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RESUMO

Na perspectiva da História Cultural, este texto insere-se na História da Educação e na História do Livro e sua
relação com as tecnologias digitais. Pretende criar a Base de Dados da História da Educação Protestante. O
referencial teórico-metodológico ancora-se em Ginzburg (2007), com o método indiciário, em Nascimento
(2007), para tratar de instituições protestantes e, em Faria Filho (2000), por tratar da relação da História da
Educação com as novas tecnologias. A investigação propõe a criação de uma base de dados digital sobre a
educação protestante, disponibilizando impressos que circularam no Brasil oitocentista, a difusão de títulos,
os temas abordados, editoras e ano de publicação, bem como a importância da ação de protestantes na
produção, circulação e usos de impressos e sua relação com a educação brasileira.

Palavras-chave: Impressos Protestantes. Base de Dados da História da Educação Protestante. Século XIX.

ABSTRACT

In the perspective of Cultural History, this text is inserted in the History of Education and in the History of the
Book and its relation with the digital technologies. The project is based on Cultural History, inserted in the
History of Education. The theoretical-methodological framework is anchored in Ginzburg (2007), with the
evidentiary method, in Nascimento (2007), to deal with Protestant institutions and, in FariaFilho (2000), for
dealing with the relation of the History of Education with the new technologies. The research proposes the
creation of a digital database about Protestant education, making available those printed which used to be
circulated in nineteenth-century Brazil, the diffusion of titles, topics covered, publishers and year of
publication, as well as the importance of Protestant action in the production, circulation and uses of printed
matter and its relation with Brazilian education.

Keywords: Protestant Prints. Database of the History of Protestant Education.19th Century.

Esse texto integra o projeto que a Coordenadora desenvolve atualmente, denominado de “História da
Educação, tecnologias digitais e divulgação científica: construção de uma base de dados da História da
Educação Protestante”, com bolsistas de iniciação científica (CNPq e UNIT) e outros alunos de Mestrado e
de Doutorado. Pretende criar a Base de Dados da História da Educação Protestante e, disponibilizar
inicialmente, a “Coleção Folhetos Evangélicos”, de Vicente Themudo Lessa (Centro de Documentação e
História Vicente Themudo Lessa, São Paulo-SP), já disponível em CD Rom pela Orientadora. . A base de
dados é constituída por documentos da História da Educação Protestante, especialmente, de impressos
protestantes que circularam entre o Brasil, a Inglaterra e Portugal, durante o século XIX.

Aqui, analisamos um conjunto de impressos protestantes publicados em Portugal que circularam no Brasil e
foram catalogados por Vicente Themudo Lessa, os quais compunham sua biblioteca particular que,
posteriormente, deu origem ao Centro de Documentação e História Vicente Themudo Lessa, São Paulo-SP.

Na perspectiva da História Cultural, este texto insere-se na História da Educação e na História do Livro e sua
relação com as tecnologias digitais.

Para Chartier (1990, p. 16), “a historia cultural, tal como a entendemos, tem por principal objetivo identificar o
modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada,
dada a ler”. Com base nesse princípio, e relacionando com o campo da educação, Chartier (1998, p.16), diz
que

Em sua definição social e serial, a história do livro visava caracterizar as
configurações culturais a partir de categorias de textos supostamente específicas. Tal
operação revelou-se duplamente redutora. Por um lado, ela assemelha a
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identificação de diferenças às únicas desigualdades de repartição; por outro, ela
ignora os processos através dos quais um texto faz sentido para aqueles que o lêem.

Quando o autor fala sobre a leitura, destaca que ela

Não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo,
inscrição num espaço, relação consigo e com os outros. (...) Uma história da leitura
não deve, pois, limitar-se à genealogia única da nossa maneira contemporânea de ler
em silêncio e com os olhos. Ela tem, também e sobretudo, a tarefa de encontrar os
gestos esquecidos, os hábitos desaparecidos (CHARTIER, 1998, p. 16).

