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RESUMO

Embasado no campo da História Cultural com ênfase na História da Educação, no presente texto objetivei
fazer algumas considerações sobre os indivíduos que fizeram parte de uma organização administrativa
para a circulação de impressos protestantes no Brasil durante o período de 1818 a 1839 do século XIX.
Sendo uma pesquisa bibliográfica e documental, foi analisado um conjunto de correspondências enviadas
por 21 membros da BFBS. Dentre eles, 13 eram agentes e oito eram dirigentes da BFBS. São manuscritos
em inglês do século XIX, adquiridos na Cambridge University Library (UK) pela Profa. Dra. Ester
Nascimento, em julho de 2010. O interesse nesta investigação se dá pela importância de estudos que
corroborem com a História da Educação brasileira.
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ABSTRACT

Based upon the field of cultural history with an emphasis on the history of education in this text objetivei
make some considerations about the individuals who were part of an administrative organization for the
circulation of printed Protestants in Brazil during the period 1818-1839 of the nineteenth century. Being a
bibliographical and documentary, was analyzed a set of correspondences sent by 21 members of the BFBS.
Among them were 13 agents and eight were leaders of BFBS. Manuscripts are in nineteenth-century
English, acquired in the Cambridge University Library (UK) by Profa. Dra. Ester Nascimento in July 2010.
The interest in this research is the importance of studies corroborating the history of Brazilian education.
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Considerações Iniciais

Na perspectiva da História Cultural, esse texto insere-se na História da Educação e na História do Livro.
Analisa dados de uma pesquisa iniciada em 2006, com o fomento do CNPq e da FAPITEC/SE através do
projeto de pesquisa intitulado “Impressos Protestantes no Brasil Oitocentista” (Edital
Universal/FAPITEC/SE, 2007, Edital MCT/CNPq 2009, Edital Universal/CNPq, 2012). Essa investigação tem
viabilizado o levantamento da documentação da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS e também
o reconhecimento da existência de outros documentos e dimensões da investigação a serem explorados no
mesmo acervo. Foi levantado em Cambridge University Library (UK), pela Profa. Dra. Ester Nascimento, a
documentação[iii] e bibliografia sobre a ação de 21homens: 13 agentes, que estavam no Brasil, e oito
dirigentes da BFBS, que estavam localizados, em sua maioria, em Londres. Todos trabalharam pela BFBS
no Brasil durante o século XIX. O corpus documental coletado é formado por 30 cartas.

Os estudos sobre impressos religiosos dentro da História da Educação têm se intensificado nos últimos
anos, apesar de ainda serem escassos. Dentre os pesquisadores que investigam principalmente impressos
católicos, encontram-se Elomar Antonio Callegaro Tambara, Antonio Donizetti Sgarbi, Raquel Martins de
Assis, Mauro Passos, Urbano Zilles, Raquel Martins de Assis, Valéria Carmelita Santana Souza, Rosemeire
Marcedo Costa, Dionísio de Almeida Neto e Ana Luzia Santos. Dentre os que pesquisam impressos
protestantes, estão Ephraim de Figueiredo Beda, Lyndon Araújo Santos, Shirley Puccia Laguna, Ester
Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento, Alderi Souza de Matos, Micheline Reinaux Vasconcelos e Sandra
Cristina da Silva.

Nas sociedades européias dos séculos XVI a XVIII, os materiais tipográficos provavelmente foram “mais
largamente presentes e partilhados do que se pensou por muito tempo”. E a sua circulação entre distintos
grupos sociais também foi mais fluida do que se imaginou, ocorrendo uma troca de literatura das
chamadas elites, denominada de “erudita”, com os livros ambulantes dos camponeses, criando espaços
privados e públicos (CHARTIER, 1996, p. 79).

O colportor, também chamado de mascate ou vendedor ambulante de impressos, é uma das figuras
presente na História do livro e da leitura, agente de difusão de saberes existentes e de práticas que serão
clivadas pelos leitores após os usos feitos com o impresso. Analisar o mundo do vendedor significa
inseri-lo numa rede de interdependência, de circulação da cultura, permitindo identificar o modo como ele
estava posicionado no mercado editorial, numa determinada configuração social.

