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RESUMO

O presente estudo propõe-se compreender o processo de difusão dos impressos que eram distribuídos
pela BSBF no Brasil, por meio dos agentes e colportores, no século XIX. Dessa forma, o objetivo
geral da pesquisa foi compreender as origens e as estratégias utilizadas por agentes, colportores da
BFBS e dos missionários da PCUSA e da PCUS para disseminar saberes e práticas religiosas por
meio dos impressos protestantes, bem como verificar a relação entre a ação dos missionários através
da circulação de impressos por parte dos agentes e colportores. Esses impressos eram apresentados
como meio de difusão, propagação de informações. Como percurso metodológico, o estudo abordará
os seguintes autores: Processo de comunicação por Darnton (2005), Impressos Protestantes por
Nascimento (2004, 2007 e 2016) e, Difusão dos impressos e, práticas (Chartier, 1945 e 1990).

PALAVRAS- CHAVE: Impressos, Comunicação, BFBS, Difusão, Protestante.

ABSTRACT

The present study intends to understand the process of diffusion of the printed matter that was
distributed by the BSBF in Brazil, through the agents and colporteurs, in century XIX. In this way,
the general objective of the research was to understand the origins and strategies used by BFBS
agents, colleges and missionaries of the PCUSA and the PCUS to disseminate religious knowledges
and practices through Protestant forms, as well as to verify the relation between the
missionaries&39; action through the circulation of printed material by the agents and colporteurs.
These forms were presented as means of diffusion, propagation of information. As a methodological
course, the study will address the following authors: Communication process by Darnton (2005),
Protestant Birth Forms (2004, 2007 and 2016) and, Diffusion of printed matter and practices
(Chartier, 1945 and 1990).

KEYWORDS: Printed, Communication, BFBS, Diffusion, Protestant.

RESUMEN

El presente estudio se propone comprender el proceso de difusión de los impresos que eran
distribuidos por la BSBF en Brasil, por medio de los agentes y colportores, en el siglo XIX. De esta
forma, el objetivo general de la investigación fue comprender los orígenes y las estrategias utilizadas
por agentes, colportores de la BFBS y de los misioneros de la PCUSA y de la PCUS para diseminar
saberes y prácticas religiosas por medio de los impresos protestantes, así como verificar la relación
entre la acción de los misioneros a través de la circulación de impresos por parte de los agentes y
colportores. Estos impresos se presentaron como medio de difusión, propagación de información. En
el presente trabajo se analizan los resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos en el
estudio de los resultados obtenidos en el estudio.

PALABRAS CLAVES: Impresos, Comunicación, BFBS, Difusión, Protestante.
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1 INTRODUÇÃO

Esta investigação é resultado inicial de uma pesquisa em desenvolvimento, tendo como objetivo
compreender o papel dos impressos distribuídos pelos agentes e colportores vinculados à Sociedade
Bíblica Britânica (BFBS) no Brasil. A verificação da relação dos impressos publicados e difundidos
foi crucial para identificar a propagação de ideias como uma forma de proselitismo. Boa parte desses
materiais eram de cunho religioso e foram largamente usados para atingirem a população que
desconhecia os conceitos da Igreja Protestante. Nesse contexto, o presente trabalho está delimitado
no período de 1818, ano de chegada do primeiro agente da BFBS ao Brasil, a 1884, ano da última
correspondência enviada por agentes à BFBS.

A BFBS era uma associação que tinha como finalidade a divulgação integral ou parcial da Bíblia no
idioma de cada povo. Dessa maneira, é perceptível a estratégia traçada para a propagação e difusão
desses materiais, contribuindo para a publicação, venda e distribuição no período Oitocentos. Além
disso, o trabalhos dos agentes e colportores integrados aos impressos colaboraram para criação de
igrejas e escolas protestantes.

Os estudo acerca dos impressos enquadra-se na perspectiva da História do Livro e na História
cultural, com base na perspectiva de Chartier (1998) que evidencia as diversas formas de interação
com a informação entre o texto, o impresso e a leitura, construindo as representações simbólicas,
possibilitando uma significação histórica e socialmente diferenciadas em um texto. O estudo impõe
uma forma de estrutura e disposição permitindo que o leitor crie uma relação com as mais distintas
formas de interação, promovidas pelos impressos.

