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O PRESBITERIANISMO NO BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS 
EDUCACIONAIS1 

 
Jamilly da Cunha Nicácio* 

 
 
“O processo iniciado com a Reforma representa o momento 
religioso mais exemplar desse tempo de mudança na esfera 
religiosa, quando novos rumos para afinidades distintas entre 
religião e política foram pensados.” PAIVA2 

 

 
RESUMO: Este trabalho analisa, a priori, o desenvolvimento da Reforma e a emergência de 
pensamentos dissidentes que migraram para várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Entre essas 
dissidências citamos o Presbiterianismo, cuja importância tem sido pouco evidenciada pela História da 
Reforma Protestante. Em geral, quando pensamos em Reforma Religiosa logo vem à mente os 
movimentos Luterano e Calvinista, daí, a necessidade de pensarmos as linhas ou tendências reformistas 
dissidentes destes nomes e sua inserção social na Europa e fora dela.  A Reforma Protestante ocorrida no 
século XVI, que teve como líderes Martinho Lutero e João Calvino, não foi somente um movimento 
espiritual e eclesiástico, teve também aspectos e dimensões políticas e sociais. Neste trabalho, busco 
compreender o pensamento religioso da Reforma, a fim de perceber pontos de convergência ou não entre 
esses pensamentos, e os pressupostos do Presbiterianismo. Além disso, nos preocupamos em observar o 
processo de migração do Presbiterianismo para o Brasil e suas implicações sócio-culturais. Precisamos 
entender que a Reforma não é uma tendência homogênea, uma vez que várias interpretações dos 
Evangelhos levaram à criação de novas igrejas e concepções religiosas que, muitas vezes, se contrapõem. 
Assim, o Presbiterianismo parece-nos uma leitura diferenciada de aspectos bíblicos e comportamentais 
dos divulgados por Lutero. No entanto, a grande influência advém com o Calvinismo, para o qual a 
inserção e a modificação social são consideradas mais importantes. O Presbiterianismo, nesse aspecto, 
traduz-se na busca por formar uma idéia de cidadania, tema reincidente nas pregações ou cultos.  
Procuramos dessa forma, entender o ideário Protestante, a aceitação deste ideal em solo brasileiro, e a 
esperança de progresso que adivinha com esta missão, e ainda, analisar o desenvolvimento de projetos 
educacionais, sendo que como veremos, havia o interesse de implantar em cada igreja uma escola. 

 
PALAVRAS CHAVES: Reforma Protestante, Presbiterianismo e Educação 

 

Aproveitando as trilhas abertas pelos interesses econômicos e políticos, ou 

abrindo trilhas para esses interesses, as Missões pretendiam levar a fé, o progresso e no 

caso norte-americano, tema central deste trabalho, o seu modelo cultural e de vida como 

o de sociedade ideal. Vemos então, a Missão, entendida para CEHILA3 - Comissão de 

                                            
1 Este trabalho tem sido produzido através das disciplinas de Pratica de Ensino, sob orientação da 
professora Karla Denise Martins. 
* Universidade Federal de Viçosa/MG. 
2 PAIVA, Ângela Randolpho. Católico, Protestante, Cidadão. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: 
IUPERJ, 2003. p. 78. 
3 HOORNAERT, Eduardo (Org.). História da Igreja na Amazônia. Comissão de Estudos da Igreja na 
América Latina, CEHILA. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 322. 
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Estudos da História da Igreja na América Latina, como uma luta pela conquista das 

últimas fronteiras do mundo, nesse sentido, evangelizar é levar a american way of life. 

O conservadorismo, característica do Protestantismo teológico sobressai a uma 

minimização do estudo teológico, em contraposição a uma supervalorização da fé 

individual, pessoal, sendo que aqui haveria então separação entre Igreja e mundo, entre 

fé e política. Cristo seria representante de uma nova cultura. “O Protestantismo lutava 

por higiene, combatia vícios, e o brasileiro precisava disso.” 4  

Faz-se necessário ainda, apontar outras análises acerca deste mesmo tema, 

grandes nomes da historiografia acadêmica, discordam destes pressupostos, como Laura 

de Mello e Souza, em seu livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz5, no qual ela critica 

alguns pontos defendidos pela CEHILA. Segundo Helder Macedo, a lição que a autora 

nos passa é que, embora o projeto colonial português fosse o de transmigrar o mundo 

ibérico para os trópicos, pelo menos no plano da religiosidade o que aconteceu foi o fato 

de diversos tipos de cultos – desde os de origem nativa até os católicos, afros e judaicos 

– estarem convivendo e se contaminando mutuamente nos três primeiros séculos de 

ocidentalização do Novo Mundo, cujas práticas refletem-se até hoje na religiosidade 

(mestiça) brasileira. Ainda segundo ele, a “consciência cristã” parecia abalada com as 

notícias chegadas à Europa sobre os costumes dos nativos, que não mais eram vistos 

com inocência e simplicidade, mas, como as formas mais grotescas possíveis de 

humanidade, dada sua predisposição natural à luxuria e ao canibalismo.6  

Concordando com a CEHILA, Antonio Mendonça afirma que os Protestantes 

norte-americanos viam-se como um modelo ideal, como padrão a ser seguido, o povo 

escolhido por Deus. No entanto, o autor aponta para o fato de que esse povo 

desenvolveu um modelo de sociedade no qual se instalou o denominacionalismo.7 A 

Igreja não seria mais como a sugerida na Bíblia – uma Igreja única8 - mas o povo de 

Deus reuniria-se separadamente. Cada grupo de acordo com a visão que defendia e tinha 
                                            
