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EDUCAC~O
SUPEMOR PRESBITEMANA N O BRASIL
PRESBY TEHAN HIGHER EDI 'CATION IIV BRSZIL
ABSTRACT

0 texto tern coma objetivt? mostrar a origem c a etuluq5o das aqdes voltadas para a
educaq;io supenor, no coiltex to confessional presbitetiano no Brasil . Como ibntes foram
usadas: documen~os- aBs, estatutos, rela~orios,levantadas junril aos varios arquilus
cxistentes; bibliografia~,como pesquisas j i realizadas sobrc a e d u c a ~ hpresbi~erianano
BrasiI c solx-e a sua Ilistbria. Con statuu-se que desde o ir;ir:iodas suas atividades voltadas
para a educaqBo. os n~i~sionirius/cducadores,
fundadores das institi!i~des, q u e r i m
implankir i~
cducaqiio superior, ideal prescnte j6, por ocasi80 da fundaqio dos colegios
"Colegio lntemacional" dc Campinas, 1869 e o "ColCgio Amencano dc SEo Paulo. 1870.
Qur mesmo havendo resistcncias no interior da igreja, pdo fato que haviam dix-ergincias
da concepcQo sobre a missso da igreja , quanto a r c l u q b evangeliza~ioc cducaqfio,
fundaram instituiqfies de educaqiio supenur. entrc elas: Universidade Presbiteriana
Mnckznzic; lnstituto Gammon e a Escola Superior de Agricultura de Lavras ESAI., c a
Socicdade Pre~biteri~mn
de Educaqgo e Pesquisa, na cidade d e C a r a t i n g A G .
Palavras-chave: Missio Pre~bitcri~ma,
educaqIo superior, pr4etos.

ABSTRACT
The objective of tk text is to show the ongin and evolution of activities for the purpose of
higher edr~cationin the context of the Presbyterian faith 111 Brazil. Sources of infonnation
used include documenis (minutes, by-laws, reports) from various available files, and
bibliographies from research already undertken regarding Presbyterian education in
Brazil and its history. TIlc research shows that from thebeginning of thelract~viticsfor the
purpose of education, the missionaries.:'educators and founders u f inqtitut~ouswanted to
establisl~higher education. This ideal was already present at thc fi~undingof the high
schools "Colegio International" (Intenlational High School) incampinas in 1869, ;u~dthe
"Coltgio Americana em Sgo Paulo" (American High School in S5o Paulo) in 1870. Even
encountering resistatice from inside the church, becausc of divergent cunceptiur~sof the
mission of fllc church regarding emngelization and education, institutions of higher
education were founded
among them: Univcrsidade Presbiteriana Mackenzic
(Mackenzie Presbvterinn University); Inslituto Gammon (Gammon Institute) and the
Escola Superior de Agricultura de Lavms ESAL (Lawas Agricultural College); and the
Sociedade Preshiteriana de Educa~Soe Pesyuisa (Prcshgerian Socicv of Education and
Research) in the city of Caratinga, MG, Brazil.
Key wards: Presbyterian mission, higher education, projects.
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Urn dos pflmeiros ramos protestantes que se inseriu no Brasil de forma permanente.
foi o presbiterianismo e, tambem, o pri~neiroa iniciarcan~projetoseducacionais.
Xqui. no Brasil, h$virios ramos confessionais denominados presbiterianos: Igrej:Presbitenana do Brasil, lgreja Presb~terianaIndependente, Igreja Pi-esbiteriana Unida.
Igeja Presbiteriana Renovada e lgrela Presbiteriana Fundamentalista. Considerando o
objeto e 0bjetiX.o da pesquisa, o interzssa desloca-se para a Igreja Presbiteriana do
Brasil, aque desenvol~euprojetos de educaqgo superior.
A pesquisa teve como objetivo a origem e a evolu~iiode projetos de Educaqgo
Superior em meio A denorninaqio Presbiteriana no Brasir.
Como fonte f o r m usados: documentos, jornais. pesquisas j;i realizadas sobre a
educaqgo protestante, e em especial, sobre a educaqio presbiteriana, assim como
publicaqfies sobre o protestantismo no Brasil. No campo da histbria da lgreja
Presbiteriana, destacam-se 0 historiador Jblio A. Ferreira, corn o texto "Historia da
Ipreja presbiteriana", em dojs volumes e Boanergev Kibeiro, que publicou varios
trstos, tendo urn dos principais acervos de documentos e fontes sobre a lgrrja
Presb~teriana.No campo da pesquisa da educaqlo destacam-se Osvaldo H. Hack.
publicou urn texto sobre a "Educn@o protestante no Brasil", no qua1 enfatiza mais a
aqlo educacional presbiteriana e recentemente publicou urn textv especifico sobre o
"Macktnzie College e o ensino superior brasileiro- uma proposta de universidade".
0 texto fui estruturado! primeiro, fazendo uma ligeira referencia 2 origem do
presbiterianismo; segundo, uma sucinta visfio sobre a sua i n s e r ~ i ono Brasil, e, em
terceiro, mostrar 0 seu envolvimento em a@es educacionais aqui no Rrasil, focando
sobretudo a educ;iqh superior.
a .
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l .Origem do presbiterianismo

