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RESUMO 

 
Identifica a existência de um ambiente educativo usado pelos protestantes a fim de se 
firmarem como uma opção viável de educação na sociedade brasileira - e como 
referência para as mulheres - além das escolas: os impressos. 

Analisa o modo de educar protestante voltado para as mulheres na década de 1920, 
tomando como espaço privilegiado os prospectos e os jornais.  

Lança um olhar mais aguçado para os jornais confessionais Norte Evangélico e A Voz 
do Agnes (de orientação presbiteriana) e o Correio Doutrinal (de orientação batista), 
além dos prospectos (do Colégio Evangélico Agnes Erskine e do Colégio Americano 
Batista)  que ajudavam a forjar um tipo de mulher – e rechaçar outros. 

Foca seu interesse na década de 1920 por ser este um momento histórico marcado por 
mudanças significativas – em várias esferas da sociedade - e que moldaram alguns 
comportamentos ainda em voga na sociedade atual. 

A proposta deste trabalho é identificar e analisar como um setor minoritário da 
sociedade cristã não-papista – os protestantes - ainda em busca de uma auto-afirmação 
concebeu modos de educar voltados para as mulheres. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação Feminina. Imprensa Protestante – Educação 
Protestante 
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RESUMEN 
 

Identifica la existencia de un entorno educativo utilizado por los protestantes para 
establecersen como una opción viable para la educación en la sociedad brasileña - y 
como una referencia a las mujeres - más allá de la escuela: los impresos.  

Analiza las formas de educar de los protestantes en lo que se refiere a las mujeres en la 
década de 1920, tomando como espacio privilegiado los folletos y los periódicos.  

Examina de manera más específica los periódicos confesionales Norte Evangélico y La 
Voz del Agnes (de orientación presbiteriana) y Correo Doctrinal  (orientación Bautista), 
además de los folletos ( Colegio Agnes Erskine y Colegio Americano Baptista) que 
ayudarán a forjar un tipo de mujer - y rechazar otros.  

Enfoca su mirada en la década de 1920 por se este un momento histórico caracterizado 
por cambios significativos - en diferentes ámbitos de la sociedad - y que dieron moldea 
algunos comportamientos todavía en boga en la sociedad actual.  

El propósito de este estudio es identificar y analizar cómo un sector minoritario de la 
sociedad Cristiana no-papista – los protestantes - todavía en busca de una auto-
afirmación concebió maneras de educar a los direccionadas a las mujeres. 

 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN FEMENINA– PRENSA PROTESTANTE– 
EDUCACIÓN PROTESTANTE 
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INTRODUÇÃO  

 

Educa-se apenas na escola? Pode um periódico ser um meio de educação? É 

possível que os protestantes no inicio no século XX tenham percebido a mulher como 

uma aliada em sua empreitada educativa?  Estas inquietações nos guiaram para que 

fizéssemos esta pesquisa, tornando-se o norte que nos fez avançar. 

Neste estudo nos debruçamos sobre um grupo social que tem tido influencia 

sobre a História mais recente da Educação brasileira: os protestantes. No interior desse 

grupo, nosso olhar dirigiu-se para as mulheres, agentes decisivas para a constituição de 

um modelo de vida e comportamento cristãos. Observamos esse sujeito histórico numa 

época em que o simples fato de ser mulher dificultava o acesso a alguns espaços 

públicos. 

O título deste trabalho – Educação de Papel – pode gerar várias interpretações, 

trazer vários sentidos. Entre estes, destacamos dois que ora cremos necessário 

esclarecer. O primeiro deles se refere realmente ao papel, à imprensa escrita – formada 

por Jornais e Prospectos - fonte principal de nossa pesquisa. O segundo sugere a 

fragilidade e ao mesmo perenidade do papel no tempo. Ou seja, uma Educação de Papel 

teoricamente pode ser frágil devido ao grau de perecimento desta matéria. Se esta 

concepção de fragilidade se confirmou ou não, saberemos nas conclusões deste 

trabalho.   Durante muito tempo, por muitos séculos,  o documento escrito em papel foi 

a principal fonte utilizada para se fazer história. E, até hoje, mesmo na era da 

informática, o papel tem fundamental importância na nossa sociedade. 

A escolha deste tema para nosso estudo se deu quando buscávamos - ainda no 

Curso de Graduação - informações acerca da importância da presença feminina no 
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campo educacional - nos séc. XIX e XX - e amadureceu após a participação em um 

Mini-curso sobre “Gênero” no Departamento de História da Universidade Federal de 

Pernambuco em setembro de 2006. Ali percebemos que muito do que se diz sobre as 

práticas femininas na História são fruto de observações masculinas e que isto está sendo 

revisto, mostrando a mulher também como um sujeito político, social e histórico. 

Verificamos a incorporação no universo educacional vigente à época de novas 

abordagens pedagógicas e novos conteúdos de ensino, no que se refere às práticas 

escolares, o que provavelmente deve ter influenciado a aceitação – pela sociedade 

brasileira – dos métodos educativos trazidos pelos americanos. 

O nosso objetivo principal foi identificar e perceber como um setor minoritário 

da sociedade cristã não-papista – os protestantes - ainda em busca de uma auto-

afirmação concebeu modos de educar voltados para as mulheres. Entendemos que, ao 

invés de apenas oferecer educação religiosa voltada para a reafirmação dos dogmas da 

fé e para uma vida piedosa, os protestantes ousaram levar a mulher para dentro das salas 

de aula. Não se limitam a torná-la aluna; fazem-na, ao mesmo tempo, educanda e 

educadora. Mas é preciso esclarecer, de antemão,  que a educação desse sujeito feminino 

não se deu apenas nas instituições escolares. 

O nosso foco direcionou-se a analisar os Impressos – Jornais e Prospectos - 

como espaço de educação utilizado para educar o elemento feminino.  

Analisar o percurso de um grupo específico de mulheres tornou-se um desafio 

e ao mesmo tempo uma satisfação. Um desafio, pois muitas vezes encontramos 

dificuldades que quase nos fizeram desistir; uma satisfação, ao percebemos e 

localizarmos alguns trabalhos recentes que tentam sair do lugar-comum  - no qual a 

História é um espaço que recebe separadamente homens e mulheres.  
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Mesmo pesquisando as mulheres protestantes percebemos que estas não estão 

dissociadas dos homens protestantes, pois, aos poucos,  a mulher conquista espaços que 

antes lhes eram negados, ao menos oficialmente. Buscamos mostrar como esses espaços 

eram dados ou disputados. 

 

 

Fontes, nortes teórico-metodológicos e capítulos 

 

A realização dessa pesquisa utilizou como fontes primárias - e privilegiadas, - 

os jornais protestantes da época a saber, o Norte Evangélico, A Voz do Agnes1 e o 

Correio Doutrinal2, além de uma edição de um periódico laico, o Jornal do Recife. 

Também analisamos alguns prospectos de duas escolas centenárias do Recife: o Colégio 

Presbiteriano Agnes Erskine e o Colégio Americano Batista. Ambos foram tratados 

nesta pesquisa com seus nomes atuais que não eram os mesmos à época pesquisada.  

No caso dos jornais, os textos analisados – tanto os que perpetuam estereótipos 

quando os que sugerem ou defendem a participação efetiva na sociedade do elemento 

feminino – foram tirados do corpo dos periódicos e não dos editoriais. Sabemos que 

estes são a alma do jornal, deixando explícita a tendência, a inclinação deste. 

A fim de reconstruir parte do caminho feito pelos protestantes na sua 

caminhada educacional estas fontes se constituíram como as principais de nosso estudo. 

É importante frisar que todas as citações dos impressos realizadas neste trabalho foram 

transcritas no português atual e não no português da época. Nossa intenção não é 

priorizar ou valorizar um em detrimento ao outro: tratou-se, apenas, de uma opção para 

facilitar a leitura. 
                                                           
1 Infelizmente só foi possível a localização de um exemplar da década de 1920. 
2 A quantidade deste Jornal é inferior aos demais  pois nosso acesso foi vetado na Instituição onde ele está 
disponível. 
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Um dos obstáculos que enfrentamos no decorrer dessa pesquisa foi a  

dificuldade para encontrar e acessar as escassas fontes sobre a educação protestante em 

nosso estado.  

Outras vezes, encontrávamos as fontes mas não tínhamos acesso a elas sob 

diversas argumentações: mal estado de conservação, acesso restrito a funcionários e 

alunos, etc.  

Também usamos como fontes secundárias as observações feitas por outros 

estudiosos do tema em questão. 

Sellaro (1987) foi, e continua sendo, uma das poucas pesquisas acadêmicas que 

temos sobre a educação protestante no estado de Pernambuco. 

Como se deu o percurso da educação protestante é um dos focos de nossa 

análise por entendermos que cada grupo institucional tem seus discursos. Havendo ou 

não o proselitismo, qual seria o papel da mulher - educada - neste processo? Quais 

meios seriam usados para educá-la? Qual o peso da sua importância? Teriam sido 

influenciadas pela efervescência da valorização feminista que se iniciara, no século 

XIX, na Europa e nos Estados Unidos – este último sendo a origem da maioria das 

professoras? Seria a formação feminina voltada apenas para o lar? 3 

Algumas das questões problematizadoras que guiaram essa dissertação foram: 

De que forma um discurso “protestante” proferido a partir de jornais e prospectos 

configuraram um modo protestante  de ser mulher? Quais as críticas feitas por mulheres 

e homens àquelas que se desviaram dos padrões? Como as relações de poder podem ser 

                                                           
3 A questão é pertinente conforme um prospecto de uma das escolas analisadas que afirmava poder 
preparar a mulher para desempenhar papéis no mercado de trabalho. Conf.  SELLARRO, Leda R.A. 
Educação e Religião – Colégios Protestantes na década de 20 325f. Dissertação, Centro de Educação, 
Recife: UFPE, 1987. 
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percebidas nestas práticas, tendo consciência que nos espaços humanos transitam 

homens e mulheres? 

É necessário esclarecer, desde já, que o universo protestante é imenso. Por 

conta disso, fez-se necessário reduzir o universo da pesquisa a duas denominações: 

batista e presbiteriana. Identificamos em ambas o uso da educação como forte aliada no 

processo de expansão da fé. E contaram, sem dúvida, com a participação intensa do 

elemento feminino para conseguir seu intento. No entanto, podemos supor que os 

modos de educar apresentados via jornais e prospectos não se restringiram às 

denominações em questão. É possível que mulheres de outras vertentes religiosas – mas 

cristãs, não católicas - tivessem acesso aos jornais4. É possível identificar, também, que 

nas escolas – apesar de grande parte das educandas serem batistas ou presbiterianas – 

não havia nenhuma restrição quanto ao ingresso de mulheres de outros credos. Porém, 

as regras protestantes eram mantidas e precisavam ser obedecidas e respeitadas. 

O embasamento teórico de nossa pesquisa está fundado no conceito de Gênero 

– como categoria de análise histórica5 - e nas concepções foucaultianas de discurso e 

relações de poder. 

Buscamos trabalhar com a abordagem de Gênero numa perspectiva relacional e 

não descritiva. Na perspectiva descritiva costuma-se enumerar as atividades masculinas 

e femininas separadamente sem interação. De acordo com Guimarães (2005, p. 88), 

 
Um avanço nos estudos de Gênero foi ultrapassar o seu uso puramente 
descritivo no qual o gênero é usado como sinônimo de mulher – ou seja, o 
gênero se confunde com a variável “sexo”. No seu contexto como categoria 
de análise busca observar como o gênero funciona nas relações sociais e 
como dá sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico.  

 

                                                           
4 Também se torna interessante perceber que muitas correntes protestantes que estavam surgindo no inicio 
do séc. XX provavelmente não estavam tão estruturadas a ponto de terem publicações como a linha 
presbiteriana e a batista. 
5 A análise de Gênero adotada nesta pesquisa parte das concepções de Joan Scott . 
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Assim, buscamos olhar “de dentro” as relações entre os indivíduos – homens e 

mulheres - quebrando com a noção de “fixidade” de lugares comuns tão difundidos em 

nossa sociedade. 

Segundo Scott (s/d,  pp.5, 15) 6,  
 

O gênero se torna (...) uma maneira de indicar as “construções sociais”: a 
criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e 
às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais 
das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo 
essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Com a 
proliferação dos estudos do sexo e da sexualidade, o gênero se tornou uma 
palavra particularmente útil, porque oferece um meio de distinguir a prática 
sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens.  
(...)o gênero é uma forma primeira de significar relações de poder. 
 

Os estudos de gênero, a partir da década de 1970, têm possibilitado um olhar 

mais reflexivo sobre as práticas discursivas e as relações de poder que levaram a forjar 

estereótipos. Ainda de acordo com Scott (op. cit., p. 1), 

No seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido primeiro entre as 
feministas americanas que queriam insistir na qualidade fundamentalmente 
social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao 
determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou 
“diferença sexual”. O “gênero” sublinhava também o aspecto relacional das 
definições normativas de feminilidade. As que estavam mais preocupadas 
com o fato de que a produção dos estudos femininos centrava-se sobre as 
mulheres de forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para 
introduzir uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo esta 
opinião, as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e 
nenhuma compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo 
inteiramente separado. 

 

 Outra autora, Bandeira (2003, p. 13) nos ajuda na reflexão sobre o tema, 

fazendo uma relação entre as concepções de gênero e de discurso: 

 

O Conceito de Gênero possibilita extrair da aparência da  realidade dados que 
apontem essas varias relações integrantes da vida social de homens e 
mulheres (...). Dessa forma, transparecem essas varias relações (...)que se 
produzem e reproduzem nos discursos(...). 

  

                                                           
6 O referido texto não apresenta data quando consultado eletrônicamente. 
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No percurso mais recente da história ocidental, à mulher foi dado um lugar 

secundário de reprodução – biológica, social, econômica. Associada ao espaço privado, 

estava distante da esfera da produção efetiva, espaço público, onde deveriam estar os 

homens.  

Durante muito tempo a mulher foi descrita, relatada, explicada pelo homem.  

 
Na maioria das pesquisas temos informações que partem quase sempre do 
universo masculino, ou seja, das falas dos homens sobre as mulheres. Se um 
discurso é uma fala carregada de significados, podemos supor que, em grande 
parte da imprensa, falava-se das mulheres ou  sobre elas. (AUAD, 2006, p. 
66)7 

 

Discursos diversos foram produzidos. O homem era considerado mais racional, 

intelectual, dotado de características necessárias ao bom andamento da sociedade. A 

mulher era retratada como um ser dócil, companheira e emotiva, dotada de emotividade 

e estaria, naturalmente propensa a cuidar da casa, dos filhos, do marido. Se esse modelo 

fosse alterado – ou pior, invertido – o mundo poderia vir a ser um caos.  

Em 1819, segundo registra Telles (1997: 671)8, um viajante – Saint Hilaire – 

não pôde ver as filhas de um fazendeiro em cuja casa se hospedara, pois isto poderia 

prejudicar o casamento delas, destino ao qual estavam submetidas as mulheres decentes. 

No entanto, não houve apenas mulheres que seguiam o modelo. Existiram 

aquelas que burlaram esses estereótipos. Essa burla não deve ser vista como algo 

negativo; antes, como uma possibilidade de reflexão acerca de comportamentos 

diversos do estabelecido como normal, necessário e correto.   

                                                           
7 Havia uma imprensa feminina, como nos atesta Auad (2006:66), desde o séc. XIX  que ganhou 
notoriedade, a partir do período republicano, tendo uma grande influência nas conquistas femininas 
posteriores, ao sensibilizar setores diversos da sociedade. Entretanto, isso era a exceção e não a regra para 
a maioria das mulheres que pesquisamos.  
8 A referida autora traz uma reflexão acerca do percurso da mulher nos séculos XIX e XX. Conf. 
TELLES, Lygia Fagundes. Mulher, Mulheres. In PRIORE, Mary Del. (Org.)  História das Mulheres no 
Brasil.  2. ed. São Paulo: Contexto, 1997.  
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A tendência de alguns olhares radicais nos primórdios do movimento 

feminista, foi venerar tais mulheres que transgrediam as normas. Tal atitude, a nosso 

ver, pode ser compreendida como uma maneira de dar visibilidade a um grupo que 

durante muito tempo esteve às margens da atuação na sociedade.   

Grande parte do arcabouço documental do qual dispomos partem das 

observações masculinas também.  Dos jornais analisados, apenas um era produzido por 

mulheres estudadas: A Voz do Agnes, uma publicação das alunas do Colégio Agnes. É 

preciso levar em conta que o periódico iniciou suas atividades a partir de 1920 e sua 

circulação era restrita, basicamente, àquelas pessoas que tinham relação com o colégio. 

Quando analisamos nosso objeto de estudo sob a ótica do Gênero, não 

queremos nos igualar às  feministas que,  no inicio do movimento, instituíram super 

mulheres em detrimento a homens fracos. Mas, é fácil contatar, que muito do que 

conhecemos sobre a História das Mulheres – protestantes ou não – foi contado por 

homens. Sobre a questão das reivindicações femininas, Swainz (2005, p. 346) nos 

alerta: 

 
(...) as reivindicações das mulheres em relação à aquisição de um status e 
uma voz no político levam a desestabilização do sujeito universal masculino 
[grifo nosso], abrindo o caminho a um novo campo de relação entre as 
pessoas já que a diversidade não é geradora de desigualdade. A incorporação 
da diferença, neste caso, do assumido ser mulher [grifo da autora], como 
sujeito político, é apenas uma estratégia de ação em direção à diversidade, à 
pluralidade do humano fora do molde binário. 

  

Constatamos que a diversidade existente não é uma pré-condição para o 

estabelecimento da desigualdade e sim uma abertura para o diálogo, para o respeito às 

diferenças sabendo que estas, muitas vezes, são oriundas das relações históricas e 

sociais. Não mais pensar que ser mulher ou ser homem são realidades naturalmente 

dadas e fazem parte de um modo binário de se estar no mundo; antes pensá-las como 
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uma complexidade de relações humanas que durante a maior parte da História da 

Humanidade estabeleceu – e ainda estabelece – papéis distintos para homens e 

mulheres.  

Identificar esses comportamentos, discuti-los e analisá-los à luz da ótica de 

gênero nos faz perceber que somos seres históricos e sociais. Não descaracterizar o 

biológico; mas entender que suas peculiaridades não devem ser promulgadoras de 

desigualdades e sim de cooperação entre os seres. 

Foucault (2005) também nos forneceu um fundamento muito claro para o 

estudo à partir da categoria Gênero. Podemos pressupor que existem “relações de 

poder”, fatos interligados que não são, necessariamente, explícitos, pois ele diz que: 

“(...)não creio que a produção das relações de poder se faça (...) de cima para baixo.” 

O autor continua, ao ser interpelado sobre a necessidade da existência de alguém 

“embaixo” para que o poder seja exercido “de cima”:  “(...)para que haja um movimento 

de cima para baixo, é preciso que haja, ao mesmo tempo, uma capilaridade de baixo 

para cima”. (idem, p. 250) 

Ou seja, Foucault demonstra que para que o exercício do poder se estabeleça é 

preciso existir alguém sobre quem este poder se estabeleça. Assim, podemos perceber 

que para que as relações de gêneros sejam desiguais, há a necessidade do 

estabelecimento de um discurso que é sancionado por ambas as partes: a que se 

estabelece como superior e a que é submetida. 

Muita vezes podemos crer que esta sanção é quase inconsciente. Porém, em 

outros casos, ela é cômoda, confortável e criticá-la ou mudá-la passa por campos 

simbólicos que desestruturariam toda uma complexidade montada e que funciona – para 

alguns – muito bem. 



22 
 

A nossa pesquisa buscou tratar homens e mulheres como sujeitos da História e 

de suas histórias e não como seres superiores e inferiores, respectivamente. Antes, 

relacioná-los em suas práticas sociais sejam elas no campo social, político ou religioso. 

Nessas relações estão as representações de homens e mulheres em relações de 

poder, disputando lugares, mantendo ou questionando-os. Como nos diz Foucault (op. 

cit. p. 248), “(...) o poder é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou 

menos piramidalizado, mais ou menos coordenado.” Assim, ele (o poder) se pulveriza, 

mistura-se no cotidiano de cada um dos indivíduos. Cabe-nos estudar tais fenômenos 

sem fazer apologias ou depreciações.   

Para Michel Foucault não é fundamental saber o que é algo – como o poder, o 

discurso, por exemplo. Importa mais perceber como ele acontece. Não é a teoria sobre 

algo o mais importante e sim o processo que leva a ela. 

Segundo Neto (2001, s/p)9, Foucault traz cinco concepções sobre o poder:  

1.  Ele não é uma mercadoria que podemos trocar; é uma teia de relações 

onde estão diversos pontos desiguais e múltiplos. 

2. O poder não está fora ou alheio às relações que ocorrem na sociedade; 

“(...)espraiam em toda a tessitura social com um fecundo papel de produtor de novos 

saberes.”(NETO, idem) 

3. Na sua origem, as relações de poder possuem um caráter múltiplo: não 

saem de uma matriz geral (que Foucault chama que “instituições terminais” como o 

Estado) e são colocandos em setores separados determinando quem são os dominantes e 

os dominados. 

                                                           

9  O texto em questão, não apresenta paginação quando consultado eletronicamente. 
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4. As relações de poder não são sem intenções ou subjetivas: pelo contrário, 

têm objetivos e metas claras. “(...) jamais resultando da escolha ou da decisão de um 

sujeito, individualmente, mas somente como resultante de táticas que se desenvolvem no 

corpo social, trazendo, implícitas as estratégias anônimas.” (NETO, Ibidem) 

5. As relações de poder têm um caráter de resistência: este é seu aspecto 

complementar.  

Segundo o próprio filósofo (FOUCAULT, 1988, p. 91, apud NETO, 2001, s/p), 

as relações de poder, 

 
(...) não podem existir senão em função de uma multiplicidade de pontos de 
resistência que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de 
alvo, de apoio, de saliência que permite a preensão. Estes pontos de 
resistência estão presentes em toda a rede de poder.  

 

Neto (2001) salienta, como mais interessante para sua análise, a quinta 

proposição de Foucault:  

 

Essa compreensão do poder por sua natureza múltipla e que tem na 
resistência um elemento a ele imanente oferece uma perspectiva diferente 
para a compreensão dos movimentos sociais e, sobretudo, como se dar a 
participação das mulheres nestes contextos.(...) 
A analítica de poder de Foucault se apresenta, portanto, como um importante 
suporte para a compreensão da ação das mulheres que, participando dos 
movimentos sociais (...) não se limitam ao mero papel de simples 
coadjuvantes. 

 

Tomamos como suposição para o encaminhamento da presente pesquisa que as 

mulheres protestantes não se limitaram a papéis de simples coadjuvantes, mas 

exerceram o poder em momentos diversos - mesmo não tendo registradas muitas de 

suas ações.  

Essas mulheres não eram passivas, se deixando levar totalmente pelo discurso 

masculino; antes, forjavam e eram forjadas por seus discursos próprios.  
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Enfatizamos que um discurso “sobre alguém” é, acima de tudo, emitido através 

das significações que o emissor tem: suas categorias ou preferências ideológicas. Não 

será nunca – ou quase nunca – igual ou semelhante àquele proferido pelo próprio 

“alguém”. 

Dessa forma talvez nunca cheguemos, efetivamente, a saber como as  relações 

de poder se expressavam nas práticas daquelas mulheres que pesquisamos. 

O próprio Michel Foucault sugere que vejamos as “velhas coisas” com “novos 

olhos”. 

Os corpos também são textos produzidos e produtores de sentidos, gerando ou 

sendo portadores de discursos. Estes (fala carregada de significações) só podem ser 

ditos – ou  compreendidos - em um contexto específico. Em sua origem nem são 

verdadeiros nem falsos:  serão fundamentados sempre em outros.  

Foucault afirma que o sistema de exclusão – interdição, separação, rejeição  - 

do discurso deixa claro que ele tem vinculação com as relações de poder.  

Na obra foucaultiana há várias vertentes. Porém, há uma “linha”, um elo que as 

liga. Trata-se do sujeito. A constituição deste se dá a partir dos diversos “discursos”, das 

ciências sociais – ou do homem. E estes “discursos” são encontrados na Medicina, no 

Direito, na Pedagogia.  

 As áreas nas quais os discursos são forjados se regem pela Educação. Não 

somente por aquela formal ou escolar; mas também pela cotidiana, passada entre os 

familiares. 

Os sujeitos – homens e mulheres – são agentes da História - e não meros 

partícipes de alguns eventos - que é pautada nas relações entre os indivíduos - estejam 
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eles exercendo um poder visível ou não – seus comportamentos, sua religiosidade, e por 

que não dizer, seus sistemas educacionais. 

Foucault vai assegurar a noção de poder fragmentado, pulverizado no cotidiano 

dos indivíduos e não emanando de uma única esfera, um único ponto como a Igreja, a 

família, o Estado, etc. Estas são, segundo o filósofo, apenas instancias terminais de 

poder. São elas que talvez lhe dêem mais visibilidade, pois contêm, em sua grande 

maioria, “superconcentrações” de poder.  

