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RESUMO 

 

Ao reconstruirmos a história do Instituto Evangélico de Lavras, atualmente 

Instituto Gammon, e sua importante contribuição para o desenvolvimento da educação da 

época, buscamos compreender o processo educativo, sua história e finalidades 

ideológicas e sociais, entendendo a importância que a religião exerceu para a fundação e 

expansão de seus ideais. Nesse trabalho então, inserido na linha de pesquisa História das 

Instituições Escolares e/ou Educativas e Formação Docente, temos como objeto de 

pesquisa a participação feminina no Instituto Evangélico de Lavras por meio dos trabalhos 

das missionárias Carlota Kemper e Clara Gammon. No primeiro capítulo dessa dissertação 

tratamos sobre as raízes do pensamento protestante e as propostas educacionais que foram 

trazidas pela Reforma. Dessa forma, buscamos discutir os ideais de Calvino e Lutero 

inseridos em um contexto humanista de renovação ideológica. No segundo capítulo, tratamos 

brevemente sobre o histórico da Igreja Presbiteriana e sua inserção no Brasil e o histórico do 

Instituto Evangélico de Lavras. No terceiro capítulo, para melhor abarcarmos a atuação das 

missionárias e educadoras Carlota Kemper e Clara Gammon no meio religioso e 

educacional a qual estavam inseridas, seria indispensável compreender a visão que a 

Igreja tinha delas e o reflexo desta na percepção que elas tinham de si mesmas. Entender 

a importância que a religião representava para essas mulheres é ir além da dimensão 

cultural percebendo as relações de poder que são legitimadas por esse sistema desde o 

início da organização de seus ideais. Para tratar do nosso tema particular, faremos uma 

incursão na perspectiva histórica da missão da mulher na Religião, como uma introdução 

a essa temática. Ao perscrutarmos os documentos dessa pesquisa pudemos perceber uma 

constante presença feminina, não só na missão presbiteriana, mas na vida do Instituto 

Evangélico de Lavras. Há um reconhecimento, não só por parte da Instituição, como 

também da própria cidade, sobre a importância da participação feminina para o 

crescimento e consolidação do projeto missionário e educacional na região. Clara 

Gammon, assim como várias outras, acabou por ser apagada, talvez por ser parte de uma 

denominação que formava suas mulheres para serem trabalhadoras invisíveis de uma 

seara que reconheceria apenas os discípulos e não as mulheres que os acompanhavam. As 

missionárias, assim como discutido por Eliana Moura da Silva (2012), adentraram 

espaços sociais que não o delas quando se aventuraram a deixar seus lares, muitas ainda 

solteiras, percorrendo espaços predominantemente masculinos em uma sociedade 

profundamente patriarcal. Ao adotarem essas funções, mesmo que não intencionalmente, 

elas assumem um papel subversivo nessa sociedade que mantinha a maioria de suas 

mulheres em um papel muito bem demarcado e definido.  

 

 
 

PALAVRAS-CHAVES: Instituto Evangélico de Lavras, missionárias, História da Educação 
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ABSTRACT 
 
 

To reconstruct the history of the Evangelical Institute of Lavras, currently Gammon 

Institute, and its important contribution to the development of the education from the 

period, we seek to understand the educational process, its history and ideological and 

social purposes, understanding the importance that religion exerted to the foundation and 

expansion of its ideals. In this work, inserted in the line of research of History of School 

Institutions and/or Education and Teacher Training, we had as main purpose of this 

research the female participation in the Evangelical Institute of Lavras through the work 

of missionaries Carlota Kemper and Clara Gammon. In the first chapter of this 

dissertation, we bring the roots of Protestant thought and educational proposals that have 

been brought by the Reformation. Therefore, we seek to discuss the ideals of Calvin and 

Luther in a humanistic context of ideological renewal. The second chapter briefly spoken 

about the history of the Presbyterian Church and its place in Brazil and the history of the 

Evangelical Institute of Lavras. In the third chapter, to better comprehend the 

performance of the missionaries and educators Carlota Kemper and Clara Gammon in a 

religious and educational environment, in which they were inserted, it would be necessary 

to understand the view that the Church had of them and the reflection of this perception 

for the view that they had of themselves. Understanding the importance that religion had 

for these women is to go beyond the cultural dimension, realizing the power relations that 

are legitimized by this system from the beginning of the organization of their ideals. To 

treat our particular subject, we will make an incursion into the historical perspective of 

the woman in Religion mission as an introduction to this relevant topic. As we research 

the documentation  this tesis we could see a constant female presence, not only in 

Presbyterian mission, but in the life of the Evangelical Institute of Lavras. There is a 

recognition, not only by the institution, but as well by the city itself, on the importance of 

women's contribution to the growth and consolidation of the mission and educational 

project in the region. Clara Gammon, like many others, turned out to be erased, perhaps 

because it is part of a denomination that formed their women to be invisible workers of a 

harvest that recognize only the disciples and not the women who accompanied them. The 

missionaries, as discussed by Eliana Moura da Silva (2012), entered social spaces as them 

ventured to leave their homes, many still single, running predominantly male spaces in a 

deeply patriarchal society. By adopting these functions, even if unintentionally, they took 

a subversive role in society that kept most of their women in a very well demarcated and 

defined role. 

 
 

 

KEYWORDS: Evangelical Institute of Lavras, missionary, History of Education 
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INTRODUÇÃO 

 

Espelhos são coisas incríveis. Eles parecem dizer a verdade, 

parecem refletir a vida de volta para nós, mas coloque um espelho 

de forma correta e ele mentirá de forma tão convincente que você 

acreditará que alguma coisa desapareceu em pleno ar, que uma 

caixa cheia de pombos, bandeiras e aranhas na verdade está vazia, 

que pessoas escondidas nos cantos ou em buracos na verdade são 

fantasmas flutuando no palco. Coloque no ângulo correto e um 

espelho se torna algo mágico, pode mostrar qualquer coisa que 

você imaginar e algumas coisas que você nem sequer imagina. (A 

fumaça consegue borrar o canto das coisas). Histórias são quase 

como espelhos. Nós as usamos para explicar para nós mesmos 

como o mundo funciona ou como ele não funciona. Assim como 

os espelhos, histórias nos preparam para o dia que está por vir. 

Elas nos distraem das coisas na escuridão. (GAIMAN, 1998 - 

tradução nossa)1. 

 

O fazer da história há muito tempo suscita questionamentos: quais os métodos 

apropriados, quais as ferramentas a utilizar e o que torna o historiador/estudioso digno de 

relatar àquilo que encontra pelo caminho. Como Eliane Marta e Ana Maria de Oliveira 

afirmam: 

É sempre misterioso, para quem lê um livro de cunho histórico, pensar 
como o autor chegou a escrever o que escreveu. Como ele sabe isso que 

eu não sei? Onde e como ficou sabendo? Se há uma história contada, 

como se construíram os pedaços de história? Se o passado nunca pode 
ser plenamente conhecido e compreendido, como ter acesso ao que 

passou? A resposta a todas essas perguntas está nos traços que foram 

deixados, nos vestígios não apagados, que dizem algo sobre a vida das 
pessoas e sobre as relações que elas estabeleceram entre si. (LOPES; 

GALVÃO, 2010, p. 10) 

 

Estudar a história das mulheres é tentar ler nos silêncios as vozes daquelas que 

buscamos. É tentar dissipar a fumaça e mudar o ângulo dos espelhos, que durante séculos 

                                                
1 Mirrors are wonderful things. They appear to tell the truth, to reflect life back out at us; but set a mirror 

correctly and it will lie so convincingly you'll believe something has vanished into thin air, that a box filled 

with doves and flags and spiders is actually empty, that people hidden in the wings or the pit are floating 

ghosts upon the stage. Angle it right and a mirror becomes a magic casement; it can show you anything you 

can imagine and maybe a few things you can't. (The smoke blur the edge of things.) Stories are in one way 

or another mirrors. We use them to explain to ourselves how the world works or how it doesn't. Like mirrors, 

stories prepare us for the day to come. They distract us from the things in the darkness.  – GAIMAN, Neil. 

Smoke and Mirrors. 1998. 
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refletiram apenas figuras masculinas, e por um momento vislumbrar de relance uma 

forma feminina que sempre esteve ali, mascarada pelas escolhas de uma sociedade que 

as calou. 

O que podemos dizer é que esse silêncio é sintomático de uma sociedade que por 

séculos calou suas mulheres, apagando seus atos, seus vestígios. Ao pensarmos nesse 

projeto que, ambiciosamente, buscará preencher algumas lacunas deixadas pela falta de 

investigação do trabalho feminino no Instituto Evangélico de Lavras, o maior desafio 

enfrentado foi encontrar fontes viáveis de trabalho.  

 

Ao contrário dos feitos masculinos sobre os quais existe farta 

documentação histórica de um passado intitulado glorioso, sobre as 
mulheres pouco se sabe; há registros e indícios que, aos poucos são 

recuperados, como documentos, fotos, cartas, diários, testemunhos de 

tempos guardados ao longo dos anos, na intimidade dos lares, na 
preservação daquilo que se viveu, até então abrigados de olhos 

indiscretos. A histórica ausência feminina da instrução e das esferas de 

poder impediu testemunhos mais vastos (ALMEIDA, 2007, p. 18). 

 

Dessa forma, além de tentarmos resgatar a vivência e história dessas mulheres na 

Instituição aqui estudada, almejamos entender o impacto gerado por elas na sociedade em 

que se integraram.  

A própria escolha do tema de pesquisa, revela muito sobre o pesquisador. Escolhi 

o campo de história das mulheres não por apenas ser mulher, mas por ter crescido rodeada 

de várias dessas mulheres que se entregavam diariamente a um esquecimento tácito de 

seus atos por uma obrigação do meio. Mulheres protestantes fadadas a um silêncio 

“paulino”2 e assim, a um esquecimento, também, de sua memória. Resgatar as histórias 

de Carlota Kemper e Clara Gammon é, de certa forma, impedir que a trajetória da minha 

mãe, minhas irmãs e semelhantes sejam esquecidas. 

Assim como a história das mulheres, a história da educação foi por muito tempo 

relegada a um segundo plano, devido a tendência utilitarista dos estudos do meio. Para a 

educação, a resolução de problemas seria um ponto norteador para as pesquisas: 

Nessa perspectiva estudar história da educação serviria para 

compreender o presente e intervir no futuro por meio do estudo do 
passado, não repetindo os erros já cometidos. Mas será que a história, 

                                                

2 Refiro-me aqui ao mandamento de Paulo para que as mulheres permanecessem em silêncio. “Pois Deus 

não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres 

em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar; antes permaneçam em submissão, como diz a lei. 

Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa; pois é vergonhoso uma mulher 

falar na igreja.” 1 Coríntios 14:33-35 (NVI) 
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qualquer que seja ela, tem mesmo esse poder? Ou, em vez disso, ela nos 

ajuda a compreender o presente pelo encontro com o outro, que nos 

causa surpresa e espanto, desnaturalizando nossos gestos e palavras? 
(LOPES; GALVÃO, 2010, p. 22) 

 

 

Ao adentrarmos em um determinado campo de pesquisa, nos deparamos com os 

trabalhos que pavimentaram o caminho pelo qual decidimos trilhar. O campo da pesquisa 

sobre instituições escolares protestantes e a relação entre educação e religião conta com 

trabalhos de peso. Alguns que merecem destaque são o de Ramalho (1976), Barbanti 

(1977), Mesquida (1994), Bencostta (1996), Almeida (2007) e Jardilino (2009). 

O texto escrito por Jether Ramalho e publicado em 1976 foi resultado de sua 

pesquisa de mestrado sobre a problemática entre a prática educativa introduzida pelos 

colégios protestantes e sua formação ideológica. Maria Lúcia Hilsdorf Barbarti (1977) 

discorreu sobre as escolas de origem protestante em São Paulo. A pesquisa de Peri 

Mesquida (1994) traz o projeto educativo dos metodistas no Brasil. O trabalho escrito por 

Marcus Levy Albino Bencostta e publicado no ano 1996 argumenta sobre como os 

presbiterianos se estabeleceram na Província de São Paulo. O importante trabalho de 

doutorado sobre Maria Guilhermina, uma professora presbiteriana, publicado por Simone 

Chamon em 2005. O trabalho de Jane Soares de Almeida publicado em 2007 disserta 

sobre a mulher na educação brasileira e sua relação com a religião. Por fim,  José Rubens 

Jardilino (2009) expõe sobre a relação do reformador Lutero com a educação. Dessa 

forma, um campo privilegiado por tantos estudos de peso amedronta aqueles que ousam 

adentrar seus recantos.  

Ao escolher o Instituto Evangélico de Lavras e as missionárias que nele trabalharam 

como objeto de estudo, tive o prazer de me deparar com importantes pesquisas sobre o 

assunto que não podemos deixar de mencionar. Além disso, encontrei algumas pesquisas 

que não focaram seus esforços de pesquisa no Instituto Gammon, mas dedicaram-se ao 

estudo do desenvolvimento da Universidade Federal de Lavras (UFLA), antiga ESAL, 

através da história do Instituto. Um exemplo é o trabalho publicado por Thiago de 

Oliveira Andrade, na UFLA, intitulado “Memória e história institucional: o processo de 

constituição da Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL) – 1892-1938”. Assim 

como a tese defendida, em 2009, por José Normando Gonçalves Meira “Ciência e prática: 

ensino agrícola na educação presbiteriana em Minas Gerais (1908-1938)”, na Pontífice 

Universidade Católica de Minas Gerais.  Temos, também, o importante trabalho 

publicado por Michelle Pereira da Silva Rossi, com a tese defendida em 2010 “Dedicado 
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à glória de Deus e ao progresso humano: a gênese protestante da Universidade Federal 

de Lavras – UFLA (Lavras, 1892- 1938)” na Universidade Federal de Uberlândia. Ainda 

na mesma temática, temos a tese defendida por Ângelo Constâncio Rodrigues, em 2013, 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro: “A Escola Superior de Agricultura de 

Lavras/Esal e a Universidade Federal de Lavras/UFLA: a trajetória de uma 

transformação”. A tese defendida mais recentemente, em 2014 na Universidade Estadual 

Paulista, é a escrita por Jardel Costa Pereira e intitulada como “O Moderno no progresso 

de uma cultura urbana, escolar e religiosa e a educação secundária do Instituto 

Presbiteriano Gammon (1892-1942)”, tese esta que nos direcionou em grande parte da 

bibliografia sobre o tema. 