A história do livro tornou-se um campo de investigação onde se procura
compreender como as ideias foram transmitidas por vias impressas e como o
contato com a palavra impressa afetou o comportamento da humanidade nos
últimos quinhentos anos. (BARRETO, NASCIMENTO E SALES, 2013,
p.47)

Nessa perspectiva, para Chartier (1988), a História cultural, tem por principal objeto identificar o
modo que cada indivíduo perceber a realidade e a representação de acordo com as lógicas. Dessa
maneira, os diferentes lugares e momentos constituíram a promoção de uma determinada realidade
social construída, pensada e resignificada.

Os sujeitos responsáveis pela circulação dos impressos tinham como
principais características a organização e a união. Seu discurso era pautado,
principalmente, na modernização e no progresso - anseios que favoreciam o
estilo de vida nos países europeu. (BONFIM, 2014, p.37)

Assim, a percepção do social atinge níveis de produções significativas quando relacionamos as
práticas sociais, escolares e políticas, que tende a determinar um modo de compreender os espaços
simbólicos.

O trabalho em questão trata-se de uma pesquisa teórica apoiado em uma investigação bibliográfica.
Na pesquisa foi abordado os autores e conceitos a seguir: Darnton (2005) para compreender do
processo de comunicação que se dava de diversas maneira em inúmeros ambientes; Elias (1994) para
entender a relação dos conceitos de Civilização e Cultura, em uma perspectiva de diferenciação de
uma determina opinião ou a identidade particular de grupos; Nascimento (2004, 2007 e 2016) e
Almeida (2013) a relação dos agentes e colportores na disseminação dos impressos e na instalação da
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Igreja Protestante no Brasil; Chartier (1988 e 1998) compreender a relação dos atores sociais através
das representações do mundo social; Bourdieu (1980) a relação da propriedade do campo relativo a
distribuição do capital envolvido na acumulação de lutas e estratégias destinada a transformar e
produzir a crença no valor.

Para iniciar os trabalhos de divulgação dos impressos, eram feitos,
frequentemente, pedidos de exemplares pelos agentes aos seus dirigentes.
Através do entusiasmo e da crença no cumprimento de seus objetivos, os
membros da BFBS relatavam que os brasileiros estavam ansiosos para
adquirir a Bíblia. Porém, é necessário cuidado ao analisar dados como esses
que afirmam a vontade dos brasileiros de obter uma Bíblia na língua
portuguesa. Embora o agente afirme a curiosidade da população acerca da
nova religião, é preciso
desconfiar do que é dito. (BONFIM, 2014, p.38)

Dessa forma, é importante observar e analisar os aspectos referentes ao fluxo de informação e o
modo de comunicação das publicações, que foram necessárias para trabalhar os avanços dos agentes
e colportores no território brasileiro. Ao relacionarem essa experiência foi possível verificar que a
impressa serviu de veículo para a transmissão de novas ideias, permitindo delimitar os grupos e
espaços. Como explicita Nascimento:

Quando os agentes chegaram ao Brasil com a tarefa específica de divulgar o
Protestantismo, encontraram um país que possuía grupos favoráveis à sua
implantação, como foi o caso dos maçons e republicanos, mesmo
considerando as constantes perseguições da Igreja Católica, que viam o
protestantismo como ameaça. (NASCIMENTO, 2016, p.9)

Dessa maneira, poderemos refletir sobre as formas de sociabilidade que oferecem novos meios que
educavam. Usando estratégias para promover a propagação da religião protestante e das práticas
educacionais.

2 O MODUS DE COMUNICAÇÃO

Os processos de comunicações que se moldaram aos acontecimentos, foram caracterizados por
fatores históricos relacionados a conexão entre a escrita e a história da imprensa, tornando-se o meio
de comunicação determinante da cultura ocidental. O momento crucial que indica o surgimento, é a
criação da imprensa, inaugurando um período que foi capaz de converter os relatos que circulava
entre as cidades, agora transmitida por meios de comunicações, no caso os impressos.

As operações de cópia – um meio eficiente de difundir numa época muito
posterior a Gutenberg muito anterior ao xerox - havia se tornado uma
pequena indústria um serviço de notícia que abastecia os assinantes como
gazetas manuscritas, ou nouvelles à la main. (DARNTON, 2005, p.46)

As informações começaram a circular entre o público por meio de jornais e gazetas. No entanto, as
informações que circulavam passavam por um processo de triagem, passando pelo crivo de uma
burocracia que incluía cerca de duzentos censores. Esse periódicos, muitos deles circulavam na
França, principalmente no período referente ao reinado de Luís XVI. Entretanto, se alguns desses
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matérias fossem contra o governo, o correio era excluído atingindo diretamente a suas linhas de
abastecimento.

