretos e folhetos. 

Não somente a Sociedade Bíblica Britânica atuava em Brasil, mas também, a norte-

americana. No ano de 1842, a Sociedade Bíblica Americana, sediada em Nova Iorque, 

distribuiu no Brasil 55 Bíblias e 93 Novos Testamentos, para algumas cidades do Pará e do 

Rio Grandev. No período de 1842 a 1853, esta associação voluntária distribuiu gratuitamente 

em várias partes do território brasileiro aproximadamente 600 Bíblias e 900 Novos 

Testamentos em português. Esta pesquisa não localizou o responsável por esta distribuição. 

Além disso, enviou 100 Bíblias e 209 Novos Testamentos para o americano Nathan Sands, 

que morava no Rio de Janeiro.  
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 Os dados a seguir apresentam os tipos, quantidades e títulos de impressos que 

circularam no país durante o período estudado nesse texto, podendo dar destaque em alguns, 

ao remetente, destinatário ou local destinado. 

 
QUADRO 1. Circulação de Impressos protestantes no Brasil, no período de 1856 a 1864vi.  
DATA/ANO  COLPORTOR E 

LOCAL 
TIPO 

DE IMPRESSO 
QUANTIDADE E TÍTULO DOS 

IMPRESSOS 
1856 - Livros, livretos e 

folhetos 
200 ou 300 Bíblias e aproximadamente 
2.000 ou 3.000 livretos e folhetos  

09/1856 Francisco da Gama 
(RJ) 

Livros e folhetos 12 Bíblias, 48 Novos Testamentos 10 
folhetos Divina Autoridade 

11/1856 Francisco da Gama 
(RJ) 

Livros 51 

12/1856 - Livros e folhetos 34 Novos Testamentos 
 45 folhetos 

01/1857 - Livros e folhetos 29 Bíblias  
36 Novos Testamentos  
 31 folhetos  

02/1857 - Livros e folhetos 68 Bíblias 
 28 Novos Testamentos 
 33 folhetos 

03/1857 - Livros e folhetos 56 Bíblias 
14 Novos Testamentos  
 21 folhetos 

04/1857 - Livros e folhetos 35 Bíblias  
13 Novos Testamentos  
22 folhetos 

05/1857 - Livros e folhetos 45 Bíblias 
 29 Novos Testamentos  
 24 folhetos 

05/1857 Rio de Janeiro Folhetos e 
cartilhas para as 
escolas  

850 folhetos Viagem do Christão;  
1.700 folhetos Três perguntas sobre a 
Bíblia “e uma boa quantidade de 
cartilha (bem aceitas nas escolas), 
como Henriquinhos além de outras 
publicações compradas na Sociedade 
Americana de Tratados” (p. 53).  

06/1857 - Livros e folhetos 29 Bíblias 
 14 Novos Testamentos  
 7 folhetos 

- - Livros e folhetos 262 Bíblias 
168 Novos Testamentos 
183 folhetos 
Distribuição gratuita 4 Novos 
Testamentos e 1.076 folhetos 

12/1858 Laranjeiras/SE. Folhetos 300 folhetos Divina Autoridade 
6 folhetos que constam na Bíblia 
20 folhetos Viagem do Cristão  
20 folhetos que constam no Novo 
Testamento  
160 folhetos   

03/1859 - Livros e livretos 12 Bíblias portuguesas 
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20 Novos Testamentos dourados 
20 Novos Testamentos pequenos 
20 Novos Testamentos ordinários 20 
Bíblias alemãs e 20 Novos 
Testamentos alemães  

01 a 06/1859 - Livros  731 Bíblias portuguesas 
95 Bíblias alemãs 
18 Bíblias inglesas 
2 Bíblias italianas 
1 Bíblia hebraica 
971 Novos Testamentos portugueses  
100 Novos Testamentos alemães 
12 Novos Testamentos franceses 
6 Novos Testamentos italianos 
10 Novos Testamentos espanhóis  
1 em grego 

1863 a 1864 Francisco da Gama; 
Francisco de Souza 
Jardim;  
Manuel Fernandes 

Livros 419 Bíblias  
854 Novos Testamentos  

Fonte: ROCHA, João Gomes da. Lembranças do Passado. Vols. 1. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de 
Publicidade Ltda, 1941. 
 