E iomum rela~ionara origem do presbiterianismo corn a reforma de Calvino na
Suiqa, o que correspande em parte, p o r h , ela nzo adotou como raGo social: Igreja
Calvinista: como 2 0 caso da Igreja Luterana, em decorrhcia da reforma de Lutero.
Se buscartnos sua origem a partir de sua nomeclarura, t m o s que partir do context0
dos n~ovirnentosreligiosos mais radicais na lnglarem. no period0 entre a chamada
primeira reforma protestante e a segunda. que-ocorreu no interior dela mesma, no
siculo XVII e a r e h a r e l i g i o s a na Escrjcia e lrlanda.
A nomenclatura presbiteriana advem da concepqgo sob a foilna de govemo e
estrutura eclesial. 0 s vhios movimentos, na hglaterra, em pro1 de uma Igreja mais
pura, denominados pt~ritanos,uma tendzncia deles assimilou a doutrina Calvinista, que
se encontra nas Institutas, escritas em 1535. Esse grupo tambkm passou a defender o
modelo eclesial calvinista, opondo-se ao sistema hiekquico rxistente. Esse
seguimento encontrou apoio academic0 na Universid~dede Cambridge. Urn dos
professores, Carrwright. adotou a teologia calvinista e opunha-se ao govemo episcopal
da Igreja oficial, estatal, sustentando que o govemo da Igreja deveria estar "soh o
contmle de urn presbiterio (CAIRNS, 19114, p.1741, e a primeiro igreja fundada nesse
modelo na Inglaterra, presbiteriana, foi em I572 (CAIRNS, 1884, p.274).
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Como marc0 da refornra na Escocia pode ser indicado a reunido do Parlamento em
1560 e a atuaqlo de Knox.Cairns (1 984, p.26 1) diz: '-pbs fim ao dominio do papa sobrr
a Igreja Escocesa, d.eclarou ilegal a missa e revogoa todos os decretos contra os hereges
e aceitou s Confisdo de Fk que os "Seis Johns" (Iirlox e mais cinco outros homms de
prenomes John) elaboraram em menos de uma semit". Esse documento fota baseado
na douttina calvinista e adotaram o rnudelo de govern0 e estrutura de igreja sob modelo
de presbitiriu.
0 sistcma de presbiterio tbi clefendido ;i luz de textos biblicos, nos quais h i
referencia ;i pastires, anciaes, presbiteros e bispos, entendido por muitos como
tratando-se de unonirnos. Cum base nisso. o movimcnto que deu origem aos
presbiterianos, passuu a defender uma esti-utma e sistema eclesial de presbiririo.
adotando mais tarde, 1h48, como credo a Confiss5o de Westminster, qlie tern por base a
teoloy~aCalvinists.
Assim, o presbiterianismo tern sua origsrn dc~utriniriaem Calvin0 e o consideram
seu fimdador, frutu das lutas d n clcrsse mkdia, da Inglatem, Escocia e Irlanda, contra o
podrr estabelecido e hierarquico, o episcopado, contra o govern0 da igreja. Neibur
(1 992, p.56)diz que:
[ ...j As denomina~o"e.~
culvinistus rcpt.c.sejltam igrejus de clus.re
midia, cujo surgimenro t, ikscnvolvimearo slio condicionado,~pelos ipzteresses econ6mico.r u'a bnaeuesia, o , ~ s i mcornrr rr

u~*ct~n@o
eecn6mica dm seux membros Ci c l a ~ ~rrrrdiu
e
e ao
aupituli.~m~
comerriill j i ) i .Jorfemente infIuerrciudu pela fi. de
Genehm.