Dessa maneira, o modelo do fluxo de informação pelo interior de um sistema social, estimulava o
processo de transmissão, que cada vez tornava-se amplo. A criação da imprensa, permitiu a
construção de um pensamento linear, a história centrava-se na perspectiva de analise na
transformação pela a palavra impressa, identificando suas informações como momento fundamental
para a adoção de novas ideias e o progresso de novidades. Essa era uma forma de representação por
ser constituída a partir do funcionamento da sociedade e permitindo definir as operações intelectuais
que lhe possibilita entender o mundo. Os impressos tornaram-se uma figuração que apropriava-se aos
seus leitores, despertando o interesse pelo processo por intermédio do qual é historicamente
produzido um sentido. (CHARTIER, 1988)

O século XIX, estava imerso em uma multiplicidade de impressos. Esse modo de comunicação
modelaram práticas comunicacionais, favoreceram a proliferação desses materiais, contribuíram para
a ampliação do mundo letrado, difundiram a palavra e introduziram novos sentidos para o mundo
narrado. Por conseguinte, o processo de comunicação se delimitava de diversas maneiras, portanto
eram processos de assimilação e reelaboração de informações em grupos- isto é, a criação de uma
consciência coletiva ou opinião pública. (DARNTON, 2005)

Assim, esses materiais que circularam ajudaram a compreender o processo de funcionamento dos
sistemas simbólicos, o modo de pensamento que circulava entre as diferentes vertentes contribuíram
também para a construção de reflexões e concepções sobre os modos de pensarem os padrões de
comportamentos.

3 OS IMPRESSOS COMO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

A Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira (British and Foreign Bible Society- BFBS) iniciou seus
trabalhos em 1804, tinha como objetivo propagar ideias protestantes em todo mundo, por meio de
impressos que colaboravam para progresso da cultura protestante. Cultura essa, que na perspectiva de
Elias (1994), permite atribuir a ideia de progresso que está relacionada diretamente a produção
intelectual ao passo que a civilização está relacionada processo de dominação. Em outras palavras,
correlaciona a natureza cultural do desenvolvimento humano através do processo civilizador. Dessa
forma, a BFBS contribuiu para a circulação e divulgação desses matérias no Brasil, mediante a
atividade editorial.

Os impressos protestantes em língua portuguesa elaborados pela BFBS,
foram a princípio, difundidas em Portugal, a julgar pelas duras críticas
católicas à instituição encontradas na obra Conversações familiares acerca
do Protestantismo Actual (18864) escrito por M.L.G. Ségur, traduzidas de
sua sétima edição francesa. Essa obra reflete o pensamento da Europa
católica sobre a organização das Sociedades Bíblicas e a atividade
desempenhada por essas na distribuição de impressos evangélicos. (CRUZ,
2014, p.203)

Conjuntamente com a BFBS a ABS inicial no século XIX, a propagação das ideias protestantes,
promovendo o processo de construção do sentido articulando práticas que refletem completamente a
relação desses instrumentos de intervenção de caráter religioso. Fica claro o papel que a BFBS
exerceu como um órgão instituído para ampliar a distribuição das Escrituras, traduzindo a Bíblia para
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o maior número possível de língua, sendo repassada a um preço acessível e em determinadas
localidades eram distribuídas gratuitamente, com o objetivo principal a disseminação da cultura
protestante. O material impresso era divulgado através do trabalho de colportores e de agentes da
própria BFBS.

As sociedades bíblicas eram associações voluntárias, 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 seu
país e no estrangeiro.