4 Ibidem, p. 339. 
5 SOUZA, Laura de Mello. O Diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
6 Disponível on-line via: http://www.urutagua.uem.br//007/07macedo.pdf. Acesso em 16/08/08. 
7 MENDONÇA, Antonio G. O celeste porvir: a inserção do Protestantismo no Brasil. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1984. p. 44-46. Para o autor o denominacionalismo é uma associação voluntária com pontos e 
métodos definitivos, com propósito unitivo no sentido de que nenhuma denominação se julga dona da 
verdade, a denominação é um instrumento na tarefa de todos em cristianizar a sociedade. 
8 A Igreja de Cristo é tema de diversos capítulos e assunto de outros tantos versículos bíblicos, sempre 
ressaltando que Cristo é “O Cabeça da Igreja”. Algumas passagens citadas aqui, como em Atos 20: 28; 
Colossenses 1:18; 1Coríntios 10:32 e 12:28 atentam para isso. "Para que, pela igreja, a multiforme 
sabedoria  de Deus se torne conhecida" Efésios 3:10. Bíblia de Jerusalém.  
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como padrão. As denominações Protestantes serviriam para unir o povo, como defende 

Mendonça, mas acabaram dividindo aqueles que acreditavam em Deus em 

Presbiterianos, Batistas, Luteranos, Metodistas e outros. 

Doutor em História Eclesiástica, Duncan Alexander Reily define a denominação 

como: “uma associação voluntária de indivíduos com sentimentos e pensamentos em 

comum, unidos na base de crenças comuns para o propósito de alcançar objetivos 

tangíveis e definidos.” Um dos objetivos primários seria a propagação do seu ponto de 

vista. A palavra “denominação” sugere que o grupo referido seja apenas membro de um 

grupo maior, chamado ou denominado por um nome particular. A afirmação básica da 

teoria denominacional é que a Igreja verdadeira não deve ser identificada em nenhum 

senso exclusivo com qualquer instituição eclesiástica particular, nenhuma denominação 

afirma representar a Igreja de Cristo, ou que todas as outras igrejas sejam falsas. 

Nenhuma denominação insiste que a totalidade da sociedade e Igreja deve submeter-se 

aos seus regulamentos eclesiásticos. Assim, a denominação indicava a unidade 

subjacente à desunião observável, enquanto, pelo principio voluntário, repudiava a 

união exterior imposta por meio de coerção.9 

Silas Souza em seu trabalho sobre o pensamento Protestante e em especial sobre 

o Presbiterianismo, mostra-nos, que o Protestantismo engloba diversas tendências, e em 

sua chegada ao Brasil, tal diversidade causou estranhamento entre os brasileiros. O 

Luteranismo, o Anglicanismo, o Metodismo, o Congregacionalismo e o 

Presbiterianismo, apresentavam desde “moderados”, a “fanáticos religiosos”.10 Nosso 

objetivo é estudar esta última facção religiosa, mas, segundo o próprio autor, não seria 

possível entender uma igreja, bem como qualquer grupo social isolado de seu contexto 

histórico, geográfico e social.11 

O significado da Reforma, como uma mudança profunda na relação do fiel com 

o mundo, privilegiava valores religiosos que teriam um potencial crescente para a 

promoção de novo tipo de engajamento na esfera social. Num tempo de profundas 

transformações, a Reforma colocou outra ênfase na responsabilidade individual para a 

                                            
9 REYLI, Alexander Duncan. História Documental do Protestantismo no Brasil. 3ª ed. São Paulo: ASTE, 
2003. p. 38 e 39. 
10 Os termos em aspas podem ser pejorativos, mas são apresentados aqui por serem utilizados pelo autor 
abaixo citado, Silas Souza. 
11 SOUZA, Silas Luiz. Pensamento social e Político no Protestantismo Brasileiro. São Paulo: Editora 
Mackenzie, 2005. p. 20. 
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salvação, ao trazer mudanças para a vivência religiosa. Com a Reforma, o mosteiro não 

seria mais o lugar de aprendizado para o viver cristão, cada um poderia, agora, em sua 

própria casa, buscar a instrução bíblica.12 

A Igreja medieval proclamava-se detentora do monopólio da verdade, mas não 

apenas da verdade religiosa. Num mundo no qual o material caminhava ao lado do 

espiritual, questões de política, moral pessoal, obrigações legais, negócios, relações 

conjugais, guerra e paz eram todas suscetíveis de orientação eclesiástica.13 Com o 

auxílio de outras importantes análises, veremos que a relação cristão e cidadão não é 

uma propriedade do Protestantismo. Palomo nos mostra que o programa pedagógico da 

Companhia de Jesus era originalmente baseado na filosofia aristotélica. 

 
Éste, desde la perspectiva del disciplinamiento social, no solo 
contribuyó a la fijación, transmisión y reproducción de um sistema de 
saberes basado em la filosofia aristotélica y em la teologia de tradición 
escolástica.14 

 

Mendonça e Velasques afirmam que o Protestantismo apresentou-se como uma 

volta aos valores iniciais, exigindo dos adeptos um comportamento diferente do que era 

aceito socialmente. Uma negação da vida mundana, como uma rejeição à cultura 

católica romana que no entendimento do Protestantismo deveria ser recusada pelos fiéis, 

havendo assim, um severo controle do comportamento individual.15  

Nesse sentido, Bièler aponta para o fato de que foi Calvino quem liderou a 

definição das novas formas do culto cristão, da vida cristã, da vida da Igreja e da 

comunidade do século XVI. Calvino tinha uma visão da comunidade toda, na qual, com 

a mesma responsabilidade, as pessoas desempenhariam suas tarefas nas esferas 

seculares e no governo da Igreja.16 Podemos novamente remeter à Ângela Paiva, o 

cristão entendido como cidadão. 