Segundo Foucault (2005, p. 248), “(...)a idéia de que existe [o poder] em um 

determinado lugar, ou  emanando de um determinado ponto(...) parece baseada em 

uma análise enganosa e que, em todo caso, não dá conta de um número considerável de 

fenômenos”.  

Essa idéia enganosa talvez nos leve a ver o poder sempre como algo 

“negativo”, ou seja, sempre como aquele que mata, controla, mutila, pune. 

Entretanto, o próprio Michel Foucault nos alerta que o poder deve ser visto 

como algo “positivo”, ou seja, capaz de criar algo na sociedade. 

 
Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos 
negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, 
“mascara”, “esconde”. Na verdade, o poder produz: ele produz realidade; 
produz campos de objetos e rituais da verdade. O individuo e o conhecimento 
que dele se pode ter se originam nessa produção. (FOUCAULT, 1997, p. 
161) 

 

Essa positividade do poder pode ser expressa na criação de sujeitos obedientes 

e livres. Dito de outra forma: sujeitos dóceis (domesticados) e úteis (produtivos para o 

trabalho) através da disciplina. (FOUCAULT, 1997) 

 Os “corpos dóceis” tratados por Foucault, são interpretados, às vezes, como 

inertes, sem mobilidade ou intenção. Entretanto, não é isso que o autor sugere. Esses 

“corpos” utilizam-se de espaços de poder que lhe são conferidos.  
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 Ao tratar de “recursos para um bom adestramento, o autor traz-nos a 

concepção do  poder disciplinar e mostra que, na verdade, ele [o poder disciplinar] não 

está em uma pessoa (o inspetor, o diretor, o policial, etc.). Ele é subjetivado pelo 

comportamento. 

 Não mais a necessidade de fiscalizar: os corpos se comportam de forma 

“inconsciente”, ou seja, quando já houve a personificação, a apreensão pelo sujeito – a 

auto-regulação. 

Voltemos à concepção de que o poder que nos mostra que ele não está fixo 

numa instituição apenas. Isto é percebido quando nos deparamos com o nosso objeto de 

pesquisa. Ele [o poder] transita seja entre as alunas ou suas mestras, seja entre as 

trabalhadoras de uma escola, do comércio ou entre a liderança. O poder não reside, não 

está em um lugar: ele é exercido seja por dominadores seja por dominados. 

Nas palavras de Neto (op. cit., s/p) 

 
Foucault recusa o poder como uma instituição, uma estrutura ou um dom 
exclusivo dos dominadores. Sua analítica de poder rejeita, portanto, a 
soberania do Estado, a forma da lei e uma estrutura global de dominação, que 
são vistas apenas, e sobretudo, como formas terminais do exercício do poder.  

 

O poder é, pois, estratégico, volátil e invisível. Não é uma posse e nem uma 

polaridade - se está em baixo, logo, não está em cima.  Permeia as relações. É Capilar.  

Apesar de estarmos fazendo referência ao conceito (ou à concepção) de poder 

em Michel Foucault, é preciso ter em mente que a idéia, a questão central na sua obra é 

o sujeito. O poder tem uma função periférica. 

Quanto aos procedimentos adotados para desenvolver este estudo, cabem 

alguns esclarecimentos. Para a definição dessa pesquisa houve, inicialmente, a busca 

por uma bibliografia. Tratando especificamente da atuação das práticas educacionais 
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protestantes em Pernambuco há poucas referências. Entretanto, quando se trata do 

Protestantismo em si, este contingente de informações aumenta, facilitando a escolha 

das fontes. Dentre estas escolhemos, além das fontes tradicionais – livros, dissertações, 

artigos, etc.  - os jornais protestantes, como já dissemos anteriormente, onde 

encontramos pequenos “manuais” – discretos – para a conduta. 

 Estes Jornais tinham um caráter evangelístico e, presumivelmente, 

influenciaram na formação das mulheres protestantes ao propor certas condutas como 

adequadas e outras não. De orientação batista  analisamos o Correio Doutrinal.  De 

orientação presbiteriana fizemos uso do Norte Evangélico e A Voz do Agnes. 10 

É importante, aqui, ressaltar a importância deste tipo de fonte para a pesquisa 

histórica, pois, segundo Resende (1997, p. 85), “Nos anos 20 o Recife mantinha a 

tradição de uma imprensa ativa e polêmica que acompanhava a movimentação social e 

cultural”. 

Destacamos, ainda, o que nos mostra Siqueira (1995, p. 23) acerca de uma 

imprensa feminina desde o inicio do séc. XIX – ou seja quase 100 anos antes de nossa 

pesquisa: 

 
Buscando recuperar a fala feminina brasileira, através de documentos vários, 
deparamo-nos com um numero surpreendente de jornais e títulos, escritos por 
mulheres, empenhadas em criar, para elas próprias e para suas 
contemporâneas um espaço de fala possível. 

 

Pelo que podemos constatar da pesquisa cuja assertiva acima foi extraída é que 

parte desta imprensa feminina reafirmava os laços de dependência e submissão ao 

masculino – pedindo inclusive “desculpas” aos homens por estarem “invadindo” um  

                                                           
10 Os referidos Jornais foram consultados no Seminário Teológico Batista (STBNB) e além dos Acervos 
Históricos do Colégio Americano Batista (CAB) e do Seminário de Educação Cristã (SEC).  
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espaço deles. No entanto, outra parte – na qual se inclui os periódico A Mulher – 

acenava num tom mais reivindicatório defendendo, inclusive a emancipação da mulher 

através da Educação (SIQUEIRA, op. cit. pp.  46, 47). As posições da Imprensa 

Feminina expostas acima Siqueira (idem, p. 34) chamou de, respectivamente, Imprensa 

Perfumada e Imprensa engajada pois atendiam a propósitos distintos. 

Outra autora que nos ajuda a pensar a importância do uso dos jornais como 

fonte histórica é Barros (2007, p. 30):  

 
A imprensa (...) presenciou a vontade de muitos homens e mulheres 
refazerem as relações sociais nas cidades. Mas, não apenas registrou estes 
projetos como foi uma importante promotora na redefinição dos lugares dos 
gêneros. Ao selecionar e publicar determinadas práticas e ao propalar certos 
discursos, jornais e revistas do Recife deste período foram vitais na 
cristalização de algumas imagens do feminino e masculino, algumas 
repetidas incansavelmente pela própria historiografia(...).Os cronistas sociais 
das revistas e jornais estavam sempre atentos às práticas das mulheres que 
ousaram construir histórias de vida até radicalmente diferentes das de suas 
antepassadas. 

 

Tanto na década estudada quanto atualmente, a imprensa escrita ajuda a 

estabelecer modelos comportamentais ou a derrubá-los. Trata-se de um dos veículos de 

comunicação impressa de extrema importância. Segundo Almeida (1998, p. 22),  “A 

imprensa feminina, escrita e dirigida por mulheres, representava seu modo de agir e de 

pensar no período histórico em que atuaram. A imprensa pedagógica procurou 

desvendar tanto o ponto de vista masculino como feminino no campo educacional”. 

A pesquisa que ora apresentamos é uma pesquisa descritiva, mas ao mesmo 

tempo exploratória e interpretativa. Sua caracterização prioritária, como nos aponta 

Minayo (2002), será qualitativa, uma vez que trabalhamos com fatores subjetivos 

(discurso, análise de gênero, relações de poder).  
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É importante ainda registrar que nossa pesquisa não utiliza imagens como 

fontes. Sabemos que a fonte iconográfica é de grande relevância. Porém, optamos por 

usar as imagens distribuídas ao longo dos capítulos como mera ilustração. 

Excetuando-se a imagem n. 12 tirada in loco no mês de julho de 2009 - todas 

demais apresentadas neste trabalho são do período estudado e foram conseguidas no 

decorrer da pesquisa. Evidentemente, foram tiradas fotos das fotos antigas, uma vez que 

não havia outro meio de apresentá-las neste trabalho.  

Recentemente, nos primórdios do séc. XX, com o advento da Nova História, é 

que se tornou possível  a escrita da historia dos chamados excluídos. De acordo com 

Soihet (1997, p. 363), 11  

Durante largo tempo,somente os feitos dos heróis e as grandes decisões 
políticas eram considerados dignos de interesse para a história A escassez de 
vestígios femininos acerca do passado das Mulheres, produzidos por elas 
próprias, constitui-se num dos grandes problemas enfrentados pelos 
historiadores. Em contrapartida, encontram-se mais facilmente 
representações sobre a mulher que tenham por base masculinos determinando 
quem são as mulheres e o que devem fazer. (...) 
 

E isso foi verificado a partir do momento que nos dispomos a fazer estas 

pesquisa  

É nosso intuito com essa pesquisa trazer, também, à luz falas femininas ou 

modos de falar de si, Algumas conquistas femininas da época estudada – como, por 

exemplo, o direito de lecionar – podem ter sido permissões masculinas, o que 

desconfigura uma conquista propriamente dita. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos.  

                                                           
11 A referida autora analisa como determinados comportamentos, aparentemente cuidadosos, traziam 
cargas de violência sobre as mulheres pobres habitantes dos espaços urbanos no final do séc. XIX e inicio 
do séc. X X. Mais informações Conf. Soihet, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In 
PRIORE, Mary Del. (Org.)  História das Mulheres no Brasil.  2. ed. São Paulo: Contexto, 1997. 
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No primeiro capítulo fizemos uma aproximação ao objeto de pesquisa.  

Partindo de uma visão mais ampla, configuramos o Brasil no séc. XIX – principalmente 

na sua segunda metade – onde ficam evidentes algumas “pistas” que permitiram o 

estabelecimento do protestantismo e de seu modo de educar.  Analisamos, ainda, a 

chegada dos protestantes ao Brasil, bem como alguns dos obstáculos que enfrentaram. 

Trata-se de uma aproximação rápida e introdutória pois muito já se disse acerca dessa 

chegada. 

No segundo capítulo mostramos os principais espaços nos quais as mulheres 

atuavam.    Partimos de um olhar que mostra a mulher em vários segmentos da 

sociedade, porém com um destaque maior para aquele mais adequado: ser professora, 

mãe e dona-de-casa.. 

No terceiro capítulo nos debruçamos sobre as diversas formas de educar que 

ajudaram a configurar um modelo – ou modelos – de educação ao trabalharmos com a 

educação fora do traçado escolar, ou seja, nos jornais. 

No quarto capítulo, trazemos uma análise do modo de educar o caráter a partir 

dos prospectos. Utilizamos, para tanto, documentos ( prospectos) de duas escolas 

centenárias do Recife: o Colégio Americano Batista e o Colégio Presbiteriano Agnes 

Erskine.  

Nas Considerações Finais sintetizamos os problemas enfrentados pela pesquisa 

e algumas análises que fizemos do trabalho, bem como apresentamos as dúvidas que 

não foram sanadas. 

Este trabalho visa fornecer contribuições pertinentes à identificação da 

influência educacional protestante em nossa história, tentando preencher parte da lacuna 



31 
 

que existe sobre este tema. Não tem, contudo, a pretensão de esgotar o tema: antes, de 

fomentá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

CAPÍTULO 1 -  VENTOS DE MUDANÇA: A TRANSIÇÃO PARA O 

SÉC. XX 

 
“Na História da Pedagogia, no Brasil, [o século 
XIX] marca também a época em que as idéias 
fecundas, e a disciplina e os métodos escolares 
norte-americanos começaram definitivamente a 
influir no ensino público e particular na América 
Latina.” (John Rockwell Smith, Janeiro de 1873) 

 
O Brasil vivia novos momentos no séc. XIX, em aspectos dos mais diversos.  

Desde a abertura dos portos em 1808 – proporcionada pela vinda da corte - até a 

Proclamação da Republica em 1889, um grande numero de acontecimentos solaparam o 

país. Algumas mudanças talvez não fossem esperadas pela Coroa portuguesa.: 

permitiram – ou fomentaram – a independência 14 anos antes.  

Aos poucos, deixamos de viver à sombra de Portugal e, segundo alguns 

autores,  passamos à tutela da Inglaterra – em termos econômicos,  o que desembocaria 

em atitudes políticas.  

 
 

1.1. Mudanças econômico-sociais e educativas 
 

Uma das mudanças pelas quais o Brasil passou na transição do séc. XIX para 

ao XX e a que vai nos interessar mais de perto se processou no campo educacional 

religioso. Aos poucos, o catolicismo romano – outrora hegemônico em nosso país – foi 

cedendo espaço às outras práticas cristãs em especial às protestantes12. 

Novas representações sociais, novos espaços e novos atores e atrizes afloram.  

                                                           
12 Aqui entendidas como as que professam uma doutrina cristã (não católica), que tomaram corpo após a 
Reforma iniciada por Martinho no séc. XVI. Neste momento, referimo-nos  às praticas educacionais das 
igrejas históricas - mais especificamente batista e presbiteriana.  
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O estar no mundo dela precisava ser vigiado, tolhido, controlado. E mais: 

forjado. 

Muitas mulheres possuíam apenas seus diários e cadernos de receitas nos quais 

mesclavam histórias e poemas escritos no labor cotidiano (ALMEIDA, 2007). Neles 

registravam suas divagações, seus pensamentos e anseios mais íntimos, sob a segurança 

– ou pelo menos a esperança – de que jamais seriam lidos, revelados. Caso isso 

ocorresse, temeriam elas pelas conseqüências? 

Alem da abertura dos portos, outras atitudes da Coroa como a criação de cursos 

superiores e técnicos serviram para reforçar o caráter elitista da sociedade brasileira e 

foi direcionada para fins utilitários – ou seja, cursos que permitissem uma vida 

“possível” e menos sofrida aos membros da corte portuguesa. 

Nas primeiras décadas do Brasil Imperial, às mulheres era vedada uma 

educação ampla. Limita-se às primeiras letras. Algumas famílias mais abastadas 

poderiam, vez ou outra, pagar professores particulares para suas filhas, fato que não era 

a regra e sim a exceção.  

Não havia a intenção de se criar uma classe de letrados ou de levar a educação 

às esferas menos favorecidas da sociedade. Havia a preocupação da corte no caráter 

utilitarista  dos cursos: formar profissionais que fossem viáveis e interessantes para 

atender às necessidades da corte. 

Entretanto, aos poucos, a questão educacional passa a ser tema de discussões 

na sociedade, o que leva à promulgação da Lei de 1827(BRASIL, 1827). No entanto, as 

escolas sugeridas pela Lei são as de primeiras letras o que não beneficia grande parte 

dos brasileiros. Contudo, esse tipo de iniciativa expressa a força das idéias liberais e 
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positivistas presentes nos discursos dos intelectuais.  A luta pela escola pública, gratuita 

e laica se prenunciava.  

No discurso local, importado de países que já avançam em novas realidades 

educacionais, agora marcadas pela industrialização, a instituição escolar passa a ser 

vista como uma prerrogativa básica para o progresso de um país. No entanto, no Brasil 

Imperial, o apoio dado pelo poder público às escolas era quase nulo. Muitos professores 

gastavam parte de seus rendimentos para lecionar em uma escola pois a mesma 

apresentava condições inadequadas à aprendizagem. 

O Decreto Imperial de 1827, ((BRASIL, op. cit.) que permitiu a instituição de 

escolas de primeiras letras nos rincões “onde houvesse necessidade”, contribuiu  para 

que algumas pessoas, como as mulheres, por exemplo, aspirassem a um lugar de 

educanda. 

Mesmo não resolvendo o problema da educação escolar, a lei de 1827 

(BRASIL, idem) é interessante de ser citada pois nela se fala pela primeira vez em se 

criar escolas para meninas, conforme o Art. 11 da referida lei diz:     “Haverão escolas 

de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes em Conselho, 

julgarem necessário este estabelecimento.” 

No período de transição do séc. XIX para o séc. XX, contudo, já eram mais 

visíveis as alterações no campo do trabalho. As mulheres e as crianças13 ingressam em 

massa nas fábricas e se tornam maioria dos trabalhadores da indústria. 

                                                           
13 A criança começa a ser percebida como um ser em sua constituição própria. Não mais o adulto informe 
que precisava ser “extraído” do infante; não mais o adulto em miniatura.  Configura-se a  como um 
individuo que precisa de cuidados especiais a fim de se tornar um adulto cidadão e livre. Necessita, assim 
de um amor esmerado, incondicional – a “construção” do amor materno -  e de cuidados adequados para 
sua educação –  a preferência da mulher ao homem no ato de educar.  
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A exploração desses dois grupos, entretanto, era altíssima, sendo motivo de 

denúncias em obras literárias e jornais da época, segundo Rago (1997).14 

 

A citada autora faz perguntas intrigantes:  

 
Afinal, o que sabemos sobre as trabalhadoras nos primórdios da 
industrialização?  Como foram percebidas pelos contemporâneos? Como 
interagiram com o s diferentes setores da sociedade – industriais, médicos 
higienistas, jornalistas e literatos, feministas, anarquistas, socialistas e 
comunistas -, redefinindo sua identidade social, sexual e pessoal, 
incorporando e recusando as imagens projetadas sobre eles? (...)Frágeis e 
infelizes para os jornalistas, perigosas e “indesejáveis” para os patrões, 
passivas e inconscientes para o militantes políticos, perdidas e “degeneradas” 
para o médicos e juristas, as trabalhadoras eram percebidas de vários modos. 
(RAGO, 1997, p. 579) 

 

Rago (idem.) nos mostra que havia olhares diversos sobre essas mulheres. 

Muitos deles partindo do olhar masculino, do homem. Ainda complementa: 

 
A maior parte da documentação disponível sobre o universo fabril foi 
produzida por autoridades públicas, (...) responsáveis também pela definição 
dos códigos normativos de conduta; (...) responsáveis pela segurança pública; 
(...) receosos das mobilizações operárias; (...) preocupados em organizar e 
conscientizar politicamente o proletariado. 

   

Nesta fala, refere-se, respectivamente aos médicos higienistas, policiais, 

industriais e militantes anarquistas, socialistas e comunistas.   

Algumas mulheres trabalhavam em casa em jornadas diárias de, muitas vezes, 

18 horas por dia costurando para as empresas do setor têxtil, o que para os industriais 

era econômico. Não pagavam alguns impostos referentes a elas por não estarem nas 

fábricas. Ao mesmo tempo, obtinham trabalhadoras com um baixo custo e pouco 

reivindicadoras por praticamente não haver encontros entre elas. Porém, aos poucos, as 
                                                           
14 A autora traz uma reflexão sobre o trabalho feminino desde o inicio do processo de industrialização, 
ainda no séc. XIX, passado pelas fábricas, a participação da mulher na luta de classes, entre outros 
aspectos. Conf. RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In PRIORE, Mary Del. (Org.)  
História das Mulheres no Brasil.  2. ed. São Paulo: Contexto, 1997 
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mulheres são “expulsas” das fábricas pois estas se tornam lugares mais atrativos 

economicamente. Sendo assim, são lugares para homens . (RAGO, op. cit.) 

No afã de “recuperar” lugares, novos discursos são forjados a fim de afastar as 

mulheres deste ambiente. Assim o espaço fabril passa a ser descrito como um lugar 

inadequado para a mulher,  

 
(...) a fábrica é descrita como “antro da perdição”, “bordel” ou “lupanar”, 
enquanto a trabalhadora é vista como uma figura totalmente passiva e 
indefesa. (...) o trabalho da mulher fora de casa destruiria a família, tornaria 
os laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as crianças 
cresceriam mais soltas sem a constante vigilância das mães. (RAGO, idem, p. 
585) 

 

Com o crescimento das cidades, novos espaços sociais como o teatro, a ópera e 

as confeitarias pedem comportamentos e vestimentas diferentes, principalmente das 

mulheres de camadas da sociedade com maior poder aquisitivo. Um novo conceito de 

ser mulher é gerido. 

 
Forma-se a moderna esfera pública, espaço em que as novas formas de 
interação social, bem como as relações entre mulheres e homens, passavam a 
se pautar por modelos europeus, principalmente ingleses e franceses(...) a 
figura da mulher moderna, magra, ágil, agressiva e independente (...) 
começou a ser admirada pelas platéias femininas.” (RAGO, op. cit. 585, 
586) 

 

Não havia como esperar de uma sociedade escravista a difusão universal da 

instituição pública. Como o poder público não se apresentou a fim de dar uma 

alternativa possível surgem, então, as iniciativas confessionais. Neste campo os 

protestantes foram muito ativos. 

 

1.2  A Educação Protestante no Brasil 
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O Sistema Educacional Protestante15 implantado no Brasil tem sido pouco 

estudado. Talvez porque a educação protestante em nosso país ainda seja muito recente: 

inicia-se no final do século XIX. Os manuais de História da Educação não dão ênfase ao 

surgimento e crescimento da participação dos protestantes na Educação mesmo sendo 

notória sua relevância na sociedade pernambucana, em geral, e na recifense, em 

particular.16  

Mendonça (1984, p. 95) afirmava no inicio da década de 1980: “O sistema 

educacional protestante, introduzido no Brasil na segunda metade do séc. XIX, ainda 

continua desconhecido na sua índole, objetivos e resultados”. Cita alguns autores 

(como Fernando de Azevedo e Jorge Nagle) dizendo que eles “(...) limitaram-se à 

referências de passagem à educação protestante.” (idem) mesmo dando um panorama 

geral da educação no Brasil. 

Evidentemente pesquisas já foram feitas nestes quase 30 anos que nos separam 

da obra citada. Porém, ainda continuam sendo poucas as pesquisas nesta área no nosso 

Estado. 

Os grupos protestantes, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo têm 

tido um cuidado especial com a instituição de centros educacionais. A gênese do 

Protestantismo Reformado no século XVI nos leva, provavelmente, a uma das causas 

desta propensão (FERRARI, 2005, p. 25 apud GALLINDO, 2005, p. 13).  

                                                           
15 Quando falamos de Sistema Educacional Protestante, estamos nos referindo a um conjunto de escolas 
criadas a partir das primeiras organizações missionárias no Sudeste e no Sul do Brasil e que depois se 
expandiram para outras áreas do país. 
16 Essa notoriedade, que ora atribuímos às escolas, são percepções acerca da idoneidade que as mesmas 
recebem da sociedade, uma vez que continuam a ter uma boa assiduidade de alunos, mesmo com a 
concorrência acirrada de outras instituições seculares. Há pesquisas consistentes no que se refere à 
Educação Protestante e seus desdobramentos em alguns Estados no país, destacando-se, em relação à 
quantidade de trabalhos, os estados de São Paulo e Sergipe. No entanto, análises feitas em instituições de 
estados como Pernambuco e Paraíba ainda são incipientes, introdutórias. 
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Uma atitude muito  incentivada pelos Reformadores do Séc. XVI – em especial 

Calvino e Lutero, bem como de seus “discípulos diretos” - residia no fato de 

acreditarem na Educação como um meio para se construir um povo sábio. Não havia 

como levar esses crentes iletrados a conhecer a Bíblia senão diante da sistematização de 

um ensino; daí a necessidade da criação de escolas para formar os “crentes”, o rebanho, 

e não apenas para os líderes. Os “fiéis” deveriam estar preparados para entender as 

pregações de seus pastores; do contrário, a eficácia da pregação não seria alcançada 

plenamente.  

Também deve ser levado em conta a necessidade de um “acesso direto” a Deus 

– uma das maiores contribuições da Reforma – conseguido através da leitura da Bíblia. 

Esse “acesso” fez uma grande diferença na cultura protestante. Podemos observar que: 

 
As conseqüências culturais da Reforma ficaram muito evidenciadas. Uma 
sofisticada literatura teológica foi produzida e obrigatoriamente conduziu a 
um determinado esforço pedagógico, como a organização de escolas. Mas a 
literatura da Reforma foi além da quantidade, sendo apresentado um novo 
formato, o que atualmente denomina-se de livro de bolso ou livreto. Os 
reformadores também não se utilizaram de uma prosa tediosa, mas 
escreveram no vernáculo, quebrando a tradição, pois os tratados teológicos 
nunca tinham sido publicados numa linguagem popular. (NASCIMENTO, 
2008, p. 6) 
 

 
Quando a vertente inglesa do protestantismo veio para a América do Norte 

(EUA) - apesar de já bastante alterada em relação ao que era no séc. XVI - trouxe 

consigo a importância da educação de seus líderes e membros. Isto se verificará na 

ênfase dada à criação de escolas nos Estados Unidos da América e posteriormente no 

Brasil. 17 

                                                           
17 “Os colégios americanos, no Brasil, eram abertos a toda e qualquer ramificação confessional ou classe 
social. O propósito da propaganda indireta do Evangelho tinha como objetivo atrair as elites parra os 
meios protestantes para orientá-las e oferecer-lhes os valores morais e espirituais que eram tidos como 
interpretação genuína do cristianismo.” Conf. Hack (1985, p. 59) 
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Desde a primeira década do séc. XIX – após a abertura dos portos – vieram 

para o Brasil missionários ingleses - posteriormente, de outras nacionalidades a partir da 

Constituição de 1824 - com o objetivo claro de difundir o protestantismo. Inicialmente, 

as investidas eram feitas nos navios, nos portos e por fim nas cidades. Os missionários 

distribuíam bíblias, fato possibilitado pela tolerância – liberdade de confissão religiosa – 

permitida a partir de 181018. 