Para funcionar as Sociedades Bíblicas contavam com o trabalho de seus membros, 

como já foi mencionado neste texto, vale lembrar o papel dos colportores na difusão dos 

impressos protestantes no país de atuação. Do mesmo modo que, como agente Kalley fez 

história na ação evangelizadora que desempenhou na organização de expandir o 

Protestantismo no Brasil no século XIX. 

O quadro abaixo apresenta os colportores que estavam sob a direção de Kalley, 

podendo destacar o local em que atuaram.   

 

QUADRO 2: Colportores e Área de Atuação (1855-1867)vii  
 

COLPORTORES ÁREA DE ATUAÇÃO 
Francisco da Gama  Rio de Janeiro 
Manuel de Souza Jardim  Rio de Janeiro 
Francisco Silva Jardim  Rio de Janeiro 
Pedro Nolasco de Andrade  Sergipe  
José Pereira Louro Majé (RJ) e Minas Gerais  
Antônio Marinho da Silva  Pernambuco  
Manuel B. de Menezes - 
Henrique Vieira  - 
João Severo - 
José de S. Diogo - 
Manuel Fernandes  Rio de Janeiro 
Felíx  Porto Alegre e Rio de Janeiro  
João Manuel G. dos Santos - 
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Manuel Vieira de Souza  Lisboa e Rio de Janeiro  
Antônio Rodrigues da Veiga  Lisboa  
Bernardino de Oliveira Rameiro  Rio de Janeiro 
Manuel P. Cunha Bastos  Minas Gerais  
João Antônio de Menezes  - 
João José da Costa  São Paulo 
José Bastos  - 
Guilherme Pitt  São Paulo  
Antônio Patrocínio Dias  Pernambuco e Vitória  
Fonte: ROCHA, João Gomes da. Lembranças do passado. Vol. 1 e 2.  

  
 

Os colportores que trabalhavam para Kalley recebiam em média 50$000 (cinqüenta 

mil réis) por mês, o que corresponde à uma hora de trabalho diário. Entretanto, quem 

trabalhasse mais de uma hora por dia, receberia 60$000 (sessenta mil réis) e, por todo o dia, 

80$000 (oitenta mil réis). Os vendedores tinham por obrigação fazer um relatório diário, 

bastante minucioso para apresentar semanalmente ao seu agente. Registravam data, locais que 

passaram, os títulos, a quantidade vendida e a distribuída gratuitamente. Deviam descrever a 

cidade visitada, seu comercio, a presença da Igreja Católica e os prováveis pontos de fixação. 

Se seu chefe estivesse fora, o documento seria enviado semanalmente pelos Correios, de 

modo que o agente acompanhasse todo o movimento de seus subordinados (NASCIMENTO, 

2007, p. 16).  

 

ROBERT REID KALLEY, UM IMIGRANTE EM TERRAS BRASILEIRAS 

 
Pioneiro da evangelização Protestante no Brasil foi médico, ministro do Evangelho, 

pastor e escritor. A sua prestação de serviços sociais levou-o a atender várias classes, 

sobretudo as mais desfavorecidas, dando auxílio como médico e como polemista ao utilizar a 

imprensa tornando-se sua principal aliada, pois através dela propagou o Protestantismo 

objetivando alcançar toda a população possível. Foi por meio do impresso, importante veículo 

de informação e divulgação, que se fez possível para muitos brasileiros ter acesso ao 

conhecimento bíblico e logo, a leitura e escrita, o que permitiu a aproximação das ideias do 

cristianismo protestante que se consolidou também, através do trabalho de publicação em 

jornais, o que se pôde firmar definitivamente o que conhecemos atualmente por 

Protestantismo.  