O mascate carregava sempre consigo uma sacola ou cesta comprida, aberta e na 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. Ele se equipava com os artigos dos livreiros das cidades, e, em
seguida, percorria a zona rural. As aldeias francesas recebiam os colporteurs que, em sua maioria, vinham
dos Altos Comminges, nos Pirineus, trabalhavam em pequenos grupos e especializavam-se na distribuição,
independente da situação climática em que a região se encontrava, resolvendo parcialmente o problema
da distribuição. Em muitas partes da Europa, os impressores não podiam contar com a remessa dos livros
para os livreiros nos meses de agosto e setembro, porque os carroceiros largavam os carretos para
trabalhar na colheita. Os livros que os mascates traziam consigo eram, na verdade, livretos, ou
broadsides, do que verdadeiros livros no sentido moderno da palavra, freqüentemente com apenas 32, 24
e até mesmo oito páginas. Desde o século XVI, os folhetos já eram produzidos também na Itália e
Espanha.

A divulgação de impressos religiosos chegou ao Brasil durante o Oitocentos através do trabalho de
propaganda desencadeado pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e Estrangeira (BFBS) e pela
Sociedade Bíblica Americana (ABS). A primeira foi fundada em 1804 e a segunda, em 1816. Em
instituições mundiais que tinham como finalidade a divulgação integral ou parcial da Bíblia na língua
vernácula de cada povo. Antes mesmo de estabelecerem agências no Brasil, iniciaram um trabalho de
divulgação e propagação das ideias protestantes no país nas primeiras décadas do século XIX expedindo
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Bíblias e Novos Testamentos através da embaixada inglesa, por portadores diretos, por comerciantes,
pelos comandantes de navios que zarpavam dos Estados Unidos. Essas instituições prescreviam o percurso
de comunicação dos seus impressos, definindo os temas, os autores, os agentes, e os colportores.

O agente tinha nível superior e era o representante institucional no país que estivesse trabalhando. Já o
colportor, no Brasil, se caracterizou como o expedidor e vendedor ambulante de impressos protestantes.
Este, geralmente, tinha formação escolar primária. Sua missão era criar polêmica com as autoridades
eclesiásticas locais através da imprensa e observar a cidade mais propícia para as futuras instalações de
igrejas e escolas protestantes. E, mesmo que não tivesse muita familiaridade com o material que fosse
vender, era orientado a demonstrar muito entusiasmo na apresentação.

As sociedades bíblicas eram associações voluntárias, funcionando desde o inicio do século XIX como
instrumentos de intervenção internacional na área religiosa. Eram organizações administrativas
pertencentes a comunidades protestantes com o objetivo de manter a propaganda evangélica no seu país
e no estrangeiro.

As sociedades voluntárias, ou sociedade de ideias, – maçônicas, patrióticas, literárias, religiosas etc –
foram formas modernas de sociabilidade que ofereceram “novos modelos associativos em meio de uma
sociedade globalmente organizada em torno de uma estrutura corporativa hierárquica (ordens) e
composta na essência por atores sociais coletivos”. Como contraponto da sociedade tradicional, do Antigo
Regime, aquelas organizações foram “portadoras da modernidade, no sentido de que estruturavam novas
formas de organização do social, não centradas sobre os antigos grupos, mas no indivíduo como ator
político e social”. Eram caracterizadas pelo fato de que “cada um de seus membros terem somente uma
relação com as ideias, com os fins”. Aquelas novas associações funcionaram como laboratórios
democráticos nos quais seus membros se educavam pela prática política moderna enquanto
indivíduo-cidadão que exercia sua soberania como parte do grupo de eleitores (BASTIAN, 1993, p. 8).

A estratégia de distribuir impressos antecedeu à organização de escolas, com a finalidade de implantar
definitivamente o protestantismo no Brasil. Como essa estratégia teve sucesso num país que, na época,
possuía uma população analfabeta em sua maioria O que poderia ser visto como um problema era, na
verdade, o diferencial. Quando o colportor chegava num determinado local que as pessoas 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. Dessa forma, eles mapearam no Brasil o território de instalação
de suas futuras igrejas e escolas. A hipótese aqui defendida é que a intervenção de instituições
protestantes na circulação e difusão de impressos possibilitou a definitiva inserção do Protestantismo no
país (NASCIMENTO, 2007a).