A independência dos Estados Unidos ainda no séc. XVIII mostrava aos demais 

países americanos um símbolo de progresso que deveria ser seguido. Uma das suas 

bases era o liberalismo econômico e a noção de liberdade para os cidadãos com base na 

democracia.  

Mais que um projeto político avançado para a época, a proposta americana 

transformara-se em um estilo de vida cuja proliferação era um obrigação a ser levada a 

cabo por seus compatriotas. 

No que se refere a este estilo de vida não eram apenas os americanos e 

americanas que o legitimavam. Muitos europeus apoiavam as idéias educacionais 

inovadoras dos EUA. De Luca (2003, p. 707) nos mostra a atuação de uma professora 

belga, Marie Rennotte, que trabalhou no colégio Piracicabano (Metodista),  no séc. 

XIX, como coordenadora. Esta mestra indicava a “educação feminina como via 

preferencial para a emancipação da mulher” e foi autora de uma tese intitulada 

“Influência da educação da mulher sobre a medicina social.” 

                                                           
18 Tratado de Comércio, art. XII –  “Portugal manteria aos súditos ingleses, em seus territórios, perfeita 
liberdade de culto nas particulares igrejas e capelas e que seria permitida a edificação de casas para o 
culto, contanto que externamente se assemelhassem  a casas de habitação.” Conf.  HACK (idem, p. 16, 
n.r. ) 
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Um autor que se mostrou extremamente útil para configurar a presença da 

religião protestante e das ações educativas que foram empreendidas pelas diferentes 

denominações em que os protestantes se organizavam, foi WEBER   

Weber (2003)  analisou  como os aspectos religiosos influenciaram a política e 

a economia - partindo do cotidiano em diferentes situações históricas - das sociedades. 

Ele faz uma análise precisa na qual atrela o nascimento do Capitalismo à doutrina 

calvinista da predestinação. Esta, preconizada por Calvino traz, como uma de suas 

bases, o êxito, a conquista material como sinal da graça divina.  

É a resposta dada por essa sociedade – legitimando ou não a presença dos 

protestantes -, suas práticas educacionais e sociais como, por exemplo, a atuação 

feminina, que esta pesquisa se propõe. 

Weber, traz, como uma das contribuições para o desenvolvimento do 

capitalismo, um “tipo ideal” de comportamento, de conduta religiosa (que ele chama de 

“ascetismo intra-mundano”) onde o trabalho é racionalizado de tal forma que se torna 

“um culto em ação de graças”. Ele diferencia o ascetismo protestante do católico, uma 

vez que aquele se dá “no mundo”(intra-mundano)19  e este  “além do mundo”(extra-

mundano)20.  

Esse tipo de conduta, a nosso ver, pode ter influenciado, inclusive, práticas 

educativas protestantes, uma vez que é provável que tenha havido deslocamentos dos 

comportamentos do campo econômico para o educacional.  

                                                           
19 Os calvinistas consideram-se eleitos e vivem sua “santificação” na luta diária, no mundo, o que 
implicará um aprimoramento ético, intelectual e profissional, diferentemente do senso comum que 
consideram todos os capitalistas como inescrupulosos e, portanto, longe de qualquer coisa que “lembre”  
ética.  . 
20 Resignação, pois sua recompensa se dará pós morte e, logo, afastar-se do mundo trará mecanismos mais 
efetivos para a santificação daqueles que “optaram” por abraçar a fé cristã (católica) 
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Vejamos o que Nascimento (2008, p. 6), falando sobre a experiência de Weber 

nos aponta: 

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 (...) 

 

A autora nos mostra que isto só foi possível graças às associações que havia 

naquele país. Ela complementa: 

 
Weber verificou que uma das características da democracia norte-americana 
era que ela se constituía num complexo de associações rigorosamente 
exclusivas, embora voluntárias, as quais constituíam-se em veículos típicos 
de ascensão social para o círculo da classe média empresarial. Serviam para 
difundir e manter o ethos econômico burguês e capitalista entre as amplas 
camadas das classes médias. E, para ser plenamente aceito nessa democracia, 
era necessário se adequar não somente às convenções dessa sociedade, mas 
demonstrar que fora capaz de ingressar, por votação, numa das seitas, clubes, 
ou sociedades, não importa de que tipo, desde que fosse tida como 
suficientemente legítima. A admissão significava que o candidato havia 
passado por um exame e uma comprovação de sua conduta ética. A moderna 
posição dos clubes sociais seculares, com recrutamento por eleição, foi em 
grande parte, produto de um processo de secularização que ocorrera a partir 
das seitas protestantes presentes, principalmente, no Norte do país. 
(NASCIMENTO, op. cit. , p. 8) 

 
 

O texto de Max Weber “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo traz 

percepções acerca da participação de protestantes em larga escala em atividades 

especificas no seu país de origem – a Alemanha – bem como em outras partes da 

Europa e da América do Norte – EUA. Diz ele: 

 
Está claro que a participação dos protestantes na propriedade do capital, na 
direção e nos postos de trabalho mais elevados das grandes empresas 
modernas, industriais e comerciais, é relativamente mais forte, ou seja, 
superior à sua porcentagem na população total e isto se deve em parte a 
razões históricas (...). A participação nessas funções econômicas pressupõem 
em parte posse do capital, em parte uma educação dispendiosa e em parte (...) 
ambas as coisas, estando hoje ligada à posse de riqueza hereditária ou a certa 
abastança.(WEBER, 2003, p. 48) 
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Ele fala das possibilidades históricas que possivelmente levaram os 

protestantes a estarem em funções mais ligadas à posse do capital. 

Entretanto, não se limita a elas. Antes as coloca como parte de um processo 

maior. 

É importante destacar que para o autor a Reforma propriamente dita não 

significou liberdade dos entraves católicos. Pelo contrário: trouxe outra forma de 

dominação que ele – Weber – por vezes não entende como os burgueses a aceitaram. 

Aliás, diz até, que as classes médias burguesas  não somente aceitaram – no caso do 

Calvinismo – uma dominação diferente daquela praticada pela Igreja Católica como a 

legitimaram e a defenderam. 

Outra característica importante mostrada por  Weber é aquela que se refere ao 

tipo de educação levada a cabo pelos “camaradas católicos” e pelos “camaradas 

protestantes”. 

O tipo de orientação educacional superior dada aos primeiros por seus pais era 

eminentemente Humanística enquanto que, aos segundos, era dada uma educação mais 

voltada para a parte técnica, para a “vida burguesa dos negócios”.  

Entre os operários qualificados quase não se tem noticia da participação dos 

católicos. Estes costumavam se converterem em mestres artesãos e os protestantes se 

tornavam ou operários qualificados ou chefes administrativos. 

Segundo Weber, não é possível  utilizarmos uma determinada explicação – 

como o fato de os protestantes terem um menor “estranhamento do mundo” em relação 

aos católicos -  e chegarmos a uma conclusão precisa e irrefutável acerca do porquê de 

as camadas protestantes – sejam como dominantes ou dominadas – terem uma 

inclinação ao racionalismo econômico. 
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Vejamos o que o próprio autor diz:  

 
Ora, numa consideração superficial feita a partir de certas impressões 
modernas, poderíamos cair na tentação de formular assim essa oposição: que 
o maior “estranhamento do mundo” próprio do catolicismo, os traços 
ascéticos que os seus mais elevados ideais apresentam, deveriam educar os 
seus fieis a uma indiferença maior pelos bens deste mundo. (WEBER, op. cit, 
p. 23) 

 

Não é algo assim tão elementar. Para o ascetismo católico há uma crítica 

protestante e para o “ascetismo intramundano” dos protestantes, os católicos acusam-

nos de materialistas por sua conduta “no mundo”.  

Entretanto, o próprio autor demonstra o fato de não serem poucas as indicações 

evidenciando que grandes comerciantes e homens de negócios vieram dos meios 

cristãos, não-católicos. Assim, sendo minoria ou maioria, os protestantes sempre 

mostraram uma inclinação para o racionalismo econômico, fato este não observado  – 

da mesma forma – entre os católicos. 

Sugere, ainda, que “(...) a peculiaridade espiritual inculcada pela educação  

(...) a direção conferida à educação pela atmosfera religiosa da região de origem e da 

casa paterna, determinou a escolha da profissão e o subseqüente destino 

profissional(...)”(WEBER, idem) 

A riqueza não é condenada em si mas no que ela pode trazer – no caso do 

Calvinismo. Ao mesmo tempo coloca a acumulação e a usura como práticas que 

demonstram que o fiel é “eleito”. Porém é necessário ter em mente que, segundo Weber, 

não há uma relação direta e precisa em enriquecer pelo simples fato de enriquecer mas 

sim como uma demonstração da eleição divina. Os primeiros Calvinistas não faziam 

uso do fausto; antes, proibiam-no. O fiel deveria ter uma vida austera, sem luxo. 
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No que se refere ao comportamento, a doutrina Calvinista traz, em seu bojo, 

regras severas de conduta e de postura, como observamos em um jornal pesquisado. 

Além disso, há a dedicação extrema ao trabalho. Este é, entretanto, imposto a todos os  

fieis sejam eles ricos ou pobres. É uma obrigação e não uma escolha. 

Segundo Calvino, é o trabalho que engrandece e enobrece o homem. “Mas a 

coisa mais importante era que, acima de tudo, o trabalho veio a ser considerado, em si, 

a própria finalidade da vida. (...) A falta de vontade de trabalhar é sintoma da falta de 

graça.” (WEBER, 2003, p. 120) 

A vida cotidiana precisa ser santificada. E o é através do trabalho  

O agir do “eleito” é diferente pois ele é “vocacionado”. E esta vocação em 

muito supera a nossa simples noção de pendão para ou vontade de. 

Está muito mais ligada à obrigação que o fiel tem em seguir o que foi 

predestinado por Deus, fazendo um esforço para se aprimorar tanto intelectual quanto 

profissionalmente. Isso demonstraria sua eleição e serviria para exaltar Deus.  Nas 

palavras do próprio Weber (op. cit., idem): “E esta vocação não é como para os 

luteranos, um destino ao qual deva se submeter e sair-se o melhor possível, mas um 

mandamento de Deus ao indivíduo  para que trabalhe para a sua gloria divina.” 

Conceitos são sempre provisórios e instáveis. Entendemos que quando Weber 

fala de espírito de capitalismo, ethos e outras tantas concepções  forjadas no labutar de 

sua pesquisas, é preciso ter em mente que essas concepções devem ser analisadas à 

partir do estudo da obra do autor, do contexto no qual ele está inserido e aquele 

estudado por ele. É possível que venhamos a encontrar - para os mesmos problemas 

tratados por ele - conceitos novos que se moldam ou se contrapõem aos usados por 

Weber.  
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Segundo o próprio autor (WEBER, 2003, p. 69): 

 
O “racionalismo” é um conceito histórico que encerra um mundo de 
contradições, e teremos ocasião de investigar de que espírito nasceu essa 
forma concreta de pensamento e de vida “racionais” da qual resultaram a 
idéia de “vocação profissional” e aquela dedicação de si ao trabalho 
profissional(...). A nós o que interessa aqui é exatamente a origem desse 
elemento irracional que habita nesse como em todo o conceito de “vocação”. 

  

Weber não tem a Educação como uma das suas principais reivindicações: a 

nossa inferência decorre da análise sociológica que ele faz da religião.  Ele  estudou 

como os aspectos religiosos influenciaram a política e a economia - partindo do 

cotidiano em diferentes situações históricas - das sociedades.  

Mesmo com as suas observações – protestantismos e catolicismos diversos, 

conjunturas histórico-políticas, etc. – podemos perceber que a educação reformada – 

protestante -  difere da católica por algumas especificidades. Esta se dava separada do 

mundo, do século, em direção ao “povir”, enquanto aquela se voltava ao cotidiano, à 

formação da autonomia do individuo - um vez que se pautavam em princípios liberais – 

e voltada à atuação no presente. (ARANHA, 2006, p. 126) 

Diferentemente das escolas católicas, as escolas protestantes incentivavam os 

exercícios físicos (inclusive com o uso de roupas específicas para tais eventos)21.  

Talvez essa Ética Protestante22 - aparentemente contraditória às vezes –  fez 

com que uma sociedade de grande influência católica – como a brasileira dos 

primórdios do séc. XX - aceitasse certos costumes protestantes, como, no caso 

brasileiro, a instalação das Escolas protestantes. 

                                                           
21 Não podemos esquecer que as que chegam ao Brasil, a partir do século XIX, e em Pernambuco, no séc. 
XX, são eminentemente influenciadas por instituições americanas. 
22Ela pode ser vista como desencadeadora, mas também como um freio ao Capitalismo, uma vez que 
coloca limites a algumas de suas práticas.   
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O estabelecimento dos protestantes no Brasil, enfrentou grandes dificuldades. 

Inicialmente, a oposição ferrenha e aberta da Igreja Católica, receosa de perder um 

espaço que fora seu por mais de 300 anos. A sociedade – e parte dos intelectuais - 

também não aceitou tão prontamente um novo modelo de religiosidade e de vida.  

As primeiras missões protestantes estabeleceram-se no Sudeste do Brasil. 

Iniciaram no Rio de Janeiro (capital à época), ramificaram-se para São Paulo e daí, 

então, para outras regiões do Brasil. 

Na segunda metade do séc. XIX as missões de maior peso – como a 

Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos – ganham contornos de efetivação do modelo a 

ser seguido. 

Como se dava a participação das mulheres nesse processo de expansão do 

protestantismo no Brasil? Como era a inserção da mulher na instituição de práticas 

educativas “protestantes”? 

Sabe-se pouco sobre isso.  

Matos (1998, p. 96)  chama a atenção sobre esse silêncio que cerca a historia 

das mulheres protestantes no processo de expansão das igrejas evangélicas no Brasil e 

de suas ações educativas:  

 
O movimento feminista e a reflexão teológica gerada pelo mesmo tem feito 
colocações e denúncias que precisam ser ouvidas pela sociedade e pela igreja. 
As mulheres têm, de fato, ao longo da história, sido objeto de incontáveis 
injustiças, violência e opressão. E as igrejas, com muita freqüência, têm 
participado desse processo, até mesmo por omissão, ao silenciar diante do 
tratamento desumano dado a tantas mulheres, inclusive em nossa própria 
sociedade e cultura brasileira. Uma das maneiras de valorizarmos as 
mulheres e defendermos a sua dignidade é tirá-las do anonimato, do 
esquecimento.  

 

A educação protestante, no que se refere ao âmbito escolar, deu seus primeiros 

passos ainda no século XIX, com novas propostas educativas, como, por exemplo, a 
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educação mista – meninos e meninas. O atual Instituto Mackenzie foi a primeira escola 

desse tipo no Brasil (SELLARO, 1987).  

No qual se refere à cor e ao sexo dos admitidos nas instituições escolares, 

Ferreira (1959, p. 144) nos diz: 

 
 (...) A criança, seja qual for a sua cor, é essencialmente a mesma, e nenhuma 
distinção se fez quanto à raça. E, crendo que os melhores resultados em tudo 
o que se relaciona com o sexo se alcançam quando as relações de meninos e 
meninas se estabelecem em uma base de conhecimento mútuo e convivência 
natural, com as delimitações impostas pelas boas maneiras e na crença de que 
o código social de um povo culto sempre oferece uma base para este tipo de 
organização, resolveu-se estabelecer a co-educação” 

 

Porém, será que a educação protestante era, realmente, co-educativa? Ou 

resumia-se à educação mista?  Mais adiante falaremos um pouco sobre este isso pois 

nem sempre juntar meninos e meninas em uma sala ou escola é sinônimo de co-

educação. 

Para se estabelecer como alternativa viável ao ensino, os defensores da 

educação protestante se empenharam em mostrar o lado “negativo” da educação 

católica. Para isso utilizavam-se do discurso de que o Brasil era atrasado devido à 

herança do catolicismo. Em contrapartida, os EUA eram uma grande nação devido ao 

predomínio da herança protestante23.  

No periódico Correio Doutrinal (de orientação batista), foi publicado um 

extenso texto sob o título “Os Jesuítas” onde a pedagogia jesuítica – e, 

conseqüentemente, a católica - é criticada. Trata-se de parte de uma publicação de Ruy 

Barbosa intitulado (originalmente) de “Orações do Apóstolo”. Vejamos o que nos diz 

uma parte do referido texto: 

 
                                                           
23 Este tipo de atitude também era frequentemente usado para denegrir a imagem dos protestantes por 
parte dos católicos. Sobre este tema Conf. Hack, op. Cit. 
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A Pedagogia e a fé são, para a Ordem de Jesus, apenas instrumentos da sua 
política (...). A substituição da liberdade pela obediência, da inteligência pela 
confiança, da consciência pelo confissionário, da moral pelo probabilismo, do 
sentimento religioso pelo pietismo mecânico: tais os grandes traços desta 
concepção inimitável (...). Para não despertar a investigação filosófica é 
preciso, nas aulas, evitar questões acerca da natureza de Deus. (...) Portugal 
descera a um simples logradouro da família de Loyola. (...) 
A doutrina da extirpação da heresia pela destruição do herege teve nos 
canonistas de Santo Inácio os seus mais sábios apologistas. O ímpio, segundo 
eles, não tem direito nem à pátria, nem ao contato com os homens,  nem à 
propriedade, nem  à personalidade civil, nem à vida, nem ao amor de seus 
filhos, que merecem o céu denunciando o progenitor incrédulo e deixando-o 
expirar à fome. A prole de um condenado não tem jus a um óbulo da fortuna 
de seus pais.  
(Os Jesuítas, Correio Doutrinal, 10/04/1925, p. 8) 

 

Há uma série de críticas ao catolicismo feito pelo jornal que publica o texto 

acima.  

Inicialmente, o autor do texto (no caso Ruy Barbosa) sugere que os jesuítas não 

tinham interesses pedagógicos reais. Para eles tanto a pedagogia quanto a fé seriam 

instrumentais, ou seja, serviriam para um fim específico que era a política. Depois, o 

autor descreve o que os jesuítas teriam feito de maléfico na Península Ibérica, porém 

mais precisamente em Portugal, quando ele diz que este  descera a um simples 

logradouro da família de Loyola. (...).  

Neste sentido, insinua que os lusos erraram bastante ao permitir que os jesuítas 

se tornassem, ainda no séc. XVI, exclusivos no magistério publico de Portugal, entre 

outros benefícios recebidos. Critica, também, o modo pelo qual os jesuítas tratavam os 

hereges tirando deles, inclusive, o direito à vida, à pátria, ao amor de sua prole, 

obrigando esta, muitas vezes, a denunciar as práticas efetuadas por seus pais, 

consideradas heréticas pela Inquisição, sem poder, consequentemente, ser beneficiada 

com a herança, caso houvesse. 
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Nem sempre o que é publicado nos periódicos analisados é fruto de escritas 

locais. No entanto, a escolha do que se vai publicar provavelmente passa pela ideologia 

do jornal em questão.  

Supomos que, provavelmente, o editor do Correio Doutrinal, C.W. Taylor24,  

ao expor com tanto espaço – o texto completo chega a ocupar uma folha inteira –  uma 

escrita  que não foi feita para o Jornal, sugere que com isso, houvesse uma maior 

credibilidade aos novos métodos pedagógicos trazidos pelos americanos que eram 

liberais.  

Outro texto que nos leva a identificar esta tática como usual para permitir ou 

aumentar o espaço dos protestantes, é que está no Jornal Norte Evangélico de 

27/05/1921. Segue-se o relato: 

 

A ação católica no Brasil, como em toda parte do mundo, tem sido 
inteiramente falha na educação popular, ocupando-se exclusivamente das 
classes superiores. E na luta conta o analfabetismo em todos os estados do 
Brasil, é preciso por em ação todas as forças sociais. (...) O povo brasileiro é, 
entre os povos de origem européia, o mais ignorante de todos, aquele em que 
menos atenção se presta ao assunto, aquele em que menor número de escolas 
existe. (...) O catolicismo tem, além disso, uma grande falta a reparar em 
matéria de ensino. O catolicismo é um fenômeno paralelo ao analfabetismo. 
Com exceção da França, em todos os países onde domina o catolicismo sem 
contraste o analfabetismo é intenso25. (A Ação Católica, Jornal Norte 
Evangélico de 27/05/1921, p. 3) 

 

Segundo este autor, nos anos iniciais da década de 1920 no Brasil e em 

Portugal, o percentual de analfabetos entre os católicos beirava cerca de 80% e 70%, 

respectivamente. Em contrapartida, entre os protestantes esse número era reduzido para 

10%.  

                                                           
24 O próprio C.W. Taylor foi editor do referido jornal até 1932. É conveniente lembrar que ele era 
missionário americano em solo brasileiro. 
25 O referido artigo é de autoria do Jornalista Victor C. de Almeida. Porém o trecho citado é de outra 
pessoa e, segundo o jornalista,  é um dos mais independentes e ponderados escritos dos nossos dias.  
Escrito por Mario Pinto Serva. Não há maiores informações informando de quem se trata realmente. O 
texto é bem mais extenso que o trecho transcrito. 
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É razoável a veracidade desses números uma vez que por esse tempo (inicio do 

século XX) o catolicismo era considerado uma religião que havia alcançado um grande 

contingente populacional entre os pobres que, em sua maioria, eram analfabetos. 

Entretanto, o protestantismo tanto nos EUA quanto no Brasil conseguiu angariar, para 

seu meio, pessoas de classes sociais diversas. 

Tratando especificamente dos missionários que vieram ao Brasil, podemos 

observar que a maioria deles, apesar de jovens ainda, dispunham de uma base 

educacional no mínino regular. Trazem consigo a idéia de que para o ensino e a 

divulgação do protestantismo faz-se necessária a criação de escolas anexas às igrejas - 

para melhor orientar os seus membros, notadamente os mais simples financeiramente – 

bem como a criação de colégios – cujo fim principal era chegar às elites. 

 Em edições posteriores do mesmo jornal, podem ser encontrados artigos de 

uma Liga Brasileira contra o Analfabetismo que objetiva, principalmente, a abertura de 

escolas onde as pessoas fossem educadas a fim de se acabar com o analfabetismo da 

população que beirava os 80%. “Isto é uma vergonha que não pode continuar.” ( Liga 

Brasileira contra o Analfabetismo, Jornal Norte Evangélico, 11/06/1921, p. 4)  

Uma das finalidades dos colégios protestantes era a proteção dos filhos de seus 

membros, já que algumas dessas crianças, por serem protestantes, eram ridicularizadas 

nas escolas públicas (HACK, 1985). 

Gouveia (1984, p. 101) e Ferreira (1959, p. 150) fazem referencia a uns 

“leitores de bíblias” que, na falta de pregadores, liam a Bíblia para os “prosélitos”. Isto 

ajuda a ratificar a idéia de uma grande massa de analfabetos.  

Temos o relato de Nascimento (2208, p. 11, 12): 

Na trajetória do protestantismo no Brasil, a partir do século XIX, a palavra 
impressa acompanhou aquela nova proposta de cristianismo em suas diversas 
formas. Defendo a tese que a estratégia em distribuir impressos religiosos 
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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. Talvez, o interesse 
pelo acesso à leitura tenha contribuído para que brasileiros se vinculassem 
ao protestantismo[grifo nosso]. 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. O livro de leitura adotado em suas escolas era a 
Bíblia e, provavelmente, parte daqueles alunos, tanto crianças como adultos, 
tornar-se-ia parte da população das igrejas protestantes. A difusão de 
impressos foi uma estratégia de grupos protestantes para divulgas suas idéias, 
antes mesmo de instalarem suas escolas, formando grupos de futuros leitores 
que recebiam um missionário como professor, para ensiná-los a ler e 
escrever.  

     

   A autora defende uma tese bastante interessante. Ela aponta, como podemos 

notar na citação acima mas diferentemente de muitos trabalhos anteriores que tratam da 

educação protestante, que não foram as escolas anexas às igrejas, muito menos os 

colégios confessionais os responsáveis pela difusão do protestantismo (em especial a 

vertente presbiteriana) no Brasil. Teriam sido os colportores os responsáveis por esta 

difusão ao “constrangerem” de certa forma as missões a mandarem os missionários (e 

missionárias) que eram ao mesmo tempo ministros da Palavra e das primeiras letras, 

para que o povo pudesse ler tanto a bíblia quanto os demais impressos vendidos 

anteriormente pelos colportores. Nascimento (op. cit. p. 12), conclui: 

(...) a existência de um espaço para diversos tipos de literatura e as 
estratégias de publicação, distribuição e utilização de impressos protestantes 
num país católico facilitaram a instalação de suas igrejas e escolas, 
corroborando em sua definitiva inserção no país. 