                                            
12 VAUCHEZ, André. A Espiritualidade na Idade Média Ocidental século VIII a XIII. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1995. p. 182. 
13 Ibidem, p. 44. 
14 PALOMO, Frederico. “Disciplina Christiana. Apuntes historiográficos em torno a La disciplina y El 
disciplinamiento social como categorias de La história religiosa em La alta edad moderna.” Cuadernos de 
História Moderna, Madrid, 1997. p. 131. 
15 MENDONÇA, Antonio G.; VELASQUES, Prócoro. Introdução ao Protestantismo no Brasil. São 
Paulo: Edições Loyola, 1990. p. 205. 
16 BIÈLER, André. O pensamento Econômico e social de Calvino. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 
1990. p. 117. 
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Palomo mostra que o projeto de evangelização da Companhia de Jesus não 

limitava-se ao espaço paroquial, tinham também, caráter disciplinar e assistencialista. 

Os colégios da companhia tinham uma pedagogia assentada sobre a idéia de ensinar 

virtudes junto e boas letras.17   

A questão da assistência social era importante para o ideário Protestante; pois 

cristão foi desafiado a cumprir o mandamento de amor ao próximo. Em terras brasileiras 

as igrejas organizaram hospitais e orfanatos, Erasmo Braga e Kenneth Grubb citam que 

na década de 1930 os presbiterianos tinham hospitais no Rio de Janeiro, em São Paulo, 

Goiás, Bahia, além de clínicas em igrejas locais.18 A Igreja Presbiteriana do Brasil é 

herdeira da Reforma, sua principal base é o Calvinismo. 

Mcgrath explica que o programa de Calvino envolvia a promoção ativa de uma 

“vida excelente” por meio da exaltação da virtude. Ele encorajava os líderes da cidade 

de Genebra a não se tornarem absortos demais com a lei e a ordem. Eles estavam lá para 

estabelecer e manter um bom sistema público de educação, para encorajar uma cultura 

sadia e para criar, até mesmo por meio de leis, uma atmosfera que propiciasse atitudes 

sociais saudáveis. Ele acreditava que uma boa moral poderia ser produzida por uma boa 

legislação e por uma boa organização social.19 

A “secularização do trabalho” encontrada em Calvino, envolvia trazer toda a 

esfera da existência humana para dentro do âmbito da santificação divina e da dedicação 

individual. Essa “santificação do trabalho” representava o pilar principal, que 

impressionou os seguidores de Calvino.20 Para Mcgrath, a concepção do calvinismo21 

passou a ser mais tarde, convergente com a do cidadão, aqui concordando Paiva, 

entendendo ser possível o “santo e o cidadão juntos”.22 

As estruturas e valores morais, econômicos e políticos do Calvinismo, embora 

firmemente fundamentados na teologia, poderiam com facilidade separar-se de suas 
                                            
17 PALOMO. Op. Cit. p. 130. 
18 BRAGA, Erasmo e GRUBB, Kenneth G. The Republic of Brazil: a survey of the religious situation. 
London: World Dominion Press, 1932. p. 91.  
19 MCGRATH. Op. Cit. P. 107 a 116. 
20 Ibidem. p. 250. 
21 Uma observação muito pertinente a este trabalho pode ser encontrada no livro de Alister Mcgrath: “O 
termo “Calvinismo” parece haver sido introduzido pelo controversista luterano alemão Joaquim Westphal 
para se referir às perspectivas teológicas e, especificamente, àquelas relacionadas aos sacramentos, que 
eram em geral defendidas pelos Reformadores suíços e, particularmente, por Calvino.” No entanto o autor 
alerta para o risco de que o Calvinismo seja primordialmente voltado à apropriação da herança intelectual 
de Calvino, preferindo assim o termo “Reformado” ao termo “Calvinista”. MCGRATH. op. Cit. p. 231 a 
238. 
22 PAIVA. Op. Cit, p. 44. 
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raízes. A emancipação dessas estruturas e valores com relação à própria fé, por 

intermédio de um processo de erosão cultural, era um dos aspectos mais significativos 

da recepção e assimilação ocidental do Calvinismo, especialmente na América do 

Norte.23 Compreender as novas representações culturais, o impacto da ética Calvinista 

do trabalho sobre a cultura norte-americana, que parece ter sido imenso. A riqueza 

pessoal e nacional vieram a ser vistas como sinais de um especial favor divino. 24 

 Aqui retomamos a idéia apresentada no início deste trabalho, sobre a o ideário 

colonizador norte-americano. O inicio da história da “colonização religiosa norte-

americana no Brasil”, apresentado aqui por Coutinho, quer escrita por ingleses ou 

holandeses calvinistas, foi amplamente considerada como a entrada do povo exilado por 

Deus em uma nova terra prometida. Nessa visão, a América era o protótipo da nova 

Jerusalém. 25   

Nosso principal foco está no trabalho realizado a partir do Rio de Janeiro, em 

1859, com Simonton, um jovem de 26 anos, diplomado pelo Princeton College, hoje 

Princeton University, e pelo Seminário Teológico de Princeton.26 Segundo Reily, em 

oito anos de trabalho no Brasil, Simonton fundou uma igreja no Rio de Janeiro, – a atual 

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro - o jornal evangélico, Imprensa Evangélica, 

uma das principais fontes de pesquisa deste projeto, organizou o presbitério do Rio de 

Janeiro e fundou ainda o Seminário Teológico, também no Rio de Janeiro.27 

As atividades eclesiásticas de Simonton colocavam-no entre aqueles de quem a 

nação esperava receber o impulso técnico que traria o progresso para o Brasil. “O 

