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RESUMO 
Este texto tem como objetivo analisar a ação da Missão Brasil através da correspondência 
trocada entre seus membros e a rede de sociabilidade produzida por eles. O conjunto é por si 
só muito significativo, a maioria manuscrita, em inglês, produzida no período de 1874 a 1886. 
Para tanto, foi realizada a transcrição dos índices dos documentos que compõem o rolo 141 
(Latin American Letters – Brazil e Colombia). A tradução do corpus documental possibilitou 
visualizar melhor o mapeamento dos missionários presbiterianos norte-americanos e seus 
locais de atuação no Brasil na década de 80 do século XIX. A análise das fontes permitiu 
compreender o projeto civilizador e educacional proposto pelo grupo religioso que atuou no 
Brasil durante mais de cem anos e contribuiu na elucidação de questões referentes à inserção 
do protestantismo no Brasil e do seu papel na Educação brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Protestante; Educação Brasileira; 
Correspondência. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to analyze the action of Mission Brazil through the correspondence between 
its members and the network of sociability produced for them. The set itself is very 
significant, mostly handwritten, in English, produced in the period 1874 to 1886. To this end, 
we performed a transcription of the contents of the documents comprising the roller 141 
(Latin American Letters - Brazil and Colombia). The translation of the documentary corpus 
allowed better visualize the mapping of the American Presbyterian missionaries and their 
places of work in Brazil in the 80s of XIX century. Analysis of the sources allows us to 
understand the educational and civilizing project proposed by the religious group that 
operated in Brazil for more than one hundred years and contributed to the elucidation of 
questions concerning the insertion of Protestantism in Brazil and its role in Brazilian 
education. 
KEYWORDS: History of Protestant Education; Brazilian Education; Correspondence. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

 

2 

INTRODUÇÃO 

 

Fontes como a correspondência produzida por membros de um grupo religioso resulta 

de uma compreensão ampliada da noção de documento proposta pela História Cultural a qual 

historiadores de formação e historiadores da Educação brasileira têm considerado. O 

Presbyterian Historical Society, fundado em 1852 pela Igreja Presbiteriana do Norte dos 

Estados Unidos na cidade da Filadélfia, é composto por um museu e uma biblioteca, com 

mais de 200.000 volumes e 20.000 manuscritos, além de um acervo iconográfico. Todo o 

movimento dos missionários foi sistemática e regularmente rastreado durante o período em 

que ficaram vinculados à instituição.  

A investigação desse tipo de documentação permitiu apreender as representações que 

o indivíduo fez de si mesmo, de suas práticas, das práticas de outros agentes e dos processos 

que as constituíam. Autobiografias, cartas e diários têm sido utilizados como fontes que “por 

si só ou juntamente com outras, permitem, por exemplo, reconstruir os processos e modos de 

educação – familiar, escolar, ambiental – de uma geração ou grupo social determinado e, por 

comparação, contrastar as diferenças existentes em função do gênero, classe social ou área 

residencial” (VIÑAO FRAGO, 2004). O repertório de memórias de um único indivíduo 

expressa seu acervo de experiências, revelando a vida social em determinado tempo, num 

dado lugar, pois todos os homens transportam consigo as particularidades do seu grupo na 

mesma medida que cada grupo transporta as marcas dos seus homens. Mesmo sabendo que o 

documento é o resultado da construção de uma realidade feita por homens, estes mesmos 

homens deixam pistas, rastros, traços, pequenas impressões que escapam do seu controle, as 

quais são “marcas digitais ou sulcos de formão que podem ser detectados por um perito”, 

possibilitando reconstruir conformações/representações culturais (ECO E SEBEOK, 1991, p. 

44). 