Analisando o leitor, Chartier (1999, p. 78) compreende que

A história das práticas da leitura, a partir do século XVIII, é também uma história da
liberdade na leitura. É no século XVIII que as imagens representam o leitor na
natureza, o leitor que lê andando, que lê na cama, enquanto ao menos na iconografia
conhecida, os leitores anteriores ao século XVIII liam no interior de um gabinete, de
um espaço retirado e privado, sentados e imóveis.

Quanto a impressos que circularam no Brasil, Jorge Nascimento (2001), em seu texto intitulado “Nota prévia
sobre a palavra impressa no Brasil do século XIX: a biblioteca do povo e das escolas”, ressalta que os
primeiros livros escolares adotados entre nós foram trazidos pelos jesuítas.

No século XIX, o Brasil começou a produzir os seus próprios livros didáticos, através da Impressão Régia.
Isto ocorreu em função das guerras napoleônicas e da interrupção do envio de livros produzidos na Europa
para cá. No texto, é possível perceber que, do ponto de vista dos problemas que envolviam o mercado de
produção e circulação de livros naquele momento no Brasil, no final do século XIX a Biblioteca do Povo e
das Escolas chega ao Brasil com enorme sucesso, pois no seu plano inicial seriam apenas oito séries,
contudo, foram publicadas mais 21 séries em 42 anos, e recordes de exemplares. Isso mostra o interesse do
brasileiro pela leitura, e através dela o desenvolvimento do senso crítico e sociopolítico ainda no século XIX.
Do mesmo modo, a contribuição que tais livros podem nos dar, quanto aos olhares que temos lançado sobre
o nosso passado, principalmente no que diz respeito aos estudos acerca da História, ao examinarmos
fenômenos como a educação e a cultura no Brasil.

O autor ainda destaca que,

A Biblioteca do Povo e das Escolas é uma grata surpresa, quando se observa
atentamente e se percebe que em um país no qual a maioria dos livros não
alcançava a casa dos 300 exemplares vendidos anualmente, tal coleção tenha
vendido, nos seus dois primeiros volumes, 6000 exemplares a cada 15 dias, em
Portugal e no Brasil, já que mesmo livros de boa vendagem raramente superavam
seiscentos ou oitocentos exemplares por ano (NASCIMENTO, J. 2001, p. 8).

Já Ester Nascimento (2009), em seu texto “Associações voluntárias, missões protestantes e a História da
Educação”, traz com detalhes, uma análise teórica sobre a ação de protestantes britânicos, vinculados à
Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS e, de missionários presbiterianos norte-americanos no
Brasil, durante o século XIX.

No artigo intitulado “Brasil Inglaterra e Portugal: circulação de impressos protestantes no Norte do Brasil”,
Ester Nascimento (2016) apresenta um mapeamento territorial da atuação dos agentes e colportores
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vinculados à BFBS no país e uma análise da relação desta atuação com a instalação de escolas
protestantes no Brasil do século XIX.

Através da leitura do artigo referido acima, é possível perceber que alguns impressos protestantes foram
oferecidos com descontos ou gratuitamente para algumas regiões a depender do nível social da população,
pois o intuito central era a difusão das Escrituras Sagradas e assim obter mais adeptos aos ideais
protestantes. Os agentes eram inovadores e “ousados”, pois utilizavam desta estratégia para disseminar a
leitura da Bíblia, visto que não era objetivo da Igreja Católica educar os menos favorecidos.

A divulgação de impressos religiosos chegou ao Brasil durante o Oitocentos através do trabalho de
propaganda desencadeado pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (BFBS) e pela Sociedade Bíblica
Americana (ABS), fundadas em 1804 e em 1816, respectivamente, com finalidade a divulgar a Bíblia na
língua vernácula de cada povo.