Protestantismo construiu representações em torno da realidade brasileira.” Os 

pastores Presbiterianos constituíram o maior grupo envolvido na emigração para o 

Brasil.  Suas primeiras pregações deram-se nos próprios navios ancorados. Como 

estratégia missionária, Simonton alugou uma sala no centro da cidade onde dava aulas 

de inglês grátis, como oportunidade missionária. A língua era ainda o problema na 

proclamação do Evangelho.28 

                                            
23 Ibidem. p. 285. 
24 Ibidem. 
25 COUTINHO, Sérgio Ricardo. Religiosidades, Misticismo e História no Brasil Central. Brasília: Cehila, 
2001. p. 214. 
26 Ibidem, p. 135. 
27 REYLI. Op. Cit. p. 129. 
28 CAVALCANTI, Isaías. Ashbel Green Simonton: O fundador do Presbiterianismo no Brasil. Disponível 
em: http://ejesus.com.br/conteudo/5024/ . Acesso em 15/10/07. 
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Para aqueles que esperavam o progresso técnico, a chegada do Presbiterianismo, 

como nos mostra Souza, pode ter sido decepcionante, as contribuições sociais dos 

Protestantes para ele, estavam muito mais ligadas ao processo missionário:  

 
Para os protestantes, o evangelho puro era o único capaz de 
transformar cidadãos em verdadeiros democratas. E o Evangelho puro 
só era possível encontrar na Igreja Protestante. Os princípios para uma 
correta cidadania são encontrados no Protestantismo.29 

 

À 12 de janeiro de 1862, concretizou-se a primeira grande realização de 

Simonton, que foi a fundação da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, recebendo dois 

membros por profissão de fé e batismo. O Presbitério do Rio de Janeiro, instalado no 

dia 16 de dezembro de 1865, era composto por apenas três pequenas igrejas e três 

missionários estrangeiros, e ficou filiado ao Sínodo de Baltimore, da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos. O principal objetivo da criação desse concílio foi 

algo que ocorreu no dia seguinte no mesmo salão próximo ao Largo de São Bento – a 

ordenação de José Manoel da Conceição como pastor Presbiteriano.  

Analisar o padrão cultural e educacional norte-americano e sua influência no 

Estado de São Paulo. A fundação e o progresso das escolas, segundo Ribeiro, é sempre 

motivo de orgulho e de demonstração da influência do Protestantismo. Uma educação 

cristã nos moldes norte-americanos serviria para implementar uma “civilização cristã”. 

Desde tempos remotíssimos, até hoje, ao batizar seus filhos, os pais Presbiterianos 

faziam o compromisso de ensinar a criança a ler a palavra de Deus.30 

Palomo nos mostra, no entanto, que com algumas peculiaridades, a questão da 

civilização também era uma proposta dos católicos, e fazia parte do programa 

pedagógico da Companhia de Jesus. 

 
Uma educación de los estudiantes dentro de lãs virtudes cristianas a 
través de um estricto régimen disciplinario que regía los ritmos de 
vida cotidianos, lãs fases y ejercicios del aprendizaje y el control por 
parte de todo um sistema jerárquico, que conducían al individuo a 
interiorizar modelos de comportamiento que, uma vez más, 
encontraban em la virtud de la modéstia la clave para uma disciplina 
interior y exterior.31 

                                            
29 SOUZA, Op. Cit. p. 65 a 66. 
30 RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo e Cultura Brasileira. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 
1981. p. 183. 
31 PALOMO. Op. Cit. p. 131. 
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No início do século XVI, a alfabetização de adultos era cada vez mais comum, 

graças ao surgimento da imprensa, ao crescimento da indústria do papel e ao crescente 

apelo do movimento humanista. O humanismo tornou a educação de adultos uma 

conquista social, uma habilidade que abriu caminho para o avanço e a melhoria social.32 

Foi em grande parte através dos colégios, sob a influência direta de ministros e 

educadores protestantes da América do Norte, que se processou no Brasil a propagação 

das idéias pedagógicas americanas, que começaram a irradiar-se no Estado de São 

Paulo, com a fundação de três colégios representativos.   

Ribeiro conta que Chamberlain, em carta à Antônio Pedro de Cerqueira, fala 

sobre as escolas: 

 
Estavam obrigando crianças protestantes a atos de religião católica 
romana, nas escolas de São Paulo. Por isso, no 1° semestre de 1870, 
Mary Annesley Chamberlain começou a receber meninas, filhas de 
protestantes, na sala de jantar de sua casa, e a dar-lhes uma hora de 
aula por dia. Logo essas aulas configuraram uma escolinha, onde se 
começava lendo um trecho da Bíblia e fazendo oração, para depois 
passar às aulas. O ambiente era doméstico e amável, e à jovem Mary 
jamais ocorreriam dar palmatoadas, ou varadas nas meninas; também 
não havia decorações nem as monótonas recitações das coisas 
decoradas. Da. Mary explicava e as meninas estudavam em silencio. 
Meninas maiores aprendiam inglês e francês. As menores, o curso 
primário.33 

 

Em 1870, foi fundada a modesta Escola Americana, marco inicial do que é hoje 

a Universidade Mackenzie, o Colégio Internacional de Campinas, transferido para 

Lavras, Minas Gerais, que hoje é o Instituto Gammom e o Colégio Piracicabano, de 

origem Metodista que ainda hoje existe em Piracicaba. Nas duas primeiras décadas do 

século XX, foram fundadas ainda, várias escolas nas comunidades Presbiterianas. Hack 

analisou principalmente os dois primeiros colégios, de origem Presbiteriana.34 

Ainda segundo Hack, os colégios evangélicos, em geral, procuraram conduzir a 

orientação religiosa no sentido de não fazer proselitismo sem, contudo, deixar de tomar 

os princípios cristãos como base de todas as práticas, inclusive a educativa. Persistia a 

idéia fundamental de cristianizar através da educação, de métodos que garantissem 

                                            
32 MCGRATH. Op. Cit. p. 20. 
33 RIBEIRO. Op. Cit. p. 224.  
34  SOUZA. Op. Cit. p. 84. 
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direitos de liberdade de consciência.35 Neste período, havia um sentimento forte de que 

o Catolicismo era o responsável pela ignorância do povo e a idéia de que o 

Protestantismo era sinal de povo culto e educado permaneceu no imaginário protestante 

por muito tempo, como sinônimo de cultura e progresso. 