A correspondência dos agentes da BFBS (1818-1839)

As fontes aqui analisadas são cartas manuscritas em inglês do século XIX o que dificulta bastante a sua
análise. Para tanto, está sendo utilizado o Método Indiciário de Carlo Ginzburg (1989), que, segundo ele,
“se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”
(GINZBURG, 1989, p. 177). Para ele, esse método está fundamentado na investigação de “pistas”, “sinais”
e “indícios”. Além disso, “O que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente
negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente” (GINZBURG, 1989,
p. 152). De acordo com esse método, é necessária a atenção aos pormenores reveladores de modo a
apreender e desembaraçar para além da superfície do texto, neste caso, analisar as entrelinhas da
documentação.

Ao trabalhar com fontes históricas, além de métodos de investigação, é necessário um embasamento
teórico relacionado ao uso dessas fontes. Para que possam ser extraídas todas as informações possíveis
que mais se aproximem da realidade, é preciso que o pesquisador saiba indagar essa documentação, fazer
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as perguntas certas, no momento certo. Segundo THOMPSON (1981, p. 40),

(...) os fatos não revelarão nada por si mesmos, o historiador terá que trabalhar
arduamente para permitir que eles encontrem ‘suas próprias vozes’. (...) Os fatos
não podem ‘falar’ enquanto não tiverem sido interrogados.

Portanto, para se trabalhar com fontes históricas é importante estar com a mente treinada e com a
desconfiança atenta, sempre lembrando que, numa pesquisa histórica, “a explicação histórica não revela
como a história deveria ter se processado, mas porque se processou dessa maneira, e não de outra”, ou
seja, nunca julgando o passado e sim, compreendendo-o. (THOMPSON, 1981, p. 61)

Ao me debruçar sob as fontes aqui investigadas, foi possível a construção do seguinte quadro, detalhando
o quantitativo de cada tipo de fonte e de quantos escritos foram analisados.

QUADRO 1. DETALHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE QUANTIDADE
ANALISADO

Resumo de carta 05 05
Orçamento 03 03

Carta com orçamento 01 01
Composto 02 04

Carta 17 17
Cópia de carta 01 -

Ilegível 03 -
TOTAL 32 30

Nesta investigação chamo de documento Composto todo aquele que contém duas cartas em um

mesmo documento.

FONTE: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University Library, 2010.

Com base no quadro acima, percebe-se que os documentos chamados de Composto, Cópia de carta e
Ilegível, foram os que sofreram alterações na última coluna. Isso se explica pelo fato de que um
documento Composto possui duas cartas, ou seja, se existem dois documentos compostos, há quatro
cartas. A Cópia de carta sofreu alterações porque ela é uma cópia de um documento que já está
enquadrado como Carta. Já o documento Ilegível não foi analisado devido à falta de condições de
traduzi-lo.

Logo após o levantamento das fontes visto no quadro acima, foi realizada a transcrição da documentação.
Através deste feito, foi possível identificar e, consequentemente, mapear os membros da BFBS, bem
como, os seus locais de atuação. Foram localizados 21 homens. Observe o quadro abaixo.

QUADRO 2: MEMBROS DA BFBS, ANO E LOCAIS DE ATUAÇÃO

MEMBRO ANO DE
ATUAÇÃO LOCAL

John Rudge 1818 Rio de Janeiro

G. J. Standfast
1823 Rio de Janeiro
1824 Rio de Janeiro
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Edmund Pink 1825 Rio de Janeiro

