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RESUMO 
Esse trabalho é resultado de um projeto de Iniciação Científica em andamento, patrocinado 
pela Universidade Tiradentes. Tem o objetivo de analisar a ação da Missão Brasil através da 
correspondência trocada entre os missionários presentes no Brasil e seus dirigentes em Nova 
York, bem como as redes de sociabilidade produzida por eles. O referencial teórico-
metodológico pauta-se em Carlo Ginzburg (2007), Pierre Bourdieu (1980), Max Weber 
(2004), Gomes (2004), Nascimento (2007, 2008), método indiciário, campo, associações 
voluntárias, correspondências e missões protestantes. Para tanto, continuamos investigando a 
interpenetração entre as culturas norte-americana e brasileira no hinterlandii brasileiro, para 
que possamos compreender a inserção do Protestantismo no Brasil e do seu papel na 
Educação brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: Correspondência; Protestantismo; Educação brasileira. 
 
ABSTRACT 
This work is the result of a Scientific Initiation project in progress, sponsored by the 
University Tiradentes. Aims to analyze the action of the Mission Brazil through the 
correspondence between the missionaries present in Brazil and its leaders in New York as 
well as the social networks produced by them. The theoretical and methodological agenda in 
Carlo Ginzburg (2007), Pierre Bourdieu (1980), Max Weber (2004), Gomes (2004), Birth 
(2007, 2008), revealing method, field, voluntary associations, correspondences and missions 
Protestants. To this end, we continue investigating the interpenetration between cultures and 
North American Brazilian Brazilian hinterland, so we can understand the practice of 
Protestantism in Brazil and its role in Brazilian education. 
KEYWORDS: Correspondence; Protestantism; Brazilian Education. 
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INTRODUÇÃO 

A produção em História da Educação no Brasil a partir dos anos 80 do século XX tem 

acompanhado o movimento internacional ancorado na História Cultural, contribuindo para o 

alargamento das fronteiras e o seu diálogo com outros campos, além da implementação de 

uma multiplicidade temática, da adoção de novos objetos e da incorporação de fontes 

diversificadas de pesquisa, produzindo também sínteses analíticas e tendenciais. Dessa forma, 

tem sido possível intensificar o diálogo com a Sociologia, utilizando um conjunto de 

ferramentas conceituais próprio deste campo que contribui na compreensão do objeto de 

pesquisa que nos propomos a investigar. Enquanto a Sociologia se preocupa com 

generalização da estrutura da sociedade, a História pode ser definida como o estudo das 

sociedades humanas, com ênfase nas diferenças entre elas e nas mudanças verificadas ao 

longo do tempo em cada uma. No entanto, as duas abordagens são obviamente 

complementares. Nos anos 20 do século XX, surgiu um movimento por um novo tipo de 

História, conduzido por dois professores da Universidade de Estrasburgo, Lucien Febvre e 

Marc Bloch, que fundaram uma revista para encorajar o seu tipo de história a que chamaram 

annales d’historie économique et sociale. Como Lamprecht e Turner, Febvre e Bloch não 

viam com bons olhos o predomínio da história política. Foi a partir da década de 1960 que a 

Sociologia e a História começaram a convergir, utilizando conceitos antes delimitados em 

cada área.   

Tratar do campo da Educação protestante no Brasil permite apreender aspectos 

relativos a instituições, práticas e saberes. O entendimento sobre campo aqui adotado parte da 

perspectiva apresentada por Pierre Bourdieu (1980, p. 89-91):  

O campo é um espaço estruturado de posições cujas propriedades dependem 
das posições neste espaço(...) para que ele funcione é preciso que haja 
objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo (...) que conheçam 
e reconheçam as leis imanentes do jogo e dos objetos de disputa. (...) A 
estrutura do campo é um estado de relação de forças entre os agentes ou as 
instituições engajadas na luta. 