Mesmo já iniciado o trabalho de evangelização, Kalley tornou-se agente da Sociedade 

Bíblica Britânica e Estrangeira (BFBS), somente em meados da década de 50 do século XIX, 
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vendendo e distribuindo livros e folhetos, visitando casas e lojas, conversando sobre o 

sagrado, realizando longas caminhadas e utilizando-se somente da montaria. Realizou 

reuniões e cultos domésticos, para conformar e consolidar grupos com interesses comuns e 

cultivar vínculos de amizade e de sociabilidade.  

Estudar a ação de um sujeito ou grupo exige executar uma análise habilidosa 

procurando capturar as representações de uma cultura em suas entranhas, compreendê-la em 

sua estranheza e originalidade sobre as várias formas de pensar e agir de uma sociedade, pois  

 

a biografia intelectual à maneira de Febvre é, de fato, a história da sociedade, 
atendendo a que situa os seus heróis simultaneamente como testemunhas e 
produtos dos condicionamentos coletivos que limitam a livre invenção 
individual. (...) a uma história dos sistemas de crenças, de valores e de 
representações próprios de uma época ou de um grupo, (...) história das 
mentalidades (CHARTIER, 1990, p. 39). 

 

 A atuação estratégica desses indivíduos contribuiu para forjar novos hábitos e 

tradições à época, assim como a utilização, articulação e circulação de novas ideias, através 

do impresso, tiveram fundamental importância naquele contexto histórico da implementação 

de uma cultura protestante num país católico. Em pouco tempo os resultados começam a 

surgir, a exemplo da Gabriela Carneiro Leão que aceitou a nova doutrina religiosa do 

Protestantismo. Irmã do Marques do Paraná e avô de Nicolau S. do Couto Esher, escritor 

cristão e fundador do jornal O Cristão. Essa informação permite-nos perceber a influência 

social que o missionário Kalley cultivou no Brasil.  

 O Rev. James Cooley Fletcher, agente da Sociedade Bíblica Americana (SBA), já se 

encontrava no Rio de Janeiro em meados da década de 50 e havia solicitado ao seu superior, 

R. Baird, o envio de dois ou três madeirenses, para auxiliarem no trabalho evangélico no 

Brasil, levando-se em consideração que a Constituição Federal não permitia a prática de 

cultos em língua estrangeira. Assim, R. Baird convidou Kalley para trabalhar no Brasil, que 

chega em 1855, junto a sua esposa, Sarah Pouton Kalley.   

Com o propósito de desenvolver atividades de evangelização entre os brasileiros, o 

casal Kalley, vinculado à Igreja Congregacional, persistiu na busca de novos convertidos, 

desenvolvendo um trabalho que possibilitou posteriormente a formação de diversas 

comunidades protestantes, tais como presbiterianas, batistas e outras.  

Em meio às suas atividades, publicou folhetos de propaganda religiosa no jornal 

Correio Mercantil, do Rio de Janeiro. Tornou-se amigo do Imperador D. Pedro II, recebendo 
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dele várias visitas cordiais.  Foi Ministro Evangélico, indivíduo importante para a inserção do 

Protestantismo no Brasil e em Portugal em meados do século XIX. 

Com a ajuda de sua esposa Sarah, produziu e publicou hinos sagrados para serem 

cantados nos cultos diários, os quais também foram utilizados como recurso pedagógico nas 

Escolas Dominicais. A primeira edição dos Salmos e Hinos no Brasil foi publicada em 1861, 

pela Tipografia Laermmert, pioneira do mercado livreiro e tipográfico brasileiro, seis anos 

após a sua primeira edição na Tipografia Laemmert, em Londres.  

Em apenas três anos de sua chegada, fundou a Igreja Evangélica Fluminense em 11 de 

julho de 1858, permanecendo no país por 21 anos e, ao voltar para a Escócia, seu país de 

origem, nomeou sua nova residência de “Campo Verde”, em homenagem ao Brasil (ROCHA, 

1941).    