S. R. Mackay

1826 Rio de Janeiro

1827 Rio de Janeiro

1828 Rio de Janeiro

1833 Rio de Janeiro

1836 Pernambuco
Wihelm Von Theremin 1835 Rio de Janeiro

James Thornton

1836 Rio de Janeiro

1837 -

1838 Rio de Janeiro

1839 Rio de Janeiro

George Harvey 1837 Rio de Janeiro
Arthur Maister 1838 Rio de Janeiro

Edward Rivers Fletcher 1822 Pernambuco
G. A Carruthers 1821 Pernambuco

Edward George Parker 1839 Bahia
Fowles 1825 Rio de Janeiro

T. J. Lancaster 1822 -
Robert Ralston 1818 Filadélfia

Joseph Iarn 1818 Londres
Dondford 1820 Cambridge

Steinkoffpt 1820 Londres
James Miller 1822 Londres

E. F. Roenneberg 1823 Londres

John Jackson

1825 Londres

1826 Londres

1828 Londres

1833 Londres

1836 Liverpool

1837 Londres

1838 Londres

1839 Londres
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A. Brandron
1838 Londres

1839 Londres
FONTE: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University Library, 2010.

A partir da transcrição, foi feita a tradução. Nessa etapa da investigação, eu tive a ajuda de um bolsista de
Iniciação Científica, também orientando da Profª Drª Ester Nascimento, Wadington Ferreira. As
dificuldades enfrentadas vieram desde a decifração da letra que, por muitas vezes, não eram muito
legíveis, até o entendimento do inglês do século XIX. Para auxiliar na tradução do inglês para o português,
foram utilizados dicionários específicos.

A partir da tradução e da análise, foi possível a elaboração de outro quadro, contendo a ocupação de cada
membro vinculado a essas 30 correspondências. Os membros totalizam-se em 13 agentes e oito
dirigentes. Os agentes estavam localizados nas Províncias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Já os
dirigentes, em Cambridge, Filadélfia, Liverpool e, principalmente, em Londres, sede da BFBS.

QUADRO 3: OCUPAÇÕES DOS MEMBROS DA BFBS

MEMBRO OCUPAÇÃO
John Rudge Agente

G. J. Standfast Agente
Edmund Pink Agente
S. R. Mackay Agente

Wihelm Von Theremin Agente
James Thornton Agente
George Harvey Agente
Arthur Maister Agente

Edward Rivers Fletcher Agente
G. A Carruthers Agente

Edward George Parker Agente
Fowles Agente

T. J. Lancaster Agente
Robert Ralston -

Joseph Iarn Secretário Assistente da BFBS
Dondford -

Steinkoffpt -
James Miller Secretário da BFBS

E. F. Roenneberg Secretário Assistente Estrangeiro da BFBS
John Jackson Secretário Assistente da BFBS
A. Brandron -

FONTE: BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University Library, 2010.

Vale ressaltar que os agentes tinham a obrigação de mandar cartas mensalmente para seus dirigentes que
estavam localizados em Londres-Inglaterra. Através dos quadros apresentados acima, percebe-se que os
agentes estavam localizados em terras brasileiras. Já os dirigentes, nomeados de secretários, estavam
fora do Brasil.
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Os métodos de investigação são imprescindíveis para tornarem as pistas antes ‘invisíveis’ em indícios que
servirão para o melhor entendimento de determinada época, cultura e outros afins. Em muitas cartas, eles
mesmos se identificavam. Em outras, através das entrelinhas e utilizando o Método Indiciário elaborado
por Carlo Ginzburg (1989), suas ocupações foram identificadas. Para Ginzburg, esse método está
fundamentado na investigação de “pistas”, “sinais” e “indícios”, ou seja, “se a realidade é opaca, existem
zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”. De acordo com esse método, é necessária
a atenção aos pormenores reveladores de modo a apreender e desembaraçar para além da superfície da
correspondência. (GINZBURG, 1989, p. 177)

Para conseguir alguns indícios, basta vermos o óbvio, o que não observamos de imediato, pois, nos
apegamos às coisas mais complicadas e deixamos o mais simples ‘de lado’. Portanto, para que isso ocorra,
é de grande importância de que o pesquisador esteja preparado, com o devido conhecimento, para fazer
uma relação da teoria e a fonte pesquisada.

Os assuntos que são trazidos nas correspondências são, em sua maioria, relacionados ao trabalho deles
nas Províncias brasileiras. Dentre os temas estão: questões pessoais, relatando as dificuldades
enfrentadas na conquista dos objetivos da BFBS; solicitação e valor dos impressos; reação dos brasileiros
àquela nova religião; cuidado na escolha de pessoas aptas para ajudar no trabalho; conquistas;
frustrações e etc. Dentre esses temas, destaca-se a vontade e perseverança daqueles que chegaram em
um país predominantemente católico para inserir o Protestantismo através do hábito da leitura da Bíblia.

Em uma de suas cartas para James Millher, Secretário da BFBS, em Londres, o agente Edward Rivers
Fletcher registrou sua satisfação por está agradando algumas pessoas com a difusão de impressos
protestantes.