Precedendo a organização de igrejas e escolas, a circulação da Bíblia e de Novos Testamentos iniciou
discretamente em 1814, através da distribuição a bordo de navios portugueses e ingleses pelos capitães do
navio, comerciantes e pessoal diplomático e militar. A partir de 1818, sua distribuição na América Latina
começou a ser feita através de agentes e colportores da Sociedade Bíblica Britânica (1804) e da Sociedade
Bíblica Americana (1816).

Outro fator importante na implantação do protestantismo nos dois países foi o trabalho dos colportores,
oriundos do pequeno número de convertidos portugueses ao Protestantismo. Muitos desses homens e
mulheres foram responsáveis pela implantação de várias comunidades e denominações evangélicas,
travando embates com lideranças católicas dos dois países.

Os colportores trabalhavam nas ruas, mantinham contato direto com as pessoas, visitavam as residências
com o objetivo de divulgar os impressos e, com isso, inculcar novas ideias e concepções acerca da realidade
através do evangelho, com o principal intuito de conquistar novos cristãos. Nos locais em que os colportores
distribuíam impressos e as pessoas que recebiam não sabiam ler, as missões enviavam seus
missionários-professores para instalarem escolas primárias, oferecendo o ensino primário confessional.
Tanto os colportores quanto os agentes e missionários faziam parte de uma rede de agentes alfabetizadores
protestantes.Os agentes trabalhavam em tempo integral para a organização, registrando em seus relatórios
os locais onde atuavam.

As sociedades bíblicas eram organizações administrativas pertencentes a comunidades protestantes com o
objetivo de manter a propaganda evangélica em seu país e no estrangeiro que, formadas por voluntários,
organizaram um sistema de contribuições financeiras de apoio.

As sociedades bíblicas são associações voluntárias que funcionaram desde o inicio do século XIX como
instrumentos de intervenção internacional na área religiosa. O surgimento delas ocorreu paralelamente ao
florescimento de outras sociedades voluntárias, como as igrejas e as missões, com propósitos tanto
religiosos quanto civis, mantendo o vigor das atividades cristãs.

As sociedades voluntárias, ou sociedade de idéias, – 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
idéias, 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).

Foi nos Estados Unidos durante o século XIX que elas tomaram outra dimensão. As associações voluntárias,
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particularmente as religiosas, foram uma das mais importantes e visíveis manifestações públicas
norte-americanas. Das congregações religiosas às associações fraternais e benevolentes, dos clubes aos
hospitais, aquelas organizações foram poderosas, constituindo mais de 10% da economia norte-americana e
oferecendo aproximadamente 15% de todo o emprego privado. Proviam serviços sociais, alfabetização,
construção de escolas, sendo a forma mais completa de empreendimentos americanos que mais investiram
no serviço público. Para os norte-americanos, a manifestação de sua religião moral era tão importante
quanto os lugares de culto, pois era necessário ensinar ao povo, e fazê-lo demonstrar, como ele deveria agir,
comportar-se, crer.

Os norte-americanos, sem distinção de idade, sexo, condição social, para dar destaque “a uma verdade ou
desenvolver um sentimento com o apoio de um grande exemplo”, se uniram em associações comerciais,
industriais, religiosas, morais etc., para, criar escolas, hospitais, prisões, igrejas, “dar festas, fundar
seminários, construir albergues, erguer igrejas, difundir livros, enviar missionários aos antípodas”
(TOCQUEVILLE, 2000, v. 2, p. 132).

Quase um século depois de Tocqueville, Max Weber foi aos Estados Unidos, convidado por um colega,
Hugo Münsterberg, a ler um trabalho perante o Congresso de Artes e Ciências durante a Exposição
Universal de 1904, em St. Louis. Talvez os Estados Unidos tenham sido para ele o que a Inglaterra foi para
os intelectuais alemães: o modelo de uma nova organização social. A experiência vivida por Weber na
América possibilitou-o flagrar o surgimento de um novo tipo de homem, uma nova estrutura de personalidade
do homem livre, criada “pelas associações livres, nas quais o indivíduo tinha de provar sua igualdade com
outros”, no qual não as ordens da autoridade, mas a decisão autônoma, o bom senso e a atitude
responsável constituíam a preparação para a cidadania (WEBER, 2002, p. 13).