O que percebemos, contudo, é que ao propormos nos debruçar sobre um 

determinado período da história, um determinado recorte de um determinado lugar, nos 

propomos a lidar com a dualidade entre a lembrança e o esquecimento. Curiosamente 

começamos a perceber o esquecimento de determinadas figuras, determinados assuntos.  

Os estudos históricos foram, muitas vezes, colocados como que análises objetivas 

da realidade humana, narrativas que reconstituíam a realidade. Todavia, como já discutido 

acima, esse conceito dito positivista de história há muito vêm sendo debatido e refutado. 

Nesse debate sobre a importância das escolhas que o historiador faz e a forma como utiliza 

suas fontes, Joan Scott (1994) faz importantes considerações ao debater a ideia de que a 

construção do conhecimento histórico se trata da reprodução de fatos ou de um registro 

das mudanças que as sociedades sofreram, mas é um instrumento que participa da 

produção do saber sobre estas relações sociais. Siqueira (2008), ao elucidar os estudos de 

Joan Scott, propõe que percebamos como a história tem construído seus conhecimentos 

sobre a diferença sexual e os debates de gênero. “História é tanto objeto da atenção 

analítica quanto um método de análise. Vista em conjunto desses dois ângulos, ela oferece 

um modo de compreensão e uma contribuição ao processo através do qual gênero é 

produzido” (SCOTT, 1994). 

Em relação as mulheres protestantes, podemos dizer que há uma lacuna a respeito 

de sua participação e de seu papel para a propagação e consolidação do Protestantismo 

no Brasil, do século XIX, na historiografia que trata sobre o assunto. Desejamos 

contribuir para um debate, não só sobre a história da Instituição, mas também por meio 

de uma perspectiva de gênero, sobre a participação das mulheres nesse trabalho 

educacional. Como discutido por Michelle Perrot (2013), as relações de gênero eram 
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diferenciadas nos países protestantes, principalmente no incentivo de instrução das 

meninas. Contudo na ordem doméstica, Lutero e Calvino tinham uma visão muito 

tradicional da família. “A mulher de pastor, modelo das mulheres reformadas, é o tipo da 

mulher ajudante de seu marido no exercício de seu ministério” (PERROT, 2013).  

Como Georges Duby e Michele Perrot expressam, é necessário reconhecer nas 

mulheres, que durante tanto tempo foram relegadas a um segundo plano, a voz que elas 

possuem, reconhecendo o trabalho que elas realizaram e vendo-as como um objeto de 

história. Mesmo que a Instituição – a qual fizeram parte essas educadoras e missionárias 

– seja um tanto conservadora, colocando os indivíduos do sexo feminino em um plano de 

fundo como apenas auxiliadoras do plano principal, é necessário que como estudiosos 

voltemos os olhos para os silêncios e lacunas da história. 

Embora existam vários documentos comprovando o trabalho dos 

missionários americanos no Brasil, como cartas à Junta das Missões 
Estrangeiras, diários, relatos de viagem, papéis oficiais de criação de 

igrejas e escolas, pouco se sabe sobre as mulheres que acompanhavam 

pais e maridos ministros a lugares distantes, tanto no seu país quanto no 
estrangeiro, para divulgar a doutrina de sua fé religiosa. Nas narrativas 

destacam-se as realizações masculinas, principalmente porque 

deixaram escritos e foram perpetuados pela iconografia da época, o que 

nem sempre aconteceu com suas filhas e esposas. (ALMEIDA, 2007, 
p.27) 

 

Sendo assim, neste trabalho, tentaremos compreender a atuação do Instituto 

Evangélico e a participação de Clara Gammon e Carlota Kemper na História da Educação 

Mineira, procurando perceber a influência que desempenharam para que se constituísse 

uma nova face do projeto educacional da época. Lançaremos um olhar para o Instituto 

Evangélico, hoje chamado Colégio Gammon, buscando compreender o processo 

educativo, sua história e finalidades ideológicas e sociais. Assim como a atuação das 

missionárias para a composição de um projeto educacional diferenciado, que espelhasse 

os ideais protestantes de progresso e transformação social. Procuramos perscrutar 

também, a influência das práticas pedagógicas norte-americanas, os métodos de instrução 

utilizados e o sistema de educação implantado por esses missionários. Como Carlota 

Kemper afirma: “eram dificuldades sem fim naqueles tempos. Não era fácil implantar um 

novo sistema de educação em uma terra estranha. Era necessário adaptar o sistema às 

necessidades do País (...)” (SYDENSTRICKER, 1941). 

Refletiremos, analisando os escritos feitos por Clara Gammon (a biografia escrita 

por Samuel Gammon, os planos de aula, diários de classe, e as cartas escritas da cidade 
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de Campo Belo quando de sua atuação na fundação de uma escola nessa cidade) sobre a 

condição da mulher na historiografia educacional do período estudado. A situaremos na 

perspectiva das relações de gênero, observando como ela se via, pensava o seu trabalho 

como professora/diretora, sua identidade e subjetividade.  

As fontes utilizadas nessa pesquisa foram coletadas nos Arquivos do Pró-Memória 

mantido no Instituto Gammon, por meio do trabalho voluntário de duas irmãs que 

trabalharam durante toda a sua vida na Instituição: D. Vanda Amâncio Bezerra Mendes e 

D. Vanilda que mantém o arquivo aberto à visitação. Grande parte das fontes utilizadas 

foram, gentilmente, cedidas pelo professor Dr. Jardel Costa Pereira que ao realizar o 

doutorado sanduíche na Loyola Univesity, em Chigao/EUA financiado pela Capes, 

pesquisou os arquivos da Presbyterian Historical Society. O professor, também, cedeu 

vários documentos coletados no Brasil, tanto no Pró-Memória quanto no Museu Bi 

Moreira da Universidade Federal de Lavras.3 

No tocante desse trabalho que ora se apresenta, faremos primeiramente uma breve 

discussão bibliográfica nos temas que concernem nossa pesquisa e, posteriormente, com 

um olhar embasado nesses trabalhos, poderemos analisar as fontes documentais. 

Utilizaremos o conceito de ética protestante proposto por Max Weber (2001) ao 

procurarmos entender a motivação religiosa desses (as) missionários e missionárias, e a 

ética que os regia na sua vivência diária, vida familiar e no trabalho escolar.  

Ao nos dispormos reconstituir os passos de um determinado conjunto de 

indivíduos, devemos ter em mente as experiências pessoais e sociais que auxiliaram na 

sua constituição enquanto grupo atuante na sociedade. São vários os fatores que 

constituem o sujeito: o status social, a condição econômica, o grupo religioso, a raça, o 

gênero e o próprio tempo histórico em que esse está inserido.  

Carla Simone Chamon explicita: 

Se não está mais em moda eleger o econômico como condição 

determinante da experiência humana, é arriscado tentar trocá-lo por 

outro determinante. O que se dá, na verdade, é um cruzamento desses 
diversos elementos, variando, no tempo e no espaço, o peso que eles 

vão ganhar na constituição do fazer ser das sociedades e dos homens. É 

no cruzamento dessas diferentes variáveis, é na dinâmica por elas 
engendrada, que os grupos sociais, assim como os indivíduos, 

constituem a sua singularidade. (CHAMON, 2005, p. 48) 

                                                
3 O Museu Bi Moreira foi fundado pelo jornalista Silvio do Amaral Moreira (1912-1994), 

apelidado como Bi Moreira. As fotografias e documentos coletados por Bi Moreira acabaram por se tornar 

um museu em 1980 na ESAL, atualmente Universidade Federal de Lavras, sendo oficialmente inaugurado 

em 09 de setembro de 1983.  
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Assim podemos retomar a ideia proposta por Joan Scott de que a experiência não 

é apenas uma forma de expressão da consciência de um indivíduo ou algo inerte que 

apenas recebe influências externas, mas é um dos fatores essenciais para a formação da 

identidade do sujeito. 

Não são os indivíduos que têm experiência, mas os sujeitos é que são 

constituídos através da experiência. A experiência, de acordo com essa 
definição, torna-se, não a origem de nossa explicação, não a evidência 

autorizada (porque vista ou sentida) que fundamenta o conhecimento, 

mas sim aquilo que buscamos explicar, aquilo sobre o qual se produz 
conhecimento. Pensar a experiência dessa forma é historicizá-la, assim 

como as identidades que ela produz. Esse tipo de historicização 

representa uma resposta aos/às muitos/as historiadores/as 

contemporâneos/as que argumentam que uma “experiência” sem 
problematização é o fundamento de suas práticas; é uma historicização 

que implica uma análise crítica de todas as categorias explicativas que 

normalmente não são questionadas, incluindo a categoria 
“experiência”. (SCOTT, 1994, p.27,28). 

 

Ao observarmos as vidas dos sujeitos investigados nesta dissertação: Clara 

Gammon, Carlota Kemper e os missionários que ajudaram na constituição do Instituto 

Evangélico de Lavras como escola de renome na região, podemos observar que um dos 

principais norteadores para suas identidades é a profunda identificação com a moral e 

ética protestante. A decisão pela fé reformada e a própria escolha em devotarem-se como 

missionários da Igreja Presbiteriana possibilitaram vivências específicas que orientaram 

suas escolhas pessoais e profissionais. As ideologias educacionais formuladas na 

Reforma Protestante foram grandes norteadores para esse grupo de missionários que se 

estabeleceu no Brasil e suas práticas pedagógicas: 

Em consonância com o projeto político-pedagógico da Reforma 
Protestante na Europa, no século XVI, os missionários que chegaram 

ao Brasil em meados do século XIX demonstraram forte preocupação 

com questões sociais e com as necessidades da realidade educacional 

com a qual se defrontaram. Dessa forma, com a organização das 
primeiras igrejas protestantes em solo brasileiro, deu-se também a 

implantação das primeiras escolas paroquiais. (JARDILINO, 2011, p. 

258) 

 

Entendemos assim a experiência religiosa como uma chave de entendimento 

desses indivíduos. Mesmo que a religião não revele por si só a identidade dos sujeitos 

analisados, ela pode possibilitar uma maior aproximação com suas compreensões de 

mundo facilitando, assim, o entendimento de suas trajetórias. Nos propomos, então, 

primeiramente verificar a importância dos pensadores reformados, principalmente Lutero 
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e Calvino, para a educação e a criação de uma “pedagogia da reforma”. O movimento 

missionário presbiteriano, do qual resultou a fundação das escolas estudadas neste 

trabalho, é herdeiro direto do pensamento reformado e da ideologia educacional 

formulada pelos reformadores, sendo assim utilizaremos a experiência religiosa como 

forma de analisarmos o projeto pedagógico e a vida das missionárias Clara Gammon e 

Carlota Kemper. 

Ao trabalharmos no campo de história da educação, mais especificamente no 

campo de história das Instituições escolares, precisamos constituir uma pesquisa que 

vislumbre toda a dimensão social em que a Instituição está inserida, buscando privilegiar 

todos os sujeitos incluídos no processo educativo. O historiador que se dedica ao estudo 

do passado, entende que não só não é possível uma reconstrução da história da instituição, 

como também para que seja realizado um bom trabalho é necessário problematizá-la. 

Ao estabelecer uma relação dialética entre a instituição e sua 

comunidade, em uma pluralidade de sentidos, emerge nesse caso a 

necessidade de um redimensionamento dos planos espaço-temporal, 
privilegiando abordagens do tipo meso. Desse modo, pode-se afirmar 

que é buscando a dimensão meso, que se dá vida e intensidade à História 

da Instituição, conferindo às suas diversas personagens: diretoras, 
professoras, professores, alunos e demais membros da comunidade, a 

condição de sujeitos históricos, tendo em vista a grandeza dos pequenos 

atos, os gestos, as vozes pouco ouvidas ou silenciadas, as práticas 
escolares, o currículo e o seu projeto educativo. (OLIVEIRA; GATTI, 

2008) 
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1.PROTESTANTISMO E EDUCAÇÃO: DA REFORMA PROTESTANTE AOS 

COLÉGIOS DE MISSÃO NO BRASIL 

 

Uma Casa de Ensino, assumindo a tremenda 

responsabilidade de educar a mocidade, toma, ipso 

facto, um solene compromisso perante a sociedade 

hodierna, e esta tem o pleno direito de exigir que haja 

diretrizes bem delineadas e bases mui sólidas, pois 

magnas questões estão em jogo, e a felicidade de 

muitos está afetada. Os jovens que se assentam hoje 

nas carteiras das escolas, amanhã dirigirão os 

destinos da nação e do mundo. – Prospecto do 

Instituto Gammon, 1942. 

 

Ao nos dispormos reconstituir os passos de um determinado conjunto de 

indivíduos, devemos ter em mente as experiências pessoais e sociais que auxiliaram na 

sua constituição enquanto grupo atuante na sociedade. São vários os fatores que 

constituem um indivíduo: o status social, a condição econômica, o grupo religioso, a raça, 

o gênero e o próprio tempo histórico em que esse está inserido.  