Sobre o Brasil, Kalley ressaltou que “o tamanho do Brasil e as suas relações políticas 

da época, não permitia que fosse um país ignorado” (ROCHA 1941, p. 14). Uma de suas 

estratégias de atuação foi a de consolidar ciclos de amizade com as pessoas mais prosperas da 

sociedade, dentre essas o Imperador D. Pedro II. Enquanto a religião do país Kalley declara: 

 
Não havia entusiasmo nem sujeito geral aos dogmas e costumes da “Igreja 
do Estado” (...) Os padres e os “bons católicos ortodoxos” observavam, com 
tristeza, a marcha do Protestantismo na Europa e o aumento de atividade das 
sociedades bíblicas (ROCHA 1941, p. 26). 

    
Para atuar no Brasil Kalley contou com o apoio de um grande amigo, o colportor 

madeirense Francisco da Gama, que realizava todo o trabalho de evangelização na cidade do 

Rio de Janeiro. Eles mantinham contato através de cartas das quais, Gama descrevia os 

relatórios referentes à venda e ou distribuição gratuita dos impressos protestantes, como 

também realizava pedidos quando necessário, além de relatar dias de cultos e os fatos 

ocorridos a favor ou contra aos seus preceitos religiosos.  

Com experiência na Ilha da Madeira, em Portugal, Kalley trouxe o modelo de Escolas 

Dominicais e tal ação gerou e produziu bons frutos a favor do Protestantismo no Brasil. As 

escolas eram gratuitas e abertas a todos, crianças, jovens, adultos e negros. Eram divididas em 

classes para as crianças, jovens e para os adultos, ministradas por Sarah Kalley, que instruía 

em língua portuguesa, utilizando como recurso pedagógico diversos impressos religiosos, 

práticas de cantigas através de hinos sacros e principalmente estudo e aplicação da Bíblia em 

vernáculo, tornando-se o principal material didático nessa escola. Em vista a experiencia em 

outros países, Kalley tinha uma visão que divergia no que diz respeito as práticas educativas 

do Brasil 
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A educação no município da Côrte, não mostrava muito adiantamento. O 
estado mantinha 26 escolas primárias, sendo 17 para meninos, com 909 
alunos e, 9 para meninas com 555 alunas. A instrução particular era dada em 
97 casas, das quais 51 eram para meninos, com 2.864 alunos e, 46 para 
meninas com 1.626 alunas. Havia também algumas escolas secundárias e 
acâdemias, com um total de 300 estudantes (ROCHA 1941, p. 26). 

 
A classe dos negros era dirigida por Kalley, e aqueles que puderam participar viram 

nesse ato a oportunidade de serem incluídos no meio sócio-cultural dos letrados. Mas não 

somente os negros puderam ser alfabetizados, diversas pessoas pertencentes a diversas classes 

e de origens nacionais ou estrangeiras. Através do trabalho de colportagem, das reuniões 

domiciliares, sendo importantes estratégias que encontraram para propagar e preparar as 

regiões do país, para a inserção de suas futuras instituições, seja de cunho religioso ou 

educacional. Segundo Nascimento (2007, p. 18), como resultado do trabalho inicial de Kalley, 

até 1934 existiam 3.912 escolas dominicais com 14.832 professores e 166.164 alunos.  

A Escola Dominical teve origem na Inglaterra, fundada por Robert Raikes em 1781. 

No Brasil, esse modelo pedagógico foi iniciado por Kalley, que originou resultados dos quais 

resiste até os dias atuais, em aspectos de marco denominacional e através de objetivos que se 

firmaram possíveis de atuação. Atividades que possibilitaram a inserção e incentivo de 

práticas de leituras as diversas classes da sociedade, assim como a inclusão dos negros a 

participação das reuniões e até das escolas dominicais, o que ocasionou alguns problemas, 

pois esses tinham que abandonar o trabalho aos domingos para se dedicarem a estudar a 

Palavra do Senhor, aborrecendo dessa forma aos seus donos, os senhores de engenho e donos 

de fazendas que não aceitavam essa idéia.  