Uomo b'pfesbiterianisrno n o Brasil 6 originlrio da Arnkrica do Norte, convim
lembrar que-'li foi iniplantado atraves da imigraqgo de presbiterianvs ingleses,
escoceses e irlandeses. Cairns ( 1 984, p.262) dizque

[..I

a Reform cr.t.oL.t.ha atingiu iridir~~tarnenplreos Estinios
Unrdus, porque m ttiru~pmbiterianos e r.~~r~rc.~:,s
ernigrum~t~
pr-imeiro para Irlrrntia do Norte, no seculo XVII, e de Id milhares
delcs ,Torun?para os EC4, nu primeim meratie do .r kmlu XYIZZ2
Acsinr, u p r e s b i t e r i a n r s ~ ? n~o~r t e - a t t ~ c r i c ~ ~ ndt~scende
a
dire~~rmente
do presbiterianismo ~ s r . u c b .
0 s presbiterianos, originirios de virios paises da Europa, fixaram-se em virias
panes nas EUA: New Jmey. New York, Pcmmylvania e outros. Tomaram-se urna &as

drnotnina~desmais expressivas dos EUA.
2. Implanta~Podo Presbiterianismo no Brasil

0 s primeiros calvinistas em terns brasileiras foi pur ocasiio da tentatilia da
coloniza~50francesa, em 1555 - 1560, os huguenotes e colonizaqlo holandesa. que
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nem presbiterianos. Existe urn trabalho sobre os protestantes holandeses do nordeste
escrito por Frnav L. Schalkwijk, sob titulo " Igeja e Estado no Brasil Holand@sW.
urn
dos mais completos sobrc o assunto.
Sobre a implanta~iiodo protestmtismo no Brasil e em decorrhcia sobre o
presbiterianismo, existem vArios textos, enwe eles, o de Mendonqa; " 0 celeste Porvir",
publicado pela Ed. Paulii~~a:
o texto de Duncan Reily, "Histbria documental do
protestantismu no Brasil". Urn dos textos mais classicos sobre o protestantismu
brasiIeiro C o do mile Leonard, sob titulo "0 protestantismo brasile~ta", publicado
pela ASTE.
As juntas de rniss6es presbitrrii~nasdos Estados Unidos passaram a se preocupar e a
investir no Brasil a pnrtir do final dos anos 1850, enviando seus prjt~leirosmissionaries.
Simonton em 1859 2 Blackfor em 1860. Havia ~ i context0
~ n
interno e externo que
facultou as a@es para o trmsplante do modelo protestante norte americano para a
Arnkrica Latina. no caso pera a ~ r a s i l .
James Cooley Fletcher, vew para o Brdsil ern 1851 pela Uni3.o Americana e
Estrangeira. como cape150 e colponor d e Biblias, par,?difundir o principio da liberdade
religiosa (REILY, 1984, p.75). Na sua estada aqui, demostrou interesse em cnntribuir
pa& ulna pulitica e estrattgia do transplantr db protestmtisrno. entendendo ele que
seria o caminho para a modernizaqZo e progresso para o pais. Segundo consta, foi o
priineiro presbiteriano vindo no secnlo XIX. Aqui estabeleceu urn relscionainento corn
Iiderangas politicas, ate corn D. Pedro H, despertando o inreresse pelo relacionamento
corn os EUA. Hack ( 1985,p.18) diz:

'

F1rc.ht.r qnaeria Lvar o Brrasil para u mundo moderno cA do
-prugresso. pmcurou irtcentivar as autoridodes hrusilrirus a
buscar igtculdode de condiqries cicntrj%casr recnoldgkas, conw
estavra ocarrendu wospaises do Europa e Esfados Linibos.

Ao retornar ao seu pais, Norte America, 18 empe~hou-sena propaganda pela
irnigraqlo de norte arnericanos para o Brasil. estabelecendo ag2ncias para esse fim.
Publicou urn texto junto corn outro colportor de biblias, que vivtu urn tempo aqJ no
Brasil, Kiddel-,por meio do qua1 procurou despenar o interesse peln imigraq5o para o
Brasil.
Essa sua zstratigia nao foi m a a@o nrr vazio, o pais pretendia trazer mlo de obra
!ivre, abrindo espaqo para irnigraq20 e jk rnanifestava interwse em estabelecer
relaq6es corn Estados Unidos. Tavares Bastos defendia a ideia da necessidade qur o
pais estnbelecesse contato corn o mundo moderno e promovesse a irnigraqgo de
europeus e norte arnericanos para qut se alcanqasveoprogresso (HACK, 1485. p. 18).
Havia mzbes externas a igrqa. tanto do lado brasileiro como do lndo dos EUA em
alargar as relaqdes entre as duas naq6es. Do lado brasileiro, a prescnqa e controle
britinico, sobretudo ao pressionarem a ccssaqEo do aifico de escravos, tornou-se
motivo de procurar distanciar-se do acordo estabelecido por crcasiio da trm~sferhciada