 

 

A Junta de Richmond, responsável pela missão batista no Brasil, não se 

mostrou, inicialmente, como nos mostra Pereira (1982, p. 69), enviados pela interessada 

na criação de colégios: estavam mais preocupados com a educação teológica dos futuros 

lideres. No entanto,   
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(...)os missionários sentiram a necessidade e o valor da fundação dos 
colégios. (...) Os missionários, entretanto, pensavam nos colégios não só para 
ministrar educação aos filhos  dos crentes e a outros alunos, mas também 
para ajudar a remover os preconceitos existentes contra os protestantes”. 

  

Pelo que podemos analisar, os presbiterianos e os batistas possuíam motivos 

diferentes para a construção de colégios: enquanto uns estavam mais preocupados em 

proteger seus filhos (e os dos demais protestantes), outros preocupavam-se em acabar 

ou diminuir os preconceitos que pesavam sobre os reformados. 

É interessante observar o que De Luca (2003, op. cit. p. 706) nos mostra que 

aconteceu  em São Paulo, no final do séc. XIX, um movimento contrário não aos alunos 

protestantes mas sim às mestras do Colégio Piracicabano: 

 
O sucesso do Colégio Piracicabano provoca a reação das facções antiliberais 
e ultramontanas do interior da província de São Paulo. Preteridas na captação 
de novas alunas, as irmãs de São José, mantenedoras do Colégio de Nossa 
Senhora do Patrocínio (da vizinha cidade de Itu), promovem uma campanha 
de difamação contra as professoras da nova escola. Em defesa da instituição à 
qual pertence, a professora Rennotte apela para a imprensa local (Gazeta de 
Piracicaba, fundada em 1882) e da capital da província, fazendo publicar 
artigos nos quais, em meio a colocações vigorosas e incisivas, manifesta sua 
oposição às práticas obscurantistas e retrógradas então vigentes no ensino 
tradicional e prega a educação feminina como via preferencial para a 
emancipação da mulher. 

Ou seja, a imprensa é usada para difamar o colégio protestante. E as pessoas 

que são acusadas de fazerem isso são as irmãs de São José por serem, segundo o texto 

acima, preteridas na captação de novas alunas, perdendo espaço para o Colegio 

Piracicabano. 

Pode-se inferir possivelmente que as professoras dos Colégios Protestantes 

também tinham em suas mãos grandes responsabilidades educativas naquele momento 

de transição do séc. XIX.  A referida autora continua na sua explanação sobre a médica 

belgo-brasileira Rennotte: 
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Colabora com Josefina Álvares de Azevedo (...) em matérias doutrinárias 
para o jornal feminista A Família, publicado na capital paulista desde 1888 
(transferido para o Rio de Janeiro em maio de 1889). Rennotte inclui-se, 
assim, na plêiade de jovens intelectuais reunidas em torno desse periódico, 
figurando ao lado de mulheres predestinadas a compor, na virada do século 
XIX para o XX, um quadro da inteligência feminina nacional (...). (DE 
LUCA, idem) 

 

Pode-se verificar que já havia uma imprensa que permitiria a divulgação dos 

espaços conquistados pelas mulheres no inicio do séc. XX. 

Nossa análise, por hora, não nos permite identificar o público alvo e o público 

leitor do Jornal feminista A Família. Porém, há que se destacar que o termo feminista 

precisa ser entendido no contexto da época. Naquele momento umas das maiores 

reivindicações era, sem dúvida, a educação feminina. Hoje, conquistado este espaço, as 

reivindicações do feminismo no séc. XXI são outras.  

No que se refere à atuação dos colégios protestantes, alguns autores alegam 

que não havia proselitismo. (HACK, 1985). 

 Também era comum divulgar que tantos os métodos educativos quanto aos 

professores serem, em sua maioria, americanos. 

 No Jornal Norte Evangélico de 21/10/1921, há um comercial que destaca: 

“Um corpo docente composto em quase toda sua totalidade de moças (...) educadas em 

várias universidades americanas (...) adotar os melhores método de ensino 

conhecidos.”(Comercial do colégio Agnes Erskine, Jornal Norte Evangélico de 

21/10/1921, p. 10) 

 Ou seja, é recorrente a ênfase atribuída aos métodos, à qualificação dos 

docentes, ao sistema educativo americano, oferecido como um modelo mais adequado 

para o progresso do Brasil. 

E nesse universo educacional como se dava a educação da mulher? 
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CAPÍTULO 2 – ENTRE A ALEGRIA DA CASA E OS PERIGOS DA RUA: 

MODELOS E POSSIBILIDADES DO “VIR A SER” DA MULHER 

PROTESTANTE (PROFESSORA,  MÃE E DONA-DE-CASA)  

“Não é suficiente desenvolver o corpo e a mente. 
Alguns homens imprestáveis têm corpos são e 
talentos  bem desenvolvidos. É necessário, pois, 
educar o sentimento.” (Colégio Americano Batista, 
Prospecto para 1918, p. 5) 

 

A educação de mulheres apesar de sempre ter existindo, ganhou contornos 

novos principalmente a partir das ultimas décadas do século que XIX.  

No que se refere a esta nova maneira de educar, Almeida (1998) nos diz que o 

positivismo contribuiu para a criação, a forja dessa nova mulher. Não mais mantê-la 

presa a um convento ou recolhimento, como foi prática comum e usual nos tempos da 

colônia.  

Quando os positivistas alegavam – e até defendiam – a importância da 

educação feminina, era com uma finalidade diferente daquela reservada aos homens. 

Por isso defendiam uma educação delas voltada para eles. Em outras palavras: o 

aprendizado, a instrução dada ao público feminino deveria atender a uma demanda 

específica e esta era, sem dúvida, com o objetivo de que a mulher deveria ser uma 

companhia agradável ao homem.  Este por transitar nos espaços urbanos, civilizados, 

freqüentados por pessoas importantes  não poderia ter ao seu lado uma mulher leiga, 

ignorante. No entanto, esta educação não poderia ser muito ampla a fim de não 

despertar no “sexo frágil” o interesse em competir com o “sexo forte” no espaço público 

como um todo. É essa a visão de Almeida (1998, p. 18) quando ela nos diz: 

Mesmo tendo introduzido um avanço acerca da imagética feminina em 
relação aos períodos anteriores em que o mistério e as crendices herdadas da 
Idade Média ainda influíam nessas representações, os positivistas, ao 
adotarem os modelos de domesticidade e renúncia, foram determinantes para 
a desclassificação social da mulher. O discurso das qualidades morais 
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femininas armava-se de ambigüidades e prestava-se admiravelmente bem 
para referendar o mito da inferioridade biológica que vinha impregnando 
também o discurso dos evolucionistas, segundo as idéias spencerianas, o que 
permaneceu por décadas. 
 

A autora acima também nos relata o discurso de um positivista, Teixeira 

Mendes, muito conhecido à época, no final da primeira década do século XX. No seu 

discurso, na Escola de Música, há uma demonstração de que a preeminência social e 

moral da mulher segundo os ensinos da verdadeira ciência positiva (ALMEIDA, idem, 

p. 17) obedece a certos estereótipos. Nas palavras de Mendes (1958, p.35 apud 

ALMEIDA, 1998, p. 17): 

(...) pureza, quer dizer, menor energia no egoísmo: a Mulher e mais sóbria do 
que o homem; o instinto sexual, na Mulher, pode-se dizer que não existe 
quase, de ordinário; a Mulher se presta, sacrifica-se às grosserias do homem, 
mas é fundamentalmente pura; a pureza quase não custa esforço à Mulher, e é 
por isso que ela é tão severa quanto a este ponto, em relação ao seu sexo. 

 

Pode-se inferir, no entanto, que o positivismo tentou dar um lugar à mulher. 

Apesar de este não ser suficiente para dirimir as desigualdades entre os sexos – e, de 

certo modo, acabar, por vezes, acentuando-a -  ao menos o positivismo pode ter 

contribuído para uma visibilidade maior do elemento feminino pois “advogou a mesma 

instrução para homens e mulheres” (ALMEIDA, idem, p. 19) 

Também é interessante destacar neste ínterim, a chegada, ao Brasil, de 

missionários protestantes norte-americanos, bem como à participação das suas 

esposas e irmãs na missão levada a cabo no Brasil.  No entanto, controvérsias existem 

quanto ao papel desempenhado por estas mulheres  em solo brasileiro. 

Há registros de que os americanos estavam envolvidos na discussão de que os 

novos espaços precisavam ser preenchidos por uma nova mulher. (ALMEIDA, 2007) 

As reformas educacionais do séc. XX, já faziam parte das discussões norte-

americanas nos finais do séc. XIX. 
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A nação precisava de um novo tipo de mulher e de mãe educada não para 
exibicionismo nos salões, mas para criar os cidadãos virtuosos e racionais.  A 
mulher dos novos tempos não deveria mais se parecer com a matrona romana 
ou a coquete fútil, mas a guardiã dos filhos e a companheira valiosa do 
homem. (ALMEIDA, op. cit., p. 157) 

 

Ou seja, enquanto o Brasil estava preparando suas mulheres para estar nos 

salões, no teatro, etc. os americanos estavam preparando as deles justamente para sair 

desses lugares. Mas, não se trata de uma supervalorização colocando-se em igualdades 

de posições homens e mulheres. Mais adiante, a autora citada complementa: “Essa 

mulher não deveria se inserir na vida pública nem se corromper na política já que dela 

não se esperava que administrasse a sociedade e fizesse suas leis, mas deveria ser 

aquela que formaria caracteres e manteria a moral do lar cristão.” (ALMEIDA, idem) 

Matos ( op. cit.) é um dos autores que nos mostra a relevância das 

missionárias americanas no campo educacional – e evangelístico - alegando que havia 

ainda um longo caminho a percorrer no que se refere à demonstração da contribuição 

de tais mulheres. Ele dá, no entanto, algumas pistas. 

Mesmo trazendo visões inovadoras no aspecto educacional-pedagógico é 

possível identificar alguns comportamentos que permanecem ao longo da História. 

Em uma coluna de outro periódico, Jornal do Recife, entitulada “A mulher em 

foco” e datada de 09/01/1920, destaca-se a desaprovação da luta das mulheres pelo voto 

feminino e um chamamento para que elas voltem ao seu “espaço vocacional e natural: 

esposa, mãe, educadora”. O que chama a atenção não é o conteúdo da mensagem e sim 

quem a escreveu: Elpa Write, uma mulher, americana, cujo artigo originalmente havia 

sido escrito no final do ano de 1919 e reproduzido no dia supra citado no Jornal do 

Recife. 
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O que se pode supor a partir disso? Por que as mulheres, em pleno século XX,  

não se achavam no direito de votar?  Trabalhemos, apenas, com suposições pois, na 

História nada é definitivo.  

Talvez isso ocorresse pelo fato de que os discursos masculinos acerca das 

mulheres eram tão fortes, tão bem apresentados que algumas delas passavam a acreditar 

neles. Temiam que assumir “lugares masculinos” fizessem-nas perder sua feminilidade. 

Talvez, não conseguissem – como até hoje algumas não conseguem – admitir que os 

lugares sociais são historicamente construídos e não naturalmente dados. 

Como pois era delegada à mulher a responsabilidade por formar o futuro 

cidadão, algo que ela própria não era? 

SILVA (2005) analisa o reconhecimento do papel histórico das mulheres no 

Estado de Pernambuco através do estudo de um livro Didático usado em uma escola de 

Ensino Fundamental. O autor afirma que os professores, a partir do século XVI – pós 

Reforma Protestante – se tornaram os principais responsáveis por tarefas antes 

atribuídas à família e ao lar. Os educadores e as educadoras passam a ter, 

reconhecidamente, um papel social de forjar o caráter do individuo: “São eles os novos 

sacerdotes e os livros por eles escritos, manuseados, indicados, são os novos textos 

sagrados” (idem, p. 155).  

No que se refere à representação feminina, observamos, ainda:  

 
Que idéia do papel da mulher na construção da sociedade nos é apresentada 
(...)? Talvez (...) o papel da mulher é estar sempre em uma situação de 
subordinação, realizando trabalhos domésticos, cuidando de filhos e, 
também, em situação de consumo. Cuidar das crianças, velar pelo marido, 
fazer compras, agir na domesticidade do lar. Lugares de reclusão e de 
participação menor nos negócios da sociedade. Transmitindo tais valores, 
como esperar que as novas gerações de mulheres venham a sentir-se sujeitas 
de suas próprias histórias e entendê-las como parte de um processo maior? 
(Ibidem, p. 157) 
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Esse autor faz essa pergunta pois, para ele, as mulheres – assim como os 

homens – são sujeitos da História. Porém a maneira como elas são  retratadas, levam-no 

a inferir que as constantes representações são re-apresentação do que de fato seria a 

realidade.  Para que elas – as mulheres – se entendam como “parte do processo maior” – 

que é a História – há a necessidade novas “apresentações”, por parte delas mesmas – e 

de homens – em situações reais que não mostrem somente a sua submissão como 

também as atuações ao longo da História.26 

Nota-se, porém, que a submissão feminina ao longo da história não se deu de 

modo uniforme. A contestação acerca dos lugares de poder nos campos religiosos – 

principalmente no judaico-cristão – remonta a épocas antigas. No séc. XV mulheres se 

colocaram frente a estas práticas assumindo posturas das mais diversas. 

Um exemplo disto está no relato de  Domenica Narducci, uma italiana que, de 

acordo com Valerio (2005),  alegava ter tido uma visão onde Paulo (de Tarso), 

personagem neotestamentário, teria lhe esclarecido uma das passagens mais polêmicas 

do Novo Testamento acerca da presença feminina na igreja.27  

Como Domenica, outras mulheres também não foram bem vistas em sua 

geração, chegando a ser mortas na fogueira como nos mostram os relatos da 

Historiografia recente.  

Segundo Van Lunen-Chenu e Gibellini (1999, p. 34 ) citados por Valerio (op. 

Cit, 376), 

 
                                                           
26 No citado artigo, o autor levanta considerações a respeito da violência praticada contra a mulher, que 
não é apenas física mas também simbólica, alertando para o erro da manutenção das “permanências 
negativas às mulheres nos espaços de socialização” o que dificulta, em grande parte, a organização de 
uma sociedade mais igualitária. 
 
27 “As mulheres estejam caladas nas igrejas; porque lhes não é permitido falar; mas estejam sujeitas, 
como também ordena a lei.” (I Coríntios 14:34 – O Novo Testamento – Trad. De João Ferreira de 
Almeida – Ed. Ver. e Corrigida, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, 1979). 



59 
 

A relação das mulheres com a teologia, até chegar aos tempos do Vaticano II, 
não passou, portanto, por lugares acadêmicos; caracterizou-se, antes, pela 
experiência mística, sobretudo na idade média e moderna. Hoje deve ser 
procurada na passagem da tutela à responsabilidade, naquela tensão 
irresolvida entre a razão crítica, que as mulheres adquiriram em relação às 
suas Igrejas de pertença, e sua indagação inquieta, a busca por novos modos 
de redefinir os papéis e também de viver a fé, a interrogação sobre um 
renovado relacionamento com o transcendente; entre os pedidos 
provocatórios de igualdade e os chamados apaixonados pela diversidade; 
entre a atração pela homologação e a necessidade da auto-significação. 

 

É interessante constatar que, apesar dessas restrições sociais, será atribuída 

certa importância ao papel de mestra a ser representado pela mulher nessa época. Ser 

professora, no final do século XIX e no inicio do XX, poderia ser , segundo Louro 

(1997), uma honra para as mulheres de então.  

O trabalho fora de casa – fora da “essência feminina” composta pelo lar e 

maternidade – não era muito bem visto pela sociedade patriarcal de então. Mas a tarefa 

de educadora era vista como uma espécie de continuação do lar, uma vez que sua 

efetividade se daria, prioritariamente, com as crianças. Além disso, ao exercer o 

magistério, a mulher não precisaria se afastar tanto do lar – ou seja, trabalharia fora uma 

parte do dia e no restante do dia cuidaria da casa.  

Segundo Louro (op. cit. p. 453), laborar como professora, também era visto 

como uma “(...) ocupação transitória, a qual deveria ser abandonada sempre que se 

impusesse a verdadeira missão feminina de esposa e mãe”.  Já que cabia ao marido o 

“custeio da casa” essa transitoriedade do trabalho como educadora acabou por justificar 

o baixo salário pago às professoras pois seu trabalho era visto como algo “auxiliar”, não 

vital. “A incompatibilidade do casamento e da maternidade com a vida profissional 

feminina foi (e continua sendo!) uma das construções sociais mais persistentes”.(idem, 

p. 454). 
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Em um artigo do Correio Doutrinal temos um relato específico onde pode-se 

notar que, possivelmente, o apelo do feminismo já era notório entre as protestantes 

havendo a necessidade de alertar o público feminino para esse mal. 

 

(....) para avivar o coração das mães cristãs o sentimento de amor pelos seus 
filhos, nestes dias em que as pretensões do feminismo procuram afastar a 
mulher do aconchego do lar e levá-las a ocupar posições que, parece-nos,  
não condizem com o verdadeiro dever de uma esposa, uma mãe e uma 
mestra.  
Um lar! Grande ideal! Um lar onde permaneçam os princípios cristãos! 
Nobre desejo! 
Com o infeliz feminismo que é propalado na atualidade, uma de duas: ou a 
mulher aceita o nobre encargo que é determinado; ou então entregar-se a 
lazares outros. (Às mães, Edésio Guerra, Correio Doutrinal, 14 de novembro 
de 1925, p. 5) 
 
 

O texto sugere que o feminismo leva as mulheres a optarem entre o lar e o 

trabalho fora de casa.  Supomos que havia certo receio: caso elas optassem pelo trabalho 

fora de casa enfrentariam o perigo da rua. O referido artigo continua: 

 
 
A mãe que entrega os seus filhos a mãos mercenárias pratica um crime que 
não pode ser ocultado. 
Afirmamos que é impossível entregar-se a outros trabalhos desde que, no lar, 
ela necessita despender todo o tempo. 
As crianças de hoje serão os homens de amanhã. As mães está confiada a 
responsabilidade de guiá-los, tornando-os verdadeiros cristãos a fim de que 
sejam cidadãos dignos dos reinos: terreno e celestial. (idem) 

 

Entendemos que neste texto há uma sacralização da maternidade e do lar. As 

mães que deixavam seus filhos e filhas com outras pessoas são acusadas de  cometerem 

um crime e este não poderia ser ocultado. É possível inferir que ao mostrar o crime a 

outras mulheres, estas evitariam seguir o exemplo daquelas. Assim, a imprensa torna-se 

um veículo que ajuda no ditame de comportamentos. 
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No que se refere à participação da mulher fora da esfera do lar, parece que 

estamos diante de um paradoxo, visto que muitas das escolas protestantes ou católicas 

que educavam o elemento feminino para este lar, eram dirigidas por mulheres. 

Segundo Louro (Ibidem, p. 458): “Quando essas instituições eram dirigidas 

por mulheres, leigas ou religiosas, elas assumiam o papel de uma mãe 

superiora(...)constituindo-se uma espécie de modelo a ser seguido.” 

Entretanto, a condição atribuída de “sexo frágil” fazia com que estas mulheres, 

mesmo como educadoras, fossem vigiadas (BELLO, 1978). Suas práticas tinham que 

ser “produzidas”. Sendo assim, as gestoras estavam submetidas às determinações 

masculinas de como proceder, o que  ensinar, etc. 

Já nas escolas públicas, a gestão estava sempre a cargo dos homens. 

Teria a escola – um espaço público – tornando-se cada vez mais uma 

“reprodução” da casa, do lar – um espaço privado?28 

A permissão29 masculina dada às mulheres para que estas lecionassem, foi 

justificada sob o argumento de que elas possuíam uma inclinação natural para a 

maternidade. E o magistério seria uma espécie de extensão do lar. Os alunos, logo, 

seriam como filhos espirituais. Por conta disso nas escolas Normais – tanto leigas 

quanto protestantes – o ensino das futuras educadoras passava por lições de  

puericultura, economia doméstica, psicologia, etc. Caso a normalista em questão – por 

razão de casamento, na maioria das vezes – não pudesse lecionar, seus conhecimentos 

não estariam invalidados: aprendera para ser uma melhor esposa e mãe. Assim, 

                                                           
28 Sobre esta concepção – espaços publico e privado -  ver os comentários e as referências que Guimaraes  
(2005, p. 78) faz às obras de Jean-Jacques Rosseau – O Emilio e Cartas à Sofia.  
29 Sobre o tema de permissividade masculina em relação às mulheres no que tange ao Magistério, e seus 
desmembramentos, Cf. Louro, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In PRIORE, Mary Del. (Org.)  
História das Mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo, Contexto, 1997. [443-481] 
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entendemos que os discursos sobre a mulher foram sendo re-configurados e 

retransmitidos. 

 

(...) os “homens públicos” decidiram o que dar e por que  conceder às 
“mulheres privadas” a educação. Se o simples acesso á educação pode ser 
considerado um avanço o fato de este ter sido concedido dá outros tons à 
história. Ao ser garantido à mulher o direito de freqüentar o ensino elementar 
tanto quanto ao homens, há diferenças brutais no significado do elementar 
quando este é dirigido ao sexo masculino e ao feminino. (...) O que é 
preliminar para os meninos é o todo consentido para as meninas. (LOURO, 
1997, p. 449) 

  

Às mulheres, conforme Guimaraes (2005) era dedicada a educação para o lar, 

para o privado, o lugar onde as reproduções aconteciam30. 

Apesar da discussão acerca da permissão masculina para a mulher, estamos de 

acordo com Almeida (1998, p. 23) quando ela diz que,  

 
(...) apesar da profissão de professora ter assumido contornos de maternidade 
e esculpir-se nos moldes da formação de boas donas de casa e mães de 
família, esse foi o primeiro passo dado pelas mulheres no período a fim de 
adquirir alguma instrução e conseguir o ingresso numa profissão. Isso não foi 
apenas o resultado de uma concessão masculina, nem se vinculou sem estar 
impregnado de preconceitos ligados ao sexo, mas significou a oportunidade 
entrevista pelas jovens de conseguir maior liberdade e autonomia num mundo 
que se transformava e no qual queriam ocupar um determinado espaço e  não 
apenas o que lhes foi reservado pela sociedade masculina e representado pela 
vida no lar, dedicando-se inteiramente à família. 

 

Verifica-se, nas primeiras décadas do século XX, uma movimentação de 

lugares, uma redefinição de papéis. No entanto, a ordem dicotômica, público versus 

privado, ainda vai perdurar. Afinal, nem tudo muda e nem tudo permanece. São os 

percalços da História. 

 
 
 
                                                           
30 A autora em questão aponta, também que esse “privado” em contraste com o “público”  - e que gerava 
certos constrangimentos quando eram invertidos os papéis – dava-se mais quando se falava de mulheres e 
homens, respectivamente, das classes médias e altas da sociedade. Segundo GUIMARAES, as mulheres 
pobres sempre trabalharam fora de casa e seus ganhos ajudavam na renda familiar. 
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CAPÍTULO 3 – CINGIDAS EM PAPEL: A EDUCAÇÃO PROTESTANTE  DA 

MULHER ATRAVÉS DA  IMPRENSA  

As crianças de hoje serão os homens de amanhã. As mães está 
confiada a responsabilidade de guiá-los, tornando-os 
verdadeiros cristãos a fim de que sejam cidadãos dignos dos 
reinos: terreno e celestial. (Edésio Guerra, Às mães, Correio 
Doutrinal, n. 37, 14 de novembro de 1925, p. 5) 

 

 

Educação é um termo muito amplo e não é algo que se faz em um lugar 

apenas; trata-se de um processo que se confunde com a própria vida. É lento e muitas 

vezes cheio de entraves. Para Brandão (2001, pp.73,74) ela é, 

 
(...) uma prática social (...) cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa 
humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura 
para a formação de tipos de sujeitos de acordo com as necessidades e 
exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio 
desenvolvimento.  
 

Povos de diversas partes do mundo, com culturas das mais diversas legam aos 

seus descendentes formas diferentes de educar. Neste sentido, ela é uma prática social. 

Não se pode conceber o humano sem as redes de compartilhamentos próprias de nossa 

espécie. Somos seres sociais. E, desta forma, retransmitimos o que aprendemos, ora 

acrescentando, ora diminuindo aspectos, comportamentos, idéias que julgamos 

relevantes ou equivocadas. Não entraremos aqui no mérito de diferenciar instruir e/ou 

educar.  

Segundo alguns autores, ela começa no lar; trata-se, inicialmente, de uma 

educação privada, particular. É neste lugar que aprendemos – ou pelo menos 

deveríamos aprender – cuidados básicos que nos acompanharão na vida como um todo. 

Cuidados com a higiene do corpo, com a alimentação, com o afeto, a nos comportar de 



64 
 

um modo ou de outro, bem como recebemos valores religiosos, morais, etc., como nos 

mostra Carvalho (2004) 

Estamos de acordo com a autora quando ela diz que o lar se torna um lugar de 

reprodução; reprodução esta que não deve ser vista essencialmente como algo negativo. 