No período de 1856 a 1859, Kalley realizou vários pedidos de impressos à Sociedade 

Bíblica Britânica para distribuí-los em território brasileiro.  Totalizando aproximadamente 

1.791 Bíblias, sendo que destas 95 em alemão, 18 em inglês, duas em italiano, uma em 

hebraica. 2.310 Novos Testamentos, destes, 971 portugueses; 120 alemães; 12 franceses; seis 

italianos; 10 espanhóis e um em grego. Preparou e imprimiu folhetos, tais como, “A Cobra de 

Bronze” e “O Remédio Eficaz para os doentes mais desesperados”. Redefiniu o antigo tratado 

– “O que é a Bíblia?”. Traduziu o livro “A Viagem do Cristão” ou “O Peregrino”, obra 

original de João Bunyan, e publicou-a na íntegra no Correio Mercantil, jornal do Rio de 

Janeiro. Este foi o primeiro ato memorável de propaganda protestante no Brasil, pois que, 

lançando mão da imprensa diária, ampliava assim um circulo maior de leitores. Em 14 de 

dezembro de 1858, foram encaminhados para a cidade sergipana Laranjeiras, 300 folhetos da 
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‘Divina Autoridade’, seis impressos sobre a Bíblia 20 sobre o Novo Testamento, 20 

exemplares da Viagem do Cristão, e mais 160 folhetos que não foram especificados (MAZÊO 

E NASCIMENTO, 2008b, p. 6). 

Publicou vários folhetos no O Correio Mercantil e n’O Christão, jornais do Rio de 

Janeiro, além da publicação de hinos e traduções da Bíblia, que eram utilizados também nos 

cultos domésticos e nas aulas da Escola Dominical. Autentico, preocupou-se em manter 

contato com a população, conversando sobre a importância do Evangelho e apresentando os 

impressos para que pudessem adquirir.  

Escreveu e imprimiu folhetos, tais como, “A Cobra de Bronze” e “O Remédio Eficaz 

para os doentes mais desesperados”. Redefiniu o antigo tratado – “O que é a Bíblia?”. 

Traduziu o livro “A Viagem do Cristão” ou “O Peregrino”, obra original de João Bunyan, e 

publicou-a na íntegra no Correio Mercantil. Este foi o primeiro ato memorável de propaganda 

protestante no Brasil, pois que, lançando mão da imprensa diária, ampliava assim um circulo 

maior de leitores. 

Realizou vários pedidos de impressos para distribuí-los no território brasileiro, no 

período de 1856 a 1859.  Totalizando aproximadamente 1.791 Bíblias, sendo que destas 95 

em alemão, 18 em inglês, duas em italiano, uma em hebraica. 2.310 Novos Testamentos, 

destes, 20 dourados, 20 ordinários, 971 portugueses; 120 alemães; 12 franceses; seis italianos; 

10 espanhóis e um em grego.  

Em 1856, Kalley enviou para o amigo Gama que se encontrava na capital carioca, uma 

caixa com impressos, sendo 12 Bíblias, 48 Novos Testamentos e 10 folhetos da “Divina 

Autoridade”, parte do Novo Testamento. No mesmo ano, Gama recebeu mais 51 Novos 

Testamentos e, como as Bíblias foram rapidamente vendidas, solicitou a compra de outra 

remessa, o que possibilita-nos perceber os resultados da consolidação do Protestantismo que 

estava tomando forma no Brasil império. 

Também fez alguns pedidos de impressos protestantes à Livraria da Rua das Janelas 

Verdes, de Lisboa, com o objetivo de suprir o que pensava ser necessário para Brasil. 