Eu tive muitos pedidos urgentes de Bíblias e [Novos] Testamentos e só me livrei
da importunação dos candidatos, mantendo-lhes a expectativa de receber uma
carga da Inglaterra para seu uso e garanto-vos que eu deveria estar muito
satisfeito por uma oportunidade de atender os desejos do povo. (Edward Rivers
Fletcher, Pernambuco, 11 de maio de 1822)

Na carta escrita por G. F. Standfast para o Secretário Assistente Estrangeiro E. F. Roenneberg, além de
trazer a mesma motivação em alcançar os objetivos da BFBS, trazia que, mesmo percebendo que
começava a se perceber no Brasil o início de uma tolerância a outras religiões, através da Nova
Constituição, o Catolicismo ainda era ainda a religião do Estado brasileiro.

Restam-me os agradecimentos à Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira pela
sua boa opinião – e pela oportunidade que adquiri por meio deles de me
familiarizar melhor com os sentimentos e o desejo ardente de instrução de muitos
trabalhadores de cabelos brancos do interior e do chefe de muitas famílias de
mentes devotas na cidade. De qualquer maneira, tenho me dedicado a qualquer
serviço para estar à disposição da suas obras de caridade. (...). Tenho sido bem
informado de que na nova Constituição projetada para este Império será
concedida uma certa tolerância a toda religião, opinião fundada sobre o
Cristianismo – mas que a fé católica romana continua a ser a única respeitada e
mantida pelo Estado. (G. F. Standfast, , Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1823)

Muito eram os problemas enfrentados pelos agentes e seus parentes no país onde eles estavam
trabalhando. A morte do agente George Thomas Standfast foi comunicada pelo seu amigo e cunhado
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Edmund Pink a John Jackson, Secretário Assistente da BFBS, que estava em Londres:

(...) é extremo o pesar e a tristeza. Eu tenho que relatar para você a morte de
Standfast. Ele fechou seus olhos para sempre na sexta-feira 10 de dezembro,
após alguns dias de doença com uma febre nervosa e sua morte imediata
causada pela hidrocefalia. Nele eu perdi uma pessoa muito amável e um
excelente amigo e conselheiro. Ele deixou uma esposa (minha irmã e uma jovem
família de três crianças (...)). (Edmund Pink, Rio de Janeiro, 8 de janeiro de
1825)

É notável também, verificar o uso do verso das cartas para o endereçamento do destinatário e a
identificação do remetente, de modo que, quando dobrada, este verso ficasse visível. Pode-se identificar
em algumas cartas, a preocupação por parte dos remetentes e destinatários em explicitar as datas de
envio e recebimento, respectivamente, das cartas trocadas entre eles, garantindo assim um melhor
controle do fluxo das correspondências.

É possível perceber a preocupação dos indivíduos em datar as cartas e colocar os locais onde estavam
trabalhando. Com essas informações, pode-se rastrear o seu local e o período de atuação em determinada
Província brasileira.

No dia 22 de dezembro de 1827, o Rev. Stewart Kerr, escreveu para John Jackson. Na carta ele fez
referência à sua mais nova responsabilidade em fazer parte dessa missão, substituindo o Rev. S. R.
MacKay:

Eu, respeitosamente, busco sua referência [do destinatário, John Jackson]
através da carta de meu amigo, Sr. S. R. McKay, datada de 22 de maio de 1826.
Em consequência do mal-estar e outras aflições que Deus designou para ele
[MacKay], meu amigo já me solicitou para tomar conta de todos os assuntos aqui
relacionados com a sua sociedade, e para esta finalidade foi entregue a mim as
cartas e documentos de todo o tipo relacionados com a atividade, todos os quais
tiveram minha total atenção. Tenho portanto, o recebimento de suas cartas[de
John Jackson] para o meu amigo [MacKay] datadas de 14 de junho, 19 de julho,
21 de agosto, 3 de outubro de 1826, 14 e 21 de março, além do aviso de 19 de
março de 1827. As Bíblias e [Novos] Testamentos nelas recomendadas têm sido
encaminhadas; eu estou feliz em dizer que todas foram recebidas em segurança.
(...) O restante está agora sob minha responsabilidade. (Stewart Kerr, Rio de
Janeiro. 22 de dezembro de 1827)

Todo o empenho e dedicação para com os objetivos da BFBS também foram registrados na missiva.