A propagação de impressos protestantes no Brasil deu-se principalmente em
meados do século XIX, através de membros da BFBS, fundada em 1804, e da
Sociedade Bíblica Americana (ABS), fundada em 1816. A difusão das ideias
protestantes tornou-se possível ainda por meio do trabalho de exportações, de
forma que as Sociedades Bíblicas contaram com a ajuda de portadores,
comandantes de navios, agentes, colportores, tipógrafos, entre outros
comerciantes, que, do mesmo modo, vendiam os impressos, expandindo o
serviço de divulgação. (ALCANTARÁ, 2012. p.74)

O agente era um missionário, comumente com nível superior, e representava a instituição no país.
Quanto aos colportores originalmente associados por uma figura de um mascate ou um vendedor
ambulante. No Brasil o termo passou a ter outro sentido, usado para definir os comercializastes de
bíblias, novos testamentos e material impressos religiosos, possuindo um nível de escolarização
primária. Eles tinham a missão de expor o material, oferecer informações sobre o evangelho, através
da imprensa e observar a cidade mais propícia para as futuras instalações de igreja e escolas
protestantes. (NASCIMENTO, 2007)

Além disso, os colportores tinha a tarefa de desenvolver relatórios diários, nesses relatórios eram
descritas todas as ações e tinha a finalidade de repassar todos os movimentos dos seus subordinados,
esses materiais eram enviados semanalmente.

Os impressos distribuídos no Brasil tiveram inúmeras utilidades, quando tratamos da inserção desses
materiais nos diferentes locais, poderiam atingir diretamente populações iletradas, caracterizando-se
como uma ação educativa. Além disso, podemos considerar que esses materiais foram utilizados
como instrumento para promoção da leitura, tornando-se um veículo condutor do saber. Boa parte
desses materiais eram utilizados como livros didáticos nas escolas protestantes e públicas, servindo
de materiais de apoio pedagógico para alfabetizar os alunos. O impresso foi um importante recurso
para a expansão do Protestantismo, tendo a clareza de sua função como espaços de divulgação e
circulação de ideias, inculcando novas formas de pensar e agir, além de novos costumes sociais.
(ALCNTARA, 2012)

Para Alcântara (2012), o uso desses impressos, contemplavam diversas áreas, sobretudo o
protestantismo, ao passo que, áreas como História para crianças, Romances, Catolicismo,
Evangelização, Doutrina, Pecado, Graça e Música sacra, foram os assuntos que circularam no Brasil
durante a segunda metade do século XIX, sob a direção de Robert Reid Kalley, que agiu como
agente representante da BFBS no Brasil.

Dessa forma, a ação realizada pelos agentes e colportores incluiu novas abordagens de refletir e
exercer o Protestantismo, promovendo uma compreensão maior sobre as relações religiosas e sociais.

4 O PROCESSO DE PROPAGAÇÃO DOS IMPRESSOS NO BRASIL
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Na perspectiva de Cavalcante 2014 o trabalho realizado pelo presbiteriano foi provido pelas duas
maiores igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, a igreja do Norte e a Igreja do Sul. Após a divisão
das duas igrejas presbiterianas que atuaram no processo missionário no Brasil. Essa separação
reverberou no processo de delimitação do território brasileiro para estabelecer a área de atuação de
cada uma delas. O primeiro Presbitério organizado pelos missionários da Igreja do Norte, foi
fundado no Rio de Janeiro em 1865. Já os Presbitérios de Campinas e Minas, foram instituído em
1886, tiveram a contribuição dos missionário da Igreja do Sul.

Os missionários da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos da América (PCUSA)
ocuparam as regiões do Rio de Janeiro até Santa Catarina, Bahia, Sergipe e também o norte de Minas
Gerais. Segundo Nascimento (2004, p. 97), adentrou ainda para o Mato Grosso e Goiás. Já os
missionários da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos PCUS também dominaram duas
regiões, no interior de São Paulo, o sul e o oeste de Minas, e também o Triângulo Mineiro e o sul de
Goiás; de outro lado todo o Nordeste ao norte do Rio São Francisco e a Amazônia (NASCIMENTO,
2004, p. 23).

Para Oliveira (2019) as instituições norte-americanas PCUS e PCUSA organizaram no território
brasileiro instituições educacionais, a partir do modelo desenvolvido pelas escolas americanas, que
tornaram-se referência para algumas instituições no Brasil. As escolas situavam-se em regiões de
fácil alcance para o controle e desenvolvimento das províncias que recebiam o trabalho missionário.
As duas missões viabilizaram, em diversas regiões, não só o acesso à educação como também a
possibilidade de ascensão social, acesso a saúde, informação, energia, entre outros.

Dessa forma, é possível compreender o trabalho realizados pelos missionário atrelado à propagação
da Bíblia e atuando na criação de instituições educacionais como uma forma de promover a ação
colonizadora, através da propagação da fé. A partir da publicação de William Carey, em 1792,
começaria a mudar a visão do trabalho dos missionários. Dessa forma, várias sociedades
introduziram os missionários nos mais diversos países.