Se a Educação tem o aspecto social podemos entender que a reprodução física e 

psíquica é quase um determinismo pois o ser humano só pode passar o que aprendeu. 

Entretanto não podemos deixar de perceber que o aspecto individual da educação evita 

que tudo o que se aprendeu seja reproduzido à risca, como nos diz a própria autora:  

 
Como processo de socialização, a educação tem duas dimensões: social – 
transmissão de uma herança cultural às novas gerações através do trabalho de 
várias instituições; e individual – formação de disposições e visões, aquisição 
de conhecimentos, habilidades e valores. A dimensão individual é 
subordinada à social no contexto de interesses objetivos e relações de poder, 
neste caso baseadas na categoria idade-geração, seja na família, seja na 
escola.(CARVALHO, op. cit., pp. 47,48) 

 

No que se refere à Educação Protestante na década de 1920 a escola não foi o 

único espaço utilizado. 

É verdade que os colégios tiveram uma participação importante na expansão do 

protestantismo. No entanto, atendiam a demandas específicas - da mesma maneira que 

as instituições mais simples construídas ao lado das igrejas. 

As escolas protestantes surgem, em parte, como uma alternativa aos pais cujos 

filhos, muitas vezes, eram ridicularizados nas escolas públicas que, mesmo sendo laicas, 

contavam com uma forte influencia católica – como já dissemos anteriormente. 

O modo de ser protestante, no entanto, era difundido também em outros 

espaços, como nos jornais. Afinal, formar mulheres não era uma tarefa simples, 

considerando  os insistentes apelos da “modernidade” que, muitas vezes, eram vistos 

como negativos do ponto de vista de alguns religiosos. 
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Uma das formas que julgamos passível de análise como meio para educar 

foram os impressos. 

De acordo com Nascimento (2008, p. 5), “Os impressos são dispositivos 

através dos quais os indivíduos visam impor determinadas representações do grupo 

social em que encontram-se inseridos.” 

Seguir uma religião, normalmente, faz com que o individuo tenha 

determinados comportamentos pois, segundo Lira (2009, 78) religião “(...) é uma forma 

de institucionalizar, de organizar determinadas características e, a partir delas, gerar 

um ambiente propício para propagar valores, normas, regras e culturas específicas.” 

São estas características que identificamos na análise dos jornais e prospectos 

que nos propusemos analisar. Não se trata de um tema tão largamente difundido ou 

pesquisado, como nos mostra Nascimento (op. cit.).  

A autora diz que, em nosso país,  “(...) 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.”(NASCIMENTO, op. cit., p. 8) 

Constatações como esta, largamente fundamentada no texto da autora citada, 

fizeram-nos perceber que os impressos protestantes foram –e talvez ainda sejam – um 

espaço educativo não-formal, mas intencional, na divulgação de modos de ser e de 

proceder. Nesta pesquisa, nosso olhar foca-se na educação protestante da mulher nestes 

impressos.  

 

3.1. Primórdios da Imprensa Protestante no Brasil 
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A Imprensa é uma configuração social. Entendemos que ela é responsável por 

consolidar modelos ou introduzir mudanças no modo de ser, no comportamento dos 

seres sociais, tanto homens quanto mulheres.  

Os impressos (jornais, livros, livretos, etc.) tiveram um papel importante na 

difusão do protestantismo no Brasil. Autores nos mostram, ao tratar dos impressos 

protestantes, que esta cultura do papel estava no cerne da Reforma:  

 
No protestantismo, a leitura e a fé estão interligadas. Com as Reformas 
protestantes, a partir do século XVI, uma identidade ao mesmo tempo 
religiosa e cultural desenvolveu-se em torno dos mesmos livros que 
sustentavam os diferentes exercícios religiosos: a leitura da Bíblia, a oração, 
o canto em comum, a escuta do sermão e a ceia. Em casas protestantes, era 
feito o culto doméstico diário, onde, geralmente, o pai lia e explicava um 
texto bíblico, enquanto a família e os criados ouviam. Em seguida, cantavam 
alguns hinos, encerrando com uma oração. 
Da relação texto, impressão e leitura surgiram as comunidades de leitores e, 
dentre elas, as protestantes. Além da Bíblia, os poucos livros religiosos eram 
lidos e relidos em voz alta, de maneira respeitosa, na família, no campo, na 
igreja, memorizados e recitados (...) Até 1750, na Alemanha reformada e na 
América puritana, este tipo de leitura era comum numa época em que ainda 
circulavam poucos títulos. No entanto, no período de 1705 a 1850, da 
Alemanha à Nova Inglaterra, numerosos textos eram lidos de maneira 
silenciosa e individual. (...) 
A cultura protestante é uma cultura da Palavra Sagrada, utilizando-se da 
publicação da Bíblia, do Novo Testamento, de livros e folhetos, de hinários e 
gravuras. (NASCIMENTO, 2008, p. 5) 

 

É, a partir de 1850, que o protestantismo de missão começa a enviar 

missionários Presbiterianos (1859) e Batistas (1881)31 ao Brasil. E, evidentemente, eles 

fizeram uso da imprensa como auxilio desde os primórdios da sua presença em solo 

brasileiro.  

                                                           
31 É preciso esclarecer que desde a  primeira década do séc. XIX já havia pastores protestantes em solo 
brasileiro. Parte deles, no entanto, não estavam ligados ao proselitismo e sim à assistência pastoral de 
estrangeiros que estavam no Brasil. As datas oficiais para a chegada dos missionários das duas 
denominações religiosas que estamos estudando são as referidas. 
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Ribeiro (1881, p. 97) e Ferreira (1959, p. 50) dizem que a Imprensa 

Evangélica32 foi o primeiro Jornal presbiteriano do Brasil, fato que ocorreu em 186433.  

Este último autor diz, ainda sobre a Imprensa Evangélica: “Os editoriais são excelentes, 

breves, mas expressivos, procuram despertar nos leitores o interesse pela salvação da 

alma (... ) É enaltecida a defesa de liberdade de consciência (...)”. (FERREIRA, op. 

cit., p. 50) 

Nas palavras de Ashbel Green Simonton (o primeiro missionário presbiteriano 

no Brasil e um dos idealizadores do citado Jornal ), anos após a publicação do periódico 

presbiteriano, temos a seguinte declaração: 

 
A importância de uma folha Evangélica não pode ser contestada. Por este 
meio instruímos muitos que não estão ao alcance de outros meios atualmente 
empregados na pregação  do evangelho. Mesmo nesta corte sucede isto. Um 
número de pessoas, talvez maior que se pensa, só tem notícia do Evangelho 
por meio da leitura da Imprensa Evangélica. (FERREIRA, idem, p. 51) 

 

Verifica-se que este tipo de publicação tinha um alcance maior que 

simplesmente divulgar noticias evangélicas. Segundo nos mostra a citação acima, é 

provável que antes da chegada de missionários em alguns rincões do país, chegava 

primeiro o Jornal. 

Mas, como o público teria acesso se a grande maioria não sabia ler ou 

escrever? 

                                                           
32 Para não confundirmos o verbete imprensa com o título do jornal presbiteriano Imprensa Evangélica 
este aparecerá neste trabalho sempre em itálico. Nas citações, o itálico já é um grifo do próprio autor. 
33 Ferreira(1959) e Ribeiro (1981) falam sobre este Jornal mas divergem quanto à data de seu inicio. 
Enquanto o  primeiro diz que deu-se em 26.09.1864,  o segundo informa que isto ocorreu em 05.11.1864.  
No entanto, estas divergências não chegam a inviabilizar a legitimidade das informações. Entendemos 
que um deve fazer referencia ao incio propriamente da organização do Jornal e o outro ao momento em 
que saiu do prelo. 
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Legitimava-se, cada vez mais, a necessidade de escolas protestantes (fossem 

elas anexas às igrejas ou não) a fim de educarem os membros para que estes pudessem 

ter acesso, alem dos textos sagrados, aos textos impressos. 

Ribeiro (1981, p. 99) mostra a quem se endereçava a folha presbiteriana:  
 

 “A Imprensa se endereça às elites nacionais, mas trata também de oferecer 
educação na fé às crianças e aos menos instruídos. Há noticiário 
internacional, usualmente nas ultimas páginas; (...) desenha-se a imagem de 
uma Igreja Católica Romana em crise, dividida, perdendo fiéis e sacerdotes 
pelo mundo a fora, bem como de missões protestantes mundiais, Bíblias 
fartamente distribuídas e lidas. (...) 
Quando estampa publicidade, é de livros evangélicos;  escolas(...); locais de 
culto presbiteriano; (...) revista O Novo Mundo, de Nova Iorque, onde José 
Carlos Rodrigues sustenta as teses da Reforma na sociedade brasileira, 
inclusive a reforma religiosa.(...) 
(...) a Imprensa vai lá e, atende, prega, edifica, instrui, levanta a moral e o 
entusiasmo. Em Ubatuba, a igreja nasceu em torno dela, e como resultado de 
sua leitura antes que ali chegassem os pregadores. 
E serve de contato entre os presbiterianos e as elites nacionais. Denuncia 
maus tratos e perseguições e é ouvida. Fere-se a luta nacional pela liberdade 
religiosa: seu apoio é procurado, e dado. 
Nos longos anos de desorganizada implantação, os pastores distantes e 
isolados; as igrejas informes e sem direção local(...); os fiéis buscando a 
fundamentação e os rumos da fé reformada, a Imprensa Evangélica  prestou 
serviços inestimáveis. A mente de todos os brasileiros não estava aberta à 
palavra escrita, pois eram analfabetos; mas os alfabetizados é que formavam 
opinião, nas catastróficas mudanças da sociedade imperial (...) e a eles se 
dirigia a Imprensa.” 

 

O direcionamento do jornal citado é claro: aos alfabetizados, às elites 

nacionais, uma vez que o povo mais simples era, em sua maioria, analfabeto.  No 

entanto, o autor coloca que, ainda assim, era possível que o periódico em questão 

pudesse também oferecer educação na fé às crianças e aos menos instruídos, o que 

mostra a possibilidade de ser um instrumento de educação fora do âmbito escolar.  

 O primeiro jornal batista surge somente em 1886  sob o nome O Eco da 

Verdade, tendo seu nome mudado varias vezes em anos posteriores, conforme nos 

atesta Pereira (1882, p. 37). Atualmente, as publicações batistas têm um alcance 

consideravelmente superior às presbiterianas, no que se refere a Revistas e Jornais. 



69 
 

Antes, no entanto, de enveredarmos no uso das fontes é preciso registrar 

algumas informações sobre os Jornais que utilizamos.  

O Correio doutrinal era uma publicação semanal. Tratava-se de um periódico 

dirigido por W. C. Taylor, um missionário americano que esteve diretamente ligado às 

querelas que eclodiram acerca da autonomia das igrejas batistas no Brasil, em especial 

no Nordeste. Taylor era o líder da ala dos estrangeiros (ou seja, dos missionários 

americanos que não eram a favor da autonomia brasileira. 34 

O Norte Evangélico surge da fusão de dois jornais que o precederam: a 

Imprensa Evangélica e O século. Também era publicado semanalmente. Em alguns 

momentos (normalmente no inicio e no final do ano, por conta das festividades) a 

publicação variava para duas vezes por mês. Inicialmente era editado em Garanhuns. 

Depois (ainda na década de 1920, passa a ser editado no Recife. Posteriormente, volta à 

Garanhuns.  

Para exemplificar a importância deste instrumento vejamos a opinião vinculada 

no próprio Jornal Norte Evangélico, datado de 23/08/1929. O título do artigo que vamos 

analisar é: “Um dos males do Brasil” – Excesso de Jornais”. 

 

Nas primeiras linhas há a seguinte opinião: 

 
A imprensa é um fator poderoso nos destinos de um povo: pode concorrer 
para o seu progresso ou para sua ruína; depende do sentido de sua atuação ou 
da natureza de suas inspirações. A opinião pública é elaborada pela imprensa, 
que divulga idéias e conceitos (...) estabelecendo, assim, correntes de 
pensamento.  
A Imprensa é, incontestavelmente, o mais poderoso elemento de ação social. 
Influi sobre grandes comentimentos e determina grandes realizações. 
(Um dos males do Brasil – Excesso de Jornais, Jornal Norte Evangélico,  
23/08/1929, p. 6) 

                                                           
34 Sobre este assunto Conf. Pereira, J. R.  História dos Batistas no Brasil (1882-1982). Rio de Janeiro, 
Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1982.  Pag. 117 
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Utilizando o próprio veículo de informação, percebemos que há uma ciência 

sobre o poder e o papel que ele exerce na sociedade naquele momento. Entretanto, como 

sugere o título do artigo, a crítica que se faz aqui é justamente na grande quantidade 

destes periódicos no Brasil. 

Nos Jornais era comum haver informações sobre publicações de livros e 

periódicos o que nos leva a crer que, possivelmente, na década de 1920 já havia uma 

imprensa atuante com jornais e revistas semanais. (Conf. Jornal Norte Evangélico,  

02/08/1929, p. 8) 

A nossa análise da educação da mulher protestante terá duas etapas. Em um 

primeiro momento, indicamos os discursos fortemente influenciados pela ala mais 

conservadora da  comunidade protestante - talvez pastores nacionais ou pessoas 

influenciadas por ele.  

Em seguida, mostramos os “sinais de mudança”: mulheres falando de si e 

sendo faladas sob uma ótica, digamos, mais liberal, progressista, sob a influencia – 

acreditamos – da visão americana trazida pelos estrangeiros.  

Nos prospectos dos colégios e nos jornais  destacavam-se a importância da 

formação técnicas destas mulheres, tornando-as aptas para o serviço na industria e 

comércio. Para tanto, ofereciam cursos como os de datilografia, de bordado industrial, 

além de existir um departamento comercial.  

A administração destes colégios, convém lembrar, era feita por norte-

americanos e norte-americanas. Evidentemente tinham apoio de nacionais mas as 

decisões mais importantes eram tomadas pelos Diretores e Diretoras. É possível que por 
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conta disso, os colégios contassem com uma visão mais inovadora sobre essa educação, 

no que não eram acompanhados pelos nacionais.  

 

 

3.2 Lendo homens, interpretando mulheres: os estereótipos  

 

Nos jornais pesquisados, muitas eram as formas de se mostrar comportamentos 

a serem seguidos ou desprezados pelas mulheres. Eram discursos a partir de falas 

masculinas. Eles são muitos comuns nos jornais protestantes. No exemplar do Norte 

Evangélico do dia 12/04/1921, um artigo deixa entrever que novos anseios estão 

atraindo as mulheres.  

Entretanto, trata de combatê-los deixando bem claro que a missão da mulher é 

ser esposa, mãe e professora. 

 
(...) de alguns eu merecia a pecha de atrasado por expor que a missão da 
mulher se me afigura mais bela no lar, na escola e na igreja, quando a idéia 
geralmente aceita é que ela na sociedade, em todos os misteres da vida, deve 
ser tal qual o homem. (...). A escola e a igreja são um complemento do lar. 
Nesta e naquela aperfeiçoa o homem os conhecimentos que adquiriu no lar e 
entra para a sociedade capaz de se opor aos tremendos vagalhões que 
encontramos na derrota através do mar da vida. No lar (...) tornou-se a 
mulher purificadora de seus sentimentos, (...) educadora das gerações, (...) 
porque a criança que meigamente hoje aconchega ao colo é o cidadão a quem 
o povo amanhã confiará seu destino. (...) eis porque dileta irmãs eu vos incito 
ao estudo mais sincero e mais consagrado das Santas Escrituras. Fazei-o e 
melhor compreendereis o vosso dever no lar; melhor e mais fielmente 
podereis cumpri-lo. 
(P.C. Peixoto, Norte Evangélico, 12/04/1921, p. 5) 

 

Estava muito presente nessa imprensa protestante uma insistente 

consideração à respeito do modo da mulher se vestir e se comportar. E uns dos apelos 

mais insistentes a se combater era a modernidade. Esta ora era louvada por uns, ora 

desaprovada por outros. Um dos traços mais visíveis desta modernidade era 

justamente o apelo da moda, como se pode observar abaixo, em trecho de outro artigo:  
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(...)A moda atual não é outra coisa se não a ostentação da carne na exibição 
das formas corporais das meninas, moças e até senhoras mais ou menos 
avançadas em idade. As saias estão de tal maneira encurtadas e as blusas tão 
decotadas que os próprios incrédulos que ainda guardam respeito à moral 
estão protestando contra semelhante costume. Mães desnaturadas existem 
que se esforçam para matar o pudor das suas filhinhas, desde a mais tenra 
idade, acostumando-as a usarem vestidos muito acima dos joelhos e a terem 
prazer em mostrar a forma do seu corpo e isso conseguem facilmente porque 
a natureza humana é sempre propensa para o mal mas, lembrem-se essas 
mães, que elas responderão pelo futuro daqueles entes cujos pés estão 
colocando no caminho da perdição.  
Além dos exageros da moda vem ainda o abuso das tintas para o rosto como 
grave sacrifício da pele, pseudo colírios para os olhos. (...) 
(Mães! Pesai vossa responsabilidade, Jornal Norte Evangélico, 25/03/1923, 
p. 12) 

  

Este texto foi publicado, originalmente, no Jornal Batista (órgão da imprensa 

protestante do RJ). Posteriormente,  publicado no Norte Evangélico, do qual foi extraído 

o trecho que analisamos. Trata-se do 3ª artigo de uma serie., cujo título era: Males a 

Combater. O artigo tem um título muito sugestivo: Mães! Pesai vossa responsabilidade.  

Um dos Males a combater era, justamente, a acentuada degeneração dos costumes. E 

uma das maiores aliadas neste processo era a genitora. 

Um destes modelos é aquele que (super)valoriza o papel da mulher como mãe 

e dona-de-casa. E isto foi possível constatar nos jornais pesquisados. 

Em um artigo publicado no Norte Evangélico (21/01/1921)35 havia um clamor 

sobre a Indecência feminina. Nele, a responsabilidade pela mudança de costumes era 

atribuída às mães. Estas como as primeiras educadoras do lar deveriam prezar pela boa 

conduta das suas filhas que ora se apresentavam já aderindo aos encantos modernos da 

moda. 

Ou seja, havia uma pressão sobre as genitoras. Talvez algumas delas não 

achassem errado determinados comportamentos de suas filhas. No entanto, a exigência 

                                                           
35 O citado artigo não pode ser transcrito aqui devido a sua extensão.  
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da sociedade fazia com que as mães se sentissem culpadas e, logo, impedissem que suas 

filhas tomassem determinadas atitudes tidas como indesejáveis a moças de bem.  

Em um dos jornais pesquisados - Norte Evangélico – pode ser registrado o  

comportamento padrão, exaltando o lugar-comum reservado às mulheres. A mãe era 

tida como a “educadora por excelência”; seu papel ia muito mais além do que 

simplesmente tomar conta da casa e dos filhos. Ela era responsável pela moral da filha – 

e principalmente desta. Seu comportamento fosse ele positivo ou negativo recaía como 

uma “obra da mãe”. 

Outro texto do Norte Evangélico também trata sobre a moda. Vejamos o que 

nos diz: 

Monstro voraz e hiante, tragador de pecúlios, de fortunas,  de honras e 
reputações, a Moda – flagelo universal, insinuando-se nos lares, profanando 
as alcovas virgens, ultrajando os cabelos brancos, acabará por estabelecer um 
carnaval perpétuo onde o lúbrico olhar dos libertinos saciará a sua 
concupiscência sobre o colo nu das mulheres impudicas que, 
desavergonhadamente, sem respeito à religião, à família ou à própria 
sociedade vão todos os dias decotando mais  os lúcidos vestidos, excluindo as 
mangas, levantando a saia à altura do jarrete erguidas sobre sapatos de salto 
himalaicos. (A Moda,Assaré, Norte Evangélico, 02 de janeiro de 1926, p. 3) 
 

 

Ao trazer o verbete Moda com letra maiúscula o texto sugere um destaque ao 

termo. No decorrer do texto, percebe-se que o termo moda alcança um patamar de 

personificação. É como se fosse um ser com vida própria que invade todos os espaços 

sem permitir resistência daqueles e daquelas que são seduzidas. 

Em continuação, o texto sugere a permanência dos lugares até então dispostos 

para o elemento feminino: 

Talhada para a nobre missão de esposa e mãe, para exemplo de virtude e 
pudor, é uma vergonha que a mulher hodierna esqueça rapidamente tão alto 
mister para entregar-se ao capricho satânico de algumas modistas de Paris ou, 
desprezando o natural recato, lançar-se ao redemoinho erótico de um tango, 
entre braços lascivos.  
Raras, raríssimas atualmente são as senhoras que vestem com simplicidade e 
modéstia. A degradante Megera – a corruptora Moda tem um tal poder 
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fascinador que chega a insensibilizar suas vítimas dominando-as a ponto de 
torná-las vis e miseráveis escravas.(...)  
Os trajes de banho são uma vergonha, os figurinos um escândalo, os sapatos, 
um horror. (...)  
Cumpram as mães de família o seu dever., afastando do mundo pervertido 
suas filhinhas e “não seja o adorno destas o exterior enfeite dos cabelos 
ripados, os as guarnições de renda de ouro, ou a gala da compostura dos 
vestidos” (I Pe. 3:3) se querem se querem ser felizes nesta e na outra vida.  
(A Moda, idem) 

 

Nesta última parte do artigo o sentido personificado da moda ganha contornos 

ainda mais acentuados, evidenciando que as pessoas atraídas pela degradante Megera 

muitas vezes não conseguiam se libertar pois ela [a moda] teria um tal poder fascinador 

que chega a insensibilizar suas vítimas dominando-as a ponto de torná-las vis e 

miseráveis escrava. 

Mais uma vez à mulher é mostrado que o seu dever é ter a nobre missão de 

esposa e mãe, exemplo de virtude e pudor. Dessa forma, cabe a ela educar sua filha para 

que esta se mantenha longe do mundo pervertido.  

Apesar da crítica explícita feita ao feminismo, como vimos anteriormente, 

temos o relato de Almeida (1998, pp. 18, 19), da fala de uma feminista portuguesa, 

Emilia de Souza Costa,  numa  conferencia no Rio de Janeiro em 1923.  

Ela compartilhou com os presentes a idéia de que “a alma de uma nação é a 

alma da Mulher, da Mãe - que é a educadora, a escultora dos caracteres, a 

transmissora dos papiros sagrados da tradição, a guarda fiel do amor da Pátria no 

coração de seus filhos" (Costa, 1923, p. 13 apud Almeida, 1998, p. 18).  

Porém, para Almeida (idem), 

Este pensamento valorizava a mulher apenas como mãe e esposa abnegada, 
para quem o lar era o altar no qual depositava sua esperança de felicidade e, 
sendo o casamento sua principal aspiração, era indicada para ser a primeira 
educadora da infância, sustentáculo da família e da Pátria. 
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Cabe aqui uma indagação: É possível considerar a citada portuguesa como 

feminista quando ela apresentava um discurso deste tipo? A resposta parece simples, 

mas não é. Inicialmente seríamos tentadas a responder um veemente e sonoro não. No 

entanto, é preciso entender que não há um feminismo e sim vários. Também é preciso 

registrar que as reivindicações feministas no começo do século XX eram umas; hoje são 

outras. Além disso, é preciso ter ciência de que a Emilia Costa era uma escritora, não 

era brasileira (era portuguesa) e talvez, em seu país, as reivindicações feministas fossem 

outras. Por fim, é possível que ela não pudesse expor um argumento mais veemente 

acerca do elemento feminino por temer represálias, uma vez que era uma escritora 

bastante conhecida e lida aqui no Brasil. 

Voltemos à analise dos Jornais: 

 
(...) É bem possível que algumas leitoras deste artiguete, sofismando o nosso 
alvo, estejam nos taxando de fanáticos e, quem sabe, de anti-higiênicos por 
falarmos nos carmins e nas tintas. (...) A higiene é uma coisa indispensável, 
mas a vaidade é uma coisa condenável. 
O púlpito e a imprensa pouco conseguirão nesta campanha contra o 
mundanismo se os pais, principalmente as mães, não vierem em seu auxilio 
zelando pela pureza de suas filhas desde a infância, mas esse zelo de nada 
valerá se não for acompanhado pelo exemplo. (A vaidade, Jornal Correio 
Doutrinal, 25/07/1923) 

 

O autor discorre sobre a importância de se unir forças para combater o que ele 

chama de “coisa condenável”: a vaidade. O texto sugere que, nesta empreitada, na 

campanha contra o mundanismo a igreja e a imprensa eram vistas como aliadas. No 

entanto, sem o lar os dois espaços anteriores não alcançariam os propósitos desejados. 

E, apesar de apelar aos pais, a figura de principal competência para que lograssem êxito 

era a mãe.  