            O estudo do campo religioso no período delimitado permite apreender aspectos 

relativos a instituições, práticas e saberes, o qual é apanhado neste trabalho a partir das 

relações estabelecidas entre os missionários presbiterianos norte-americanos e os brasileiros, 

através de práticas religiosas, educacionais, sociais.  
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Na perspectiva da História Cultural, este trabalho insere-se na História da Educação. É 

parte do projeto que a Profª. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento desenvolve 

atualmente intitulado “Imprensa Protestante nos Oitocentos” no qual propõe, dentre outros 

objetivos, compreender a presença norte-americana na cultura brasileira através de grupos 

protestantes, no caso, o presbiteriano, por ter sido o primeiro a instalar escolas no Nordeste 

brasileiro. Neste caso, é analisado um conjunto de correspondências trocadas entre membros 

da Missão Brasil, vinculada à Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Esta 

documentação faz parte do acervo do The Presbyterian Historical Society, pertencente ao 

Arquivo Histórico da Presbyterian Church in the USA, no setor Board of Foreing Mission, 

localizado na Philadelphia. O conjunto de documentos é por si só muito significativo, a 

maioria manuscrita, em inglês, produzida no período de 1869 a 1899. Foi microfilmada em 11 

rolos e, posteriormente, digitalizada em dois CD Rom’s. Pela quantidade e dificuldade na 

tradução, este trabalho analisa o conteúdo do Rolo 139, volume cinco.  

No Volume 5 do Rolo 139, foram localizados 151 documentos, sendo 146 cartas e 05 

relatórios, onde os missionários presbiterianos norte-americanos instalados no Brasil, mais 

precisamente nas Províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, se comunicavam com os 

seus dirigentes que estavam na sede, localizada em Nova Iorque, ou seja, em sua maioria ao 

secretário geral da PCUSA – Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, David 

Irving.  Há uma grande dificuldade na tradução que, além de manuscrita em inglês, com letras 

não muito legíveis, algumas cartas não se encontram completas, totalizando-as em 26.  

Para tanto, foram analisadas parte das 151 cartas, trocadas entre os missionários 

presbiterianos norte-americanos presentes no Brasil para os seus dirigentes nos Estados 

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

presbiterianos vinculados à Missão Brasil principalmente nas Províncias da Bahia, São Paulo 

e Rio de Janeiro, entre os dias 21 de janeiro a 30 de dezembro de 1876.  

O estudo de correspondência – tipo de documentação que recentemente ganhou 

importância e destaque como fonte histórica – ainda tem com objeto privilegiado as cartas 

trocadas entre figuras de destaque no campo religioso. Essa correspondência permite ainda 

captar a forte rede de relações envolvendo os missionários pastores, professoras, médicos, 

enfermeiras, engenheiros, e perceber como todos mantinham estreitas relações sociais através 

das atividades que exerciam.  
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Este texto, portanto, trata da ação de missionários vinculados à Missão Brasil e das 

representações construídas nas cartas que produziram para a Junta de Nova Iorque sobre o 

Brasil. Toma-se aqui o discurso religioso dos missionários presbiterianos norte-americanos 

como uma fonte para pensar a produção e as próprias representações acerca da religião e da 

educação escolar no Brasil. Nessa perspectiva é possível compreender as operações que 

corroboraram em sua produção na forma escrita, as condições que participaram de sua 

construção, bem como os procedimentos de exclusão e os sentidos que procuraram imprimir 

às suas ações. Para Nascimento (2007), os discursos presentes nos documentos não são 

expressões de sujeitos individuais, mas apontam para a existência de uma rede complexa de 

diálogos, além do que essa escrita não representa a única modalidade de intervenção na ordem 

religiosa e social.  

Para Gomes (2004, p. 13), através da de produção de si – autobiografias, diários, 

cartas, minutas, relatórios, etc. –, o indivíduo moderno foi constituindo uma identidade 

através de seus documentos. 

 

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 
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 (GOMES, 
2004, p. 13). 

 

A MISSÃO BRASIL 

A partir de meados do século XIX, missões protestantes norte-americanas se 

irradiaram pelo Brasil através de igrejas, colégios, hospitais e orfanatos fundados por 

missionários batistas, presbiterianos, metodistas episcopais e outras vertentes reformadas, 

subvencionados e subordinados por suas matrizes norte-americanas. As missões protestantes 
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eram associações voluntárias (WEBER, 2002), funcionando desde o início 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 país e no estrangeiro. Dentre elas, a que se instalou primeiro no 

Brasil foi a presbiteriana, razão que este trabalho a toma como foco de análise. 