Como já explicitado entendemos, assim, a experiência religiosa como uma chave 

de entendimento desses indivíduos. Mesmo que a religião não revele por si só a identidade 

dos sujeitos analisados, ela pode possibilitar uma maior aproximação com suas 

compreensões de mundo, facilitando o entendimento de suas trajetórias. Nos propomos, 

então, primeiramente verificar a importância dos pensadores reformados, principalmente 

Lutero e Calvino, para a educação e a criação de uma “pedagogia da reforma”. O 

movimento missionário presbiteriano, do qual resultou a fundação do Instituto 

Evangélico de Lavras é herdeiro direto do pensamento reformado e da ideologia 

educacional formulada pelos reformadores, sendo assim utilizaremos a experiência 

religiosa como forma de analisarmos o projeto pedagógico e a vida das missionárias Clara 

Gammon e Carlota Kemper. 

Nesse primeiro capítulo, discutimos as raízes do pensamento educacional 

missionário. A moral e ética protestantes como forma de direcionar as vidas pessoais 

desses missionários e a própria vida escolar dessas instituições educativas fundadas por 

eles. Veremos, também, o projeto educacional e as propostas metodológicas que geriam 

o Instituto Evangélico de Lavras. 
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1.1. As Raízes do pensamento educacional protestante 

 

Inicia-se, no século XV, uma intensa mudança na mentalidade social. Por meio de 

um lento retorno a leitura e a literatura clássica, surge um novo interesse pela educação. 

Fato esse possibilitado pelo surgimento da imprensa. Mesmo com a instabilidade política 

e os constantes conflitos entre as nações, a formação dos estados nacionais possibilitou 

algo que até então era extremamente complicado: a facilidade na circulação de pessoas e 

ideias. Os estudantes que até então estavam reclusos em apenas um lugar, podiam circular 

pela Europa, como lembra Stanford Reid: “o fato de Copérnico, depois de estudar na 

Polônia, poder ir estudar ciência na Universidade de Pádua, na Itália, demonstra o quanto 

a situação estava se modificando” (REID, 1990, p. 34). 

É nessa transição econômica e social de uma sociedade feudal para uma sociedade 

mercantilista que surgem vários grupos sociais que lutavam para se estabelecer. A 

burguesia começa a ascender rapidamente a um patamar de independência e autonomia 

política. Já os recém liberados vassalos demonstram grande dificuldade em encontrar seu 

lugar nessa nova ordem social.  

O dia 31 de outubro é, hoje, popularizado por vários motivos e tornou-se o dia 

oficial da Reforma Protestante, pois como “reza a lenda”, foi nesse dia que Lutero 

“desafiou” a ordem da Igreja Católica e pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 

95 Teses. 

Apesar de ele ter feito isto inicialmente apenas como um exercício 

acadêmico, desafiando, em latim, a todos os que viessem para um 
debate sobre aqueles pontos, logo se tornou claro que esse gesto havia 

gerado um conflito, na verdade, uma revolução muito maior do que ele 

jamais poderia ter imaginado (REID, 1990, p. 37). 

 

Para uma sociedade com um senso religioso profundamente arraigado, faz sentido 

que a Reforma traga uma nova significação às massas. Transformando movimentos, que 

eram vistos como puramente religiosos, em lutas sociais importantíssimas para uma 

mudança estrutural da sociedade. A educação então, é para esses reformadores, tanto 

Lutero quanto Calvino, uma possibilidade de consolidar essas mudanças que se iniciam.  

Se a religião é aquilo que se constitui nos recantos culturais da sociedade, com um 

discurso que regula hábitos, ditando regras e costumes. A educação é o meio que legaliza 

e solidifica os valores e a ideologia da religião (ALMEIDA, 2007).  

A popularização da educação, tópico ainda hoje discutido pelos teóricos dessa 

área, foi assunto escolhido por Lutero para seus sermões. Ainda assim, por mais que a 
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Reforma Protestante tenha uma participação inegável na facilitação do acesso à leitura e, 

dessa forma, da educação, o debate em torno da mesma poderia ser mais estimulado. Os 

reformadores não se preocupavam apenas com a educação religiosa e a “vida espiritual” 

dos indivíduos. Eles viam como parte importante da religião a oferta de uma formação 

cultural e social de forma que o prosélito pudesse ser uma peça útil ao “reino de Deus”. 

Discutiremos de forma mais aprofundada essa noção de ética protestante ao falarmos 

sobre Calvino e o calvinismo. A Reforma Protestante colocou a educação novamente em 

debate. É claro que vários pensadores católicos se debruçaram sobre o tema, contudo a 

proposta dos reformadores trouxe outro tom para a conversa: não apenas os métodos de 

ensino eram problematizados, mas também os meios.   

É interessante percebermos a mudança no pensamento ideológico desse período: 

há uma consolidação da herança antropocêntrica do século XV, o que acaba por fundar 

mais tarde um Iluminismo de cunho protestante (JARDILINO, 2009). Lutero (1995) 

demonstra que a preocupação não é de forma alguma estritamente espiritual, pelo 

contrário:  

Também cada cidadão deveria pensar o seguinte: Até agora dispendeu 

inutilmente tanto dinheiro e bens com indulgências, missas, vigílias, 
doações, espólios testamentários, missas anuais pelo falecimento, 

ordens mendicantes, fraternidades, peregrinações e toda a confusão de 

outras tantas práticas deste tipo; estando agora livre dessa ladroeira e 
doações para o futuro, pela graça de Deus, que doravante doe, por 

agradecimento e para a glória de Deus parte disso para a escola, para 

educar as pobres crianças, onde está empregado tão bem (LUTERO, 
1995, p.304). 

 

A Reforma trouxe uma nova forma do sujeito se posicionar perante a vida social, 

pois a esfera religiosa não mais excluía a secular. Pelo contrário, a igreja incentivava que 

o fiel se destacasse na vivência diária demonstrando assim todo o “poder do evangelho.” 

A salvação, talvez possamos assim dizer, objetivo final da maioria das religiões de origem 

judaico-cristã se torna individualizada: uma responsabilidade pessoal do sujeito. Esse fato 

apenas possibilita mudanças significativas na dinâmica religiosa da época transformando 

os lugares de vivência religiosa, que não mais necessariamente se dariam nas Igrejas e 

mosteiros. Essas vivências poderiam ser experimentadas na simplicidade do lar de cada 

um, por meio do aprendizado e das leituras bíblicas (NICÁCIO, 2009). 

Os reformadores Lutero e Calvino, mesmo que herdeiros de toda uma pedagogia 

humanista, vêm propor algo diferenciando às teorias até então desenvolvidas. 

Diferentemente de Rabelais e Erasmo, a educação proposta por esses reformadores é 



21 

muito mais pragmática: é uma educação para a vida, uma pedagogia precursora da 

modernidade. Contudo, o que mais diferenciará essas propostas pedagógicas é a própria 

noção de homem que a Reforma sugere.  

Se Erasmo e Rabelais produziram uma ruptura com métodos medievais 

e redesenharam o pensamento educacional da modernidade, mesmo que 
ligados a uma “educação do príncipe” fundamentalmente aristocrática, 

Lutero acrescentará outros conhecimentos sociais que farão da Escola 

um verdadeiro lema de sua Reforma. As análises terão continuidade 
como marca do movimento reformado no mundo ocidental 

(JARDILINO, 2009, p. 42). 

 

A questão fundamental da pedagogia proposta pela Reforma é a educação pública 

para todos. Uma educação que fosse acessível não só para a elite, mas também para as 

massas, uma proposta não só pouco conhecida como, também, extremamente ousada. 

 

1.2. As propostas educacionais de Lutero 

 

A instrução pública de qualidade foi tema de vários sermões de Lutero e motivo 

de constante luta para a implantação, na Alemanha, de um sistema público de ensino de 

qualidade. O reformador preocupava-se também com a mentalidade dos pais que não 

enviavam seus filhos à escola. Pois cessada a oportunidade de uma vida clerical, estes já 

não viam vantagem de encaminhá-los para aprender.  

No sermão de julho de 1530 intitulado como: “Uma Prédica para que se Mandem 

os Filhos à Escola”, Lutero incentiva aos pais a enviarem seus filhos à escola. Não 

somente para aprender a ler e a calcular, mas para que os jovens aprendessem a pregar, 

governar, administrar, permanecendo assim, mais tempo na escola. Tudo isso implicaria 

em que “a gloriosa cidade de Nürnberg seja cumulada de honra ou de vergonha” 

(LUTERO, 1995, p. 329). É interessante percebermos aqui, o senso de comunidade e 

participação social incitados pelos reformadores.  

O pensamento educacional de Lutero propunha formar o sujeito para além da 

erudição aristocrática. Era uma formação prática que buscava capacitar os sujeitos para a 

vivência diária e para que melhorassem suas condições de vida. É um projeto de educação 

universal, o que o distancia definitivamente do projeto pedagógico renascentista-

humanista. 

No sermão em que Lutero discursa “Aos Conselhos de Todas as Cidades da 

Alemanha para que criem e mantenham escolas Cristãs” de 1524, o reformador insiste 
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sobre a importância de se criar e manter escolas, pois segundo ele as escolas estavam 

abandonadas e precarizadas, sem métodos de ensino coerentes que pudessem revitalizá-

las.   

É bem verdade: se as universidades e conventos continuarem como 

estão, sem a aplicação de novos métodos de ensino e modos de vida 
para os jovens, preferiria que nenhum jovem aprendesse qualquer coisa 

e que ficassem mudos. Pois é minha opinião séria, no meu pedido e 

desejo que essas cocheiras e escolas do diabo mergulhem no abismo ou 
sejam transformadas em escolas cristãs (LUTERO, 1995, p.306). 

 

Embora seja inegável as intenções religiosas dos reformadores é também 

impossível não perceber as dimensões sociopolíticas que esse debate tomou 

(JARDILINO, 2009). O projeto pedagógico de Lutero é moderno, pois inicia discussões 

até então silenciadas para o momento em questão: a universalidade da educação que tira 

a exclusividade da aristocracia de aprender; um novo método de ensino que dá leveza ao 

processo de aprendizagem; e a noção de criança começa a se alterar. O reformador, 

também, inicia uma proposta de um conhecimento voltado para o trabalho e as 

necessidades da sociedade; e por fim, há uma introdução da discussão do ensino à mulher 

(JARDILINO, 2009). 

 

1.3. Calvino e suas propostas educacionais para Genebra 

 

Se as propostas educacionais de Lutero são visitadas de forma esparsa pela 

história da educação e pelos cursos de pedagogia, ainda mais esquecidos são os ideais de 

Calvino. 

O jovem reformador foi enviado aos 12 anos a Paris, por seu pai, para estudar 

teologia. Frequentando o mesmo colégio que Erasmo e Rabelais. Mas, antes mesmo que 

o jovem Calvino fosse enviado à França, Lutero já havia afixado suas 95 teses em 

Wittenberg e logo Zuínglio iniciaria sua proposta de reforma em Zurique. Esse tempo de 

preparação e influência do humanismo influenciou diretamente a prática de Calvino em 

Genebra. 

Calvino tinha em mente essa reconstrução quando voltou a Genebra, e, 

sem dúvida, tinha uma visão da comunidade toda, tanto em sua vida 
secular como na vida da Igreja sendo transformada naquilo que ele 

chamava de comunidade cristã, na qual as pessoas responsáveis pelo 

governo civil deveriam obedecer à Palavra de Deus e servir a Cristo em 
suas próprias esferas seculares com a mesma responsabilidade que 

aqueles que desempenhavam uma tarefa no governo da Igreja 

(WALLACE, 2003, p.31). 
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A formação humanista de Calvino possibilitou que ele conseguisse estabelecer um 

equilíbrio entre a vida humana, em sua totalidade social e cultural, e a vida do homem 

para Deus. O reformador buscou compreender a humanidade em sua totalidade. Não se 

baseou na noção de humanidade universal do Renascimento, na qual o homem era 

independente e criador de seus próprios conceitos. Entendeu-a como resultado “da 

revelação de Deus no que se refere ao Seu propósito na criação, aos efeitos deformadores 

do pecado e à provisão de Deus para a redenção do homem e de seu mundo” (REID, 1990, 

p.20). Calvino buscou compreender e estabelecer uma relação entre a noção de 

humanidade secular à retratada na Bíblia, bastante divergente da primeira, chegando 

assim a conclusão de que o homem só se torna completamente e verdadeiramente humano 

ao relacionar-se com Deus e atingir os objetivos e propósitos para o qual foi criado.  

Curiosamente, o propósito inicial de Calvino era tornar-se um intelectual recluso 

em seus estudos sobre teologia e filosofia. Mas, a influência conquistada por ele no século 

XVI não fora apenas devido aos seus escritos, ensinamentos ou pela circulação de suas 

ideias. Deu-se principalmente pelo exemplo constituído na cidade de Genebra da vivência 

protestante.  Sua permanência na cidade deveu-se à insistência de Guillaume Farel para 

que ele o ajudasse a divulgar e instaurar a Reforma Protestante ali. 

O interessante de analisarmos a experiência protestante genebrina é perceber que 

o intuito era instaurar a Reforma em todos os âmbitos da sociedade, não se atendo apenas 

à esfera religiosa e moral, mas penetrando em cada recanto da vivência daquela cidade, 

alterando a cultura e os costumes. Os reformadores, porém, receberam resistência e em 

1538 foram convidados a deixar a cidade. Essa notícia foi recebida por Calvino com muita 

alegria, pois poderia dedicar-se, finalmente, aos estudos em Estrasburgo, o que não 

aconteceu, pois acabou assumindo o pastorado de uma igreja local. Foi nessa cidade em 

que permaneceu do ano 1538 até 1541, que ele pôde ter contato com importantes 

pensadores educacionais, pois em Estrasburgo a educação era uma “prioridade suprema” 

(WALLACE, 2003, p. 87). 