Hack credita às escolas Protestantes a modernização dos métodos de ensino no 

país, especialmente na reformulação do ensino público no Estado de São Paulo, dirigida 

por Caetano Campos na última década do século XIX e que contou com a colaboração 

direta de Horace Lane e Márcia Browne, Presbiterianos, norte-americanos, educadores 

nas escolas missionárias. Essa reforma realizada em São Paulo foi modelo transportado 

para praticamente todo o país.36 

O cristão, segundo o Protestantismo, não precisaria mais de representantes, ele 

poderia, agora, buscar Deus sem a intermediação do sacerdote, as interpretações da 

palavra e a remissão dos pecados que anteriormente limitavam-se ao padre poderiam, 

agora, ser individuais, ligando diretamente o fiel ao sagrado. Ela aponta ainda a idéias 

que remetem à Skinner e Lessa, entendendo que o cisma religioso com Lutero 

significou um dos momentos mais marcantes para a manifestação da valorização da 

Reforma. Segundo ela, um dos principais efeitos da Reforma foi a transferência dos 

ideais monásticos da salvação para a vida quotidiana.37   

É de nosso interesse ainda, entender o que Ângela Randolpho chama de “ser 

cidadão”, entender o cristão enquanto cidadão, a importância da educação para que 

religião e cidadania caminhem juntas, e o diaconato, apontado por Calvino como função 

do cristão dentro do contexto social.  

  Segundo o francês André Bièler: “As causas essenciais da Reforma não são nem 

sociais, nem políticas, nem mesmo eclesiásticas, mas, de fato, religiosas.”38 A Igreja e o 

papado ofereciam ao mundo muitas razões de insatisfação; a “atacada” imoralidade do 

clero reclamava reformas urgentes e o papa, rebaixado pelos monarcas ao nível de 

simples príncipe político italiano, parecia perder toda a sua autoridade. A obra de Bièler 

é uma publicação pertinente no que tange ao pensamento social de Calvino. 

                                            
35 HACK. Op. Cit. p. 75.  
36 Ibidem. p. 75. 
37 PAIVA, Ângela Randolpho. Op. Cit., p. 36. 
38 BIÈLER, André. O Pensamento Econômico e Social de Calvino. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 
1990. p. 94. 
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Em As Origens da Reforma Francesa e o Problema Geral das Causas da 

Reforma, o historiador Lucien Febvre aponta duas “coisas” que asseguraram o êxito da 

Reforma: “uma, a Bíblia na língua do povo, a outra, a justificação pela fé.” 39 

Alguns dos autores consultados concordam que Martinho Lutero não buscava a reforma 

dos costumes da Igreja, menos ainda separar-se dela, mas a volta do clero a uma fé e a 

uma piedade vivas, essencialmente fundamentadas na mensagem da graça de Jesus 

Cristo, na “Palavra de Deus” única a subsistir no Evangelho.40 Em A Reforma, Patrick 

Collinson afirma que “nenhuma revolução, por mais drástica, jamais representou o 

repúdio total ao que ocorreu antes”, Lutero não defendia um rompimento, mas uma 

volta aos valores iniciais.41 Collinson analisa o que de fato foi o movimento reformista 

que no século XVI, procura as raízes da Reforma na própria Igreja no fim da Idade 

Média, a importância da imprensa que tornou a Bíblia o mais importante veículo do 

nacionalismo cultural (apesar do analfabetismo da maior parte da população), o papel 

central de Martinho Lutero, a Genebra de Calvino e as principais diferenças, entre o que 

o autor denomina, igreja evangelista (luterana) e reformadora (calvinista). 

Para Fernández-Armesto e Wilson, a Reforma vinha sendo vista como uma das 

grandes mudanças decisivas da história mundial, a partir da qual fluíram conseqüências 

de importância incomensurável, o que não significa que limitaremos nosso olhar apenas 

à este autor, é nossa intenção analisar bibliografias que tragam uma nova abordagem 

sobre o tema. Assim, a Reforma seria mais uma tentativa de alertar o mundo. “Plus ça 

change, plus c’est la même chose.” Este dito francês usado pelos autores, define a 

Reforma como uma mudança entre muitas outras que precederam e continuaram a 

ocorrer depois dela.42 A obra traz importantes considerações acerca  da Reforma e do 

Cristianismo dos séculos XVI ao XX. 

Ainda Fernández-Armesto e Wilson afirmam que os reformadores do século 

XVI não se limitavam a reproduzir seus antecessores medievais. A Reforma Protestante, 

portanto, não introduziu as inovações comumente atribuídas a ela, não rachou uma 

                                            
39 FEBVRE, Lucien. As Origens da Reforma Francesa e o Problema Geral das Causas da Reforma. p.46. 
40 Baseio-me em leituras como: BIELER e FEBVRE já citados aqui, e ainda: WALLACE, Ronald. 
Calvino, Genebra e a Reforma: um estudo sobre Calvino como um reformador social, clérigo, pastor e 
teólogo. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2004 e FERNANDEZ-ARMESTO, Felipe; WILSON, Derek. 
Reforma: O cristianismo e o mundo 1500-2000. Rio de Janeiro: Record, 1997. 
41 COLLINSON, Patrick. A Reforma. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. p. 31.  
42 FERNANDEZ-ARMESTO, Felipe; WILSON, Derek. Reforma: O cristianismo e o mundo 1500-2000. 
Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 13. 
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Igreja monolítica; não introduziu heresias43 inéditas; não gerou as primeiras igrejas 

nacionais. Em vez de ser um novo ponto de partida na história da Igreja, derivou de 

tradições vindas de longa data, uma forma de diversidade já antiga.  