O que movia os indivíduos para um país que, segundo eles, ainda se encontrava na era 

eqüestre? Por que uma organização missionária presbiteriana norte-americana investiria 

durante mais de cem anos recursos financeiros e humanos no Brasil, construindo igrejas, 

escolas, hospitais, farmácias, casas, pontes e estradas, além de disponibilizarem de carros, 

barcos e aviões que viabilizassem seu projeto? Para os mensageiros de Deus, aquele deserto 

se transformaria num oásis de civilização através da educação e da saúde para o corpo e o 

espírito.    

Os mensageiros de Deus eram missionários que geralmente tinham se formado nos 

grandes centros teológicos do norte dos Estados Unidos (Princeton, Harvard e Yale) ou nos 

do sul (Vanderbilt e Richmond) e eram portadores de um Protestantismo de civilização, 

convencidos de que possuíam as chaves da modernidade religiosa e econômica. O missionário 

foi o “agente propagador dos modelos protestantes na América Latina”, importante “na 

transmissão de modelos organizativos importados, e na apresentação, em seu país de origem, 

da realidade latino-americana”. Apresentava-se como representante de uma cultura mais 

adiantada, civilizada, podendo se um pastor, um médico, um enfermeiro, um professor, uma 

missionária, uma enfermeira ou uma professora (BASTIAN, 1994, p. 111, 112). 

O projeto civilizador presbiteriano para o hinterland brasileiro possuía três eixos de 

ação: religião, educação e saúde. Criando instituições nas três áreas, os mensageiros de Deus, 

pretendiam civilizar a região, procurando produzir um novo modo de viver na sociedade em 

que se estabeleceram. E a educação serviria de veículo para a implementação de sua proposta.   

Através da Missão Brasil, como era denominado inicialmente seu órgão de missões 

estrangeiras no país, a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, a partir de 1859, 

agiu não somente no cenário religioso brasileiro, mas, principalmente, na educação, 

instalando uma rede de escolas no país, moldando almas, formando gerações de pessoas 

propagadoras do seu modelo educacional. Pela extensão territorial, em 1896, a Missão Brasil 

dividiu-se em Missão Sul do Brasil, compreendendo os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Paraná e Santa Catarina e em Missão Central do Brasil, incluindo Bahia, Sergipe, Goiás, Mato 
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Grosso e Norte de Minas Gerais. Pelas dificuldades de comunicação e transporte no território 

baiano, posteriormente as instituições organizadas nos três últimos Estados foram transferidas 

para a Missão Sul do Brasil. Seus membros eram todos aqueles que foram comissionados pela 

Junta para trabalharem nestes limites.  

Produzidos no âmbito da relação com a Junta de Nova Iorque, os documentos 

examinados guardam as marcas das circunstâncias de sua produção, expressando uma visão 

“autorizada” dos fatos que envolveram a organização da Missão Brasil e suas iniciativas. 

Tabelas orçamentárias, cartas, manuscritas e datilografadas, escritas em inglês, exigiram um 

paciente trabalho de decifração, no sentido de identificar os interlocutores, os seus cargos, as 

questões em discussão e os interesses em jogo. 

A Missão era uma sociedade voluntária, uma organização religiosa, vinculada a um 

escritório administrativo – a Junta – que funcionava como preposto em determinados Estados 

brasileiros e não possuía personalidade jurídica. Seus missionários e missionárias eram 

pastores, médicos, engenheiros, enfermeiras e professoras, geralmente com formação 

acadêmica enviados e subordinados àquela instituição. Viam-se como os homens de Deus, 

seus mensageiros, enviados por Ele para difundirem Sua Palavra não somente em seu país 

como em outras partes do mundo, procurando cumprir a ordem divina de ir “por todo o 

mundo” pregando “o evangelho a toda a criatura”.  

O campo missionário referia-se à área geográfica de ação de determinado grupo de 

missionários, enquanto a estação missionária era o local onde residia um ou mais 

missionários. Cada campo estava sob a responsabilidade de pelo menos um missionário que, 

geralmente, além da igreja, possuía também uma escola primária e, muitas vezes, uma escola 

secundária, dirigida por uma missionária-professora. 