As Sociedades Bíblicas, instituições que tinham como objetivo disseminar a Bíblia no idioma de
cada povo e oportunizar o acesso dos impressos de forma que fosse compreensível e com um valor
reduzido. Dessa forma, no período do século XIX, existiram duas grandes sociedades bíblicas: a
Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (British and Foreign Bible Society - BFBS), de origem
inglesa, instituída em 1804, e a Sociedade Bíblica Americana (American Bible Society - ABS),
fundada em 1816, de origem norte-americana.

Segundo Vasconcelos (2010), a instalação da BFBS no Brasil deu-se em um período de mudanças
em que, apesar dos acordos entre a Coroa Portuguesa e a Igreja Católica, um campo mais tolerante
para a divulgação das ideias protestantes se mostrava propício devido a inúmeros fatores, como
acertos com a Inglaterra e o papel da Maçonaria como influenciadora no processo como a
distribuição de Bíblias e Novos Testamentos por meio da embaixada inglesa, em 1810.

No Brasil foi realizado um serviço antes do trabalho dos agentes da BFBS. A exemplo ação exercida
por Daniel Parish Kidder, correspondente da BFBS no país, realizou a atividade de distribuição de
Bíblias durante a década de 30 do século XIX.

Na perspectiva de Bonfim (2014), a BFBS iniciou os trabalhos no Brasil por volta de 1818, esse ano
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enquadrava com o início da circulação de correspondência mais antiga localizada pela Prof.ª Dr.ª
Ester Nascimento na Biblioteca da Universidade de Cambridge/UK. Esses documentos permitiram a
identificação e a reformulações das representações dessas instituições para a propagação da Bíblia e
dos princípios do Protestantismo. Assim, as associações se constituíram através da distribuição de
impressos, pela proposta de inclusão da Bíblia nas escolas públicas e privadas, assim como pelos
reforços nas áreas educacionais, política e para a saúde, implantando hábitos e valores que deveriam
ser exteriorizados por meio das atividades e dos comportamentos.

Para compreender a relação entre a ação dos colportores e agentes responsáveis pela disseminação
dos impressos, é preciso perceber o percurso da história do livro, o que passa a ser um campo de
investigação o qual busca abranger a veiculação dos princípios que eram transmitidos por meio da
impressa.

No início do século XIX, as ideias protestantes ganharam robustez e começaram a circular não
somente na Europa e nos Estados Unidos da América, mas passam a ser difundidas em outros
lugares, como na Ásia e na América Latina. O Protestantismo, desde seu nascimento, teve o objetivo
da publicação da Bíblia. A palavra impressa foi uma das táticas empregadas pela Reforma para
divulgar a verdade registrada nas Escrituras Sagradas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo contribuiu para a análise das relações dos impressos que circularam no Brasil no período
Oitocentos, permitindo compreender as origens e a estratégias utilizadas para disseminar
conhecimentos, por meio desses materiais, que foram distribuídos em diversas regiões do país.
Conectando pontos, pode-se perceber que essa estratégia utilizada pela BFBS e ASB foram cruciais
para a ação dos agentes e colportores que atuaram no Brasil, sobretudo quando condicionamos esse
discurso a população brasileira, a partir do que foi apresentado sobre os princípios do protestantismo
aliado a uma concepção pedagógica.

Essas agências estabeleceram-se no Brasil, iniciando um trabalho de divulgação e propagação das
ideias protestantes no país expedindo Bíblias e Novos Testamentos através da embaixada inglesa.
Essas instituições prescreviam o percurso de comunicação dos seus impressos, definindo os temas,
os autores, os agentes, e os colportores. Dessa forma, é preciso pensar como todas essas relações
contribuíram para incluir as relações sociais, que se organizaram de acordo com a lógica da
percepção e apreciação dos diferentes sujeitos sociais, promovendo assim, a constituição de uma
cultura que evidencia as relações das representações constitutivas, própria de um determinado grupo.

Portanto, foi possível apurar a contribuição dos missionários e das instituições presbiterianas para a
produção, propagação de uma literatura protestante, a criação de uma tipografia e uma livraria. Boa
parte desses missionários eram auxiliados por colportores que vendiam e distribuíam Bíblias, Novos
Testamentos, folhetos, livros, entre outros materiais e que visitavam as mais variadas cidades, dando
abertura ao desenvolvimento do país.
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