Para o autor o comportamento inadequado da moça – principalmente se viesse 

pautado pelo exemplo negativo da mãe  – poderia gerar uma personalidade dúbia. Ou 
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seja, quem costuma agir usando maquiagem, na verdade teria dois modos de proceder. 

A importância dada à maquiagem, através dos carmins e tintas usados no rosto, 

influenciariam na personalidade da mulher, segundo a conclusão do texto: 

 
Moças há que tendo recebido desde a infância a instrução do colorido, têm 
duas cores, duas feições e com certeza dois modos de  proceder. (...) O 
progresso assustador da imoralidade reinante cai em grande parte sobre as 
mães que não souberam guardar a pureza de sentimentos das suas filhas 
desde o berço ensinado com a palavra e o exemplo o recato necessário a 
quem amanha será também uma esposa. (A Vaidade, idem) 

 

Aqui há mais uma reafirmação do papel da mulher: esposa, mãe e educadora, 

ao servir de modelo para outra que também seria esposa, mãe e educadora numa 

reprodução contínua de papéis.  Afinal, as mães que não souberam guardar a pureza de 

sentimentos das suas filhas deveriam ser responsabilizadas pelo avançado estágio no 

qual se encontrava a imoralidade.  

A louvação do papel feminino numa perspectiva conservadora é constante em 

boa parte dos artigos analisados. Um deles, cujo título é “Tempo de Confusão” traz o 

seguinte texto: 

 
A preponderância da mulher hoje nas atividades que, por natureza, pertencem 
ao homem – é realmente uma das confusões do mundo atual. (...) À mulher 
(...) compete por excelência o lar, os filhos, etc. Mas elas vão para as ruas, a 
advogar, a clinicar, etc.  E se tem filhos, ficam em casa aos cuidados de 
outrem! 
Triste! Deixe de haver tudo: mas haja lar, o doce lar, haja filhos educados no 
temor do Senhor e, sob o cuidado e oração constante dos seus pais que como 
prometeram quando os foram levar ao batismo. Boas caseiras, boas donas de 
casa (...). (Tempo de Confusão, Jornal Norte Evangélico, 30/11/1921, p. 5) 

 

No exemplo acima percebemos definições de lugares do masculino e do 

feminino, sob uma ótica dual, binária, excludente. A naturalização de algumas 

atividades faz com que se acredite que homens e mulheres não podem exercer as 
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mesmas atividades. Coerentemente, o título do artigo acima citado é: Tempo de 

Confusão. 

O próprio autor, contudo - mesmo que aparentemente contrariado – nos fornece 

indícios sobre a presença da mulher no espaço público - a advogar, a clinicar – embora 

devesse, no entanto, responsabilizar-se pela casa, pelo lar, em “produzir” filhos 

educados e obedientes. Para tanto, haviam de ser boas caseiras, boas donas de casa. 

 
Cuidar da sua casa, conservá-la limpa e em ordem, criar seus filhos no temor 
de Deus, inspirar nos seus corações o amor ao dever, á pátria, à humanidade é 
uma tarefa que exige toda a sua força física e moral.  
(O trabalho da mulher em casa, Jornal O Norte Evangélico, de 12/04/1921, 
pág. 2.)  36 

 

A visão da época louvava o papel de esposa e mãe como sagrado, inclusive 

com  alusão à manutenção do comportamento recluso das mulheres: 

 
Hoje em dia  a mulher ocupa no mundo posições de alta responsabilidade(...) 
tem mais habilidade para trabalhar fora de casa: mas maior mal jamais podia 
sobrevir a uma nação do que a mulher sacrificar a sua posição exaltada como  
esposa e mãe por um lugar no comercio! Se ela puder preencher esses lugares 
no campo de negócios sem falhar nos seus deveres de esposa e mãe, muito 
bem; pode ser que ela seja permitida assim extender a sua boa influencia, mas 
a sua primeira e mais exaltada esfera acha-se no seio de sua família. Tenho 
dito! (O trabalho da mulher em casa, idem) 
 

 
Nessa época, a mulher estava galgando posições diversas na sociedade. No 

entanto, isso não era ainda totalmente aceito, muito menos incentivado de uma forma 

absoluta. Ao contrário: o texto nos permite inferir que, para muitos – e muitas – o estar 

fora do ambiente da casa poderia ser uma permissão e não uma vontade. 

As igrejas protestantes buscaram desde cedo ocupar as mulheres. Para tanto, 

criaram departamentos essencialmente femininos. No caso do Presbiterianismo 

                                                           
36 Trata-se de uma declaração lido em uma reunião para senhoras 
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verificamos com muita freqüência as Sociedades Auxiliadoras Femininas. Como o 

próprio nome sugere, elas eram compostas – e ainda hoje o são – exclusivamente por 

mulheres.  

Peixoto, um ativo colaborador do Norte Evangélico, brinda-nos com um texto 

curioso intitulado Do Recife. Este artigo foi publicado no Norte Evangélico  do dia 

20/09/1921. No entanto, tratou-se de um discurso feito pelo autor três anos antes em 

uma reunião de senhoras. 

 
Quando, ao surgir da refulgente aurora do séc. XVI, graças à ação benéfica 
de intrépidos apóstolos do bem, inspirados na sabedoria e verdade que  a 
palavra de Deus encerra, despertou a humanidade da profunda modorra que 
jazia – começou a mulher a compreender o seu papel  na sociedade, o lugar 
proeminente para que lhe fadara a Providencia. E pôs-se a devassar o campo 
imensamente grande e acidentado que compreende a esfera luminosíssima 
dos multiformes ramos do saber. Galgou montanhas alterosas, de cujos 
dourados píncaros rejubilada, ufana, passou a vista por mundos que ate então 
desconhecia... E, assim, resolvendo problemas até intricados, comprovando 
que no que concerne à intelectualidade não estava destituída das mesmas 
propensões do homem, idéia mesquinha que achava guarida na mente estreita 
e doentia de muitos, foi ela guindada a lugares excelsos da grandeza humana.  
(Do Recife , Jornal Norte Evangélico, 20/09/1921, p. 7) 

 

O autor realiza uma exaltação à mulher.  Ele evoca os primórdios do séc. XVI - 

ocasião na qual se iniciou um movimento político, cultural e religioso conhecido 

vulgarmente como Reforma. Elogia os participantes desta chamando-os apóstolos do 

bem. De certa forma, deixa-nos entrever que graças a estes a mulher pode compreender 

melhor seu papel. Mostra que havia na época uma idéia mesquinha que punha em 

duvida a intelectualidade da mulher em comparação com a do homem proveniente de 

uma mente estreita e doentia. 

                E continua:  

 
Sejam quais tenham sido, porém, os seus admiráveis feitos, em tempo algum 
jamais brilhou ela como neste século chamado da luz. A escola e a igreja são 
um complemento do lar.  Nesta e naquela aperfeiçoa o homem os 
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conhecimentos que adquiriu no lar e entra para a sociedade capaz de se opor 
aos tremendos vagalhões que encontramos na derrota através do mar da vida.  
No lar, com o ensinamento contido naquela poesia toda doçura e afeto que o 
seu coração somente sabe falar; no lar praticando o bem e incentivando os 
outros à sua prática, tornou-se a mulher a purificadora dos sentimentos, a 
educadora das gerações, o governo, enfim, da pátria, porque a criança que 
meigamente hoje aconchega ao colo é o cidadão a quem amanha o povo 
confiara o seu destino. (Do Recife, idem) 

 

Este trecho é ilustrativo da multiplicidade de espaços mobilizados para a 

realização deste projeto educativo, tanto a casa, quanto a escola e a igreja. Não nos 

referimos à Educação sistematizada levada a cabo pelas instituições de ensino, mas ao 

aprendizado de comportamentos, de formas de ser e estar no mundo. No caso da Igreja, 

a educação se pauta nos exemplos de mulheres abnegadas, amorosas que dedicaram boa 

parte de suas vidas ao bem-estar do próximo.  

 
E na igreja, onde revivem a vida de Lydia e Dorcas,  orando e praticando a 
caridade; a vida de Eunice e Loide, implantando no coração de Timóteo – o 
filho e neto amado – uma fé não fingida – que são aquelas mulheres que à 
semelhança de Raabe se tem posto sobre a proteção de um fio de escarlata 
ou, qual Rute, sob a proteção de Boaz - o remidor? Elas são a mulher 
cananéa, cuja fé Jesus exaltou; são aquela viúva que depositou tudo o que 
tinha para o seu sustento no tesouro do Senhor; são Maria que fez uma 
excelente obra a Jesus, ungindo-o com balsamo preciso de nardo puro, fato 
que será anunciado através dos séculos para memória sua; são aquelas duas 
mulheres que deixando o sepulcro onde Jesus havia sido posto, foram, 
pressurosas, consolar os discípulos (...). São, enfim, Ester lutando para salvar 
o seu povo (...). E se não, que indagueis o que, mediante sociedade 
congêneres a esta (...) estão nossas irmãs fazendo, mundo afora, 
especialmente nos Estados Unidos, não só para crescerem no conhecimento 
da verdade, não só para que haja verdadeiro amor fraternal entre os membros 
da família de Jesus (...) como especialmente para que o reino de Deus se 
dilate em todo o mundo (...). (Do Recife, Ibidem) 

 

 A Educação não se oferece, apenas, para uma formação voltada para dentro da 

igreja. Há a necessidade de que através do exemplo, do amor fraternal o Reino de Deus 

seja expandido. Desta forma, as mulheres precisam ser atuantes no mundo. Não basta 

estar nele e muito menos evitá-lo. O compromisso dos crentes estava em influenciar o 

mundo, o século. 
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 O autor explica, ainda, que o aprendizado dessas mulheres pode se dar através 

do livro mais importante para elas: a Bíblia, livro sagrado que mostrava à mulher o local 

que ela deveria assumir na sociedade.  

 

E a Bíblia, só por só que tirou a mulher do aviltamento a que até então estava 
relegada, elevando-a no conceito dos povos; colocando-a no lugar conspícuo 
que lhe estava reservado; a Bíblia que essas irmãs têm como objeto de maior 
estima e estudam metódica e acuradamente – foi que lhes implantou no 
coração esses belos sentimentos. E sem que (...)se sente aos pés de Jesus, 
para dele aprender, não poderá a mulher achar , em si, esse santo afã de 
contribuir para o bem da humanidade (...). (Do Recife, Jornal Norte 
Evangélico, 20/09/1921, p. 7) 
 

 

O trecho final do artigo expressa um paradoxo: 

 
Eis porque, diletas irmãs, eu vos incito ao estudo mais sincero e mais 
consagrado das Escrituras. Fazei-o e melhor compreendereis o vosso dever 
no lar; melhor e mais fielmente podereis cumpri-lo (...). Congratulando-me, 
pois, convosco, (...) eu vos faço veemente apelo que, como membro de uma 
Sociedade Auxiliadora (...) presteis o vosso valioso concurso à causa desta 
Escola, sendo sempre assíduas às reuniões e trazendo convosco vossos 
esposos, vossos filhos, vossos servos, vossos parentes, vossos amigos afim de 
que todos possam beber da água refrigerante que desfrute desse divino 
manancial – a Bíblia. (Do Recife, idem) 

 

Inicialmente afirma que a Bíblia tirou a mulher do aviltamento, levando-a a 

encontrar o seu lugar. Depois, diz que este lugar é o lar!37 É uma ilustração perfeita do 

estereótipo que se tinha da mulher: realmente seu lugar era em casa. Alem disso, é da 

responsabilidade dela – além de cuidar da moral dos filhos – em especial das filhas, 

como vimos anteriormente – trazer seus parentes e amigos à igreja. 

Utilizando a Bíblia para mostrar tipos de mulher, temos, também, um artigo 

intitulado A mulher na Igreja, cujas primeiras palavras são as seguintes: ““Desde os 

primeiros dias do Éden que a mulher vem desempenhando importante papel no seio do 

                                                           
37 Onde estavam as mulheres, então, antes de terem acesso à Bíblia após o séc. XVI? Não estavam elas 
confinadas já ao lar? 
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povo de Deus” (Paulo Cesar, A mulher na Igreja, Norte Evangélico, 05 de março de 

1927) 

Há uma série de informações acerca do papel da mulher: Miriam (“para 

animar e encorajar suas companheiras”), Débora (“para governar, dirigir e livrar o 

seu povo”),  Rute (“para mostrar amor à família”) , Ana (“para auxiliar a obra do 

Ministério do Senhor”), Abigail (“para ser mensageiro de paz”), dentre outras.  

O autor continua descrever  outras mulheres citada no Antigo e no Velho 

Testamento, chegando a dizer que “nos dias de Jesus” havia mulheres que “serviam a 

Jesus com os seus bens”, constituindo assim, a “primeira sociedade Auxiliadora 

Feminina”38. 

No entanto, ao fim do texto, o tom da fala  muda e, de certa forma, direciona o 

locus de atuação feminina em serviços de cuidado, atenção ao próximo, ao lar e aos 

filhos. 

É difícil (...) achar-se uma mulher perfeita (...) e por isso é inestimável seu preço.  
A perfeição da mulher cresce com ela desde os primeiros anos da sua vida, como 
filha, no lar: e o seu sustentáculo é Cristo. Eis a mulher cristã. (...) 
A mulher perfeita é profundamente humilde, mansa e paciente; o seu pensamento é 
puro  e o seu olhar modesto e pudico.  O seu verdadeiro gozo está no céu: e ela se 
adorna e se aparelha para o gozo deste tesouro, amoldando a sua vida na santidade 
(...), amando e praticando a virtude, e furtando-se a toda ocasião de manchar o seu 
coração com o que é mundano e pecaminoso.  
 

  
Mais uma vez há a perpetuação do estereótipo que sugere que “A mulher 

perfeita é profundamente humilde, mansa e paciente; o seu pensamento é puro  e o seu 

olhar modesto e pudico.” Não existe a concepção de que a mulher é dotada das mesmas 

qualidades e defeitos dos homens. A idéia que se apresenta é de quase uma sublimação 

                                                           
38 As Sociedades Auxiliadoras Femininas (SAFs) são grupos de mulheres ligadas à Igreja Presbiteriana no 
Brasil, cujas atividades são voltadas para o social, o cuidado com os fiéis, a ornamentação e organização 
de festividades nas igrejas presbiterianas. Têm uma fundamental importância. Os pastores normalmente 
para que tenham um mandato frutífero têm que ter uma boa relação com as mulheres das SAFs. 
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das necessidades físicas, emocionais, etc. A mulher é apresentada neste artigo como um 

ser quase divino, desprovida de sentimentos negativos, mesquinhos e pecaminosos.  

Se a imprensa é usada para se fazer uma reflexão acerca da mulher perfeita, é 

possível que este artigo seja uma sugestão para que as mulheres buscassem alcançar este 

modelo.  

Da mesma forma que encontramos "modos de ser" ideais pra mulheres, 

encontramos para os homens. O artigo tratado acima também alegava ser difícil 

encontrar um homem perfeito. No entanto ele não arrola as características necessárias 

para que o elemento masculino alcançasse o patamar de perfeição.  

Em outro jornal, o Correio Doutrinal, há a informação acerca um concurso em 

Boston onde foram expostas as virtudes de um bom marido.  

Mas, podemos indagar: a quem interessaria “um bom marido” se não àquela 

esposa  que seguisse um padrão? 

 

 

3.1.2 Mudam-se os Papéis: A voz Feminina por si mesma e pelos outros 

 

Uma das hipóteses desta pesquisa reside no fato de que havia mulheres que 

defenderam seu estar no mundo. Não eram a maioria mas, acreditamos, influenciaram 

as demais inclusive ao expor seus pontos de vista nos jornais. A análise das fontes – 

sejam as primarias – jornais e prospectos – ou as secundárias – livros, artigos, etc. – 

possibilita afirmar que, no meio protestante, parte desta influência se deu por conta da 

vinda de missionários e missionárias americanos que traziam, em seus discursos, um 

novo modelo de cristianismo e de educação. 
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A imprensa feminina, segundo Siqueira (1995), mostra que já existiam jornais 

diversos principalmente a partir de 1830 escrito para e por mulheres. Nas nossas 

pesquisas encontramos apenas um jornal de cunho protestante desta natureza, no estado 

de Pernambuco – o que não quer dizer que não existiam outros. Trata-se do A voz do 

Agnes, periódico que era publicado pela Sociedade Literária Delphos. Esta fazia parte 

do Colégio Evangélico Agnes Erskine que durante muito tempo – e inclusive na época 

pesquisada – dedicou-se à Educação apenas de meninas. Assim, tal periódico era de 

circulação restrita. Mas já mostra algo novo que não era comum entre os protestantes, 

talvez por que eles também eram “novos” no Brasil.  Temos conhecimento de que havia 

um periódico dedicado às crianças chamado de Pérolas da Infância. O mesmo era 

editado por Miss Elisa Moore Reed, fundadora do Colégio Agnes, em 1904, estando à 

frente dele por um longo tempo. 

No jornal “A Voz do Agnes” as mulheres (alunas do colégio Agnes) podiam se 

expressar mais livremente, sem a participação masculina (salvo em alguma festividade). 

Além disso, surgiram as Sociedades Femininas.  

Na reunião de uma destas, temos o seguinte relato de Francisquinha de Melo: 

 

(...) Esta iniciativa é de um importantíssimo valor moral e a evidência de que 
a inferioridade da mulher tão grosseiramente proclamada pela maioria dos 
homens, é um insulto às suas qualidades, à sua inteligência, à sua atividade e 
ao seu amor às puras organizações que enobrecem e elevam a sociedade. As 
altas classes científicas e regiões sociais estão cheias de mulheres em todos 
os ramos da atividade humana demonstrando, destarte, que o cérebro da 
mulher, se maior ou  menor, que o do homem, que importa!  É capaz de 
corresponder a todas as necessidades de ordem física, moral e intelectual. (...) 
o que queremos afirmar é que, se a mulher é dotada das mesmas faculdades 
que tem o homem precisa aplicá-las nas grandes causas (...). Não era 
possível, minhas senhoras,  que a mulher cristã limitasse a sua esfera de ação 
ao recinto do lar (...). (Jornal A Voz do Agnes, 09/1922, pp. 6, 7) 

 

Podemos verificar nesta fala uma ciência do que estava acontecendo. Ou seja, o 

texto acima permite inferir que a autora sabia do estereótipo que recaía sobre a mulher. 
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E a autora vai além: ousa mostrar “à mulher cristã” que a ação feminina no mundo deve 

extrapolar os limites do lar. E continua:  
 

Nos países onde há mais eficiente educação religiosa (...) vultos eminentes de 
mulheres aparecem no campo da literatura teológica, preparando os teólogos 
do amanha. (...) As missões estrangeiras abrem por toda parte colégios 
evangélicos – verdadeiras oficinas de luz intelectual, moral e espiritual e 
quase todos esses estabelecimentos são confiados a vocações femininas. 
(Jornal A Voz do Agnes, idem) 
 

 

Uma das formas de levar a cabo a Educação protestante era, sem dúvida, 

através dos colégios. E Francisquinha de Melo ressalta a importância deles, destacando 

que em  sua grande  maioria esses colégios eram confiados a mulheres (seja na condição 

de professoras, auxiliares, diretoras, etc.) 

Em agosto de 1929 pode-se ler no Norte Evangélico a seguinte declaração, 

feita pela senhora Elvira Pessoa de Melo, às senhoras reunidas em uma sessão anual da 

Auxiliadora  Presbiterial39: 

 
E quão feliz me sentiria se, dotada de um espírito iluminado, pudesse neste 
precioso momento mencionar os benefícios que esta sociedade vem 
produzindo no seio da Igreja. Evangélica(...) Somos ceifeiras do Senhor! ... 
Sim, porque Ele na sua missão gloriosa nunca dispensou o concurso da 
mulher, encontrando neste ser frágil e dependente, dons que se registraram 
nas páginas aurifulgentes dos seus santos Evangelho. 
E podemos afirmar que a Auxiliadora foi fundada por Jesus Cristo quando 
dizia a Marta que Maria escolhera o melhor quinhão, por esta se achar a seus 
pés ouvindo e aprendendo (...). (Jornal Norte Evangélico, 25 de agosto de 
1929, p. 7) 

 

 Aparentemente há a perpetuação do estereótipo feminino na fala da autora do 

texto acima quando ela diz que a mulher é um ser frágil e dependente.  No entanto, a 

intenção é ressaltar que mesmo tendo estas características ela foi utilizada como 

                                                           
39 A referida comunidade de senhoras é hoje conhecida, na Igreja Presbiteriana do Brasil como SAF – 
Sociedade Auxiliadora Feminina. Para ela convergem mulheres de todas as idades com o intuito de 
auxiliarem a Igreja Presbiteriana, a qual pertencem, seja em ação social (diaconia), chás beneficentes, ou 
simplesmente para executarem serviços de ornamentação dos templos e reuniões devocionais.  
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auxiliadora do próprio Cristo quando de sua missão na terra, dando-lhe dons registrados 

nas Escrituras Sagradas dos protestantes. Ali, naquela reunião de senhoras, é importante 

que a oradora ressalte o papel das mulheres auxiliadoras para que estas continuem em 

suas atividades. Verificamos porém que a autora se diz incapaz de apresentar em 

palavras, por não dispor de um espírito iluminado,  o que a Sociedade Auxiliadora 

Presbiterial  representaria para o corpo cristão da época, ultrapassando as fronteiras da 

igreja à qual estavam vinculadas. 

Outro ponto que nos chama atenção no texto acima é o seu final onde é 

destacado o aprender em detrimento ao fazer. Ou seja, há um indício da valorização do 

querer aprender de Maria, em detrimento ao querer fazer de Marta. 40 

Um aspecto importante em nosso objeto de pesquisa é o que nos faz perceber 

que a disciplina, os horários, os exames, as regras, etc., eram formas de domesticar as 

mulheres estudadas. O que não indica, evidentemente, que essa disciplina era algo 

negativo. 

A imprensa era uma forte aliada, para a divulgação desses estabelecimentos, 

servindo como meio de propaganda. Nela, falava-se, normalmente dos feitos de 

determinada escola, sendo muito comum a divulgação das coisas maravilhosas que 

existiam ali. Evidentemente, isso não era - nem é - algo somente feito pelos 

protestantes. Um produto, um serviço quando anunciado tende a ser feito ressaltando-se 

suas qualidades. 

Para exemplificar temos no Correio Doutrinal  um  texto que informa acerca de 

uma nova escola que está se abrindo no Recife, o Colégio da Bíblia,  e conta com um 

corpo docente composto por 10 professores e 1 professora. Em seguida, há informação 
                                                           
40 Ambas eram irmãs (segundo relato da Bíblia) e uma optou por ir cuidar dos afazeres domésticos 
enquanto a outra preferiu ficar ouvindo e aprendendo próxima a Jesus. 
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da composição do alunado. É interessante notar, porém, que dos 90 alunos matriculados 

apenas 10 são mulheres (pertencentes à Escola de Trabalhadoras Cristãs).“As aulas tem 

sido animadíssimas e a assistência 41 muito fiel nestes dois meses que funciona o 

Colégio da Bíblia” (Correio Doutrinal,  27/03/1925, p.12) 

No mesmo jornal, no mês seguinte vemos um depoimentos que, 

aparentemente,  reafirma o papel de simples coadjuvante das mulheres. O artigo cujo 

título é  Escola de Trabalhadoras Cristãs que - na época - era vinculada ao Colégio 

americano Batista, diz: 

 
A Escola de Trabalhadoras Cristãs nunca mudou de rumo e modesta e 
fielmente cumpre sua missão. Ela não existe, como nunca existiu, para fazer 
de suas alunas umas pastoras, ou umas evangelistas, ou diretoras das igrejas 
ou de outras empresas. A E.T.C. não é uma escola normal. Ela visa dar uma 
educação elementar a um numero limitado de moças que se sentem chamadas 
para servir suas respectivas igrejas e a denominação em métodos práticos nas 
sociedades de senhoras, sociedades juvenis e escolas dominicais.  
(Correio Doutrinal, 24/04/1925, p. 4)   
 

No entanto, ao final deste mesmo artigo há uma clara alusão à importância 

dessas mulheres educadas à causa batista. "(...) A Escola descobre talentos. Muitas 

moças (...) revelam dotes tais que prosseguem seus estudos pelos próprios esforços no 

C.A.B, na escola de música, na escola normal ou em outros ramos de estudos. (Correio 

Doutrinal, idem) 

Muitas vezes os textos escritos por mulheres são tímidos, trazem frases que 

soam como se elas fossem submissas. Cremos que isto ocorre devido ao pouco espaço 

que tinham nesta imprensa. Talvez o receio de serem mais enfáticas, explícitas esteja no 

cerne desta atitude. 

                                                           
41 Uma informação importante é que nesta época a designação para escola não abrange apenas uma 
instituição formal de ensino como temos conhecimento hoje. No caso citado pelo jornal tratava-se de uma 
sala dentro do Colégio Americano Batista. 
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No ano do centenário da Independência do Brasil (1922), o periódico “A voz 

do Agnes” dá sua contribuição chamando a atenção ara o fato que acontecera 100 anos 

antes.   