A Missão Brasil reunia-se bianualmente, realizando reuniões extraordinárias quando 

fosse necessário. Sua estrutura administrativa previa os cargos de presidente, secretário, 

tesoureiro e superintendente das escolas, eleitos anualmente. Seus membros eram todos os 

missionários, comissionados pela Junta de Nova Iorque, para trabalhar na área sob sua 

jurisdição. Os que chegavam e passavam o primeiro ano estudando o idioma também tinham 

o direito de votar, o que não ocorria com os evangelistas (colportores, itinerantes, ajudantes 

leigos) e professoras brasileiras, apesar de estarem registrados nos orçamentos anuais. Todos 

os missionários norte-americanos antes de iniciarem suas atividades no campo, estudavam, 

além do idioma, História e Geografia do Brasil durante um ano, no final do qual eram 

examinados pelo Comitê de Linguagem, antigo Comitê de Orientação.  
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A Missão Brasil era subvencionada pela Junta de Nova Iorque, não recebendo nenhum 

apoio financeiro do governo brasileiro. A verba provinda dos Estados Unidos era 

minuciosamente discriminada no orçamento anual em nove categorias para cada campo, 

informando que as categorias VI e VIII eram extras:  

I – Missionários no Campo: salário dos missionários, salário das missionárias, manutenção 

dos filhos dos missionários. 

II – Missionários fora do Campo: gastos com a residência, mercadorias, missionários de 

férias, em viagens. 

III – Novos Missionários: salário do missionário e esposa, despesas com instalações, gastos 

de viagem, aquisição de mercadorias, salário do professor pessoal de Português. 

IV – Evangelistas: manutenção dos ministros nativos, colportores, itinerantes, ajudantes 

leigos, outros ajudantes, gastos com viagens. 

V – Educação: manutenção das escolas primárias, internatos e escolas secundárias, salários do 

professor local, manutenção dos seminaristas.   

VII – Propriedades em Uso: aluguéis das escolas, dos internatos, das casas dos missionários, 

das igrejas e das casas auxiliares; despesa com remoção de missionário. 

IX – Despesas com a Missão e a Estação: aquisição de livros e publicações (publicações 

evangelísticas, jornais presbiterianos), despesas médicas. 

Participantes de um mesmo ambiente religioso e intelectual, dentre os missionários 

que foram incorporados à Missão Brasil, foi possível verificar que a maioria tinha formação 

superior, possuindo às vezes mais de uma titulação.  

Os documentos analisados registraram ainda norte-americanas que vieram para o 

Brasil a partir de 1871, acompanhando os maridos. Metade delas era missionárias professoras, 

diretoras do internato feminino, governantas e enfermeiras (NASCIMENTO, 2008). 

A idéia que o fundador da Escola de Engenharia, de São Paulo, e do Instituto Ponte 

Nova, na Bahia, William Alfred Waddell, tinha sobre a educação no Brasil era a de que desde 

o início de sua colonização, o país recebera padres de várias ordens, principalmente os 

jesuítas, que se interessaram pela educação, mas eles não possuíam idéias modernas em seus 

estabelecimentos. Afirmava que nenhuma instituição educacional fora criada durante os três 

primeiros séculos na história brasileira, exceto as cadeiras que existiam dentro dos seminários 
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teológicos diocesanos. Segundo William Alfred Waddell, durante o século XVIII, “o rápido 

desenvolvimento de uma aristocracia intelectual, a junção de uma incrível classe servil e a 

impossibilidade de alguém alcançar sozinho uma boa educação”, distribuía a população em 

três classes: uma vasta massa de analfabetos de inteligência diversificada; um pequeníssimo 

grupo altamente letrado; e uma larga, mas silenciosamente pequena de semianalfabetos, com 

uma considerável inteligência natural”. Existia no país “um fermento intelectual, mas nenhum 

crescimento institucional”. Até 1808, com a chegada da família real portuguesa, “o Brasil não 

possuía um sistema escolar” mas, a abertura dos portos trouxera “uma nova vida e 

desenvolvimento para o país”. Reafirmava que o quadro mudaria com a ação das missões 

norte-americanas na área educacional, mantendo “escolas eficientes que ganharam o respeito 

do povo”. Para ele, a educação era um elemento indispensável no projeto civilizador 

presbiteriano. A exigência da preparação dos seus quadros para dirigirem suas instituições 

tornava essencial a organização de escolas secundárias e seminários que formasse seus 

quadros, produzindo moral e intelectualmente uma população de fiéis difundindo os valores 

éticos e morais presbiterianos.  