O tema das associações voluntárias, denominadas também de sociedades de idéias ouassociações livres,
ainda é desconhecido por parte da História da Educação brasileira. Talvez, causado pela interpretação
marxista que predominou nas pesquisas da área até a década de 80 do século XX. No entanto, o aporte
teórico da História Cultural tem possibilitado aos pesquisadores da área ampliarem seus horizontes de
investigação, buscando novos objetos, incorporando fontes diversificadas, aproximando-se de outros
campos.

Há alguns anos, pesquisadores brasileiros e portugueses têm estudado os processos concomitantes de
construção de um modelo escolar de educação e de afirmação de uma cultura escolar. No entanto, no Brasil,
o interesse pela investigação da utilização da estratégia de difusão de impressos protestantes para a
implantação de novas práticas religiosas e educacionais é quase inexistente, diferentemente do que ocorre
em Portugal. Os estudos sobre as Sociedades Bíblicas, seus agentes e colportores têm sido realizado na
perspectiva das Ciências da Religião, não deixando, entretanto, de focalizar a ação civilizatória e,
conseqüentemente, educacional e pedagógica de grupos protestantes na sociedade portuguesa, como é o
caso de autores como Samuel Escobar, Timóteo A. J. Cavaco, João Paulo Henriques, Rui A. Costa Oliveira
e, Vitor Tavares.

O plano de inserção e expansão do Protestantismo no Brasil durante o século XIX proposto por missões
norte-americanas, previa, além da estratégia de circulação de impressos, a instalação de escolas. Ao
adentrarmos na História cultural e na História da Educação brasileira, observamos que as missões
protestantes norte-americanas, chegaram ao Brasil em meados do século XIX, também com as associações
voluntárias, uma organização religiosa composta por missionários e missionárias, sendo eles pastores,
médicos, engenheiros, enfermeiras e professores.

Missionários presbiterianos que chegaram ao Brasil, a partir de 1859, utilizando-se da palavra impressa para
divulgar seus ideais religiosos e consolidar seu trabalho de evangelização e educação

Com base na História Cultural e na História da Educação brasileira, analisamos que as missões protestantes
norte-americanas, chegaram ao Brasil em meados do século XIX, com as associações voluntárias, uma
organização religiosa que tinham o objetivo civilizar e evangelizar o povo brasileiro, por meio de obras

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/historia_da_educacao_protestante_tecnologias_digitais_e_divulgaca.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



sociaiscomo a construção de hospitais, presídios, igrejas, albergues e principalmente as escolas que
contribuíram bastante para o desenvolvimento educacional no Brasil.

A revisão da literatura demonstra que um dos meios mais eficazes da propagação do Protestantismo no
Brasil, foi à disseminação de impressos protestantes por agentes e colportores vinculados à BFBS e, as
obras sociais realizadas pelos missionários, pois, a partir das igrejas e escolas que surgiram com objetivo de
civilizar o povo, crianças e adultos eram evangelizados. Diante disso, a difusão da religião protestante no
Brasil do século XIX teve como aliada a educação, visto que, os missionários estavam alfabetizando também
através dos impressos protestantes, estes usados tanto como material religioso, quanto material didático nas
escolas protestantes, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da leitura, da educação e da sociedade
brasileira.

Verificando esse contexto, Almeida (2013, p. 23) ressalta que

Diante do panorama apresentado, a relevância da temática proposta justifica-se pela
carência de estudos realizados acerca da difusão de impressos protestantes no
Brasil oitocentista e em meados dos novecentos, com vistas a discutir a circulação da
palavra escrita como ferramenta para difundir e inculcar ideias.

Os impressos serviram como uma importante ferramenta “que moldaram o comportamento de grupos sociais
e ditaram práticas aderidas e legitimadas num dado contexto social”, justificando o potencial que eles tiveram
para disseminar novas idéias e ajudando na implantação do Protestantismo no Brasil durante o século XIX
(Almeida, 2013, p. 23).