Ao receber uma carta escrita pelo cardeal Sadoleto que incitava a população de 

Genebra a arrepender-se de suas dissidências, Calvino respondeu com maestria. Como 

resultado, o conselho da cidade acabou por convidá-lo a retornar e se tornar seu 

conselheiro. Convite esse que posteriormente aceitou, permanecendo na cidade até a sua 

morte. 
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Foi desta pequena cidade — na cabeceira do rio Ródano, cidade de 

pouco prestígio econômico, político e intelectual, que Calvino exerceu 

grande influência sobre a Reforma religiosa da Europa Ocidental, 
sentindo-se, ainda hoje, os efeitos deste movimento. Em seus cinqüenta 

e cinco anos de vida, Calvino provocou impacto em sua própria geração 

e nas gerações posteriores foi um impacto igualado por muito poucos 
na história (REID, 1990, p.40). 

 

Depois de conseguir estabelecer um projeto religioso sólido dentro da cidade de 

Genebra, a atenção de Calvino se voltou para a área educacional. O propósito era restaurar 

as escolas já existentes que focavam a formação das crianças e dos jovens, e também, 

fundar uma universidade. Antes da atuação de Calvino na área educacional de Genebra, 

o molde seguido pela cidade era o mesmo que regia grande parte da Europa: o estilo 

medieval, que buscava preparar a juventude para a vida clerical (JARDILINO, 2011). 

Assim como Lutero que entendia a educação como uma necessidade e um direito 

de todos os cidadãos, Calvino buscou estruturar duas seções na instituição escolar da 

cidade. Na primeira, a criança ia para a Schola Privata, que buscava preparar as jovens 

mentes para o aprendizado das línguas e da literatura clássica, estudando também a 

dialética. Essa etapa contava com sete séries que antecediam a entrada do aluno na 

segunda seção: a academia ou Schola Publica, onde os estudos poderiam ser direcionados 

à necessidade do aluno. Inicialmente a Academia fundada pelos reformadores da cidade 

de Genebra contava com um corpo docente de renome e com o número de seiscentos 

alunos, o que ainda no primeiro ano de funcionamento aumentou para novecentos 

(WALLACE, 2003, p.88). Calvino não foi apenas o principal idealizador da Academia 

de Genebra, mas foi, durante muito tempo, um dos professores de teologia da instituição, 

ensinando face a face aqueles alunos que buscavam entrar para o ministério pastoral. 

O grande número de alunos, oriundos de diferentes lugares, que frequentavam a 

Academia de Genebra, para adquirir uma formação em Teologia e Direito, fez aumentar 

a circulação de ideias calvinistas. Ou seja, as ideias calvinistas iam se disseminando a 

medida em que esses estudantes regressavam às suas cidades ou partiam para novas 

localidades. 

Podemos afirmar que embora Calvino traga muitas novidades para o ensino 

genebrino, ainda permanecem vestígios do mundo medieval. Haja vista, o ideal de que os 

estudos deveriam ser dirigidos de forma que servissem ao Reino de Deus e regidos pela 

Igreja em nome de Deus; e o corpo docente convidado a trabalhar na Academia deveria 

assinar uma confissão de fé formalizando a ideia de que a educação estava na mão da 
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Igreja e servia aos seus propósitos (JARDILINO, 2011, p.5). 

No que tange a educação dos ministros do evangelho um cuidado especial deveria 

ser tomado: nenhum homem que não tivesse uma instrução na área das humanidades 

poderia assumir um trabalho pastoral. Era preciso, pois, que todos esses líderes fossem 

formados tanto em uma educação secular quanto cristã.  Isso transparece muito no projeto 

educacional elaborado por Calvino para Genebra, uma cidade que bebe de dois 

mananciais, do conteúdo secular da instrução e daquele dado por Deus pela Bíblia. 

Ao contrário de Lutero, Calvino não escreveu especificamente um tratado ou 

sermão sobre a educação. É impossível, porém, não perceber, observando de suas 

decisões e direcionamentos dados à cidade de Genebra, sua filosofia educacional, pois 

como comenta Greggersen o que “frequentemente passa despercebido aos teólogos e 

educadores é que a educação é um ‘óbvio não dito’” (GREGGERSEN, 2002, p.2). 

Se não podemos falar de uma Pedagogia de Calvino, podemos, no 

entanto, falar de uma Filosofia educacional e de um empreendedorismo 

no projeto educativo da Reforma, anunciado como princípio desde 
quando escreveu as ordenanças, na qual via a necessidade de lançar a 

educação como a “semente para um tempo vindouro e preparar a 

juventude para o ministério e para o governo civil” (JARDILINO, 2011, 
p. 7). 

1.4. O calvinismo presbiteriano e a educação no Brasil 

Essa preocupação social e religiosa dos protestantes para com a educação não se 

manteve restrita ao período dos reformadores. Esteve, também, claramente presente no 

presbiterianismo norte-americano que se estabeleceu no Brasil por meio de missões que 

tinham como primeiro passo para sua instalação bem sucedida a criação de uma escola. 

A fé-prática das Igrejas norte-americanas levou-as a um grande 
desenvolvimento das instituições ‘para-eclesiásticas’ que oferecem a 

vantagem de permitir uma propaganda indireta, contribuindo para a 

criação de uma ‘civilização cristã', senão a realização do Reino de Deus 
na terra, mais ou menos conscientemente identificado com o sistema 

econômico dos Estados Unidos. (LÉONARD, 1963, p.133) 

De todas as vertentes advindas da Reforma Protestante, o calvinismo é 

considerado como aquele “que teria produzido uma teologia política e uma ética social 

mais consistente” (SOUZA, 2005, p.13). Como herdeiros (de forma indireta) desse 

movimento reformado, a Igreja Presbiteriana no Brasil possui características calvinistas 

que são facilmente reconhecíveis. A obra presbiteriana em solo brasileiro só foi possível 

devido aos investimentos das Igrejas norte-americanas. Sendo conscientes de seu 
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“Destino Manifesto”, os missionários norte-americanos buscaram assim trazer a fé, o 

progresso e o american way of life às terras brasileiras. 

Era o imperialismo em sua forma cultural que lançava seus tentáculos 
pelo mundo civilizado e plantava, pela via religiosa, as raízes de uma 

civilização que se considerava o exemplo de um sistema político 

democrático e que queria expandir-se como nação e, por meio dessa 

expansão, divulgar e implantar seu modo de vida (ALMEIDA, 2007, 
p.129). 

 

O termo, Manifest Destiny, foi pela primeira vez utilizado por John O’Sullivan em 

meados do século XIX, em um documento que buscava discutir a anexação do Texas e a 

conquista do Oeste. Contudo, a noção de um Destino Manifesto remonta a épocas mais 

antigas. Explicando de uma forma bastante simplista, essa doutrina norte-americana se 

amparava em conceitos religiosos para justificar e, além de tudo, legitimar a posse e o 

domínio de territórios não pertencentes aos Estados Unidos, pois como povo abençoado 

por Deus eram vocacionados a levar as “boas novas” a todos os povos (COSTA, 2012). 

Segundo a concepção de “povo eleito” que os animava, tornava-se 

“natural” a ideia da “predestinação geográfica”, ou seja, a expansão 

territorial e consequentemente o uso do solo. [...] A sedimentação deste 
mito aconteceu a partir da existência da idealização no apelo romântico 

da fronteira em ampliação constante, já presente na mentalidade 

europeia, e posteriormente vivificada por historiadores e literatos norte-

americanos, para os quais ‘o ponto de vista correto para o estudo da 
história desta nação não é a costa atlântica e sim o Grande Oeste.’ De 

certa forma o que havia era uma recriação religiosa da ideia de império. 

(OLIVEIRA, 1995, p.51) 
 

A construção desse “mito” gerou um complexo sistema de crenças que 

transformou o modo como toda a nação americana se portava perante o passado e o futuro, 

e principalmente sobre a conquista de novas terras.  Na metade do século XIX a expansão 

territorial dos Estados Unidos foi a mais expressiva: de 1.788.000 milhas² para 2.992.000 

milhas². Legitimava-se, então, a ideia de um “Destino Manifesto”: a maneira de uma 

sociedade que se considerava evoluída levar aos outros povos a democracia e a liberdade 

(OLIVEIRA, 1995, p.54). 

Mendonça argumenta sobre o “Destino Manifesto” de um ponto de vista religioso. 

Para o autor não há melhor exemplo ou melhores executores dessa ideologia do que os 

religiosos americanos “ou melhor dizendo, o protestantismo americano com a sua vasta 

empresa educacional e religiosa que abriu o caminho para o seu expansionismo político 

e econômico” (MENDONÇA, 1984, p. 57). A meta desses missionários protestantes era 

criar uma civilização cristã que teria como base dois conceitos importantes: o da 
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desinstitucionalização religiosa (o que garantia a liberdade religiosa e constituía as igrejas 

como associações) e o de uma visa baseada no tripé religião-moralidade-educação 

(MENDONÇA, 1984, p.54).  

A ideologia de uma civilização cristã não é baseada em uma crença de que os 

americanos tenham encontrado o reino de Deus na terra. Eles acreditam que após muitas 

dificuldades, assim como os pais fundadores, descobriram finalmente um método que 

poderia levar ao progresso e a evolução dessa civilização. Pela expectativa religiosa, tal 

fato faria com que a segunda vinda do Messias Jesus Cristo se apressasse (MENDONÇA, 

1984, p. 54 e 55). 

Para muitos líderes e pensadores eclesiásticos a vinda do Reino se daria 

após a implantação da civilização cristã; por isso, a cristianização da 

sociedade seria uma preparação para a vinda do Reino de Deus. Sendo 

a vinda do Reino, não algo particular para os americanos mas um evento 
cósmico, é mais ou menos claro que foi fácil passar dessa crença para a 

empresa missionária via “Destino Manifesto”. (MENDONÇA, 1984, p. 

55) 
 

 

1.4.1 A doutrina calvinista da predestinação e a missão presbiteriana  

Como explicitado por Weber (2001) em seu livro “A ética Protestante e o Espírito 

do Capitalismo”, uma das características que distinguem o calvinismo primitivo é a 

doutrina da predestinação, a qual nos revela o seguinte dogma: Deus elege determinados 

indivíduos, gerando assim uma racionalidade prática e um individualismo fundamentado 

em uma profunda percepção do pecado e seus vícios. A certeza da eleição divina resulta 

em um profundo senso de responsabilidade e em uma obrigação de se dedicar em todos 

os aspectos da existência a um serviço divino (SOUZA, 2005, p.22). 

 O mundo existe para servir à glorificação de Deus, e só para este 

propósito. Os cristãos eleitos estão no mundo apenas para aumentar a 

glória de Deus obedecendo Seus mandamentos com o melhor de suas 
forças. Deus, porém requer realizações sócias dos Cristãos, porque Ele 

quer que a vida social seja organizada conforme Seus mandamentos, de 

acordo com tais propósitos (WEBER, 2001, p.47). 

 

Desde antes da decisão pelo campo missionário brasileiro, podemos perceber que 

havia um senso de eleição e de um chamado divino. Samuel Gammon, um dos fundadores 

do Instituto Evangélico de Lavras – atualmente Colégio Gammon – desde pequeno, lidava 

com a inquietante questão da vocação: 

Quando o sol começava a despontar sobre o topo das montanhas, Sam 

murmurava brandamente: “Os céus proclamam a glória de Deus”. 
Logo, porém, seu êxtase cessava. [...] Deveria sua vida decorrer sempre 
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naquela rotina incessante? Que futuro o aguardaria? [...] Esse 

adolescente porém vinha de um nobre tronco. [...] Eram presbiterianos 

escoceses e irlandeses – corajosos e tementes a Deus, que haviam 
enfrentado os perigos e a aspereza da vida pioneira (GAMMON, 2003, 

p.12). 

 

Frank Baker, um dos missionários que trabalhou na missão na cidade de Lavras, 

diz em suas memórias: 

Desde cedo em minha vida como um seguidor do Caminho, fui 

confrontado com a importante questão da vocação. O que eu deveria 
fazer da minha vida? Nesse momento me lembrei desses valorosos 

homens e mulheres que foram até os confins da terra como 

embaixadores do Rei dos Reis; e outros que foram chamados para 
“pregar a Cristo” em suas terras. (BAKER, 1965, p.3 – tradução nossa).4 

 

De D. Carlota Kemper, também uma das fundadoras do Instituto e uma 

missionária que dedicou quase toda a sua vida à educação protestante, diz-se na sua 

biografia (escrita por uma colega de missão Margarida Sydenstricker, baseada no diário 

da missionária): 

Em plena mocidade, quando a jovem tem tantas visões e sonhos, entre 

muitas vozes, uma houve que lhe pareceu clara e distinta: “Carlota 
Kemper, segue-me”. Sua resposta foi igualmente clara: “Carlota 

Kemper, segue-me.” Sua resposta foi igualmente clara: “Eu te seguirei, 

Senhor, para onde quer que me mandares.” E durante os longos anos 
em que ela viveu trabalhando, nunca se apartou do seu coração aquela 

voz. (SYDENSTRICKER, 1941, p.21). 

 

A teologia calvinista mesmo sendo profundamente individualista e ascética, 

conseguiu produzir uma ética que visava a vida social. Muito focada na “vida eterna”, 

que é o futuro Reino de Deus, condenava os prazeres terrenos e exigia uma prática 

racional da fé.  

Os chamados/vocacionados/escolhidos, são enviados a expandir o “Reino de 

Deus” fazendo prosélitos. A Comunidade Santa não pode estar resumida apenas aos 

trabalhos da vida religiosa. É necessário, também, um envolvimento na vida política, 

social e econômica, “a vida do santo era direcionada exclusivamente para o fim 

transcendental, a salvação. Justamente por esse motivo, ela era completamente 

racionalizada nesse mundo e totalmente dominada pelo objetivo de aumentar a glória de 

                                                

4 Early in my life as a follower of the Way, I was confronted with the important matter of vocation. What 

should I do with my life? At this time I remembered those stalwart men and women who had gone out to 

the ends of the earth as ambassadors of the King of Kings; others were commissioned to “preach Christ” at 

home (BAKER, 1965, p.3). 
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Deus” (WEBER, 2001, p.88). 

 

Figura 1- Samuel Gammon, Carlota Kemper e os missionários da East Brazil 

Mission 

 

Fonte: GAMMON, 2007. 