Através dessas práticas culturais, de produção de si – através de autobiografias, de 

diários, de cartas etc –, o indivíduo moderno foi constituindo uma identidade através de seus 

documentos. Para Gomes (2004, p. 13),  

 

Na medida em que a sociedade moderna passou a reconhecer o valor de todo               
indivíduo e que disponibilizou instrumentos que permitem o registro de sua 
identidade, como é o caso da difusão do saber ler, escrever e fotografar, 
abriu espaço para a legitimidade do desejo de registro da memória do 
homem anônimo, do indivíduo comum, cuja vida é composta por 
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acontecimentos cotidianos, mas não menos fundamentais a partir da ótica da 
produção de si. Os registros da memória dos indivíduos modernos são, de 
forma geral e por definição, subjetivos, fragmentados e ordinários como suas 
vidas. Seu valor, especialmente como documento histórico, é identificado 
justamente nessas características, e também em uma qualidade decorrente de 
uma nova concepção de verdade, própria às sociedades individualistas. 
Sociedades que separaram o espaço público do privado, a vida laica da 
religiosa, mas que, em todos os casos, afirmaram o triunfo do indivíduo 
como um sujeito voltado para si, para sua razão e seus sentimentos. Uma 
sociedade em cuja cultura importa aos indivíduos sobreviver na memória dos 
outros, pois a vida individual tem valor e autonomia em relação ao todo. É 
dos indivíduos que nasce a organização social e não o inverso. 

 

A análise da documentação do projeto que foi desenvolvido foi decisiva na decifração 

das representações, das discussões, soluções de problemas e dos avanços e recuos das ações 

dos missionários presbiterianos norte-americanos na área sob sua jurisdição no Brasil. O 

projeto presbiteriano civilizador para o Brasil possuía três eixos de ação: educação, religião e 

saúde. 

Durante o desenvolvimento do projeto, juntamente com a Profª Drª Ester Nascimento, 

investigamos a interpenetração entre a cultura norte-americana e a cultura brasileira, com o 

objetivo de compreender a inserção do Protestantismo no Brasil e do seu papel na Educação 

brasileira. Para tanto, foram analisadas cartas trocados entre os missionários presbiterianos 

norte-americanos e seus dirigentes.  

O índice do rolo 141 é composto por 286 documentos e no respectivo rolo constam 

160 documentos. Dos 286 documentos presentes no índice, apenas 41 documentos tratavam 

de educação e dentre os 41 documentos, constatei que apenas 12 deles estavam presentes no 

respectivo rolo. Além disso, três não se encontravam totalmente legíveis para que pudessem 

ser traduzidos e compreendidos. Vale ressaltar que todos os documentos eram manuscritos e 

em inglês, o que dificultou a tradução, e, em alguns casos, a data do documento registrada no 

índice não correspondia à do documento propriamente dito.  

Essa troca de correspondências era realizada entre missionários presbiterianos norte-

americanos, instalados em sua maioria em Bogotá, e alguns poucos no Brasil, especialmente 

em São Paulo e na Bahia. Todas as cartas eram destinadas a David Irving, secretário geral da 

PCUSA, cuja sede estava localizada em Nova Iorque. 

O rolo 141 é divido em dois volumes, um desses em duas partes. O volume 6 é 

composto por 18 documentações produzidas principalmente por Alexander Latimer 
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Blackford, o qual registra sua presença na Bahia e em Sergipe. Durante o período de 1878 a 

1886, Blackford organizou igrejas nas referidas Províncias (NASCIMENTO, 2004). O 

volume 7, parte 1, é composto por 175 documentações, em sua maioria remetidas por M. E. 

Caldwell, o qual se encontrava em Bogotá, documentações estas destinadas a David Irving, 

secretário geral da PCUSA. Apesar de o índice ter sido microfilmado, não consta 

documentação referente ao volume 7 parte 2, o qual é composto por 93 documentos. 

Segue abaixo três quadros de discriminação dos documentos de cada volume. 

QUADRO 1: DISCRIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VOLUME 6 

Tipo de documento Quantidade Tema(s) 

Carta 17 Trabalho evangelístico, Educação, 
Confidencial, Despesas. 

Relatório 01 Educação. 

FONTE: Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, USA. Latin American Letters 
(1880-1886). Rolo 141, volume 6. Philadelphia: The Presbyterian Historial Society, 1956. 