Para corroborar as ações implementadas pelo seu grupo religioso, William Alfred 

Waddell, um de seus mais importantes representantes, apaga da memória todo o vigoroso 

debate educacional que se instalou no Brasil durante a segunda metade do século XIX e 

persistiu, atravessando as primeiras décadas do século XX. Um debate que reunia políticos, 

médicos, juristas, clérigos, militares e professores, dentre outros, buscando apoiar-se em 

preceitos cientificistas.  

 

CONCLUSÕES 

             Quando os missionários presbiterianos norte americanos chegaram ao Brasil com a 

tarefa específica de divulgar o Evangelho, encontraram um país que tinha características 

favoráveis à sua implantação, mesmo considerando as inevitáveis perseguições da Igreja 

Católica, que viam o protestantismo como uma ameaça. Esse movimento ocorreu em meados 

do século XIX, quando os mensageiros de Deus estabeleceram-se em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros.  

A primeira preocupação dos missionários presbiterianos, quando chegaram ao país, foi 

a instalação de escolas e muitas delas eram de orientação presbiteriana. O analfabetismo 
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reinante entre homens, mulheres e crianças era um obstáculo à conversão baseada na leitura 

da Bíblia, dificultando inclusive o progresso e ascensão social, idéia firmemente plantada pela 

corrente liberal. Portanto, a principal aspiração dos missionários era efetivar a leitura da 

Bíblia para que dessa forma pudessem ser evangelizados. Não era objetivo da Igreja Católica 

educar os menos favorecidos nem em disseminar a leitura da Bíblia. Os sacerdotes apenas 

rezavam a missa em latim.  

A chegada dos primeiros missionários presbiterianos no sertão causou mudanças, ou 

seja, eles pregavam o Evangelho, ensinavam hinos para serem cantados em reuniões 

familiares e assim iam fazendo amigos entre os moradores de determinada Província. Sendo 

assim, com o “terreno preparado” para uma nova religião, alguns grupos adotaram aquela 

religião, para que pudessem ter uma vida diferente daquela em que viviam afastados da 

verdadeira fé, não professando os valores cristãos. Imbuídos dessa crença, os missionários 

não envidaram esforços para a criação de colégios onde pudessem se encarregar da educação 

dos brasileiros. Com o tempo, as escolas protestantes passaram a ser aceitas pelas famílias 

mais importantes em todo o País e era através da elite que se pretendia atingir a população em 

geral, formando líderes evangélicos que pudessem atuar na sociedade. 

No final do século XIX, os missionários presbiterianos norte americanos passaram a 

vir para o Brasil cada vez em maior número, trazendo seus filhos e esposas. As forças que 

encontravam para encarar esse objetivo de evangelizar um país, vinha da crença de que eram 

iluminados por Deus e que tinha o dom de espalhar Sua palavra a todos aqueles que 

necessitavam. Os missionários propunham para o Brasil um projeto civilizador que possuía 

três eixos de ação: religião, educação e saúde. Para eles, antes de qualquer coisa, aquele povo 

precisava se educar antes mesmo de se evangelizar, ou seja, como iriam seguir aquela religião 

que os missionários pregavam se não soubessem ler? Certamente, não iriam chegar a lugar 

algum. Então, além da evangelização, os missionários objetivavam a educação daquele povo. 

Eles acreditavam que a educação seria o primeiro passo para a ascensão social, ou seja, a 

educação era articuladora de valores sociais tais como a liberdade, democracia, 

responsabilidade individual e solidariedade. Mas a população tinha certa resistência em 

aceitar aquela ideologia protestante que pregavam valores diferenciados e que em alguns 

momentos confrontavam com o seu modo de ser, embora existissem brasileiros de todas as 

classes sociais. Como diz Nascimento (2007, p. 81), “a missão dos mensageiros de Deus era 

trazer a civilização a uma terra inóspita, árida, vazia, transformando as feições da região”. Ou 
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seja, para eles, civilizar significava oferecer àquela sociedade a salvação do espírito e do 

corpo, através dos seus preceitos religiosos.  

O hábito dos missionários de chegarem até as casas, oferecerem Bíblias de graça, 

ensinarem salmos, orações e hinos parece ter dado resultado mais eficiente do que a 

insistência dos párocos e a obrigatoriedade oficial do ensino religioso nas escolas. A 

possibilidade de se alfabetizarem e dessa maneira poderem ler a Bíblia, o que não era possível 

no catolicismo, deve ter atraído a população para o protestantismo, embora se possa supor que 

nunca abandonaram totalmente as crenças do catolicismo e até mesmo da religião dos 

escravos e seus deuses. 