 

 Samuel Gammon, na visão de Clara Gammon, buscava pregar as boas novas 

protestantes na área que circundava Lavras: 

Quando o Dr. Gammon chegou a Lavras, em julho de 1893, teve a 
impressão de que havia tomado posse de seu verdadeiro campo de 

trabalho, a missão de sua vida. Desse centro e uma grande região ele 

levaria o evangelho puro a grandes distâncias (GAMMON, 2003, p.79).  
 

Podemos perceber nessa fala, não só o ideal calvinista de eleição e missão pessoal, 

como também a noção de que o protestantismo era o verdadeiro e puro evangelho, ao 

contrário do catolicismo. Samuel Gammon, também, buscava conquistar aliados para a 

causa protestante em meio aos grandes proprietários que tinham influência na sociedade 

em que viviam: 

De Perdões os evangelistas seguiram para Nepomuceno, passando por 

Cana Verde. O trabalho ali foi feito de fazenda em fazenda. Uma delas 

era a do Sr. João Custódio da Veiga, homens de destaque na região. Se 
aceitassem o evangelho, como o Dr. Gammon esperava, podiam exercer 

influência decisiva para a causa de Cristo (GAMMON, 2003, p.81). 
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1.5. O projeto educacional missionário 

 

Não podemos afirmar, de forma simplista, que a ideologia de implantar escolas e 

levar a educação a todos que a pudessem alcançar foi apenas uma “uma contribuição de 

um povo mais evoluído para um mais atrasado”, mas sim, foi a própria propaganda 

religiosa (JARDILINO, 2011, p. 259). Podemos pensar o projeto educacional 

presbiteriano como uma forma de alcançar-se o progresso humano. Alfabetizar a 

população era essencial aos missionários, pois a adesão à religião protestante (e dessa 

forma a ascensão social e cultural) pela leitura bíblica dependia que a grande maioria dos 

indivíduos soubessem ler (ALMEIDA, 2007, p.132). A mensagem pregada era profunda 

e as transformações que ela implicava eram inversamente proporcionais a ignorância da 

população, transformando as escolas como uma necessidade primordial à missão.  

“É simplesmente impossível que a religião evangélica concorra com o 

catolicismo sem se munir do poder e influência da educação. Cada 

sistema tem a sua ideologia e as suas vantagens. Nós, evangélicos, 
estamos plenamente convencidos da superioridade dos nossos ideais, 

mas o povo culto em geral não aceita o evangelho, antes de ficar 

convencido da cultura evangélica. É justamente no campo da educação 
que o evangelho produz os seus frutos seletos e superiores, homens 

preparados para falar com poder à consciência nacional.” (RAMALHO, 

1976) 

O projeto educacional proposto pelos missionários protestantes em solo brasileiro 

era a fachada exposta para toda a sociedade brasileira e a principal porta de entrada para 

aqueles que tinham interesse no invejado progresso americano. É importante que 

demonstremos o delicado limite que separava as práticas pedagógicas desses missionários 

(baseadas em uma ideologia liberal que apoia uma liberdade de crença) e seu principal 

propósito em solo brasileiro: o proselitismo. O que Jether Ramalho (1976) nos mostra é 

que para a “tradição do protestantismo americano, religião, democracia política, liberdade 

individual e responsabilidade são concebidas como parte de um todo” (RAMALHO, 

1976, p.70). 

Mendonça argumenta como o protestantismo missionário, que se estabeleceu no 

Brasil, difere do praticado no continente europeu. De cunho fortemente pragmático a 

intenção desses missionários era transformar a sociedade brasileira: 

O protestantismo missionário brasileiro não veio do continente 

europeu, mas dos Estados Unidos, cujo protestantismo tinha raízes na 
Reforma Inglesa. Talvez seja por isso que o protestantismo que chegou 

ao Brasil tenha tido intenções fortemente pragmáticas: pretendia ser 



31 

elemento transformador da sociedade através da transformação dos 

indivíduos. Esse pragmatismo da religião civil norte-americana, em que 

a eficácia das ações era validade pela prática religiosa, é que levou 
Léonard, ao comparar o protestantismo brasileiro com o europeu a dizer 

“este adora enquanto aquele trabalha”. O culto protestante no Brasil é 

“trabalho”, e o seus agentes, clérigos ou leigos, são “obreiros” 
(MENDONÇA, 1990, p. 17). 

 

O sistema educacional brasileiro no momento da instalação do Instituto 

Evangélico de Lavras era bastante tradicional. O ensino nas escolas secundárias e nas 

universidades aconteciam de acordo com o princípio do magister dixit, um ensino 

autoritário e unilateral. Não havia uma grande preocupação com o conhecimento real do 

aluno, que era ensinado apenas a memorizar grandes volumes de conteúdo, um 

“enciclopedismo” sem reais aplicações para a vida do estudante. As matérias relacionadas 

as ciências são deixadas em segundo plano e o verdadeiro foco se dá nas humanidades: 

literatura, filosofia, línguas e história. Como Jether Ramalho demonstra, o ensino no 

Brasil era baseado nos modelos europeus que eram preparados para uma realidade muito 

diferente da vivenciada pelos estudantes brasileiros. Com diferentes escolas para meninos 

e meninas, a co-educação é rara e, muitas vezes, mal vista. Com professores 

despreparados sem qualquer formação pedagógica, o ensino brasileiro era elitista e não 

buscava uma educação para a vida, o que distanciava o aluno da sua vida escolar 

(RAMALHO, 1976). Dessa forma, quando os colégios protestantes se instalam em solo 

brasileiro é como um sopro de modernidade da tão admirada América do Norte.  

As escolas protestantes visavam ser um reflexo dos princípios que as regiam, 

educando cidadãos no modelo norte-americano, desenvolvendo suas capacidades 

intelectuais e seus princípios éticos. Essas instituições se tornavam, assim, uma opção aos 

tradicionais colégios: uma educação liberal com base nos interesses capitalistas. Em 

contrapartida ao catolicismo, que era suposto preferir a ignorância do povo (por não 

incentivar a leitura da bíblia por seus fiéis), as escolas protestantes desejavam transformar 

a sociedade brasileira por meio dos indivíduos cultos que educava (SOUZA, 2005, p.87). 

O fim do estabelecimento é a formação de caractéres nobres e 

symetricos, e elle procura esse objectivo proporcionando aos seus 

alumnos, em todos os departamentos, instrucção solida, cultivando 
esmeradamente as suas faculdades intelectuaes e incutindo-lhes no 

espírito princípios moraes sãos e elevados. Entendemos, como 

Pestalozzi, que a verdadeira educação não é a que procura tão somente 
a instrucção do alumno, mas a que tem por fim desenvolver-lhe 

harmoniosamente todos os poderes de que o Creador o dotou, dando-

lhe uma sabia orientação, tornando-o capaz de governo próprio, e 

fazendo-o dest’arte um cidadão útil e efficiente para o serviço da família 
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e da pátria. O espírito do Instituto Gammon, em todas as escolas, é 

franca e positivamente evangélico. A ninguém obrigamos a seguir o 

nosso systema religioso, pois, convicções religiosas, para terem valor, 
devem ser livres e espontâneas. Entendemos, porém, que 

conhecimentos a respeito dos fundamentos da fé christa são 

indispensáveis a todo homem culto que se diz christão. Todos os 
alumnos, pois, estudam algo da Historia Sagrada. Os internos devem 

assistir aos exercícios religiosos nos collegios e na Egreja Evangelica 

local (PROSPECTO DAS ESCOLAS DO INSTITUTO GAMMON, 

1931, p.11). 
 

Podemos perceber aqui que um projeto educacional liberal nos moldes norte-

americanos, voltado para educar e profissionalizar seus alunos e baseados em uma ética 

protestante de trabalho, serviria para atrair a população. As aulas de ensino religioso eram 

cuidadosamente preparadas e baseadas na História Bíblica e seus ensinamentos. O próprio 

lema do Instituto Evangélico de Lavras é sugestivo: “Dedicado à glória de Deus e ao 

progresso humano” (Gammon, 2003, p.192). 

Os professores/missionários do Instituto precisavam ser cidadãos exemplares, 

cumpridores das leis, sempre respeitando as autoridades: um molde para as jovens mentes 

(SOUZA, 2005). “Carlota Kemper nasceu, sem dúvida, para professora, mas era antes e 

acima de tudo uma cristã.[...] Ninguém era mais escrupuloso do que Carlota Kemper no 

tocante ao testemunho cristão” (SYDENSTRICKER, 1941, p.54). 

O ensino era um ministério digno, um trabalho que baseado nas doutrinas 

calvinistas, serviria para a glorificação de Deus no mundo. “Para os missionários, a 

questão educativa era totalizante. Não consideravam que sua missão fosse apenas 

evangelizar, e sua ação centrava-se no objetivo de educar indivíduos imbuídos da moral 

e da ética, do sentido de coletividade e da aspiração...” (ALMEIDA, 2007, p.129).  

A fundação das escolas, porém, possuía fundamentalmente um intuito 

proselitista e a falta de sucesso de uma determinada instituição em converter seus alunos 

à fé protestante poderia gerar grandes questionamentos, como podemos perceber no 

trecho a seguir: 

Naquilo que concerne a conversão de qualquer um desses alunos à 

Cristo, as esperanças que foram colocadas no início foram fortemente 
desapontadas. Em uma conferência que eu tive com os missionários em 

Campinas e que estiveram presentes o Sr. Boyle, que tinha sido um 

professor na escola de quatro anos, no início de sua história, o Sr. 
Rodrigues, que ensinou em um período posterior, e Mr. Gammon, que 

é o último diretor da escola. A afirmação foi feita na conferência, e 

recebeu o parecer favorável de todos os presentes, que, tanto quanto se 
sabe, nenhum garoto nunca foi levado a Cristo durante a sua 

permanência na escola. Quanto ao ministério, não há, fui informado, 

sobre um homem sequer na Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi 
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levado ao ministério pela influência da escola. Os homens que 

compõem as fileiras do ministério da Igreja Presbiteriana no Brasil 

foram, de modo geral, chamados das ocupações activas de negócios e 
na vida profissional - desde o balcão do lojista, a partir da locomotiva 

na ferrovia, a partir da escola de direito para o ofício sagrado . Alguns 

desses homens, a fim de serem mais capacitados para o ministério, 
fizeram um curso  de estudo na escola da missão. Mas não foi a escola 

da missão que os chamou para o santo ministério. Que os missionários 

fizeram muitas coisas boas na escola de Campinas não é questão a ser 

questionada; mas, como diz o provérbio alemão: "O bom é, por vezes, 
o inimigo do melhor. '. Por que, pode-se perguntar, foi a instrução 

religiosa da escola tão estéril de frutos espirituais? Mais do que uma 

razão pode ser dada para isso. Os meninos são inclinados a seguir as 
tradições de sua família e nação, e, quando colocados juntos em uma 

grande escola, eles incentivarão um ao outro neste propósito. Mais uma 

vez, os pais enviam seus filhos para tal escola para a educação mundana 
que ela proporciona, e se encontrarem seus filhos impressionados pela 

influência religiosa da escola, eles usam medidas para remover as 

impressões. Contudo, a razão mais importante da questão, na minha 

opinião, é que o missionário que é ordenado para pregar o Evangelho 
de Cristo em uma terra onde milhões de seus semelhantes estão 

perecendo, porque eles não ouviram a notícia da salvação, comete um 

erro capital, quando ele deixa de fazer esse trabalho transcendente para 
ensinar matemática e ciências naturais e Inglês para meninos 

(HOUSTON, 1892 – tradução nossa)5. 

 

Mesmo que houvessem embates sobre o relacionamento entre a prática educativa 

e a prática proselitista, existia (na maior parte do tempo) um consenso de que o trabalho 

conjunto das mesmas, expressas nas escolas de missão, são o melhor caminho para a 

consolidação do maior número possível de fiéis verdadeiramente dedicados.  

                                                
5 “As regard the conversion of any of the pupils to Christ, the hopes that were intertained at the outset have 

been sadly disappointed. At a conference which I held with the missionaries in Campinas there were present 

Mr. Boyle, who had been a teacher in the school four years in the early part of its history, Mr. Rodrigues, 

who taught at a later period, and Mr. Gammon, who is the last principal of the school. The statement was 

made in the conference, and received the assent of all present, that, as far as is known, no boy was ever 

brought to Christ during his stay in the school. As regards the ministry, there is not, I was informed, on man 
in the Brazilian Presbyterian Church who was led to the ministry by the influence of the school. As regards 

the ministry, there is not, I as informed, one man in the Brazilian Presbyterian Church who was led to the 

ministry by the influence of the school. The men who make up the ranks of the Presbyterian ministry in 

Brazil were in gerenal called to the sacred office from the active pursuits of business and professional life 

– from the counter of the shopkeeper, from the locomotive on the railroad, from the school of law. Some 

of these men, in order to fit hemselves better for the work of the ministry, took a course of study in the 

mission school. But it was not the mission school that turned them to the ministry. That the missionaries 

did some good in the school at Campinas is not to be questioned; but, as the German proverb puts it, ‘The 

good is sometimes the enemy of the best.’. Why, it may be asked, was the religious instruction of the school 

so barren of spiritual fruits? More than one reason may be given for this. Boys are inclined to follow the 

traditions of their family and nation, and, when thrown together in a large school, they encourage one 

another in this. Again, parents send their children to such a school for the worldly education which it affords, 
and if they find their children impressed at all by the religious influence of the school, they use measures 

to remove the impressions. But the cowning reason in the case, in my judgment, is that the missionary who 

is ordained to preach the Gospel of Christ in a land where millions of his fellowmen are perishing because 

they have not heard the tidings of salvation, makes a capital mistake when he turns from this transcendent 

work to teach mathematics and natural science and English to boys” (HOUSTON, 1892).  
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Júlio Ferreira de Almeida traz essa “questão educativa” em seu texto sobre a 

história da Igreja Presbiteriana do Brasil e resgata importante trecho de uma das Atas do 

Sínodo: 

Não há colégio algum em nossos campos missionários, não há mesmo 

nenhum em nosso próprio país, que o espírito religioso seja dominante 
como nós desejamos, mas nunca pensamos que fosse sábio separar a 

educação religiosa da secular, como não julgamos ser conveniente 

isolar a igreja da comunidade geral em que vive, o que significaria, não 
a promoção do progresso da Verdade, em geral, mas sua limitação. 