 
Apesar de sua reputação de ter dividido a Igreja, achamos que ela foi o 
grande tema unificador da história cristã nos tempo modernos. Os 
projetos da Reforma tiveram continuidade. A Reforma não veio como 
uma torrente em terra ressequida. As pessoas reagiram às idéias 
desafiadoras dos pregadores e propagandistas emancipados porque 
elas pareciam ir ao encontro de necessidades já detectadas.44 
 

Vicente Themudo Lessa, primeiro historiador do Presbiterianismo brasileiro, nos 

diz que a Reforma foi uma aspiração de longos séculos, um desejo de comunhão mais 

íntima com Deus dos que viam com pesar a Igreja se afastar da simplicidade e da 

espiritualidade dos tempos primitivos, é autor de importantes obras, entre elas, o 

clássico Anais da 1ª Igreja Presbiteriana de São Paulo. Segundo ele, nos longos séculos 

do período medieval faziam-se ouvir vozes e protestos contra as irregularidades, 

inovações e possíveis abusos que corrompiam a religião.45  

Um dos mais importantes estudiosos atuais da filosofia política, Quentin Skinner 

afirma que começar a história da Reforma luterana pelo seu ponto de partida tradicional 

significa começá-la pelo meio. As Noventa e cinco teses marcaram apenas o apogeu de 

uma jornada que Lutero já percorria há seis anos. Concordando com ele, Lessa afirma 

que o mais adequado seria principiar a história por onde Lutero a começou, na gestação 

de sua nova teologia que lhe proporcionou o quadro para atacar não só o tráfico que o 

papado efetuava das indulgências, mas todo um conjunto de atitudes sociais, políticas, 

assim como religiosas, que tinham ficado associadas aos ensinamentos da Igreja 

católica.46 

 Mcgrath compara Calvino a Lênin, mostrando que estes homens exerceram 

grande influência sobre o processo histórico, Calvino era um intelectual que se dedicava 

à religião, mas não pode ser chamado apenas de teólogo, assim como não podemos nos 

referir a Lênin como um mero teórico político. Segundo o autor, ambos possuíam um 

                                            
43 O termo “heresias” aqui é aplicado de acordo com a significação trazida pelo dicionário, “doutrina 
contra os dogmas de uma Igreja.” Silveira Bueno, minidicionário da língua portuguesa. 
44 Ibidem, p. 21. 
45 LESSA, Vicente Themudo. Calvino: sua vida e obra. São Paulo: Cruzeiro do Sul, 1934. p. 11 e 12. 
46 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. São Paulo: Cia das Letras, 1996. 
p. 285. 
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grau extraordinário de visão, eles forneceram fundamentos teóricos para os movimentos 

revolucionários, os quais dependeram justamente de tais fundamentos para sua 

organização, direção e posterior sucesso.47 

 
As idéias de Calvino converteram-se em uma das corrente intelectuais 
mais potentes que a história conheceu, proporcionalmente comparável 
em sua influência e alcance, ao surgimento do marxismo.48    
 

 Embora o Calvinismo possua um núcleo nitidamente religioso, procurava-se 

transformá-lo num movimento modelo, pois este, não seria inimigo do progresso 

intelectual. O Protestantismo não só não era inimigo do progresso, como segundo 

Ribeiro, estimulava-o. O autor apresenta idéias de Simonton acerca da educação, 

entendendo que este defendia que “o estabelecimento de escolas era o meio 

indispensável para assegurar o futuro da igreja no Brasil, e que o evangelho estimulava 

todas as faculdades do homem e o levava a fazer esforços para avantajar-se na senda do 

progresso.”49 

 Mcgrath sugere ainda, que Lutero tenha sido muito mais generoso com relação a 

referências autobiográficas do que Calvino. Ele entende que há uma ausência quase 

absoluta de material de sua autoria. Lutero descreve suas experiências pessoais, a 

evolução de suas idéias religiosas e o modo como se desenrolou a crise que levou à 

origem da Reforma Luterana. Calvino, contudo, parece ter sido reticente quanto a 

inserir qualquer referência pessoal em suas obras.50 

 Procuramos, com esse texto, fazer uma discussão de todo o contexto em que se 

deu a chegada do Protestantismo e em especial, do Presbiterianismo no Brasil. Muito há 

ainda para se pesquisar, tendo em vista que o objeto deste estudo é principalmente o 

diaconato, o novo modo de servir a sociedade, que era fortemente pregado e divulgado 

dentro da igreja protestante. Este trabalho pretende ainda, compreender como esse 

processo influenciou no Sistema Educacional Brasileiro, e como este diaconato 

interferiu no que já existia no país.  

Osvaldo Hack trabalha diretamente com a questão do Protestantismo e a 

educação. Em sua obra, traçou um histórico da filosofia educacional da Igreja 
                                            
47 MCGRATH, op. Cit. p. 31. 
48 Ibidem. p. 12. 
49 RIBEIRO. Op. Cit. p.184. 
50 Ibidem. p. 32. 
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Presbiteriana do Brasil, mostrando que esta, desde seus primórdios, firmou-se no 

propósito de propagar não apenas o Evangelho, mas também a educação através de 

escolas, contradizendo de certa forma a idéia apresentada por Souza. O trabalho dos 

missionários tornava-se lento e muitas vezes, infrutífero por causa do analfabetismo que 

grassava em solo brasileiro. O problema era mais agudo no interior onde tanto adultos 

como crianças eram analfabetos.51 

Segundo ele, as igrejas norte-americanas deram grande ênfase às instituições 

educacionais, com finalidade de realizar uma propaganda indireta dos ideais de uma 