Esta pesquisa trabalha com o aporte teórico-metodológico da Nova História Cultural e com o método
indiciário (GINZBURG, 2007), para auxiliar no desvelamento de práticas educacionais e culturais referentes
ao campo religioso protestante no Brasil durante os Oitocentos. Esse trabalho também está embasado no
conceito de cultura de Norbert Elias (1994) o qual a compreende como tudo aquilo que distancia o homem
da natureza. E, com Faria Filho (2000), por tratar da relação da História da Educação com as novas
tecnologias.

Quanto à abrangência temática, a presente proposta de pesquisa articula investigações em torno de um
campo de questões relativas ao processo de circulação de impressos e a implantação de escolas
protestantes no Brasil. O estudo proposto dedica-se também às práticas que provavelmente se
transformaram em saber pedagógico acumulado e transmitido, cujos processos de elaboração e
disseminação cumpre investigar. É na relação entre essas duas abordagens de pesquisa, que por sua vez,
possibilitam a compreensão da articulação entre saberes e práticas, que acreditamos residir possibilidades
originais de pesquisa sobre os impressos protestantes que circularam no Brasil durante o século XIX.
Estudos em torno deste tema contribuirão com as pesquisas realizadas por historiadores da Educação sobre
a leitura, a alfabetização e a escolarização.

Segundo Gondra (2000), a utilização de novos recursos para suporte à pesquisa histórica, é uma imposição
da atualidade aos investigadores da área da História da Educação, “não devendo se limitar à aplicação
técnica, mas se estender ao exame de processos tecnológicos que venham a potencializar a exploração de
fontes”. Disso, depreende-se a necessidade de uma relação com outros campos disciplinares, focalizando
eventuais contribuições para o acesso, análise e disponibilização de materiais ou acervos documentais. A
utilização de tecnologias digitais “para o trato documental pode subsidiar pesquisas históricas no tocante à
conservação dos dados, consulta integrada e exploração de novos conhecimentos em base de dados”
(ROCHA, 2017).

Essa pesquisa trabalha com uma questão: como, durante o século XIX, a circulação no Brasil de impressos
protestantes possibilitou a criação de novas formas de sociabilidade, permitindo nova forma mentis e
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modificando as relações de poder

A investigação propõe produzir uma base de dados, ferramenta de difusão científica, que permitirá
disponibilizar documentação coletada por Nascimento, durante os últimos 20 anos. São diversos tipos de
fontes, a exemplo de cartas, livros, livretos, opúsculos, jornais, fotografias, livros de ata, que compõe a
Coleção Folhetos Evangélicos. A Base de Dados Digital da História da Educação Protestante é constituída
por documentos da História da Educação Protestante, especialmente, de impressos protestantes que
circularam entre o Brasil, a Inglaterra e Portugal, durante o século XIX. Pretende disponibilizar inicialmente, a
“Coleção Folhetos Evangélicos”, de Vicente Themudo Lessa (Centro de Documentação e História Vicente
Themudo Lessa, São Paulo-SP), já disponível em CD Rom por Nascimento.

O futuro do livro e da leitura é o cerne de inúmeras discussões na sociedade contemporânea, momento
oportuno para voltar à atenção ao passado. Refiro-me ao olhar retrospectivo sobre o mundo dos livros, o
universo dos impressos, uma possibilidade de desvelar práticas educacionais e religiosas postas em
circulação num dado contexto social e, porque não dizer, da leitura, da salvaguarda de impressos como
possibilidades de escrita e construção de si.

Com as tecnologias digitais e a globalização dos textos eletrônicos, que possibilita ao leitor buscar várias
interpretações, de vários autores, de qualquer século passado em qualquer lugar do planeta, não importando
a distância, estando ele apenas conectado à rede eletrônica mundial de computadores.