(FERREIRA, 1959, p. 312) 

 

 Há alguns caminhos possíveis para um ex-aluno de um colégio protestante: 

se converter a fé protestante e seguir o caminho do ministério, tornarem-se professores 

de escolas ou assumirem qualquer outra profissão que lhes for conveniente. Segundo Júlio 

Ferreira não há, em qualquer dessas alternativas, uma perda do propósito da escola que é 

criar cidadãos com os princípios e moral que atendam os mais altos padrões (FERREIRA, 

1959). 

Todo esforço dos colégios é dirigido a resolver a questão proposta pela 

tensão entre: não fazer proselitismo religiosos (ponto básico do 
liberalismo) versus não deixar de tomar a religião como base de todas 

as práticas, inclusive a educativa (ponto básico do protestantismo). A 

ênfase recai então sobre o testemunho e o exemplo, como forma de 

alcançar um objetivo que não pode ser desprezado, mas que não pode 
ser imposto de forma explícita. Não se descarta a ideia de cristianizar 

através da educação, de acordo com a versão ideológica que se 

representa, mas isso deve ser obtido por métodos democráticos, 
respeitando os princípios de liberdade de consciência. (RAMALHO, 

1976, p. 157) 

 

1.5.1 Considerações das metodologias educacionais e grade curricular do 

Instituto Evangélico de Lavras 

Como explicitado no início deste capítulo, é importante entendermos que para 

analisarmos o projeto educacional dos colégios protestantes, fundados no final do século 

XIX, consideramos pertinente utilizar a religião como chave de análise. Assim como, é 

primordial tentar perceber como essas escolas propunham um ensino moderno e liberal, 

mesmo tendo como objetivo inicial a prática proselitista. 

Jether Ramalho ao analisar os colégios protestantes afirma que: “as características 

da prática educativa dos colégios protestantes, quer ao nível de reflexão, quer ao de 

propósitos [...] são relacionadas, portanto, com os princípios básicos do liberalismo [...] 

(RAMALHO, 1976, p.150). ” 
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Jether Ramalho (1976) traz uma análise dos princípios educacionais e das ênfases 

pedagógicas das escolas protestantes fundadas no século XIX no Brasil, e ao observamos 

os Prospectos do Instituto Evangélico de Lavras percebemos grandes similaridades.  

Mesmo profundamente fundamentadas em princípios cristãos, as escolas 

protestantes buscamvam uma educação liberal e moderna trazendo assim um equilíbrio 

entre esses dois polos.  

Dentro do princípio liberal de que a sociedade e os indivíduos vivem 
num constante processo de aperfeiçoamento, a prática pedagógica deve 

ser a mais aberta e flexível. Todos os colégios se apresentam 

disponíveis para romper com o dogmatismo, com o espírito de rotina, 
com técnicas tradicionais e indicam atitude constante de pesquisa na 

busca de novos métodos de ensino, que possam ser aplicados na 

sociedade em que estão situados. (RAMALHO, 1976, p. 150) 

 

Sendo assim, muito mais do que práticas pedagógicas recortadas, essas escolas 

têm a preocupação de oferecer métodos diferenciados e modernos que incorporem as 

necessidades da sociedade na qual estão inseridas.  Mais adiante falaremos do apelo 

moderno da religião protestante e como esse foi um dos grandes motivos da aceitação 

desses missionários e colégios na sociedade brasileira.  

Jether Ramalho (1976) elenca alguns pontos de destaque do modelo educacional 

norte-americano: constante aperfeiçoamento das práticas; métodos de aprendizagem que 

focam no desenvolvimento intelectual individual relegando as velhas práticas de 

memorização ao esquecimento; modelo pedagógico focado na junção da teoria com a 

prática (preparação para a vida); organização escolar baseada no princípio de cooperação 

e democracia como um exemplo para a sociedade; e ensino totalizante (corpo e mente), 

“a educação física é um meio para facilitar a cultura intelectual (necessária para um 

mundo racional), mas subordinada ao fim maior que é a formação do caráter”. 

(RAMALHO, 1976, p.156) 

No Prospecto6 do Instituto Evangélico do ano de 1925 podemos encontrar, com 

                                                
6 Deixamos claro que esses “Prospectos” eram livretos impressos no próprio Instituto de forma a 

sistematizar para os alunos todas as informações à respeito do ano escolar que se iniciará. Nos “Prospectos” 

podemos encontrar informações detalhadas sobre os cursos oferecidos, o calendário escolar, o número de 

aulas de cada matéria por curso, os valores cobrados pelas mensalidades, os nomes dos professores, assim 

como as regras dos Internato e todas os objetos necessários para os alunos. A primeira publicação desses 

livretos foi iniciada em 1903 e uma das últimas publicações que se tem notícia foi a do ano de 1971-1972. 
No espaço Pró-Memória do Colégio Gammon, pudemos encontrar apenas parte dessa coleção: o Prospecto 

mais antigo foi o de publicação no ano 1925 e o mais recente foi o publicado em 1945. Ao analisarmos esse 

tipo de documentação não pretendemos obter uma visão perfeita da vida educacional do Instituto, pois 

temos perfeita ciência de que o que é planejado nem sempre é executado, contudo podemos ter uma ideia 

dos propósitos e metas dessa instituição. 
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riqueza de detalhes, todo o planejamento pedagógico, os cursos oferecidos e o calendário 

escolar desse ano. O Prospecto abordava os seguintes conteúdos: uma breve história do 

Instituto, seu propósito e organização; instalações e bibliotecas, matrícula e frequência, o 

procedimento dos exames avaliativos, e educação física e instrução militar. Assim como 

trazia uma breve explicação de como se chegar a cidade de Lavras. Há também uma 

explanação detalhada de todos os cursos oferecidos no Instituto Evangélico: Ensino 

Primário, Secundário e Superior. 

 No quadro seguinte fizemos uma síntese do Ensino Primário ofertado no Instituto 

Evangélico: 

Quadro 1- Ensino Primário no Instituto Evangélico de Lavras 

CURSO 

DETALHES 

SOBRE O 

CURSO 

MATÉRIAS 

REGULARES 

MATÉRIAS 

ESPECIAIS 
MÉTODOS INTERNOS 

Ensino 

Primário  

“O curso de 

instrucção primaria 

abrange cinco anos 

de trabalho 

escolar.” 

Leitura  

Calligraphia 

Dictado 

Arithmetica 

Geographia geral 

Sciencias 

Elementares 

Horticultura 

Floricultura 

Costura (meninas) 

Gymnastica sueca 

“Esta instrução primaria é 

ministrada por professoras 

hábeis que foram educadas 

de acordo com os 

princípios da pedagogia 

moderna[...]” 

"Os meninos e 

meninas internos 

que frequentam as 

aulas deste curso 

moram nos 

internatos [...]" 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

  

 

 

Já no quadro 2, fizemos uma síntese do Ensino Secundário oferecido no Instituto 

e todas as suas subdivisões: Gymnasial, Normal, Bellas Artes e Escola de Economia 

doméstica e Ruraes.  
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Quadro 2 – Ensino Secundário do Instituto Evangélico 

CURSO DETALHES  GYMNASIAL 
ESCOLA 

NORMAL 

ESCOLA DE BELLAS 

ARTES 

ESCOLA DE 

ECONOMIA 

DOMÉSTICA E 

RURAES 

Ensino 

Secundário 

"O Ensino 

Secundario no 

Instituto é 

ministrado nas 

aulas de dois 

collegios: o 

Gymnasio de 

Lavras e o Collegio 

Carlota Kemper. Os 

dois, quanto ao seu 

trabalho lectivo, são 

inteiramente 

separados, sendo 

que nos annos 

superiores do curso 

o trabalho é feito 

conjunctamente. 

[...] Este ensino 

secundario é 

organizado de 

modo a constituir 

quatro cursos ou 

escolas; o 

Gymnasio, a Escola 

Normal, a Escola de 

Bellas Artes, e a 

Escola de 

Economia 

Domestica ou das 

Artes domésticas e 

Ruraes." 

"O trabalho deste 

curso é distribuido 

em seis annos [...] 

Matérias 

ofertadas: 
Portuguez 

Francez 

Inglez 

Arithmetica 

Geographia 

Historia 

Historia Sagrada 

Sciencia Geral  

Desenho e 

Calligraphia 

Gymnastica 

Algebra 

Geometria 

Latim 

Historia Natural 

Chimica e Physica 

Psycologia 

Historia da 

Philosophia e 

Logica 

Grego 

"A Escola Normal do 

Instituto Evangelico 

mantêm um curso 

mais completo do 

que o das escolas 

officiaes do Estado. 

Em seu valor 

cultural, é egual ao 

curso do gymnasio 

com o qual é quase 

identico até o fim do 

4º anno gymnasial. 

[...] Pedimos atenção 

especial para o facto 

de ser este curso 

Normal offerecido 

aos moços bem como 

às moças. Os 

interesses da 

instrução popular no 

Estado e na União 

estão reclamando 

energicamente o 

concurso de homens 

technicamente 

preparados." 

" Para satisfazer 

aspirações de alumnos que 

desejam continuar seu 

trabalh a fim de 

aperfeiçoar-se nas artes e 

ao mesmo tempo desejam 

obter um diploma da 

escola, organizou-se um 

curso especial que acentua 

o lado artistico e litterario 

do estudo." 

Matérias diferentes do 

Gymnasial: 

4 unidades de Artes 

domesticas 

4 unidades, pelo menos, 

de desenho e pintura 

16, pelo menos, de música 

"As 15 unidades restantes 

para dar direito ao 

diploma podem ser 

escolhidas de accordo com 

a vontade do alumno[...]" 

Economia 

Domestica  

"Nas condições 

sociais dos dias de 

que correm, há 

necessidade 

imprescindivel de 

que a mulher se 

prepare para sua 

missão de esposa e 

mão habilitando-se 

a dirigir e a fazer os 

trabalhos do lar. [...] 

O curso consta de 

duas partes: as artes 

ruraes e as artes 

domesticas. 

Matérias 

ofertadas: 
Costura 

Culinaria 

O lar 

(Além de  

Portuguez, História 

geral e do Brasil, 

uma língua 

moderna, 

Arithmetica, 

geographiaa e 

chorographia e as 

demais matérias 

podem ser 

escolhidas pela 

alumna.) 

Artes Ruraes 

"As Artes Ruraes: 

Agricultura e 

Hotircultura. [...] O 

estudo e trabalho 

praticos na horta e 

no jardim incluem 

principios e pratica 

de julgamento e 

selecção de 

sementes, noções 

das molestias que 

atacam as plantas 

[...] noções das 

diversas qualidades 

de solo[...], noções 

de lacticinios; 

noções de 

avicultura[...], 

methodos de 

conservação de 

frutos e vegetaes. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No que tange o Ensino Superior, o Prospecto traz um breve histórico sobre o 

programa e o reconhecimento do mesmo pelos governos municipal, estadual e federal. 

Fundado em 1908, a Escola Agrícola de Lavras oferece aos seus estudantes o diploma de 

agrônomo (devidamente certificado e registrado na Secretaria da Agricultura do Estado 

de Minas Gerais). O programa do curso é em acordo com o Regulamento de Ensino 

Agronômico do Governo Federal e é composto por um ano de curso fundamental e três 

anos de curso técnico.  

Quadro 3 – Ensino Superior do Instituto Evangélico 

CURSO ADMISSÃO INSTALAÇÕES MATÉRIAS  CORPO DOCENTE 

 Escola 

Agrícola de 

Lavras 

Para admissão exigem-se 

os seguintes exames: 

Arithmetica, Algebra, 

incluindo equaões de 

primeiro gráo em duas 

incognitas. Geometria 

plana, Geographia e 

chorophia, Historia do 

Brazil, Historia 

Universal, Portuguez, 

Inglez e Francez. Os 

pontos para os exames de 

admissão são os mesmos 

do D. Pedro II." 

"A escola possui amplos 

predios, para aulas, 

laboratorios e 

dormitorios, uma fazenda 

de mais de 200 hectares 

em area, com as devidas 

installações de uma 

fazenda moderna." 

Agronomia  

Biologia  

Engenharia Agricola 

Agrologia 

Chimica 

Zootechnia  

Lacticinios 

Veterinaria 

Horticultura 

Economia Rural 

Mathematica 

Portuguez 

"Cada uma das materias 

onde é exigido, acha-se 

acompanhado pelo 

necessario trabalho de 

laboratorio ou de campo." 

"Cada uma dessas cadeiras 

é regida por um 

especialista que tem 

preparo e pratica, sendo 

que os professores da 

Escola Dedicam-se 

exclusivamente ao 

magisterio e trabalhos 

administrativos da escola." 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Michele Rossi (2010), em sua tese, trata sobre a história da Escola Agrícola de 

Lavras e a importância que a mesma teve para a região e para Minas Gerais no período 

(final do século XIX e XX). Segundo autora, a Escola Agrícola de Lavras foi umas das 

primeiras escolas desse formato dentro da “Board of Missions” da Igreja Presbiteriana, 

em todos os países para os quais a mesma enviou missionários. Trabalhando em conjunto 

com o Governo de Minas Gerais, a Escola Agrícola de Lavras oferecia bolsas para alunos 

que eram indicados pelo próprio Instituto Evangélico, e que, posteriormente, adquiriam 

financiamento do Estado. Essas bolsas ajudavam aos alunos carentes na manutenção de 

suas despesas. De forma a angariar recursos, a Escola matinha, também, um laticínio que 

era responsabilidade dos alunos. Como visto no quadro 3, fazia parte das matérias 

trabalhadas (ROSSI, 2010). 