civilização cristã nos moldes protestantes, como veremos, Lutero e Calvino, os “grandes 

nome” da Reforma, desde o século XVI levantavam a bandeira da educação. Os 

colégios norte-americanos no Brasil foram abertos a toda e qualquer ramificação 

confessional ou classe social, o objetivo seria atrair as elites nacionais para os meios 

protestantes, para orientá-las e oferecer-lhes os valores morais e espirituais que eram 

tidos como interpretação genuína (bíblica) do Cristianismo, ajudariam ainda no trabalho 

missionário. Foram criadas inúmeras escolas junto às igrejas, além de ensinarem as 

primeiras letras, também ministravam o ensino religioso da Bíblia e o Breve 

Catecismo.52 

Duncan Alexander Reily mostra-nos em seu trabalho, que o ideário educacional 

norte-americano não privilegiou o processo de entrada no Brasil, mas se constituía 

característica principal desde a Guerra de Secessão (1861-1865), período em que os 

Presbiterianos fundaram 49 escolas de ensino superior nos Estados Unidos. Segundo o 

autor, um ministério academicamente preparado era preocupação constante.53 

Outra contribuição importante, no âmbito da educação, no Brasil, aconteceu no 

ano de 1932, quando o país preparava-se para eleger os representantes da nova 

Constituinte. Um grupo de vinte pastores Presbiterianos lançou um Manifesto “dirigido 

aos crentes Evangélicos de todo o Brasil”, para que a voz dos evangélicos se fizesse 

ouvir por aqueles que viessem a compor a Assembléia Constituinte, que decidiria sobre 

problemas que afetavam a vida espiritual e social do Brasil. Este Manifesto faz parte de 

nossa metodologia de pesquisa, e posteriormente, será melhor apresentado e discutido, 

dentro do desenvolvimento proposto para as próximas Práticas de Ensino.  
                                            
51 HACK, Osvaldo Henrique. Protestantismo e educação brasileira: Presbiterianismo e seu 
relacionamento com o sistema pedagógico. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1985. p. 57. 
52 Ibidem. p. 58, 63 e 64. 
53 REYLI. Op. Cit. p. 129. 
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Esse Manifesto será observado aqui, no âmbito das “reivindicações” pertinentes 

a educação, quando requeriam: a) Educação popular e obrigatória para todos os 

brasileiros por sistema que estabeleça o programa mínimo da escola primária em todo o 

território nacional; b) Organização da instrução secundária, profissional, e superior de 

modo a torná-las acessíveis às classes menos favorecidas da sociedade.54 Estas 

reivindicações precedem à Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que define e regulariza o 

sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Foi 

citada pela primeira vez na Constituição de 1934, mas a primeira LDB só foi acrescida à 

Constituição em 1961. 

 Segundo Ribeiro, diante do Catolicismo, que supostamente preferiria a 

ignorância do povo, o Protestantismo apresentava-se como a única solução para livrar o 

país do analfabetismo, da miséria e das superstições, formando indivíduos saudáveis 

física, intelectual e espiritualmente, anelava por transformar a sociedade brasileira.55 

Erasmo Braga, ao falar da educação, mostra que o índice de analfabetismo em 

alguns Estados poderia chegar a 98%, no país o índice geral era de 65 a 75%. Um fato 

significativo era que o índice de analfabetismo entre os Protestantes era pequeno.56 Esta 

comparação se trazida para anos não tão distantes comprovaria a mesma idéia, a Revista 

Veja em 1997 comparou o número de analfabetos entre a população brasileira geral o os 

evangélicos, os índice eram respectivamente 20 e 9,5%.57 

Apesar dos receios de Simonton em expandir o evangelho até o “interior”, 

levando-o até São Paulo, a população protestante na cidade de São Paulo era 

surpreendentemente grande, visto ter uma colônia numerosa de imigrantes ingleses e 

alemães. Em 1865, surgiram outras duas comunidades presbiterianas no Brasil, ambas 

na Província de São Paulo.  O Reverendo Alexander L.Blackford cunhado de Simonton, 

organizou em março a igreja da capital, em um salão localizado junto ao Largo de São 

Bento, e em novembro outra igreja na vila de Brotas, a última paróquia do ex-padre José 

Manuel da Conceição, que tornou-se ministro Protestante, renunciou à Igreja católica, e 

dela recebeu a excomunhão maior.58 

                                            
54 O Puritano em 30.5.1932. apud SOUZA, Op. Cit. p. 66. 
55 RIBEIRO. Op. Cit. p. 220. 
56 BRAGA; GRUBB, op. Cit. p. 107. 
57 BARROS, Andréa; CAPRIGLIONE, Laura. Soldados da Fé e da Prosperidade: As igrejas evangélicas 
crescem com a promessa do paraíso na terra. Revista Veja, 02/07/1997. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/020797/p_086.html. Acesso em 13/11/07. 
58 RIBEIRO. Op. Cit. 222  
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Surgia, assim, um novo processo no nascente Protestantismo brasileiro – a 

conversão de grandes famílias residentes no interior. Agora, com a existência de três 

comunidades, foi possível a Simonton e seus colegas dar mais um passo importante na 

institucionalização do Presbiterianismo no Brasil – a criação de um presbitério ou 

federação regional de igrejas.59 

A visão de que a Igreja Católica é o grande inimigo a ser combatido, o qual, 

derrotado, redundará em benefício para todos, incluindo os próprios católicos que livres 

poderão encontrar a verdadeira religião acompanhou os presbiterianos desde seu inicio 

no Brasil. Assim, folhetos, artigos, livros, debates em praça pública eram meios 

possíveis e cabíveis de ser usado.60 

Em O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil, de acordo 

com David Gueiros Vieira, os periódicos do Rio de Janeiro não faziam ataques ao 

Protestantismo61, o que surpreendeu Simonton, pois ataques haviam aos ultramontanos, 

a Igreja Católica e contra o papismo, para ele, este era um sinal de aceitação, o que 

propiciava caminho para a pregação. Mas Hack entende que a presença do 

Protestantismo causou um impacto de resistência por longos anos, sua presença foi tida 

como invasora e prejudicial, pois mesclada interesses comerciais e políticos. A Igreja 