Tratando do leitor e as novas tecnologias, Chartier (1999, p. 13) compreende que,

De um lado, ele é como o leitor medieval ou o leitor do livro impresso, que pode
utilizar referências como a paginação, o índice, o recorte do texto. Ele é
simultaneamente esses dois leitores. Ao mesmo tempo, é mais livre. O texto
eletrônico lhe permite maior distância com relação ao escrito. Nesse sentido, a tela
aparece como o ponto de chegada do movimento que separou o texto do corpo.

O leitor “não é somente uma operação abstrata; ela é engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação
consigo e com os outros”, portanto o leitor da era digital adquire novas formas de ler, diferente da leitura de
um livro impresso, seja em um espaço físico mais reservado, fazendo com que ele esteja isolado numa
leitura singular, ou em um ambiente aberto ao público, como no ônibus, no metrô, no shopping, em uma
praça. Porém o leitor da era digital que está sempre voltado à sua tela, desenvolve novas habilidades e
técnicas, ganhando suas características e peculiaridades, construindo a cultura do leitor de textos eletrônicos
(CHARTIER, 1998, p. 16).

Para Chartier (1999, p. 142),

O texto eletrônico poderia, supor a retomada da leitura no espaço doméstico e
privado ou nos lugares em que a utilização dos bancos de dados informáticos, das
redes eletrônicas, é a mais importante. (...) A trajetória desse novo meio poderia levar
a uma forma de leitura mais privada do que aquela que a precedia, por exemplo, na
biblioteca.

O suporte eletrônico proporciona ao leitor uma universalidade de livros, abrindo-se um leque de
possibilidades na pesquisa, fazendo suas buscas eletronicamente tornarem-se um trabalho simplificado,
que é uma vantagem para o pesquisador. A relação entre texto e imagem na tela, tende a aperfeiçoar, pois
já eram perceptíveis nos livros impressos, assim como, a assimilação e curiosidade do leitor pela obra.

Existe uma tendência nas buscas por matérias disponíveis na internet, sejam livros, jornais ou revistas, por
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ser um meio rápido e eficiente de pesquisa, porém é necessário buscar fontes confiáveis, uma vez que,
nem todas elas são.

Fica evidente a importância dos impressos, na transição para os textos eletrônicos, que tem ajudado nessa
evolução ou revolução já iniciada, e gradativamente tem influenciado a sociedade do século XXI, como
também os manuscritos tiveram sua relevância ao códex, com a criação da imprensa.

È necessário adaptar-se aos processos de mudanças tecnológicas, conciliando as novas tecnologias dos
textos eletrônicos, com as formas de ler e escrever, adquiridos nos séculos anteriores, desenvolvendo novas
práticas que auxiliarão a sociedade no futuro.

Vicente Themudo Lessa nasceu em Pernambuco no ano de 1874, em um engenho chamado Estrela do
Norte, no município de Palmares onde viveu até os oito anos de idade. Aos 16 anos conheceu o
protestantismo através de uma ministração do Rev. William Calvin Porter na Igreja Presbiteriana. Foi um
importante intelectual brasileiro, era poliglota, leitor, escritor, historiador, pastor e professor.Segundo,
Almeida (2013, p. 43),

Vicente Themudo Lessa foi o primeiro ministro presbiteriano brasileiro ordenado no
século XX. Sua ordenação, pelo Presbitério de São Paulo, ocorreu em Jaú e teve
como membros da comissão examinadora Herculano de Gouvêa, João Vieira Bizarro,
Laudelino de Oliveira Lima e o presbítero Arlindo Ferraz. Doravante, procurou seguir
sua profissão de fé disseminando a Palavra Sagrada. Visitou os estados de Sergipe,
Bahia, Alagoas, Ceará e Maranhão, em 1904, disseminando o conhecimento
religioso a serviço do Presbitério.