A grande diferença entre a Escola Agrícola de Lavras e as demais que foram 

surgindo (como a escola criada pelo estado na cidade de Viçosa) era, justamente, a missão 

postulada pelo Instituto Gammon de formar homens e mulheres competentes, não apenas 
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no saber técnico como também em caráter e boa reputação. Clara Gammon confirma essa 

afirmativa no trecho a seguir:  

O governo do Estado veio a criar uma Escola Agrícola em Viçosa, não 
tendo poupado recursos para dotá-la de todo o aparelhamento moderno. 

É claro que a escola de Lavras não poderia competir com ela nesse 

terreno; entretanto, um alto funcionário do governo deu este 

testemunho: ‘quando preciso de um homem capacitado para empregar 
equipamentos modernos, eu o procuro em Viçosa; mas se preciso de um 

homem por sua integridade de caráter e fidelidade no serviço, vou a 

Lavras’ (GAMMON, 2003, p. 130) 

 

Figura 2- O primeiro prédio construído da Escola Agrícola, Prédio Álvaro Botelho 

de 1908 

 
Fonte: <http://www.ufla.br/portal/institucional/sobre/historia/> 

 

 

Michele Rossi (2010) ressalta a importância do trabalho desenvolvido por esses 

missionários que buscavam um desenvolvimento moral, social e intelectual dos seus 

alunos. O que era proposto pelo próprio ideal missionário desses educadores. 

Tal exemplo possibilita-nos entender a influência na formação moral 

dos próprios alunos, indicada pela educação religiosa desta instituição, 

atendendo, assim, aos objetivos que revolucionaram a América no 
século XIX: religião-moral-educação. Em todo o empreendimento 

educativo do Dr. Gammon esse objetivo estava nitidamente explícito 

em seu lema: “Dedicado à glória de Deus e ao progresso humano”, frase 

esta que destacou no frontispício do prédio do Ginásio em 1909. 
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Quando pensamos nesse lema, recorremos às próprias tradições 

reformadas desenvolvidas por Calvino. Para ele, o trabalho era um dom 

divino e todas as atividades humanas deveriam glorificar a Deus 
(ROSSI, 2010. 

 

Ainda tratando sobre as metodologias empregadas por esses missionários no 

Instituto Evangélico de Lavras, podemos perceber que os ideais de Pestalozzi estavam 

fortemente presentes nos Prospectos dos Instituto, trazendo fortes modificações para o 

ensino até então desenvolvido no país:  “Entendemos como Pestalozzi, que a verdadeira 

educação não é a que procura tão somente a instrucção do alumno, mas a que tem por fim 

desenvolver-lhe harmoniosamente todos os poderes de que o Creador o dotou” 

(PROSPECTO DO INSTITUTO EVANGÉLICO, 1929, p.10).  

As propostas do Instituto Evangélico de Lavras iam ao encontro das propostas de 

Pestalozzi para o ensino: a escola se tornaria um lugar onde o aluno se desenvolveria por 

completo, deixando para trás as antigas propostas de memorização enciclopédica do 

ensino e trazendo um conhecimento próximo da vivência dos alunos. 

Tratando então sobre temas concernentes a vida social, a família e principalmente ao 

ambiente educacional, Pestalozzi entendia que o homem deveria aprender a pensar por si 

mesmo para poder ser o autor de uma vida produtiva (ROSSI, 2010). 

No Prospecto do ano de 1942, há uma explanação sobre as noções educacionais 

que permeavam as propostas do Instituto Evangélico de Lavras: 

O que se entende por educação 

A verdadeira educação moderna, já observou alguém, visa pelo menos 
a três elevados fins: informar, preparar devidamente para os exigentes 

encargos da vida e descobrir as fontes profundas da personalidade do 

estudante, libertá-las e encaminhá-las. A verdadeira educação, então, 
atinge o jovem em suas múltiplas capacidades e poderes, e visa torna-

lo forte, inteligente e digno.  

O elevado fim da educação hoje em dia – assim o entendemos – é mais 
do que informar, mais do que adestrar a mão ou a mente: é a formação 

dos caracteres nobres e simétricos; e o Instituto procura este objetivo 

proporcionando aos seus alunos, em todos os departamentos, instrução 

sólida, cultivando esmeradamente as suas faculdades intelectuais, 
incutindo-lhes no espírito princípios morais, sãos e alevantados. 

Entendemos que a nossa tarefa é mais do que ministrar ensino ao 

educando. É mister desenvolver lhe também, harmoniosamente, todos 
os poderes de que o Creador o dotou, dando-lhe uma sábia orientação, 

tornando-o capaz de governo próprio e fazendo-o, destarte, um cidadão 

útil e eficiente para o serviço da família e da pátria (PROSPECTO DO 
INSTITUTO EVANGÉLICO, 1942, p.3 e 4). 
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Essa Educação Moderna baseada nos princípios protestantes do trabalho digno, 

como forma de enobrecer o homem, e no pensamento de Pestalozzi, tinha o “nobre ideal” 

de tornar o Instituto um lugar onde “ensinar seja uma arte e aprender um prazer”. 

(PROSPECTO DO INSTITUTO EVANGÉLICO, 1942, p.4). 
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2 .UM PROTESTANTISMO À MODA DE LAVRAS 

  

2.1. A Igreja Presbiteriana no Brasil  

 

A Igreja Cristã, desde os seus primórdios, possuiu um forte senso missionário: 

Umas das principais obrigações a ser constantemente desempenhada 

pela Igreja cristã foi estabelecida pelo seu próprio fundador, qual seja: 

propagar sua mensagem e levar à frente a obra por ele iniciada. Dessa 

forma, a Igreja cristã existiria tanto para glorificar seu fundador como 
para convencer, e converter os homens que somente pela fé em sua 

mensagem estariam salvos do pecado (ALBINO, 1996, p. 39). 

 

 Inicia-se, assim, o imperativo missionário que acabou por reger grande parte da 

cristandade: a necessidade de evangelizar os povos como cumprimento de um 

mandamento dado pelo próprio Cristo.  Em meados do século XIX até a o momento da I 

Guerra Mundial, surgiu um movimento denominado Era Missionária. Segundo 

Mendonça (1990), seria o equivalente religioso ao período mercantilista que levou à 

expansão do capitalismo no mundo (MENDONÇA, 1990). Esse movimento missionário 

teve como objetivo tentar resgatar, fortalecer e unificar as Igrejas Reformadas que haviam 

sido enfraquecidas por uma investida católica como a do Vaticano I.  

Desde sua colonização, o Brasil foi, fundamentalmente, de origem Católica. A 

presença dos protestantes no período colonial nos anos de 1557 a 1558, como a França 

Antártica e os holandeses no Nordeste – entre 1630 e 1654 – foi inexpressiva (MATOS, 

2004).  Segundo Júlio Andrade Ferreira: “Da estada de franceses e de holandeses no 

Brasil, nos tempos coloniais, nenhum traço de Protestantismo restara”. Boanerges Ribeiro 

corrobora com essa ideia ao dizer: “Quando se proclamou a independência, contudo, 

ainda não havia Igreja Protestante no país. Não havia culto protestante em língua 

portuguesa. E não há notícia de existir, então, sequer um brasileiro protestante” 

(RIBEIRO, 1973, p.18). 

Ao iniciar-se o século XIX, não havia no Brasil vestígio de 

Protestantismo. Os indivíduos de religião protestante que por aqui 

passaram não deixaram traço no sistema religioso da sociedade. As 

tentativas, já distantes, de franceses e holandeses, apenas resultaram em 
identificação de protestante como invasor. O último huguenote foi 

enforcado no Rio de Janeiro, em 1567; quanto aos holandeses, seus 

pastores embarcaram de volta, sem deixarem no País uma igreja 
reformada, e os sinais de sua catequese indígena desapareceram. 

(RIBEIRO, 1973, p. 15) 

 

 



43 

O que podemos nos perguntar é o que tornou o século XIX tão mais receptivo à 

instalação da igrejas protestantes? Conforme Jardilino afirma, o que tornou a América 

Latina e o Brasil mais abertos à introdução do Protestantismo foram justamente os ideais 

políticos e econômicos advindos do liberalismo inglês. A elite local depositou nos 

missionários norte-americanos expectativas de progresso e modernização.  (JARDILINO, 

2011, p. 261)  

Na época em que as missões protestantes se estabeleceram 
definitivamente no Brasil, já se esboçavam desejos de modernização, 

de encaminhamento da vida política e econômica nacional no sentido 

da civilização anglo-saxônica como consequência da expansão 
capitalista dos países protestantes. De maneira que a ideologia do 

protestantismo norte-americano foi bem recebida pelas elites dirigentes, 

não faltando mesmo o apoio de alguns expoentes da vida nacional da 

época. (MENDONÇA, 1984, p. 107) 

 

Mendonça afirma que a ideia que permeia o século XIX é o Liberalismo. A 

crescente cientificização, a busca pela modernidade, tudo isso deu ao homem desse tempo 

uma nova perspectiva e uma esperança no progresso da humanidade. Um desejo pela 

secularização da sociedade inevitavelmente impactou as religiões, o que não foi diferente 

com as denominações7 protestantes. Por possuir uma característica menos monolítica, 

esse impacto não foi sentido em excesso pelo Protestantismo, mas permitiu a criação de 

diferentes correntes de pensamento teológico. Assim, de certa forma, os protestantes 

assimilaram certas características liberais, como novas técnicas de estudo da Bíblia, um 

rápido ajuste as modernizações da ciência e uma constante preocupação com questões 

sociais foram apenas evidências dessa assimilação. 

[...] no momento em que o protestantismo foi inserido na sociedade 

brasileira, esta se achava num estágio de desenvolvimento 

significativamente anterior à sociedade norte-americana; por isso o 
protestantismo foi recebido como vanguarda do progresso e da 

modernidade (MENDONÇA; PRÓCORO, 1990, p.13). 

 

 

                                                

7 O conceito de denominações é profundamente protestante, pois ao contrário do catolicismo que mesmo 

possuindo várias Ordens, todas elas permanecem sob a autoridade papal. Já na Reforma, o Protestantismo 

já se inicia dividido em vários pensadores que fundam igrejas independentes umas das outras. Richard 

Nieburh, diz à respeito das denominações protestantes modernas: “Quase sempre e em quase todos os 
lugares nos tempos modernos as igrejas têm representado muito mais a ética das classes e nações do que a 

moralidade cristã. [...]Isso é assim porque as denominações, igrejas e seitas são grupos sociológicos que 

baseiam suas diferenças nos compromissos assumidos com castas e classes sociais. Não é que não tenham 

propósitos religiosos. O fato é que acomodam a religião ao sistema de classes e castas” (NIEBUHR, 1992, 

p.23). 
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É claro que houveram reações contrárias a introdução dos missionários 

protestantes no Brasil. No seguinte discurso proferido no ano de 1869, o republicano 

Emilio Castellar expressava sua opinião sobre a questão da separação entre a Igreja e o 

Estado:  

 Eu, senhores deputados, não pertenço ao mundo da theologia e 

da fé; pertenço, creio pertencer ao mundo da philosophia e da razão. 
 Mas si algum dia tivesse de voltar ao mundo de que parti, não 

abraçaria, certamente, a religião protestante, cujo gelo sécca a minha 

consciência, sécca a minha alma, sécca o meu coração, essa religião 
protestante, eterna inimiga da minha pátria, da minha raça, da minha 

historia; voltaria ao formoso altar que me inspirou os maiores 

sentimentos da minha vida; voltaria a prostrar-me de joelhos deante da 
Virgem Santa, que seremos com seu sorriso as minhas primeiras 

paixões; voltaria a impregnar o meu espírito do aroma do incenso, da 

nota do orgam, da luz coada pelos vidros de cores e reflectidas pelas 

azas douradas dos anjos, eternos companheiros da minha alma na 
infância; e, ao morrer, senhores deputados, ao morrer, pediria um asylo 

á cruz, debaixo de cujos braços sagrados se estende o logar que mais 

amo e venero sobre a face da terra: - o tumulo de minha Mãe!” 

 

Podemos afirmar que embora de cunho religioso, a mensagem protestante não 

atingiu seu ponto fundamental, que era a religiosidade dos brasileiros, ocorrendo de forma 

mais efetiva no plano político e ideológico, pois a relação da sociedade local com a 

ideologia protestante foi de pouca intensidade em detrimento das regras sociais vigentes 

na sua chegada (RIBEIRO, 1973). 

O Tratado de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação, firmado em 1810, 

trouxe mudanças importantes no campo religioso brasileiro, como a criação de 

comunidades religiosas protestantes oriundas da Inglaterra, Alemanha, Suécia e Estados 

Unidos. No final do século XIX, todas as denominações clássicas do Protestantismo já 

desenvolviam práticas religiosas no Brasil. O período da imigração europeia que se 

constituiu um grande laboratório ao Protestantismo chegou ao Brasil com maior 

predomínio do Protestantismo inglês. 

A propagação do Protestantismo no Brasil está intimamente ligada ao chamado 

Protestantismo Missionário Americano, que é classificado como, particularmente, de 

povoamento, quando os protestantes ingleses ou europeus se constituíam na América em 

uma tentativa de melhora de vida (MENDONÇA, 1984, p.43). Sendo que, as suas duas 

correntes principais são: o calvinismo e o luteranismo. Os adeptos da vertente calvinista 

foram os primeiros a chegarem à América e devido às doutrinas bíblicas de serem “sal da 
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terra e luz do mundo” e os dogmas de Calvino, esses fiéis possuíam um profundo senso 

de responsabilidade para com a ordem social. 