Chama-nos a atenção neste exemplar a demonstração de que ele é pequeno 

ainda.  

Essa é uma característica visível nos jornais femininos (CONF. SIQUEIRA, 

1995). Há, vez por outra, uma necessidade de expor que são pequenos, mas que aspiram 

algo maior, pedindo desculpas aos leitores/leitoras.  

De certa forma, faz um paralelo entre os 100 anos da Independência, que 

lançou fora “o jugo que nos abatia”  e a pequenez do jornal que por sua vez esperava 

crescer, agigantado-se como o “7 de setembro de 1822”.  

No seu “editorial” diz: “Humilde é o nosso trabalho presentemente, porém 

galgando os degraus do saber e do progresso, o nosso jornal ainda terá sua fase áurea, 

pois não pouparemos esforços a fim de vê-lo no apogeu de sua glória. (...) Desculpas 

merecemos por não poder deleitar vossos espíritos como  desejávamos” (Editorial, A 

Voz do Agnes 09/1922, p. 3) 

Por se tratar de um jornal publicado dentro de um colégio, era comum a 

apologia feita aos estudos ali ministrados:  

 
Se nunca tivestes, caro leitor ou leitora, a feliz oportunidade de visitar o 
Colégio (...) certamente não podeis ajuizar o que de grande e nobre este 
estabelecimento reserva à pátria, dadas as aspirações vastas e os ideais 
elevados que se cultivam ai,e que de hora a hora, de minuto a minuto, mais se 
elevam e se fortificam. (A Voz do Agnes, 09/1922, p. 5) 

 

No mesmo exemplar, em páginas reservadas ao 6º ano, há uma serie de 

descrições das alunas que o compõe.  
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As descrições podem nos indicar comportamentos tidos como adequados ou 

não. Por exemplo. Uma das alunas é descrita como inteligente mas alega não ter 

domínio da aritmética, apesar de ter inclinação para o comércio. A aluna observadora 

sugere que sua companheira teria mais proveito nas aulas caso deixasse sua mente 

“viajar pra longe”, para os filmes, obteria mais proveito nas aulas.  

 
Se a minha gentil amiguinha não deixasse tão facilmente fugir sua irrequieta 
atenção para os bons filmes do Cine-Elite, na ocasião em que a mestra 
explica a lição, em pouco tempo estaria apta a desvendar os mais intricados 
enigmas da ciência de Pitágoras e que imponente figura não faria mais tarde 
no mundo dos números com a prodigiosa inteligência que possui. (A Voz do 
Agnes, 09/1922, p. 5) 
 

Seguindo com a descrição das colegas do 6º ano encontramos a seguinte 

descrição: “Uma moreninha calma e boa (...)  a mais calma e reservada do salão será 

uma dona de casa zelosa e santa, tipo perfeito da mãe de família brasileira” (A Voz do 

Agnes, 09/1922, p. 7) 

Essas expressões evidenciam que, em alguns momentos, as mulheres ao 

falarem de si perpetuavam os estereótipos masculinos forjados na sociedade na qual elas 

estavam inseridas.  Por isso ao analisarmos comportamentos é preciso levar em conta o 

contexto no qual os objetos analisados se encontram. 

E na sociedade em questão esse era o modelo válido, conforme nos atesta 

Almeida (2007, p. 17) 

 

No imaginário da sociedade brasileira no final do séc. XIX e nas primeiras 
décadas do século XX o sexo feminino aglutinava atributos de pureza, 
doçura, moralidade cristã, maternidade, generosidade, espiritualidade e 
patriotismo, entre outros, que colocam as mulheres como responsáveis por 
toda beleza e bondade que deveriam impregnar a vida social.  
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As informações contidas na Imprensa atribuídas às mulheres ou sobre elas, 

ajudou-nos a identificar possibilidades para este grupo que, historicamente, tem sido 

relegado a um papel de coadjuvante na história.   

Permanências e mudanças foram percebidas. Afinal, os seres humanos são, 

muitas vezes, instáveis e os processos históricos, como não poderiam deixar de ser, são 

transitórios. 
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CAPÍTULO 4 - O PAPEL NO CARÁTER - ANALISANDO PROSPECTOS 

EDITADOS POR INSTITUIÇÕES CONFESSIONAIS. 

“Não podemos compreender educação sem moral. E 
desde que a religião é a base da boa moral o seu 
ensino e a sua prática não são, de modo algum, 
desprezados por esta instituição.” (Colégio 
americano Batista, prospecto para 1927, p. 14) 
 
 

Neste capítulo analisaremos as formas de educar de dois grupos específicos de 

protestantes da cidade do Recife: O Colégio Presbiteriano Agnes Erskine (nome atual) e 

o Colégio Americano Batista. Observarmos seus discursos: em que se parecem ou 

parecem/diferem,  quais as principais formas de educar, seus métodos, etc., a partir dos 

prospectos das instituições. 

O Colégio Agnes, fundado em 1904 atendeu, durante muito tempo, apenas 

mulheres no internato. Já o Colégio Americano Batista, iniciou suas atividades em 

1906. Tanto uma instituição quanto a outra iniciou suas atividades com meninos e 

meninas. Porém, o primeiro funcionou, durante largo tempo, com um internato apenas 

para meninas. Os meninos só eram aceitos quando pequenos por volta de até uns 8 ou 

10 anos de idade (Conf. Sellaro, pp. 229, 232.), no curso Primário.  

Partimos do pressuposto que a formação de um caráter cristão feminino 

extrapolava os limites do lar e da igreja. Nestes lugares, evidentemente, a mulher 

aprendia muitas coisas. No entanto, era também de extrema importância o seu estar no 

mundo como já dissemos anteriormente.  

Gouveia (1984, p. 101) nos diz que: “(...) a ação educativa dos colégios tinha 

como meta o estabelecimento de uma “civilização cristã” [grifo do autor] , de um reino 

de Deus na terra, segundo os ideais norte-americanos que vinham na esteira de seu 

sistema econômico (...)”. 
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Os jornais confessionais analisados também traziam argumentos que ajudavam 

a legitimar tais escolas, além de vários vincularem vários comerciais tanto do Colégio 

Agnes quanto do Colégio Americano Batista, o que nos leva a crer a Imprensa 

ratificando as instituições escolares protestantes. 

Consta no Correio Doutrinal um texto que pode nos mostrar um exemplo claro 

deste ponto de vista.  

(...) por toda parte, tanto na capital como no interior, escolas e grupos 
escolares modernamente equipados e obedecendo aos princípios pedagógicos 
e higiênicos mais em voga, vão sendo pouco a pouco construídos e 
estabelecidos. (...) pelo conceito de que gozam e pela notória capacidade 
educativa e moral com que realizam seu vasto e eficiente programa letivo, 
destacam-se, ocupam o primeiro planos os seguintes [colégios]: o Colégio 
Americano Batista, um dos maiores e mais preferidos; o Colégio Evangélico 
[Agnes], presbiteriano, para moças e que já conquistou as simpatias, os 
aplausos e as preferências da família pernambucana que, sem medo e 
constrangimento, lhe confia a educação moral, intelectual e física de suas 
filhas; (...)  
Não obstante serem estas instituições de orientação francamente protestante, 
todavia, ocupam na vida social e intelectual  de Recife posições 
incontestavelmente honrosas, primaciais e brilhantíssimas.  
(Recife Econômico e Religioso, Correio Doutrinal, 4 de novembro de 1925, 
p. 1) 

 

Os colégios, evidentemente, ajudaram na forja do modelo de mulher que se 

queria formar, do caráter cristão feminino que se pretendia forjar. 

Preparar as mulheres para este mundo que surgia, no Brasil, era uma das 

principais características dos colégios confessionais cujos prospectos passamos a 

analisar. 
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4.1 – Colégio Americano Batista 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Imagem 1. Colégio Americano Batista, Capa 
do Prospecto para 1923 

Imagem 3. Colégio Americano Batista, Capa do 
Prospecto para 1927 

Imagem 2. Colégio Americano Batista, Corpo Docente,  
Prospecto para 1923, p. 6 

Imagem 4. Colégio Americano Batista, Corpo Docente,  
Prospecto para 1927, p. 10 
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Para a composição deste tópico utilizamos prospectos da década de 1920 (1923 

e 1927). Também encontramos informações interessantes em um Prospecto de 1918 e 

de outro encontrado na Biblioteca Pública do Estado que não apresenta datação. No 

entanto, devido à sua formatação e ao texto presente, supomos que seu uso deste foi em 

um período próximo ao que analisamos. 

No prospecto de 1918 percebemos uma preocupação maior em descrever todo 

o percurso do Colégio, a explicação dos cursos, a ementa das disciplinas. Nos anos da 

década estudada os prospectos passam a ser mais objetivo, mais diretos. Todavia 

permanecem neles algumas informações recorrentes principalmente no que tange à 

Educação moral, à higiene, à disciplina e comportamento, aos jogos, além de uma breve 

descrição dos cursos e de seus custos. 

No prospecto para o ano de 1923 do Colégio Americano Batista observamos 

um explicação do porquê de o estabelecimento admitir a co-educação. “(...) porque a 

nossa experiência nos tem mostrado as suas possibilidades neste país.”  

O referido prospecto continua explicando a aceitação de meninas nos cursos da 

instituição: “E assim resolvemos facultar às moças a freqüência, até agora limitada às 

aulas dos cursos superiores, a todos os cursos do estabelecimento.”(p. 10) 

No entanto, havia ressalvas: “Presentemente não nos achamos devidamente 

aparelhados para admitir grande número de internas”. (idem) 

Esta ressalva nos dá a idéia de que, talvez, essa abertura aos demais cursos 

poderia causar uma procura imensa de mulheres a tais cursos, mostrando que havia 

demanda de  mulheres querendo estudar o que nem sempre era correspondido com 

oferta de vagas nos estabelecimentos de ensino. 
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Em continuação o prospecto informa: 

 
Esperamos, porém, dentro de pouco tempo atender aos desejos e solicitações 
daqueles que são concordes conosco em aceitar que a verdadeira educação 
não é a que, procurando sistematicamente separar os jovens destrói a boa 
honesta e inteligente camaradagem entre eles. Formando o seu espírito lado a 
lado poderão os jovens sem esforço e sem maneiras fingidas aprender que 
cada vez mais a humanidade exige a cooperação de todos os seus membros 
para a felicidade comum. O isolamento seria mera tolice se não constituísse, 
às vezes, requintada maldade. (idem, pag. 10 e 11) 

  

Esta informação sobre a co-educação também estava inscrita no prospecto de 

1927. Ou seja, em um período de 5 anos praticamente a redação dos prospectos, neste 

âmbito, não foi alterada. 

No que se refere à higiene incentivada e mantida pela instituição de ensino é 

interessante destacar o seguinte texto:  

 
As condições higiênicas têm merecido e continuam a merecer do Colégio 
americano Batista o maior zelo e interesse. A prova temo-la evidente e clara 
na superioridade incontestável que o nosso Colégio apresenta, sobre a quase 
totalidade dos estabelecimentos congêneres do Estado. Para tudo quanto se 
relaciona com a saúde e o bem-estar dos alunos – local, edifícios, salas de 
aula, áreas para recreio, instalações sanitárias, dormitórios, alimentação dos 
internos, etc. – está voltada a atenção do Colégio. As aulas funcionam em 
salas amplas e claras onde não escasseiam ar e luz. Só pessoalmente, isto é, 
por meio de uma visita, poderão os interessados verificar as excelentes 
condições higiênicas do nosso estabelecimento.  (Colégio Americano Batista 
– Prospecto de 1927 – P. 11) 

 

A declaração acima sugere que a instituição estava atenta aos preceitos 

higienistas pregados para a época. Por conta disso, fazem questão de informar que o 

colégio dispõe de espaços ventilados  e específicos para a prática de atividades 

diferentes como aulas, lazer, higiene pessoal, etc. 

A referida instituição apresenta, no prospecto citado, um decálogo onde estão 

expostas as “leis fixas que governam o viver”. Nas páginas 15 a 20 podemos visualizar 
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cada uma das partes do Decálogo. Este foi aprovado pelos corpos discente e docente da 

Instituição no dia 29 de maio de 1925, de acordo com o referido prospecto (p. 20). 

Constam as seguintes Leis:  I - Da Saúde; II - Do Governo Próprio; III - Da 

Confiança Própria; IV - Da Confiança nos Outros; V - Do Cavalheirismo no Jogo; VI - 

Do Dever; VII - Da Aptidão; VIII - Da Cooperação; IX - Da Bondade e X - Da 

lealdade. 

Evidentemente, a análise deste material nos foi muito útil para que pudéssemos 

ter uma compreensão de como a Educação formal exerceu um papel fundamental no 

imaginário protestante da época. Todavia, queremos nos deter um pouco no ultima lei 

apresentada da qual mostramos uma parte a seguir: 

 
§ 1-“Serei leal ao meu Criador e à minha família. Com lealdade obedecerei 
aos meus pais ou àqueles que tenham tomado o seu lugar. 
§ 2 – Serei leal ao meu Colégio. Lealmente obedecerei e auxiliarei outros 
alunos a obedecer às regras que contribuam para o bem-estar de todos. 
(Colégio Americano Batista – Prospecto de 1927 – p. 19) 

   

Há, nas especificidades desta lei uma hierarquia começando e terminando por 

um dos pilares Cristianismo42. Inicia-se com a lealdade a Deus e finaliza no § 4 com a 

lealdade à humanidade, passando no § 3 pela lealdade à cidade, ao Estado e ao país. 

Por fim, a conclusão do conjunto de Leis declara: “E aquele que obedece às 

leis da lealdade, obedece a todas as leis dum bom cidadão. 

O que podemos inferir após tomarmos conhecimento deste Decálogo? Será 

uma mera coincidência a nomenclatura para este conjunto de Leis? Não poderiam elas 

ser em número de 9 ou 11? 

Compreendemos que com esta atitude o Colégio trazia pra si, incorporava a 

missão de realmente salvar as alunas através da educação. É provável que estejam 
                                                           
42 “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo” 
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imbuídas nestas leis a idéia de que é preciso ser obediente “a todas as leis dum bom 

cidadão”. 

Os objetivos da Instituição também aparecem nos prospectos.  No proposto 

para o ano de 1918 temos o seguinte texto: 

 
Tendo esta instituição por objetivo preparar caracteres equilibrados para a 
vida e, considerando a religião que a religião constitui a única base sólida 
sobre que repousa a integridade individual, a nossa orientação, por esse 
motivo, é francamente inspirada nos ensinamentos de Cristo. (Colégio 
Americano Batista, Prospecto para 1918, p. 6)43 
 
 

A partir deste trecho entende-se que o colégio deixa claro para a clientela sua 

orientação confessional. A fim de dar mais crédito à Instituição, utiliza-se de palavras 

de Ruy Barbosa, que viria a falecer alguns anos depois, em 1923. “Disse Ruy Barbosa: 

“Não sei conceber o homem sem Deus e ainda menos acreditar na possibilidade atual 

ou vindoura, de uma nação civilizada e atéia. Igualmente não posso conceber a 

educação sem Deus”. (Idem) 

É interessante destacar, aqui, a importância de uma citação de Ruy Barbosa. 

Intelectual aclamado em sua época e até os dias atuais, fazia forte campanha a favor da 

separação da Igreja e do Estado. Aliado a isso, defendia a liberdade religiosa, chegando 

a ter tanto espaço seus discursos nos jornais confessionais. Não podemos esquecer que 

foi educado de acordo com o liberalismo americano 

Por fim, os objetivos do colégio se complementam: 

 
Nunca impusemos nem impomos os nossos princípios religiosos a quem quer 
que seja.  Pregamos a liberdade de consciência e a responsabilidade 
individual de casa indivíduo  para com o seu Salvador; respeitamos o 
pensamento alheio e mantemos o nosso ponto de vista de obediência e 
homenagem às leis do país. É nosso alvo formar cidadãos que apresentam 
cultura completa e harmônica e sirvam ao seu pais com amor e lealdade.  

                                                           
43 Grande parte deste texto também é encontrado no prospecto de 1927 (p. 14), excetuando-se, porém, a 
citação de Ruy Barbosa. 
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Não ensinamos religião na classe de estudos. Mantemos, porém, cursos 
facultativos de Historia Sagrada. (Ibidem) 

 
A idéia subjacente que a citação acima nos traz, reforça a noção recorrente de 

que os colégios protestantes americanos valorizavam a liberdade individual, amento 

livre e não faziam proselitismo. Sobre este ultimo aspecto Hack (1985, p. 73) nos diz: 

 
O conceito evangélico da Escola Americana excluía o proselitismo religioso.  
Oferecia matrículas a pessoas de qualquer credo, mormente àquelas que 
sofriam pressão religiosa nos demais estabelecimentos de ensino por não 
seguirem ou não concordarem com o ensino ministrado pela religião oficial, 
o Catolicismo Romano. 

 

Mas, apesar do que era divulgado tão claramente nos prospectos acerca da não 

imposição dos preceitos religiosos, havia, normas cristãs que deveriam ser seguidas por 

todos, fossem eles protestantes ou não. 

Em um Prospecto sem data temos a seguinte informação: 

 

Não prometemos reformar qualquer aluno que nos for confiado. Um 
compromisso, porém, tomamos sincera e firmemente: o de fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para conseguir discipliná-lo. Se porem falharem os 
nossos esforços, entregaremos ao pais ou responsáveis o insubordinado.  
Com a colaboração dos pais, é possível conseguir resultados favoráveis em 
qualquer menino cujos sentimentos não forem indiferentes aos impulsos do 
bem. 
Para a escola produzir todos os efeitos úteis, precisa, indispensavelmente, da 
cooperação cordial da família, do seu apoio moral,  constante, efetivo 
manifesto. (Colégio Americano Batista, Prospecto sem data, Biblioteca 
Pública do Estado) 
 

  
Vemos que a disciplina estava na base desta educação levada a cabo pelo 

Colégio Americano Batista. Este tem como uma posição vanguardista à época a noção 

de que a família deveria participar ativamente da educação do/a aluno/a, inclusive como 

parceira indispensável, sem a qual o colégio não conseguiria produzir seus efeitos úteis.  
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No que se refere aos exercícios físicos, encontramos informações tanto no 

prospecto de 1918 quanto no de 1923. (Nos demais, aquele sem datação e no de 1927 

não encontramos nenhuma menção às atividades físicas).  

 

São indiscutíveis os benefícios da educação física nos colégios. Já os latinos 
tinham a divisa: mens sana in corpore sano. Julgamos dispensável realçar 
aqui sua necessidade e vantagem tanto para o desenvolvimento do corpo, 
como para a conservação da saúde. (...) 
Nas escolas e colégios da America do Norte e dos países europeus de melhor 
organização escolar (...), dispensa-se à cultura física, o mesmo interesse 
dispensado à educação intelectual. O colégio adota o sistema sueco, sistema 
científico, cujos exercícios são baseados em conhecimentos anatômicos e 
fisiológicos, e que têm alcançado bom acolhimento nos mais adiantados 
meios educativos.  
Os movimentos da ginástica sueca, praticados com a devida regularidade, 
distendem obedientemente os músculos, tornam dóceis as juntas, dilatam o 
tórax, dão aos corpos um desenvolvimento harmônico, sem excessos. 
Têm a virtude de corrigir certos defeitos físicos. 
(Exercícios Físicos, Prospecto do Colégio Americano Batista, 1918, p. 6) 
 
 

Já o Prospecto de 1923, traz o seguinte texto: 

 
Reconhecemos quanto são úteis à vida escolar as atividades físicas. Elas 
oferecem ao estudante o ensejo de tornar o corpo forte e vigoroso de uma 
forma fácil, suave e agradável, e ao mesmo tempo de descansar o cérebro de 
fatigado pelos trabalhos diários. (...) 
Os jogos atléticos não são simples recreação; tem a sua utilidade prática. Os 
grandes povos contemporâneos reconhecem esta verdade.  
Reconheceram-na os grandes povos da antiguidade. Os jogos atléticos 
constituem necessidade higiênica. O Colégio dispõe de espaçosas áreas para 
jogos desta natureza como o voleibol, tênis, futebol, etc.. Todos os desportos 
são dirigidos por professores peritos.  
(Jogos Atléticos, Colégio Americano Batista, Prospecto para 1923, p. 15) 
 
 

De acordo com a filosofia do Colégio, as atividades físicas estavam mais 

voltadas para a prática de esportes e atividades ligadas ao  sistema sueco.  Entendiam os 

jogos, o esporte como uma finalidade e não apenas como uma recreação.  

Gilberto Freire (SELLARO, 1987, P. 276) alega que os esportes praticados no 

Colégio Americano Batista, principalmente o Voleibol, ajudavam na democratização do 

esporte, o que ele não verificava com o Tenis, muito mais elitista. 
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Não encontramos em nenhum dos Prospectos analisados no referido Colégio 

referência à participação ou não das mulheres nas atividades esportivas.  

  Porém, no que se refere aos conteúdos ensinados a um e a outro sexo, no 

prospecto de 1928 há uma clara distinção entre a educação levada à cabo aos moços e às 

moças. 

Para os moços, no ano de 1927 foram inauguradas atividades físicas voltada à 

disciplina militar: “Assim, pois, cientes do benefício da disciplina militar e desejosos de 

mais incentivar o amor cívico nos moços fundamos (...) o tiro de Guerra 258, sob a 

direção do (...) Sargento Edgar Rosas, nomeado pelo exmo. Ministro da 

Guerra.”(Colegio Americano Batista, Prospecto para 1928, apud Sellaro, 1987, p. 

277). 

No que se refere às meninas, temos o seguinte texto:  
 

Como as demais escolas que constituem o sistema educacional do COLEGIO 
AMERICANO BATISTA, a ESCOLA DOMESTICA começou 
modestamente e com o fim de atender a uma necessidade real.  
Assim, no segundo semestre de 1926, criamos uma escola de Arte Culinária e 
de bordado à maquina. 
A experiência tem sido feliz e nos anima a fundar uma Escola Doméstica que 
terá todo o seu desenvolvimento e aparelhamento. 
As modificações trazidas ao serviço doméstico, com a falta cada vez mais 
crescente de serviçais que hoje são recrutados pelas fabricas com as 
vantagens de melhores salários, impõe nova orientação no preparo das 
futuras donas de casa, orientação que não fica mal às atuais.  
Tornar mais suaves e de certo modo agradáveis serviços que outrora eram 
bastante incômodos e pesados, pela aplicação de melhores métodos, é o fim 
principal das aulas que vão ser franqueadas.  
E não é somente esta a vantagem. As atuais condições econômicas, a 
elevação de salários, custo de habitação, vestuário, etc., fazem a vida mais 
difícil e exigem na casa o trabalho de todos. Como porém tornar esse trabalho 
fácil, econômico e eficiente?  Somente o conhecimento dos assuntos que 
afetam a uma casa e ao seu governo poderá proporcionar o conforto e o bem-
estar. Não se propõe o COLEGIO AMERICANO BATISTA resolver o 
problema mas se propõe a ajudar na solução. 
(Colegio Americano Batista, Prospecto para 1928, apud Sellaro, 1987, p. 
278). 
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As justificativas dadas para que às meninas fossem ensinadas as prendas 

domésticas e os cuidados com o lar parecem carecer de uma justificativa mais 

fundamentada que o ensinamento dispensado aos meninos. 

De certa forma, dá-se a impressão de que a aluna que recebesse a orientação da 

Escola Doméstica ajudaria na economia da casa. Não se tratava apenas em educar para 

o lar e sim visava-se a uma educação mais ampla, fazendo referência, inclusive a 

motivos econômicos como, por exemplo, o valor mais alto dos salários pagos aos 

serviçais o que poderiam desencadear um problema dentro da casa por dificuldades 

financeiras. Havia o interesse em tornar esse trabalho fácil, econômico e eficiente 

Trata-se de conhecer melhor o lar para melhor administrá-lo44. 

O Prospecto do ano anterior, 1927, traz a informação acerca de aulas na Escola 

Domestica  de Arte culinária e Bordado (Colégio Americano Batista, Prospecto para 

1927, p. 6), o que sugere que no ano seguinte, 1928 houve uma busca em mostrar que as 

aulas  da Escola Doméstica alcançaram êxito havendo, assim, a necessidade de se 

solidificar a referida Escola.45 

 

 

 

 

 

 
                                                           
44 Ainda no séc. XIX, em 1866, no Rio de Janeiro,  Sarah Kalley escreveu um livro chamado Alegria da 
Casa, onde mostrava às mulheres a importância de se tratar o lar como um espaço agradável, de 
transformação e cuidados com a família, dando à mulher a possibilidade de administrá-lo criando 
condições favoráveis a uma vida saudável e digna. Este livro foi usado como  material de estudo nas 
escolas públicas de sua época. Segundo Cardoso (2005), Sarah Kalley pode ser considerada uma mulher 
“a frente de seu tempo”.  
45 O termo “Escola” nesta citação não se refere a uma instituição escolar específica, como conhecemos 
hoje, e sim ao que podemos chamar atualmente de Departamento escolar. 
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4.2 – Colégio Evangélico Agnes Erskine 

 

 

 

 

Imagem  5  Colégio Agnes, Capa do 
Prospecto para a Década de  1920. 
 