      Os missionários relacionados às cartas do Rolo 139, produzidas entre 21 de janeiro e 

30 de dezembro de 1876, eram em sua maioria, evangelistas e educadores. O quadro abaixo 

mostra o ano, local de atuação, tipo de atividade e total de cartas dos missionários que 

conseguimos localizar. 

     QUADRO 1 - Mapeamento da Atuação dos Missionários Presbiterianos Norte-
Americanos     (1876)  

 

Missionário 

 

Ano 

 

Local de 
atuação 

 

Tipo de 
Atividade 

Total de 
cartas 
como 
remetente 

Total de 
cartas como 
destinatário 

Rev. Alexander 
Latimer Blackford 

1876 RJ Evangelista 03 02 

Rev. Francis Joseph 
Christopher 
Schneider 

1876 BA/ SP  Evangelista 15 01 

Rev. George 
Whitehill 
Chamberlain 

1876 BA/RJ Evangelista e 
Educador 

04 02 

Rev. João Fernandes 
Dagama 

1876 SP Evangelista 09 0 

Rev. Emanuel 
Vanorden 

1876 RJ/NY Evangelista 09 03 

Rev. John Beatty 1876 SP/RJ Evangelista e 09 02 
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Howell Educador 

Elmira Kuhl 1876 SP Professora 02 0 

Rev. James Theodore 
Houston 

1876 BA Evangelista 04 0 

Rev. Dillwin 
MacFadden Hazlett 

1876 RJ Evangelista 38 03 

Rev. Roberto 
Frederico Lenington 

1876 RJ Evangelista e 
Educador 

08 0 

Rev. David Irving 1876 NY Secretário 
Geral da 
PCUSA 

03 85 

Miss Dascomb  1876 SP Professora 02 0 

W. Gray 1876 - - 01 0 

FONTE: Board of Foreign Missions of the Presbyterian church, USA. Latin American Letters 
(1874-1876). Philadelphia: The Presbyterian Historial Society, 1956, Rolo 139, volume 5. 

            A análise da documentação do projeto que foi desenvolvido é 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. 

Todo o movimento dos missionários foi sistemática e regularmente rastreado durante o 

período em que ficaram vinculados à instituição.  Nessas cartas, os missionários relatam suas 

atividades e impressões sobre o Brasil, a relação entre a religião e o Estado, o sistema de 

escolas públicas brasileiras, a implantação de escolas, Seminários, igrejas, livrarias, a 

instalação e transferência de missionários, planos para a construção de prédios, de novas 

campanhas evangelísticas, necessidades de professores, discussões sobre a co-educação, a 

implantação de jardins de infância, cartas confidenciais, o estudo da língua portuguesa por 

parte dos missionários norte-americanos, as dificuldades dos trabalhos educacional e religioso 

nos Estados brasileiros, a escravidão. Por isso, muitos não resistiram e voltaram à pátria, ou 

morreram vitimados por moléstias, ou seja, descreviam tudo o que acontecia na área sob sua 

jurisdição.  

Os missionários presbiterianos refletiam a crença do povo norte-americano na 

educação e na sua força moral, uma constante em toda a história dos Estados Unidos. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

12

Resultado da força da tradição da ética protestante, principalmente da puritana, a educação era 

importante para a salvação da alma e para a prosperidade da comunidade, pois para eles, a 

prosperidade não se alcança com um povo ignorante e pobre. A riqueza individual e a 

prosperidade da comunidade eram os meios para que a família comunitária tivesse condições 

de honrar dignamente a Deus, e o trabalho era o instrumento principal para que isso ocorresse. 