O início da minha correspondência deve ser para declarar a minha própria
determinação e do meu amigo [o Rev. Mackay] para atuar de qualquer forma,
seja como coadjutores ou como simpatizantes de sua Sociedade. (Stewart Kerr,
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1827)

Até o momento, a carta mais rica de informação foi a escrita por Arthur Maister, Rio de Janeiro, em 4 de
julho de 1828, destinada a A. Brandom, em Londres. Também é tratado o aviso do recebimento das
Bíblias em português para a circulação dos ideais protestantes. Pela fala do agente, é possível perceber a
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dificuldade de fazer circular os impressos protestantes, provavelmente pelo controle do Estado, que era
católico. No entanto, ele demonstrava confiança sobre os poderes litúrgicos que a Bíblia poderia exercer
através de sua apropriação.

(...) anuncio a chegada do pacote de Bíblias e [Novos] Testamentos em
português, que eu recebi na semana passada em excelentes condições. Acredito
que a distribuição acabará por ser produtiva em benefícios, Eu duvidei por um
momento que não conseguiria encaminhá-las. Em Seu nome, no entanto,
mostrando a quem servimos [Deus], eu alegremente dirijo-me à tarefa de orar
para que a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira possa ser recompensada
umas cem vezes pelo seu esforço generoso, testemunhado por um aumento
significativo no rebanho do nosso grande Pastor. (Arthur Maister, Rio de Janeiro,
em 4 de julho de 1828)

Na opinião do Rev. Arthur Maister, o brasileiro tinha pouco conhecimento sobre religião. Além disso, ele
registrou que Diogo Antônio Feijó[iv], por querer permitir a inserção de exemplares da Bíblia nas escolas
públicas como livro didático, foi convidado a renunciar o seu cargo e, consequentemente, a esperança em
atingir seu objetivo, foi perdida.

O conhecimento religioso está em uma baixa lamentável (...) aqui. Entre os
brasileiros educados e os portugueses, o Deísmo prevalece com uma (...)
extensão. (...) Feijó, o último regente foi obrigado a renunciar devido à forte
oposição levantada contra ele, especialmente pela classe clerical. E se ainda
estivesse no cargo, ele dificilmente prevaleceria ao ficar exposto ao ódio popular
fatalmente presente, sobre a introdução nas Escolas Públicas de Bíblias da
imprensa Protestante, apesar deles terem traduzido a partir da Vulgata. Todas as
esperanças deste trimestre, no entanto, eu temo que sejam inteiramente
esmagadas.(Arthur Maister, Rio de Janeiro, 4 de julho de 1828)

Na mesma missiva de Maister, é possível constatar as dificuldades para fazer circular uma literatura não
católica e estratégias utilizadas por protestantes no Brasil. Exemplo disso, é a venda e distribuição gratuita
de Bíblias e a utilização de pontos de comércio de ingleses já instalados no país, os quais já tinham
conquistado a confiança dos brasileiros.

O documento pelo qual Dom João concedeu a licença britânica para construir uma
capela e celebrar culto público, expressamente proíbe o Capelão de tentar fazer
prosélitos e o simples fato da minha distribuição entre os brasileiros de cópias das
Sagradas Escrituras sem as notas Católicas Romanas, seria imediatamente
interpretada como uma infração dos seus termos. Esse obstáculo pode, no
entanto, ser evitado em certa medida e uma religiosa, amiga minha, gerente de
um dos primeiros estabelecimentos mercantis no Rio, e que devido a sua longa
permanência aqui, é como se fosse um parente dos brasileiros, assegura-me que
ela pode distribuir várias cópias com lucro para os lojistas, em parte, a um preço
baixo, e em parte gratuitamente. Eu tenho, portanto, me aventurado a colocar
metade do pacote à disposição dela confiando que vou atingir os objetivos da
BFBS. (Arthur Maister, Rio de Janeiro, 4 de julho de 1828)
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A consciência da dificuldade e a demora do processo de alcançar seguidores para sua religião foi, também,
explicitada por ele: “Nós podemos semear, a semente, embora a colheita deva acontecer mais tarde.
Esperemos Nele, que sob a Sua ajuda, nos dê a certeza de uma colheita rica.” (Arthur Maister, Rio de
Janeiro, 4 de julho de 1828)

Escrita em 20 de novembro de 1837, no Rio de Janeiro por James Thornton para John Jackson, a carta
registrava seu entusiasmo em perceber que já estava agradando uma parte da população brasileira e, pelo
interesse de brasileiros em adquirir a Bíblia protestante que, na verdade era a mesma versão publicada
pela Igreja Católica.