Reformada, além de representar uma imposição político-religiosa, também trazia em seu 

bojo as rivalidades religiosas européias entre protestantes e católicos.62  

Como referido acima, Simonton ficara bastante impressionado com o numero de 

artigos sobre assuntos religiosos que apareciam na imprensa do Rio de Janeiro. Sendo 

assim, em 1864, fundou juntamente com Blackford a Imprensa Evangélica o primeiro 

periódico Protestante do Brasil. O jornal foi bem recebido nos círculos liberais, e lido 

também por diversos padres católicos que o assinavam.  

 Reily afirma ainda que a base da República foi o positivismo de Auguste Comte, 

e que sua crença no progresso e na evolução social tornavam-no aparentemente mais 

próximo do Protestantismo que teria então recebido a República com entusiasmo.63   

                                            
59 MATOS, Alderi Souza de. Simonton e as Bases do Presbiterianismo no Brasil. Disponível em: 
http://www.thirdmill.org/files/portuguese/17744~11_1_01_10-43-
20_AM~Simonton_e_as_Bases_do_Presbiterianismo_no_Brasil.html,. Acesso em 15/10/07. 
60 SOUZA, Op. Cit. p. 44. 
61 VIEIRA, David Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1980. p. 137. 
62 HACK. Op. Cit. p. 13 e 16. 
63 Ibidem. p. 162. 
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 Ribeiro afirma ainda que enquanto o Presbiterianismo era introduzido no Brasil, 

assim se fazia também na Argentina, Chile e Colômbia. Contudo, até 1973 não havia 

ainda igreja presbiteriana na Argentina; no Chile e Colômbia pequenos grupos 

sobrevivem, segundo o autor, heroicamente. Mas no Brasil, em poucos anos de 

propaganda já havia um numero muito maior de adeptos do Presbiterianismo no Brasil 

do que havia um século depois, nos países hispano-americanos.64  

 Segundo o autor, aspectos históricos/culturais possibilitaram e até facilitaram a 

introdução do Protestantismo no Brasil. Desde o inicio fora também bastante 

harmoniosa a convivência do Protestantismo em solo nacional, modelou-se um sistema 

jurídico que os protestantes consideravam satisfatório. Foram tomadas posteriormente 

providencias legais da Constituinte de 1823, dando-lhes garantias e proteção.65 

 O cristão deveria, agora, ser um cidadão, e diante dessa visão, ele precisaria 

desempenhar na sociedade um papel de colaborador, contribuindo com o Estado. Tal 

modelo pode ser compreendido através do que fora estabelecido na Europa depois de 

Lutero e mais ainda em Genebra, com Calvino.     

 Sendo a bibliografia apresentada até aqui, parte de um projeto de pesquisa acerca 

da Missão norte-americana que chegou ao Brasil no século XIX, e se instalou dando a 

entender que não buscava apenas colonizar/explorar como havia sido até então, os 

norte-americanos teriam vindo para deixar em solo brasileiro o padrão cultural e 

educacional de seu povo. 

 A questão da Reforma Protestante foi apresentada aqui, para que fizesse 

entender todo o processo desencadeado por este movimento, pois representou um 

momento de mudanças na esfera religiosa, “quando novos rumos para afinidades 

distintas entre religião e política foram pensados”66. Esses novos rumos e as 

conseqüentes mudanças sociais ocorridas no Brasil com a instalação do Protestantismo 

são o objetivo deste trabalho. 

 O novo movimento religioso no Brasil a partir do século XIX não surgiu sem 

nenhuma base teórica, mas se mostrou fruto de um processo de longa data. Entender a 

Reforma desde o século XVI na Europa, os protestantes norte-americanos - de onde 

veio Simonton - e enfim, a penetração desse Protestantismo no Brasil, é o caminho 

                                            
64 RIBEIRO. Op. Cit. p. 142.   
65 Ibidem. p. 28. 
66 PAIVA. Op. Cit. p. 78. 
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proposto para compreensão da nova ideologia cultural e educacional que se 

implementou a partir da chegada da Igreja Presbiteriana. Que logo disseminou a idéia de 

fundar em cada igreja uma escola. Como já vimos, o alto índice de analfabetismo 

comprometia o entendimento do evangelho pelos fiéis. 

Ribeiro apresenta parte do diário de Blackford, onde este, fala da mudança entre 

os que se convertiam:  

 
Há violência contra alguns dos convertidos; Trajano e Miguel perdem 
o emprego, porque a nova fé alterou seu comportamento comercial; já 
se negam a trabalhar aos domingos; já abrem os olhos de fregueses 
para defeitos na mercadoria, já não servem para caixeiros. Dona 
Vivência é espancada em casa pelo marido que não admite que a filha 
freqüente os cultos presbiterianos.67 

 

O trecho de Paiva, citado no inicio deste trabalho, norteia o que se faz questão 

até aqui. Entender através das bibliografias consultadas o empreendimento norte-

americano em solo brasileiro ao analisar os rumos que a Reforma Protestante 

proporcionou ao Brasil a partir do século XIX. Suas novas formas de pensamento e 

compreensão da religião que apontavam para um novo modelo cultural, valorizando a 

educação, que daria ao povo um sentimento de pertencimento não apenas da igreja, mas 

ainda do ser cidadão, também apresentado por Paiva.  

 

Fontes 
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