 

QUADRO 2: DISCRIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VOLUME 7 PARTE 1 

Tipo de documento Quantidade Tema 

Carta 94 Trabalhos missionários, 
Construção de Igrejas. 

Protesto 03 Retirada dos missionários. 

Estimativa/ Estatísticas 09 - 

Relatório 08 - 

Declaração/ Petição 05 Missão. 

Outros 12 - 

FONTE: Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, USA. Latin American Letters 
(1880-1886). Rolo 141, volume 7, Parte 1. Philadelphia: The Presbyterian Historial Society, 1956. 
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QUADRO 3: DISCRIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VOLUME 7 PARTE 2 

Tipo de documento Quantidade Tema 

Ata 01 Missão. 

Carta 64 Educação, Ações da Missão. 

Relatório 10 Missão. 

Estatística 04 Missão. 

Orçamento/ Despesas 07 Educação. 

Outros 07 - 

FONTE: Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, USA. Latin American Letters 
(1880-1886). Rolo 141, volume 7, Parte 2. Philadelphia: The Presbyterian Historial Society, 1956. 

 

Apesar do rolo da documentação não apresentar todas as cartas registradas no índice, 

elencamos os nomes de alguns dos missionários e seus locais de atuação no respectivo ano 

citado na carta. Ao todo, o índice cita 32 missionários que remeteram documentos ao Board 

no período de 1880 à 1886. 

No período de 1882 a 1885, estava no Brasil o missionário Alexander Latimer 

Blackford, sendo que em 1882 e 1883 o mesmo trabalhava no estado da Bahia, em 1884, a 

missão o enviou à Sergipe e ele organizou a Primeira Igreja Presbiteriana de Sergipe, na 

cidade de Laranjeiras, e no ano de 1885, em Botucatu – São Paulo, onde defendeu a 

instalação de uma rede de escolas paroquiais, auxiliar da evangelização e da catequese.  

A missionária M. E. Caldwell, durante 1880 e 1883 atuava na Colômbia, 

especificamente na capital, Bogotá, porém, em dezembro de 1881, junho de 1882 e novembro 

de 1883, a mesma realizava seus trabalhos na cidade de Cifuentes, na Espanha, e nos anos de 

1884 e 1885 não se tem a informação do seu local de atuação.  

O missionário T. H. Candor, em 1882 e 1883, trabalhava na capital da Colômbia, 

Bogotá, mas em 1884 e 1885, o índice não informa onde o mesmo localizava-se. 

Os missionários K. C. McFaren, em 1882 e 1883, R. C. McFaren, em 1882 e M. B. 

Ramsay, em 1881 e 1882 encontravam-se também na capital da Colômbia, Bogotá, realizando 

trabalhos. 
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Durante os anos de 1883 a 1885, também atuava o missionário George Whitehiil 

Chamberlain, nenhum documento informa a cidade onde ele se encontrava, porém, 

Chamberlain, em 1885, se encontrava na cidade de Wagner, Bahia, onde defendia a educação 

para ambos os sexos, ele justificava a co-educação por ter Deus instituído à família, dando-lhe 

filhos e filhas e a escola deveria ser o reflexo da constituição divina (NASCIMENTO, 2007).  

A carta da missionária professora Mary Dascomb não informa a cidade que ela estava 

em 1884, porém ela foi uma das professoras que trabalharam nas escolas paroquiais abertas 

no interior de São Paulo, durante a década de 1870 (NASCIMENTO, 2007). Dascomb foi 

também a "primeira missionária educadora enviada ao Brasil pela Junta de Missões 

Estrangeiras de Nova Iorque, da Igreja do Norte (PCUSA)" (MATOS, 2004, p. 67). Jà a 

educadora missionária Elmira Kuhl, amiga da professora Mary Dascomb, esteve em São 

Paulo durante 1884/1885, onde foi presidente da sociedade missionária juvenil da Igreja de 

São Paulo. 