Vicente Themudo Lessa foi um referente de um grupo social, no caso, protestante, que colecionou e
catalogou durante sua vida livros, livretos, opúsculos, jornais, folhetos, diversos tipos de impressos
protestantes, que circulavam no Brasil desde o século XIX. Os 644 títulos registrados por ele, foram
publicados no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Itália e França.

TIPOLOGIA QUANTIDADE

Folheto 377

Livro 195

Opúsculo 65

Livreto 7

QUADRO 1 –
TIPOLOGIA E
QUANTIDADE
DE
IMPRESSOS

FONTE:
Coleção
Folhetos
Evangélicos.
São Paulo:
Centro de
Documentação
e História
Reverendo
Vicente
Themudo
Lessa.
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A referida Coleção Folhetos Evangélicos, apesar do nome, não contém apenas títulos protestantes, “através
da análise dos títulos, pode-se observar uma gama de temas distintos do Protestantismo apresentando
argumentos que, ora refutam ora defendem o Catolicismo, o Espiritismo e a Maçonaria, instituições fortes no
Brasil” (ALMEIDA, 2013, P. 56).

Ao colecionar impressos de outros segmentos não protestantes, o Rev. Vicente Themudo Lessa buscava se
aprofundar em conhecimento dos outros segmentos religiosos, isso lhe concedia base de quais eram os
ideais dos seus “adversários”, nos possíveis embates de argumentos com outros lideres religiosos, devido à
resistência de aceitação do protestantismo no Brasil.

QUADRO 2 - TEMAS DA COLEÇÃO FOLHETOS EVANGÉLICOS

TEMAS QUANTIDADE

Protestantismo 389

Educação 106

Catolicismo X Protestantismo 55

Catolicismo 41

Espiritismo 31
Maçonaria 22

Fonte: Coleção Folhetos Evangélicos. São Paulo: Centro de Documentação e História Reverendo Vicente
Themudo Lessa.

O Rev. Vicente Themudo Lessa, tomou como sua missão a propagação do protestantismo, e através da sua
coleção de impressos, observa-se que ele ajudou na difusão de ideias e saberes, e nas práticas
educacionais e religiosas, escrevendo, ganhando ou comprando impressos.

Com a chegada do século XXI e as novas tecnologias digitais, o projeto deu início a um trabalho de
armazenamento e disponibilização da documentação coletada durante os últimos 20 anos pela
Coordenadora da pesquisa, referente à História da Educação Protestante, através da criação de uma base
de dados, para uma melhor divulgação científica.

A base de dados é de suma importância, para a preservação dos documentos coletados. Por intermédio do
recurso das novas tecnologias, ela visa disponibilizar para os pesquisadores, arquivos históricos do século
XIX, possibilitando assim, uma maior divulgação científica de todo material coletado.

No que se refere à base de dados digital, que está sendo criada por integrantes do Grupo de Pesquisa
História das Práticas Educacionais (alunos de Iniciação Científica e aluno de Doutorado), até o momento,
foram transcritos 10 livros que circularam no Brasil oitocentista,a partir de fotogramas e respeitando a
ortografia original da Coleção Folhetos Evangélicos.

A idéia é utilizar um Optical Character Recognition ou Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) para
poder identificar as palavras escritas nesses fotogramas e, então, automatizar a leitura dos livros, realizando
uma maior disponibilização do acervo em curto prazo, já que a transcrição leva um tempo significativo em
ralação ao primeiro método.

Os livros estão sendo disponibilizados em uma plataforma digital, que dá acesso ao banco de dados com os
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fotogramas da referida Coleção. Nela será possível realizar pesquisas através do nome do autor, de
palavras-chaves, título do livro, ano de publicação. As palavras-chaves foram elaboradas, a partir de uma
interpretação dos pesquisadores, no momento em que faziam a transcrição para a base de dados, essas
palavras destacam e resumem o conteúdo das páginas dos livros.