Foi feito também, um rastreamento sobre a vida dos missionários envolvidos no Rolo 139, 

cujas principais características são: Rev. Alexander Latimer Blackford - Implantador do 

Presbiterianismo em São Paulo, foi o primeiro missionário a pregar em Sergipe; Rev. Francis 

Joseph Christopher Schneider - Pioneiro presbiteriano no interior de São Paulo e na Bahia; 

Rev. George Whitehill Chamberlain - Notável evangelista em São Paulo e na Bahia, fundador 

da Escola Americana; Rev. João Fernandes Dagama - Pioneiro presbiteriano no interior de 

São Paulo; Rev. Emanuel Vanorden - Divulgador da literatura evangélica no RJ, SP e RS; 

Rev. John Beatty Howell - Pioneiro da educação teológica em São Paulo; Elmira Kuhl - 

Missionária educadora pioneira em São Paulo e no Paraná; Rev. James Theodore Houston - 

Missionário na Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina, autor de hinos; Rev. Dillwin 

MacFadden Hazlett - Antigo pastor da Igreja do Rio de Janeiro; Rev. Roberto Frederico 

Lenington - Missionário no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, professor do Seminário de 

Campinas. 

            Ao tomar o discurso religioso dos missionários presbiterianos norte-americanos como 

uma fonte para pensar a produção e as próprias representações acerca da religião e da 

educação escolar no Brasil no período delimitado, foi necessário percorrer e considerar esse 

conjunto de observações sobre os discursos e sobre a escrita. 

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. 

Muitas escolas instalaram-se na região e ergueram-se ao lado das igrejas, em edifícios 

precários, sem carteiras ou lousas, tendo como principal material pedagógico os evangelhos e 

atenderam os filhos dos imigrantes e da população mais pobre. No interior, o preconceito 

contra os protestantes colocava algumas dificuldades em se atingir as classes melhor situadas 

economicamente. 
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Ao analisar as cartas que compõem o Volume 5 do Rolo 139,  foram encontrados dentre 

os missionários, os professores das escolas presbiterianas no ano de 1876, são eles: Rev. 

George Whitehill Chamberlain, Rev. John Beatty Howell, Elmira Kuhl, Rev. Roberto 

Frederico Lenington, Miss Dascomb, que além de educar, tinham também o papel de 

evangelizar. 

Ressaltando as mulheres, apesar da orientação norte-americana do final do século 

atribuir às mesmas a incumbência de educar a infância, muitas vezes os membros da Junta de 

Nova Iorque manifestaram dúvida e preocupação quanto à possibilidade das missionárias 

ensinarem nesses lugares do interior da Província, pelas privações e riscos a que eram 

submetidos os evangelizadores. Impedir as mulheres de trabalhar, ao contrário do espírito 

religioso católico, seria, para os protestantes, impedir a exposição da vontade divina e as 

missionárias se constituíram nas principais educadoras das pequenas escolas paroquiais 

erigidas nas vilas ao lado das igrejas e também nas escolas maiores fundadas pelos 

missionários com verba da Junta dos Estados Unidos. Logo depois, o trabalho feminino 

deixou de ser contingencial ditado apenas pela vocação e missão tornando-se uma exigência 

frente aos tempos que corriam, não somente pela profissão em si, como em relação ao 

ingresso financeiro, importante para a família que também se transformava. 

Portanto, os documentos examinados guardam as marcas das circunstâncias de sua 

produção, em que são produzidos no âmbito da relação com a Junta de Nova Iorque, 

expressando uma visão “autorizada” dos fatos que envolveram a organização da Missão 

Brasil e suas iniciativas. Tabelas orçamentárias, cartas, manuscritas, escritas em inglês, 

exigiram um paciente trabalho de decifração, no sentido de identificar os interlocutores, os 

seus cargos, as questões em discussão e os interesses em jogo. 

A sistemática ação dos missionários presbiterianos resultou na organização de escolas 

secundárias em vários Estados brasileiros, a exemplo do Mackenzie College (São Paulo), do 

Colégio Evangélico de Buriti (Mato Grosso), do Instituto Cristão Veadeirense (Veadeiros), do 

Instituto Ponte Nova (Wagner), da Escola Americana (Laranjeiras). Durante décadas centenas 

de escolas primárias e dezenas de escolas secundárias, escolas de enfermagens foram 

organizadas. Parte dessas instituições funciona até os dias atuais formando gerações, apesar 

de continuarem inéditos como objetos para a História da Educação. 

Enfim, durante o desenvolvimento da pesquisa, juntamente com a Profa. Dra. Ester 

Nascimento, investigamos a interpenetração entre a cultura norte-americana e a cultura 
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brasileira no hinterland brasileiro, com o objetivo de compreender a inserção do 

Protestantismo no Brasil e do seu papel na Educação brasileira. 
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