O missionário João Fernandes Dagama, encontrava-se em São Paulo, no ano de 1885, 

especificamente na cidade de Pirassununga , organizando Igrejas. 

Entre 1884 e 1885, as cartas e o índice não informam onde o missionário John Beatty 

Howell encontrava- se, porém sua idéia era treinar jovens promissores da própria região para 

servirem como professores e evangelistas ou “leitores da Bíblia”, pretendendo ensinar-lhes 

prioritariamente interpretação e exposição bíblica. 

O missionário Robert Lenington, no final de 1884, estava no Paraná, onde organizou 

as primeiras igrejas, na localidade de Tibagi, maior município do Paraná. 

No ano de 1885, o Rev. Francis Joseph Christopher Schneider tornou-se funcionário 

público do Estado de São Paulo, trabalhando nos seus últimos anos na seção de meteorologia 

da Secretaria da Agricultura. Por causa de declarações a respeito da maçonaria, os 

“independentes” tinham propalado que ele não aceitava a mediação de Cristo, o que o levou a 

fazer uma comovente declaração de fé. 

 

CONCLUSÕES 
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O rolo analisado permitiu mapear a presença de missionários norte-americanos 

presbiterianos vinculados à Missão Brasil principalmente nas Províncias de Bogotá, e poucos 

na Bahia e São Paulo, entre 1800 e 1886.  

Segue abaixo um quadro dos missionários que trocaram documentos sobre educação. 

Quadro 1: Ano, Local de Atuação e Tipo de Atividades dos Missionários presentes na 
Documentação que trata de Educação 

 

Missionário 

 

Ano 

 

Local de 
atuação 

 

Tipo de 
Atividade 

Total de 
cartas 
como 

remetente 

Observação 

(quantas estão 
legíveis) 

Rev. Alexander Latimer 
Blackford 

1884/1885 Bahia – 
Brasil 

Evangelista 01 01 

Rev. Francis Joseph 
Christopher Schneider 

1884 São - 
Paulo - 
Brasil 

Evangelista 01 - 

Rev. George Whitehill 
Chamberlain 

1885  Evangelista 
e Educador 

01 01 

M. E. Caldwell 1880/1881
/1883 

Bogotá - 
Colômbia 

 05 05 

Rev. M. Dascomb     01 - 

Rev. T. H. Candor 1882 Bogotá- 
Colômbia 

 03 02 

Rev. David Irving 1880 à 
1884 

NY Secretário 
Geral da 
PCUSA 

- - 

SUBTOTAL 1 - 

 

- - 12 - 

SUBTOTAL 2 - 

 

- - - 09 

FONTE: Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, USA. Latin American Letters 
(1880-1886). Rolo 141. Philadelphia: The Presbyterian Historical Society, 1956. 
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Através da tradução das cartas e dos índices, constatamos também que este grupo de 

Protestantes que atuava no Brasil e na Colômbia, era composto por homens, estes 

evangelistas, implantadores do presbiterianismo, e mulheres, em sua maioria, educadoras.  

No período investigado, apesar das condições desfavoráveis, como a insalubridade e o 

clima, que causava desconforto e doenças no grupo que atuava em Bogotá, pôde-se constatar 

a força que o mesmo tinha através de suas evoluções, como a criação de Escolas de meninos e 

organização de Igrejas com um grupo de convertidos considerável. 

A educação oferecida pela escola presbiteriana em Bogotá foi diferente daquela 

oferecidas por escolas presbiterianas norte-americanas e brasileiras, onde “a educação para 

ambos os sexos, considerada uma inovação, fora uma prática utilizada pelos missionários 

presbiterianos nas escolas que instituíram. George Whitehiil Chamberlain, em 1885, 

justificava a co-educação por ter Deus instituído a família, dando-lhe filhos e filhas e a escola 

deveria ser o reflexo da constituição divina”. (NASCIMENTO, 2007). Pode-se inferir que em 

Bogotá não foi possível implementar a co-educação no período investigado pela força da 

Igreja Católica  no governo colombiano. 
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