A execução desse projeto permite investigar a difusão de saberes e práticas educacionais e religiosas no
Brasil, entre os anos de 1860 e 1938, período de publicação dos impressos que compõem a Coleção
Folhetos Evangélicos. Apesar da nomenclatura que Lessa deu à sua coleção de impressos, existem vários
títulos que não são evangélicos. A coleção é composta por,

Uma gama de impressos salvaguardados por um sujeito protestante que,
provavelmente, elaborou o título, visto que a coleção é composta por livros, livretos,
opúsculos e folhetos avulsos encadernados em 47 volumes, mas que comporta
outros temas além do Protestantismo (ALMEIDA, 2013, p. 28).

A pesquisa que está sendo desenvolvida demonstra a influência da circulação de impressos para a
disseminação de pensamentos e autonomia, na sociedade brasileira, e sua relação com a educação.

Alguns historiadores da educação, inspirados nos pressupostos da História Cultural, têm se dedicado a
explorar novas fontes e, muitas vezes, a revisitar alguns objetos que possuem uma matriz interpretativa já
cristalizada na historiografia. A História da Educação, como campo de estudos e pesquisas, tem intensificado
o diálogo com outras áreas do conhecimento e permitido a adoção de novos objetos e fontes, novas
ferramentas conceituais, novos olhares e interpretações que facilitam a compreensão do objeto investigado.

Na coleção encontram-se diversas temáticas da religião demonstrando o apresso, empenho e compromisso
de Vicente Themudo Lessa pela difusão de novas ideias e saberes. Analisando a referida Coleção,verifica-se
que,

No tocante à ‘Educação’, encontram-se os títulos que versam sobre Escola
Dominical, Educação no lar, Catecismos, Hinários e Instrução Pastoral. Os títulos
reunidos conservam pistas do perfil de um difusor de saberes e práticas protestantes,
visto que os impressos destinados ao uso nas escolas dominicais foram elaborados
para o professor e para o aluno (ALMEIDA, 2013, p. 55).

Portanto, esses dados, juntamente com os resultados de pesquisa que vem sendo desenvolvida, vêm
corroborar com a tese trabalhada que, a estratégia em distribuir impressos religiosos num país que tinha um
alto índice de analfabetismo tenha funcionado como um estímulo para uma massa analfabeta que viu a
possibilidade de ter acesso a uma literatura de leitura fácil, além da Bíblia em português, que geralmente era
restrita aos clérigos católicos e, publicada em latim.

A pesquisa que está sendo desenvolvida demonstra a influência da circulação de impressos para a
disseminação de pensamentos e autonomia, na sociedade brasileira, e sua relação com a educação.

Esse estudo contribuiu para a análise das relações dos impressos que circularam no Brasil no período
Oitocentista, permitindo compreender as origens e as estratégias utilizadas para propagar conhecimentos,
por meio desses materiais, queforam distribuídos em diversas regiões do país. A importância da difusão de
saberes e práticas educacionais e religiosas, postas em circulação no Brasil oitocentista e em meados dos
novecentos, tendo como fio condutor a Coleção folhetos Evangélicos.

A base de dados digital possibilitará pesquisadores conhecer os temas abordados, editoras e ano de
publicação, bem como a importância da ação de protestantes na produção, circulação e usos de impressos e
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sua relação com a educação brasileira.

Esta pesquisa pretende também contribuir, principalmente, na difusão de uma documentação de difícil
acesso e, consequentemente, promovendo novas possibilidades de investigação de temas que ainda se
encontram obscuros na História da Educação brasileira.

Não somente os historiadores do livro e da leitura, ou aqueles que investigam e trabalham com tecnologias
digitais, mas pesquisadores da área da Educação poderão compreender melhor o impacto da palavra
impressa nas elites letradas e nas populações rurais do 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.

Ainda que num futuro distante, já não exista mais impressos ou manuscritos, toda documentação coletada
pela Coordenadora da pesquisa, estará disponível e conservada na internet, por meio das tecnologias
digitais. Disponibilizando aos pesquisadores de todo mundo, impressos que circularam no Brasil oitocentista
e auxiliaram na difusão de ideias da sociedade brasileira.
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