Encomendou 800 exemplares dos folhetos Divina Autoridade e, Quero ter. Concluiu a 

preparação do folheto Viagem do Cristão, para ser publicada em Londres, satisfazendo assim, 

o desejo de muitos leitores do Correio Mercantil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados demonstram que os impressos protestantes foram importantes 

ferramentas de trabalho que esse grupo de reformadores utilizou-se para inserir e difundir a 

nova religião, tendo sido o principal veículo de divulgação de suas idéias, permitindo a 

definitiva inserção do Protestantismo no Brasil.  

Foi por meio desse instrumento de trabalho, os impressos, que as pessoas iletradas 

puderam não somente ter conhecimento da Bíblia, como também foi através dela que 

puderam ser alfabetizados, posto que na época somente aqueles pertencentes às classes mais 

abastadas tinham acesso à erudição. As camadas populares eram excluídas de várias 

atividades da sociedade, assim como da possibilidade de aprender a ler e escrever.   

As ações aqui apresentadas possibilitam-nos perceber a importância desse grupo 

protestante no processo de civilização, moralidade e até mesmo educacional por meio da 

alfabetização das massas populares, independente de crença, raça ou etnia, dando 

oportunidades a todos, até mesmo a classe trabalhadora que sofriam com a marca da 

escravidão, trabalhando arduamente durante a semana para reservar os domingos para as aulas 

e reuniões domiciliares, com desígnio de aperfeiçoar o conhecimento moral e civil através da 

utilização da Bíblia. 

Considerando o recorte temporal, torna-se relevante afirma que a ação desenvolvida 

por esses seguidores da fé protestante foi de grande valia para a história das práticas 

educacionais no Brasil. Visto que eles agiram como articuladores de saberes e formadores de 

um novo modelo cultural e social. 

Percebe-se ainda que ao darem início a essas ações na história da evangelização e da 

educação brasileira, nem tudo ocorreu como o previsto. Vários embates e conflitos ocorreram 

para impedir que o Protestantismo se expandisse, por meio dos mecanismos e estratégias de 

atuação da Igreja Católica. O grupo protestante, que organizava-se para, principalmente, 

formar uma nova sociedade crítica, participativa e conhecedora de seus direitos. No entanto, 

naquele período mesmo com tantas iniciativas a mudanças, em algumas cidades a população 

era coagida a queimar suas Bíblias ou qualquer tipo de impresso religioso que fossem de 

origem às crenças do Protestantismo. 
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Este estudo desenvolve-se num processo de descoberta e de construções por meio de 

‘retalhos’ que aos poucos dão luzes a hipóteses acerca da problemática. Compreender melhor 

a história na sua complexidade de fatos passados e, para além disso, reconstituir parte dessa 

história, detectando aspectos que vão inquietando a propósito da importância e contribuição 

dessa ação estratégica, que foi iniciada há pouco mais de um século, mas que até hoje 

podemos desfrutar de seus resultados visando o crescimento econômico, educacional e moral 

no Brasil Oitocentista.   

A ação ética realizada por grupos protestantes estrangeiros que atuaram no Brasil no 

campo da evangelização e estrategicamente por meio dela utilizaram-se de artifícios para 

alfabetizar. Faz-se compreender sua valia na esfera da História da Educação e neste caso em 

especial na História da Educação brasileira. 
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iv
 O mascate carregava sempre consigo uma sacola ou cesta comprida, aberta e sua frente, pendurada no pescoço, 
com almanaques, livros e folhetos. Por causa dessa sacola portátil ao pescoço, foi que os franceses 
denominaram-no de colporteur (NASCIMENTO, 2007, p. 8).  

v
 Até o momento, esta pesquisa não detectou qual o Estado que Rocha (1941) refere-se quando denomina “Rio 
Grande”. 
 
vi
 A fonte utilizada para a coleta desses dados não permitiu a identificação de alguns dados, deixando lacunas. 

vii
 A fonte utilizada impossibilitou a identificação de algumas áreas de atuação. 

 