Fico feliz em relatar um desejo crescente entre as famílias e indivíduos para
possuir o Tesouro sagrado; eles se aplicam e estão literalmente mergulhando nas
Escrituras com fome e sede de justiça. As pessoas têm frequentado discussões
sobre as superstições de Roma (...), e as pessoas estão se tornando mais
iluminadas; (...). A nossa excelente liturgia, até agora abreviada (...) a serem
adaptadas para uso geral, tem sido muito estimadas pela população brasileira, e
a tradução de qualquer outro texto, trabalho criterioso, tratando sobre as
realidades da fé cristã. (James Thornton, Rio de Janeiro, 20 de novembro de
1837)

A carta escrita pelo Reverendo Edward George Parker, de Salvador, em 31 de outubro de 1839, para John
Jackson, mostra o comércio das Bíblias publicadas na língua vernácula brasileira. Percebe-se que, além de
distribuir gratuitamente aos pobres, os membros vendiam as Bíblias para os que tinham mais condições. O
dinheiro adquirido com essa venda, conforme na citação abaixo, era remetido à secretaria da BFBS.

Tenho o prazer de acusar o recebimento do seu favor do dia 09 de agosto, com
uma fatura de 12 Bíblias em Português. (...) Espero que eu consiga vendê-las
logo e não vou deixar de remeter-lhe o montante, com toda velocidade possível.
(Edward George Parker, Salvador, 31 de outubro de 1839)

Até o momento, nas cartas traduzidas e analizadas, percebe-se a força de vontade no cumprimento da
missão evangelizadora e alfabetizadora e, a constante preocupação com o tratamento respeitoso e
fraterno entre os membros da BFBS e seus superiores, ao usar termos como "Verdadeiramente seu,
Respeitosamente seu, Fielmente seu e Caro Senhor", mostrando assim a devoção e o comprometimento
com o trabalho que realizavam. Foi possível também identificar alguns membros da organização
administrativa da BFBS, localizados, em sua maioria, em Londres, Inglaterra.

Os dados aqui apresentados vêm corroborar com a hipótese elaborada por essa pesquisa de que os
impressos distribuídos por organizações protestantes a partir do século XIX e as estratégias utilizadas por
esses sujeitos contribuíram não somente na implantação de igrejas e escolas protestantes mas também,
na abertura religiosa num Brasil católico.

Possíveis considerações finais

Poucos pesquisadores brasileiros da História da Educação ainda têm se interessado na circulação de
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impressos protestantes e da ação de autores, editores, agentes e os vendedores ambulantes, este,
responsável pela disseminação de impressos nos lugares mais afastados dos centros urbanos, construindo
uma verdadeira rede de atuação no Brasil a partir do século XIX. Estudos em torno deste tema
contribuirão com as pesquisas realizadas por historiadores da Educação sobre a leitura, a alfabetização e a
escolarização.

Esta pesquisa pretende contribuir, portanto, na elucidação de impressos protestantes que circularam no
Brasil oitocentista, verificando a difusão de títulos, os temas abordados, editoras e ano de publicação,
como também, a importância da ação de protestantes na produção, circulação e usos de impressos.

Faz-se necessário também investigar como, durante o século XIX a circulação do escrito nos grupos
protestantes transformou as formas de sociabilidade, permitindo novas ferramentas mentais e modificando
as relações de poder. Os impressos protestantes funcionaram como um instrumento prescritivo de
inculcação de hábitos, de valores que deveriam ser externados através de atitudes e comportamentos,
demonstrando o caráter do que seus líderes denominavam do verdadeiro cristão.

Não somente os historiadores do livro e da leitura, mas os historiadores da Educação poderão
compreender melhor o impacto da palavra impressa nas elites letradas e nas populações rurais no Brasil
durante o século XIX. Como também, analisar a maneira pela qual as configurações sociais e seus valores
canalizam os usos da alfabetização e da palavra impressa, como ela moldou novas estruturas de
pensamento, novas ferramentas mentais, ou seja, novas forma mentis, auxiliando o homem a
compreender a condição humana.

FONTE

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY. BFBS Archives Indexes/BSAX. Cambridge: Cambridge University
Library, 2010.
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