Imagem  6 Corpo Docente, Colégio Agnes, 
Prospecto para a Década de  1920, p. 7 

Imagem 7 Vista do Colégio Agnes, Contra capa do Prospecto para a Década de 1920, p.3 



102 
 

Havia um padrão para os prospectos do Colégio Evangélico Agnes Erskine. 

Eram impressos em pequenos formatos (13X18 / 15X21cm). Na segunda ou terceira 

página havia uma imagem do Colégio.  

A exposição de uma imagem do colégio sugere a intenção de se dar uma idéia 

do seu tamanho  e assim convencer os pais ou instigá-los a conhecer as dependências da 

instituição. 

À inferência que fazemos contribui o seguinte texto, que se localiza um pouco 

mais adiante, na pág. 6: “O colégio está situado em um dos arrabaldes mais aprazíveis 

e saudáveis do Recife, num ponto bem ao alcance de seis linhas de bondes. Funciona 

em um edifício espaçoso e bem ventilado idôneo para internato e aulas.” 

Em seguida, vinha a relação do corpo docente. O interessante é que no 

Prospecto que foi impresso para ser usado na década de 1920, à exceção do Dr. Julio 

Pires Ferreira, (professor de português), todo o corpo docente - e operacional, desde a 

Direção até a Secretaria -  era formado por mulheres. Algumas das matérias ensinadas 

eram: Inglês, Ciência Doméstica, Português, Francês,  Música e Bordado. 

Existiam três cursos: o Curso Primário, o Intermediário e o Secundário, além 

de aulas de Pintura e Música, com sob os regime de  Externato, Semi-internato e 

Internato. As aulas iniciavam-se às 08:15h e terminavam por volta das 14:00h.  

As alunas que pertenciam ao Externato iam pra casa após o término das aulas e 

as do Semi-Internato continuavam no Colégio até as 16h. A última hora que passavam 

na instituição era dedicada ao estudo.  

Não havia expediente na escola nem aos sábados nem nos dias feriados. Eram 

comum constar a relação dos feriados na mesma página onde se fazia contar o horário 
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de inicio e fim das aulas, salvo o internato, fundado em 1915, que funcionava no fim de 

semana para as alunas que não iam para casa.  

Logo após vemos uma pagina onde conta, além dos Fins do estabelecimento, 

que trataremos mais adiante, um breve histórico do Colégio falando de seu inicio, em 

1904,  do seu espaço físico, do porquê do nome, etc.  

Chama nossa atenção a seguinte informação: “Oferecemos aquelas pessoas a 

quem consideramos amigos, pelas provas de confiança e estima, que nos têm tributado, 

os nossos melhores esforços para educar suas filhas nos moldes mais modernos usados 

nos Estados Unidos da América do Norte.” (Colégio Agnes Erskine, Prospecto para 

1920, pág. 5) 

Nesta parte do Prospecto começa a delinear-se os propósitos e objetivos do 

Colégio. 

A orientação americana – tanto nos conteúdos, quanto na disciplina e 

organização – é totalmente explicita. Isso funcionava como um diferencial vanguardista 

em um país onde a maioria da população era analfabeta e católica - cuja combinação de 

fatores levou, por muitas vezes, à associação do não desenvolvimento do Brasil. 

No Agnes ensinava-se: “Da Bíblia ensinam-se lições de moral e vida 

espiritual, lealdade a Jesus Cristo e temor de Deus, inculcando os princípios da 

religião como base em uma vida digna, útil e patriótica.” (Colégio Agnes Erskine, 

Prospecto para 1920, pág. 6)  

Verifica-se que os ensinamentos bíblicos perpassavam o dia-a-dia da 

instituição que tinha como “(...) objeto (...), acima de tudo, (...) formar uma base para o 

desenvolvimento não só das faculdades intelectuais como de um caráter cristão – 

segundo nos é ensinado nas escrituras sagradas.” (idem)     
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Para a efetivação da matrícula não havia grandes objeções, apenas era 

solicitado que, 

 
(...) o pai ou tutor declare a idade, filiação e naturalidade da candidata. O 
pagamento deve ser feito na ocasião da matrícula. 
As alunas devem ser vacinadas antes de se matricularem. A classificação de 
cada aluna será determinada por um exame prestado na ocasião da entrada. 
O conhecimento da matemática e do português será tomado por base 
principal desta classificação. (Colégio Agnes Erskine, Prospecto para 1920, 
pp. 6,7) 
 

 

É interessante perceber que a classificação fazia parte da seleção das alunas. Os 

exames estavam presentes e sugerem uma interdição de lugares às alunas que não se 

mostrassem aptas em português e matemática. Além dos iniciais, havia os periódicos 

(idem, pp. 8 e 9), 

 
“(...) há um exame mensal limitado às matérias estudadas. 
Entrega-se mensalmente a cada aluna um boletim demonstrando seu 
progresso em cada matéria, bem como a aplicação, comportamento e o 
número de vezes que esteve ausente e não foi pontual. 
No fim do ano cada aluna presta exames das matérias estudadas e as notas 
dos exames combinadas com as do ano determinam o grau final.   

 

Os colégios protestantes, de certa forma, reproduziam os comportamentos ou 

as diretrizes da denominação à qual se vinculavam.  

 
Não se tratam negócios aos domingos. Os pais, cujas filhas estiverem no 
colégio são convidados a visitar o estabelecimento para melhor ajuizarem  
dos métodos empregados e dos resultados obtidos. Estas visitas são de 
extrema importância e utilidade para manter-se uma desejável conexão entre 
o colégio e as famílias. Tais visitas serão recebidas sem que haja interrupção 
das aulas. (Colégio Agnes Erskine, Prospecto para 1920, pág. 5) 
 

 

O referido texto, pertencente a um prospecto do colégio Agnes aparentemente é 

trivial. No entanto a sua primeira assertiva (“Não se tratam negócios aos domingos”) 

sugere um comportamento que transcende a igreja, o lugar do exercício da fé. Ao propor 
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aos pais que o colégio não tratará, de modo algum, de “negócios” em que sentido for, 

sugere que ali, naquela instituição há uma estrita obediência ao comportamento 

religioso que era a base do colégio. 

Isto nos leva a crer que fazia parte da forja do caráter cristão das educandas 

através do exemplo. Da mesma forma como foram ensinadas, haveriam de proceder e, 

certamente, educarem seus filhos. 

Ribeiro (1981, pp. 155, 156, 158), falando sobre os costumes dos 

presbiterianos, nos adverte:  

 
Há uma agenda obrigatória: o fiel deve ser assíduo à sua igreja e o domingo é 
tempo sagrado, exclusivamente reservado às práticas religiosas,  nas quais se 
incluem “deveres de necessidade e misericórdia” (...). “No domingo, também 
os servos e servas descansam, nas famílias presbiterianas, mesmo que isso 
signifique um desconforto para os patrões (...). 
(...) O domingo não será usado para agendas dos sistemas de produção, de 
manutenção e patrimonial. Nem para o de lazer(...).  

 

E nesta “agenda” muitos outros costumes estavam inclusos. Participar de 

bailes, jogos (por dinheiro), usar bebidas alcoólicas (mesmo o vinho), foi, desde os 

primórdios do presbiterianismo no Brasil, proibido.  Ribeiro nos mostra vários 

exemplos de membros que foram suspensos da comunhão com a igreja – e de seus 

privilégios como membros por terem hábitos considerados ilícitos, como os citados 

acima. E o referido autor complementa: “Agendas usuais do sistema de lazer da cultura 

ambiente são encaradas com desconfiança, ponderadas e achadas em falta: não são 

lícitas ao crente”(RIBEIRO, op. cit., 160).  

Esta constatação advém da imagem diferente que os protestantes – e, neste 

caso, especificamente os presbiterianos – querem passar para a sociedade na qual se 

estão inserindo, uma vez que grande parte das práticas ilícitas são  costumeiras ao 

catolicismo. 
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Ribeiro (idem, p. 163,complementa 

 
O que vai se notando em todos os casos é que devem manter-se em todos os 
sistemas sociais cânones do comportamento que se consideram resultantes da 
crença Reformada, fundamentados na Bíblia; o ambiente apertado na nova 
igreja, pouco numerosa, os fiéis contíguos uns com os outros, em contatos 
primários freqüentes; o zelo exarcebado de todos (e não apenas dos pastores) 
pelo bom comportamento dos irmãos e pela imagem de nova vida a ser 
projetada na sociedade (...). Mas não encontro pessoas punidas sem que, 
antes, se tenham tomado providências para ouvi-las; tão logo o ofensor se 
declara arrependido dão-se os pessoas para readmiti-lo aos privilégios da 
Igreja: ele é afastado da Mesa do Senhor apenas enquanto faltoso e 
impenitente. 

 

De acordo com a confissão de fé da Igreja Presbiteriana (s/d, p. 24),  

 
Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente 
preparado seus corações, e de antemão ordenado seus negócios ordinários, 
não só guardam um santo descanso durante todo o dia, de suas própria obras, 
palavras e pensamentos, sobre seus empregos seculares e recreações; mas 
ocupam-se todo o tempo em exercícios públicos e particulares de seu culto e 
nos deveres de necessidade e de misericórdia.46 

 
 

No prospecto do Colégio Agnes para 1920 temos o seguinte texto:  

 
O fim do colégio é dar às moças brasileiras a oportunidade de educação larga 
e liberal pela qual possam elas ser melhor preparadas para ocupar o seu lugar 
na obrigação da vida moderna. Reconhecemos que a maior influencia no 
progresso da pátria é a educação da mulher e que o adiantamento dum país 
nunca se eleva acima do nível das suas mulheres. (...) o primeiro passo é dar-
lhes uma educação completa, a que será adicionada, como remate 
indispensável, instrução especial em Historia da Educação, psicologia e 
método de ensino. As alunas praticarão o ensino sob a direção de professoras 
americanas.  (Colégio Agnes Erskine, Prospecto para a década de 1920, p. 
5) 

 

Esta educação que se propõe a ser “larga, liberal, completa”  e demonstra que 

havia um entendimento de que a vida moderna permitia um lugar à mulher. 

                                                           
46 O termo sábado, nesta citação, refere-se a “descanso”. Por isso, para os protestantes, é possível que este  
seja “domingo”, uma vez que se convencionou ser este o dia de descanso. Desta forma não há 
descumprimento do  mandamento que diz: “Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. (...) Lembra-te 
do dia do sábado para o santificar.”  
 



107 
 

No entanto, em outra parte do prospecto identificamos um discurso que insinua 

a formação da mulher para o lar:  

                                              
Ciência Doméstica. 
O fim deste departamento é oferecer às alunas os conhecimentos necessários 
a torná-las proficientes em saber preparar comida a mais saudável, conhecer 
os ingredientes que entram em seu preparo, podendo assim arranjar um menu 
bem proporcionado e nutritivo. Qualquer que seja sua posição na vida, saberá 
fazer o lar saudável e confortável. (...) as classes se reúnem em uma sala 
disposta de maneira mais moderna. (Idem, p. 9) 

 

Podemos identificar duas posições – no mesmo prospecto - que são, ao menos 

na aparência, divergentes. Ao mesmo tempo que o colégio tinha como objetivo  instruir 

as moças para que possam elas ser melhor preparadas para ocupar o seu lugar na 

obrigação da vida moderna, mostra que um desses lugares – o lar – continuava a ser um 

espaço destinado a ela Qualquer que seja sua posição na vida pois é de sua 

incumbência fazer o lar saudável e confortável. 

Em outro trecho podemos ver o seguinte: 

 
Os quartos são bem ventilados e sugerem e cada um não será ocupado por 
mais de 4 alunas. Recebe-se um número limitado de internas que com as 
respectivas professoras constituem uma família. Cuida-se com muita 
dedicação do cultivo do espírito da direção e do desenvolvimento físico, 
moral e intelectual e da instrução de matérias que não cabem nas aulas. 
(Colégio Agnes Erskine, Prospecto para a década de 1920, p. 7) 

 

A idéia que perpassa o texto acima mostra que o lar, a casa, a moral exercida 

no dia-a-dia era cultivada no colégio também e este pretendia refazer a noção de família 

para dentro da instituição.  As matérias que não cabem nas aulas, cremos, eram dadas 

no cotidiano, onde as alunas poderiam reviver sua vida doméstica. A expressão desta 

pode ser conferida no continuação da citação anterior, onde mostra que, apesar de os 

colégios prepararem as alunas para o ambiente público, secular, para o seu estar no 

mundo, também havia práticas que demonstravam uma perpetuação do espaço 
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doméstico como adequado à mulheres. Exige-se que as alunas guardem em ordem os 

seus próprios quartos. (...) No sábado há uma hora reservada para as internas, sob a 

direção d’uma professora, consertarem a própria roupa.”  

Há uma continuação do lar no colégio e isto é uma intenção clara, explicita e 

buscada com afinco, uma vez que a própria Educação era encarada como uma missão. 

Para o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, Ashbel Green Simonton,  

o Evangelho não poderia prescindir da Educação. Nas palavras do próprio missionário: 

 
“(...) outro meio indispensável para assegurar o futuro da igreja evangélica no 
Brasil é o estabelecimento de escolas para os filhos de seus membros. (...) O 
Evangelho dá estimulo a todas as faculdades do homem e o leva a fazer os 
maiores esforços para avantajar-se na senda do progresso”. (RIBEIRO, 1981, 
p. 184) 
 

Um caso interessante ocorreu em São Paulo. Em 1870 foi criada uma escola 

para meninas pela esposa do Rev. Chamberlain. Isto aconteceu no primeiro semestre do 

ano. Na metade do segundo semestre Ribeiro (op. cit., p. 186) relata: “Em outubro do 

mesmo ano Rev. Chamberlain comunicava (...) que o número de meninas já excedia a 

capacidade da sala, e que gostaria de receber também meninos igualmente vítimas de 

intolerância religiosa nas escolas.” 

Podemos entender que 50 anos antes da proliferação de colégios protestantes, 

na década de 1920, em São Paulo, já havia uma demanda de mulheres buscando a 

educação. 

É preciso fazer, aqui, uma distinção entre as escolas construídas ao lado das 

igrejas e os colégios protestantes. Na sua grande maioria as primeiras tinham um caráter 

mais instrumental. Ou seja, faziam parte de uma proposta  de ensino de primeiras letras 

pois muitos missionários americanos quando chegaram ao Brasil, verificaram o que já 

citamos anteriormente: a alta taxa de analfabetismo. E como uma das prerrogativas da 
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Reforma era o sacerdócio universal do fiel, este precisava ter o mínimo de leitura para, 

pelo menos, conseguir ler e entender os ensinamentos trazidos pelos estrangeiros. Já os 

colégios culto tinham um caráter mais que ideológico, buscando atingir uma elite através 

da educação sistematizada com métodos pedagógicos diferenciados.    

A manutenção destas escolas, na maioria das vezes, ficava a cargo dos pais dos 

alunos e alunas. “Normalmente, onde se aglutinava um grupo de recém-convertidos, 

abria-se uma escola. O sustento das escolas recaía sobre os pais dos alunos, com a 

ajuda da missão em alguns casos.” (RIBEIRO, idem, p. 188)   

Os conteúdos ministrados pela escola podiam variar. No entanto, havia um 

padrão, que deveria ser seguido, para aquelas anexas às igrejas:  

 
Além das primeiras letras, ensinavam-se a Bíblia e o Breve Catecismo. Havia 
diário com oração e cânticos de Hinos. A escola ao lado de cada igreja 
destinava-se a suprir a ineficiência do sistema pedagógico nacional, bem 
como, onde fosse o (190) caso, prevenir conflitos que poderiam resultar da 
imposição de práticas católicas romanas ás crianças protestantes. Ela 
consolidava também a solidariedade do novo grupo missionário, e dava a 
seus integrantes motivação para manterem respeito próprio, a despeito das 
pressões ambientes contra sua fé reformada.  
Indicam a internalização de valores sociais. Os fiéis tomam a iniciativa de 
edificar sua escola, a expensas próprias,; pagam professores e em muitos 
casos vão à noite, após o dia árduo na roça,  estudar as lições que ocuparam 
seus filhos durante o dia. Essa malha de escolas junto a igrejas, em sítios e 
cidades, nos oferece um dos delineamentos marcantes do sub-grupo que 
nasce no seio da sociedade imperial, e um dos seus elementos de 
diferenciação. 
Os missionários e a Junta de Nova Iorque, por sua vez, demonstravam sua 
consciência do valor insubstituível da instrução na implantação da Reforma, 
trazendo par ao Império educadores, homens e mulheres, bem como pagando 
salários de professores nacionais  ou ajudando a pagá-los. (RIBEIRO, 
Ibidem, pp. 189,190) 
 

 

Dando a idéia de que a mulher deveria ser educada para o lar, temos a seguinte 

informação: 

Será muito conveniente que todas as moças saibam costurar. Oferecemos 
uma aula onde é ensinada a costura de roupas brancas, vestidos, consertos, 
cortes, etc.. 
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Sendo as alunas guiadas a usar a máquina de costurar. Este departamento é 
dirigido por Miss Caroline Kilgore, professora americana. (Costura, 
Prospecto do Colégio Agnes, 1920, p. 8) 

 

As escolas confessionais protestantes também dedicaram-se a educar esta 

mulher para desempenhar um papel no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que 

perpetuavam um modelo “dona-de-casa”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

(...) conhecer o passado é uma forma de libertação. Isso justifica a pesquisa 
histórica. Destruir seus mitos é uma forma de crescimento. Estabelecer um 
diálogo com as fontes é tentar também compreender. Combater uma estrutura 
social que atribui destinos e determina funções em nome da manutenção de 
valores lesivos a outrem faz parte da idéia de liberdade que esse mesmo 
passado nos legou. Rever os códigos morais e encarar os conflitos como 
inevitáveis na experiência humana insere na ética e na consciência de 
cidadania. (ALMEIDA, 2007, p. 221) 

 

Um dos aspectos importantes do estudo sobre a educação feminina protestante 

diz respeito à co-educação. Contudo, apesar da tão citada, nem sempre a co-educação 

foi uma prática efetiva nas instituições protestantes pois, normalmente, não era ensinado 

o mesmo conteúdo aos alunos e alunas. Sobre isso AUAD (2006) nos mostra que nem 

sempre uma educação mista, onde estão juntos no mesmo estabelecimento meninos e 

meninas, é sinônimo de co-educação. Esta só é configurada se houver os mesmos 

ensinamentos, conteúdos, objetivos para os dois gêneros que ali co-existem.  

Outra autora que nos faz refletir sobre o tema da co-educação é ALMEIDA 

(2007). Em um dos capítulos da sua obra Ler as letras: por que educar meninas e 

mulheres, há uma reflexão ampla sobre este assunto.  Em um dado momento, após 

discutir os vários âmbitos (histórico, teórico e psicológico) nos quais é possível pensar a 

co-educação, ela pondera que pode haver três tipos de co-educação: a total, a parcial e a 

co-instrução. Nesta última, “(...) as atividades organizam-se apenas de maneira 

informativa, isto é, dizem respeito mais aos conteúdos desenvolvidos assemelhando-se 

mais à escola mista(...)”. (ALMEIDA, op. cit., p. 168) 

Ora, por que discutir aqui a questão da co-educação? Será que a educação 

levada a cabo pelos colégios era semelhante à divulgada nos prospectos? 

Esta nossa preocupação reside no fato de que ao analisarmos os impressos 

produzidos pelas instituições confessionais tornou-se claro que, mesmo no século XX, 
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elas ainda não dispunham de uma gama muito grande de adeptos. Afinal, faziam parte 

de um cristianismo considerado nova-seita pelos católicos. (RIBEIRO, 1981). 

Precisavam, assim, como já dissemos anteriormente, estabelecer-se como 

alternativa viável de ensino uma vez que a Igreja Católica intensificara a romanização 

dos seus fies, após a separação entre a Igreja e o Estado proporcionada pelo Decreto Nº 

119-A (Brasil, 1891).  Para ajudar a reforçar o processo de romanização, a Igreja 

Católica tomou várias providências, dentre estas, Lira (2009, p. 30) nos mostra umas 

das razões que, 

 
(...) motivou a vinda dos estrangeiros foi o avanço do protestantismo e da 
educação laica, fazendo com que uma das principais atividades exercidas 
pelas congregações européias fosse o trabalho educacional em escolas 
católicas, fundando internatos e externatos masculinos e femininos. 
Ocupando-se de ações educacionais, a Igreja Católica intensificou seu 
discurso enfatizando a preocupação em instruir o homem para a vida eterna. 

 

Por conta disso, uma das mais desfraldadas bandeiras do protestantismo, no 

que se refere à educação foi justamente a educação mista, de meninos e meninas, em 

uma mesma escola e, por vezes, em uma mesma sala. 

Contudo, a pesquisa nos impressos nos possibilitou verificar que para as 

meninas era ensinado um conteúdo e para os meninos um conteúdo diverso, 

significando que, do ponto de vista da abordagem  de gênero, este tipo de distinção 

entre garotas e garotos pode ser um sinal de surgimento ou manutenção da 

desigualdade. 

É esse o sentido da observação de Almeida (2007, p. 170) quando ela nos diz: 

 
As escolas protestantes, com seus objetivos igualitários e democráticos, 
também não se afastavam deste ideário, pois a sociedade brasileira não 
apresentava condições para implantar mudanças que realmente alterassem as 
expectativas sociais para ambos os sexos e os papéis que deveriam 
representar na vida adulta. (...) 
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A cultura e a normatização vigentes desenvolviam determinados tipos de 
homens e mulheres, segundo a sua natureza biológica, fazendo-os interpretes 
desta natureza, tranferindo para o social. (...) 
Não se consideravam a maleabilidade humana, as relações de poder, as 
relações de gênero, nem que o meio sociocultural fosse o fator mais 
decisivamente determinante acerca das diferenças sexuais. 

 

 

 
Os modos de educar através de jornais e prospectos proliferam na década de 

1920 e, presumivelmente, também, nas décadas seguintes. No que se refere à rede de 

colégios protestantes verificamos que ela cresceu em detrimento das escolas anexas, 

mais instrumentais que aqueles. 

A  pesquisa e a leitura dos livros sobre o tema, permitiu perceber que, na 

década estudada, surgiram querelas entre os missionários estrangeiros (americanos) e os 

nacionais (brasileiros) tanto em questões administrativas (direção de colégios e 

seminários, recebimento de verbas, etc.) quanto em questões teológicas.  

Da mesma forma, havia divergências quanto à educação da mulher.   

No que se refere à fragilidade ou perenidade da educação protestante – 

sugeridas no título deste trabalho – identificamos que as marcas deixadas são indeléveis,  

o que confirma a hipótese de permanência uma vez que ainda hoje faz parte do discurso 

de grande parte da educação protestante que à mulher cabe um determinado tipo de 

instrução.  

Novas dúvidas surgiram no decorrer deste trabalho: Como os jornais 

protestantes se comportaram na década de 1930, principalmente após o período 

conhecido como Estado Novo, uma vez que sabemos que a Educação foi fortemente 

atingida neste período? Quantos e quais foram os jornais escritos pelas mulheres 

protestantes e quais os conteúdos que eles vinculavam?   
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São indicações de que a pesquisa ao invés de encerrar-se em si mesma, propõe 

novos questionamentos, novas inquietações. 

A História não deve ser escrita com a finalidade de reconstruir o passado do 

modo como ele efetivamente foi. Trata-se de uma (re)interpretação – medianamente 

parcial – daquilo que as fontes nos permitem dizer.  

O passado - a partir no século XX – não é visto mais como algo estático, que 

ficou atrás de nós; pelo contrário, é algo que está em constante reconstrução, uma 

descoberta de coisas novas. Não é revisitado para construirmos um futuro, mas para, 

talvez, vivermos melhor o presente. 

A perpetuação dos papéis determinada pelo modelo binário de homem e 

mulher como seres diversos, contrários foi uma constante também nas escolas 

protestantes no inicio do séc. XX como podemos observar nos prospectos analisados. 

Porém, não se pode negar que, na dinâmica da vida social, pacientemente, 

insistentemente, havia um movimento na busca de modificar um pouco esses lugares tão 

definidos pela estrutura social em vigor. 
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Imagem 8.  Capa.  Jornal Norte Evangélico, 16 de 
Agosto de 1929. Edição Comemorativa dos 25 
anos do Colégio Agnes. 

Imagem 9. Expediente.   Jornal 
Correio Doutrinal, 25 de abril de 
1923, p. 2 
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Imagem  10.  Alunos do  

Imagem  11. Colégio Agnes. Pátio Externo. Década  de 1920. 
 

Imagem 12. Colégio Agnes. Pátio Externo. Agosto de 2009. 
 

Imagem 12. Colégio Agnes. Pátio Externo. Agosto de 2009. 
 