O protestantismo missionário brasileiro não veio do continente 
europeu, mas dos Estados Unidos, cujo protestantismo tinha raízes na 

Reforma inglesa. Talvez seja por isso que o protestantismo que chegou 

ao Brasil tenha tido intenções fortemente pragmáticas: pretendia ser 

elemento transformador da sociedade através da transformação dos 
indivíduos. (MENDONÇA, 1990, p.17) 

 

A obra presbiteriana em solo brasileiro só foi possível devido aos investimentos 

de recursos, pessoas e tempo das Igrejas norte-americanas. A Igreja Presbiteriana dos 

Estados Unidos da América (PCUSA), posteriormente denominada de Igreja do Norte, 

criou sua junta de missões estrangeiras em 1837, cuja sede era em Nova Iorque (MATOS, 

2004). O sexto país escolhido para receber missionários dessa junta missionária foi o 

Brasil, com a vinda do pioneiro Ashbel Green Simonton que chegou à capital do Império, 

Rio de Janeiro, em 1859. Na primeira década muitos outros obreiros e suas esposas 

vieram ao campo missionário brasileiro pregar o evangelho. 

Após alguns anos que Simonton havia chegado ao Brasil, deu-se início nos 

Estados Unidos a Guerra Civil (1861-1865). O conflito gerou o cisma de várias 

denominações norte-americanas, incluindo a presbiteriana, a consequência foi o 

surgimento em 1861 da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUS), também 

chamada de Igreja do Sul.  Essa nova denominação criou instantaneamente uma agência 

de missões que focava o exterior, que recebeu o nome de Comitê de Missões Estrangeiras 

cuja sede era Nashville, Tenesse (MATOS, 2004). 

Após a guerra, se deu a imigração de vários americanos sulistas o que despertou 

o interesse de se implantar uma missão no Brasil: a cidade escolhida foi Campinas, por 

ser a mais próxima da principal colônia norte-americana, Santa-Bárbara. Dez anos após 

a vinda de Simonton, chegaram os primeiros missionários do comitê de Nashville. 

Podemos considerar que o trabalho presbiteriano no Brasil foi iniciado com a 

vinda do jovem missionário Ashbel Green Simonton, em 1859 que com apenas 26 anos 

de idade chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto, enviado pela Junta de Missões 

Estrangeiras a pedido do próprio missionário que havia escolhido o Brasil como campo 

missionário (MENDONÇA, 2008). 

No início do seu trabalho, Simonton enfrentou diversas dificuldades, como 

divergências culturais e lingüísticas. Como não sabia falar português, logo no princípio 

da sua missão no Brasil, ele serviu como capelão voluntário para os mecânicos ingleses, 
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escoceses e irlandeses no distrito do Bairro da Saúde.  A primeira Igreja Presbiteriana foi 

fundada em 12 de janeiro de 1862 e contava com apenas membros estrangeiros. Todavia, 

o missionário concentrou seus esforços em consolidar uma Igreja verdadeiramente 

brasileira, mostrando uma preocupação em pregar seus sermões em português e de não 

se “misturar” apenas com estrangeiros. “As atividades eclesiásticas de Simonton 

colocavam-no, outrossim, diretamente entre aqueles de quem a nação esperava receber o 

impulso técnico, mágico, que traria o “progresso” para o Brasil” (GUEIROS, 1980). 

Posteriormente, o cunhado de Simonton, Reverendo A. L. Blackford, funda a 

primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, em 5 de março de 1865, possuindo em seu rol 

de membros, dezoito pessoas. É de São Paulo que se irradiará a missão protestante para 

o interior, sendo que, esse esforço proselitista é o que caracteriza a primeira fase dessa 

denominação.   É interessante perceber que entre a chegada de Simonton ao Brasil e o 

fim do Império, a denominação presbiteriana já estava consolidada em solo brasileiro, 

possuindo mais de cinqüenta igrejas, um seminário para preparação de pastores, quatro 

presbitérios, dois colégios e até mesmo diversos jornais (MENDONÇA, 2008). 

 

2.2. A Instrução em Lavras 

 

Márcio Salviano Vilela, em seu levantamento sobre a história de Lavras, dedica 

um capítulo sobre a instrução e formação educacional, traçando um histórico do século 

XIX ao século XX (SALVIANO, 2007, p. 225). Consideramos pertinente tratar, mesmo 

que brevemente, sobre o desenvolvimento do campo educacional em Lavras para 

entender qual o contexto social que o Instituto Evangélico foi fundado. 

Ainda nomeada como Campos de Sant’Ana das Lavras do Funil, Lavras recebeu 

seu primeiro professor público em 1792. Com o benefício do Subsídio Literário, um 

programa de financiamento da educação criado pela Coroa em 1772 através da tributação 

especial de alguns produtos, foi nomeado Manoel Moreira Prudente como professor do 

primário pela própria rainha D. Maria.  

A partir da nomeação do Pe. Manoel Moreira, a situação escolar de Lavras do 

Funil continuou a evoluir. Em 1825 já haviam duas escolas com vinte e dois alunos 

matriculados. Em março de 1828, houve o sancionamento da lei que buscava formalizar 

e sistematizar o ensino primário no estado de Minas Gerais para ambos os sexos, pelo 

conselheiro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Nessa mesma época, o padre Francisco 
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d’Assis Braziel ensinava aulas de línguas (francês e latim), geografia, música e outras 

disciplinas importantes para o ensino secundário na igreja Matriz de Lavras do Funil. Já 

em 1832, de acordo com o relatório escrito pelo fiscal Manoel Custódio Netto e 

apresentado à Câmara Municipal recém criada, a vila possuía três escolas primárias 

particulares totalizando 62 alunos matriculados. A primeira delas era coordenada por 

Joaquim Ferreira e tinha 38 alunos; a segunda era dirigida por Cipriano Gomes da Cruz 

com 19 alunos; e a última era uma escola feminina que dirigida pela professora 

Emereciana Maria, tinha apenas 5 alunas (VILELA, 2007). 

Na metade do século XIX, houve a criação de duas escolas na Vila de Lavras: 

uma coordenada pelo Pe. Flávio Ribeiro de Almeida e a outra pela professora 

Guilhermina Cassiana Brasileiro. A primeira, o Colégio Mineiro, foi fundada em 1851 e 

a segunda em 1857, respectivamente.  

Podemos perceber, assim, que existiram várias tentativas e esforços de se 

desenvolver a educação na região. Em 18 de maio de 1873 houve a fundação da chamada 

“Associação Propagadora da Instrução” que buscava desenvolver o ensino para adultos 

em aulas noturnas e acabou por construir um prédio inteiramente dedicado a manutenção 

do ensino primário. A chamada Casa de Instrução acabou se tornando a primeira “Escola 

Municipal de Lavras”. Contudo, apesar de todos os esforços públicos e privados, apenas 

a partir do final do século XIX é que houve um verdadeiro desenvolvimento na educação 

na vila de Lavras.  

Apesar das iniciativas das autoridades, e principalmente dos padres, 

únicas pessoas realmente habilitadas em ministrar aulas, com raras 
exceções, e promover o ensino primário e secundário no município, a 

instrução somente tomou impulso depois de 1889, após a completa 

instauração do regime republicano no país, que veio proporcionar 

através de meios apropriados, o seu desenvolvimento e a sua expansão 
(VILELA, 2007, p.230). 

Neste trecho do “Boletim Quinzenal do Grupo Escolar de Lavras” publicado em 

1º de junho de 1907, podemos ver um breve relatório sobre a situação escolar do 

município:  

 Eleva-se a 727 o numero de alumnos matriculados nos diversos 
estabelelcimentos de ensino desta cidade, sendo 405 do sexo masculino 

e 322 do feminino. 

 O Grupo Escolar tem 408 alumnos; o Instituto Evangelico, 
comprehendendo o Gymnasio de Lavras e os collegios de meninos e 

meninas, 172; o Collegio Lavrense, com sua Escola Normal e cursos 

primario e secundario, 71; o Collegio de N. S. de Lourdes, 62; a aula da 
Irmã Octavia, 14. 
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2.3. O Instituto Evangélico de Lavras 

 

Os missionários responsáveis pela fundação do Instituto Evangélico na cidade de 

Lavras são fruto de um esforço missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 

particularmente advindos da chamada Igreja do Sul (PCUS). Foi do Sínodo presbiteriano 

da Carolina do Sul que o Brasil recebeu, em 1868, dois missionários que foram essenciais 

para o desenvolvimento da missão em Campinas: Edward Lane e G. Nash Morton 

(MENDONÇA, 2008. p.25).  

Foi nesse momento que Carlota Kemper, Samuel Gammon e, posteriormente, 

Frank Baker decidiram-se por esse campo missionário. Para a época, essa escolha 

representava grandes desafios, devido à realidade do catolicismo romano como religião 

oficial do país, o que para os Americanos não representava o verdadeiro Cristianismo 

(SOUZA, 2005). 

Figura 3- Prédio Principal do Instituto Evangélico de Lavras. 

 

Fonte: GAMMON, 2003. 

 

Nas biografias de Samuel Gammon, Carlota Kemper e Frank Baker a história do 

Instituto Evangélico de Lavras se mistura com a história de vida de cada um. Desde seus 

embates pessoais pela vocação e missão (e aqui percebemos mais uma vez a doutrina 

calvinista da eleição) até suas atuações no campo missionário brasileiro. Esses relatos de 

vida trazem suas contribuições à participações no desenvolvimento do Instituto e a 

importância que o mesmo teve em suas vidas pessoais. 

Na biografia de Samuel Gammon escrita por Clara Gammon, a história do 

desenvolvimento da obra missionária e do próprio Instituto Evangélico no sul de Minas, 
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começa logo após a narrativa da vinda do missionário para o Brasil. Em um capítulo que 

trata sobre a cidade de Campinas e o estabelecimento dos missionários presbiterianos 

nesse lugar. 

Esse foi o começo da obra educacional que tomou o nome de Instituto 

Campinas e, depois, Colégio Internacional. Quando foi transferido para 
Lavras, Minas, chamava-se Instituto Evangélico e, de 1928 para cá, 

passou a chamar-se Instituto Gammon. De um começo modesto, atingiu 

grandes proporções (GAMMON, 2003, p. 35). 

  

A instalação inicial na cidade de Campinas se deu a pedido do missionário George 

Morton, diretor da escola até a data de 1879. Morton justificou a escolha daquela cidade 

pois possuía uma localização importante devido ao número de norte-americanos que 

estavam instalados ali; havia uma previsão de progresso da região ao ser construída uma 

estrada de ferro; e as terras podiam ser adquiridas por um baixo valor.  

A Gazeta de Campinas, de 14 de dezembro de 1871, noticia uma das 

reuniãos na casa de Morton, em que importantes cidadãos reuniram-se 

a fim de propor medidas para a organização dessa escola, que deveria 
formar “mestres e legisladores”. Entre os presentes estavam o próprio 

redator do jornal, Francisco Quirino dos Santos, Dr, Manuel Ferraz de 

Campos Salles, futuro Presidente do Brasil, e Francisco Rangel Pestana, 
jornalista e político (MEIRA, 2009). 

 

Maria Hilsdorf Barbanti (1977) escreve sobre a escolha dessa cidade pois a 

fixação da frente missionária na Capital da Província foi impossibilitada. Devido a 

divisão das frentes missionárias entre Igreja do Sul e do Norte, a Capital já havia sido 

tomada por missionários do Norte. Sendo assim, Campinas se tornou a melhor opção de 

escolha pois estava localizada perto de uma das colônias sulistas, a de Santa Bárbara8, e 

era um grande centro com perspectivas de crescimento.  

O Instituto Evangélico na cidade de Lavras, fundado dentro dos princípios 

protestantes calvinistas, foi uma alternativa ao Colégio Internacional de Campinas. 

Devido ao surto de febre amarela que acometeu a cidade, tornou-se inviável a manutenção 

do colégio, sendo decidido em 1892, a realocação do mesmo para Lavras. O município 

foi escolhido por demonstrar maior propensão ao progresso, uma vez que havia a 

                                                

8 Sobre a colônia de Santa Bábara, Boanergs Ribeiro diz o seguinte: “Outros, individualistas e 

apercebidos de algum capital, foram, sem patrocínio governamental, para Santa Bárbara, região onde cerca 

de 90 famílias vieram a estabelecer-se, a partir de 1866. Compraram seus sítios, introduziram suas técnicas 
agrícolas mais avançadas, seus meios de transporte mais eficientes que o carro de bois, Organizaram sua 

própria escola elementar, onde seus filhos estudavam. Vendo seus mortos rejeitos em cemitérios públicos, 

construíram seu cemitério. Construíram sua igreja em 1878. [...] Em Santa Bárbara, os pregadores 

presbiterianos norte-americanos encontravam, por sua vez, uma ilha cultural do Sul, onde descansavam da 

tensão cotidiana de sua missão entre estrangeiros” (RIBEIRO, 1973, p. 105-106). 
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possibilidade da construção de estradas e ferrovias que o interligasse aos grandes centros.  

O colégio fundado na cidade de Campinas foi muito bem sucedido em seu 

propósito que era o de levar os princípios cristãos àqueles que futuramente seriam os 

líderes desse país. Isso, porém, foi um grande desafio aos missionários que se viam diante 

dos diferentes costumes e linguagem, além da grande dificuldade financeira que 

enfrentavam. 

O colégio não só floresceu como adquiriu larga fama, com uma 
matrícula de cento e cinquenta alunos, o máximo que ele comportava. 

Entre o seu corpo discente havia alguns rapazes que mais tarde 

desempenhariam alta função na política e nas letras do Brasil. Isso não 
se conseguiu sem árduas lutas, pois os jovens pioneiros tinham de 

vencer as dificuldades da língua, dos costumes, e principalmente, do 

meio religioso inteiramente adverso, sem falar no desamparo financeiro 

em que se viam (GAMMON, 2003, p. 36). 
 

Segundo Clara Gammon (2003), “ninguém podia prever a tempestade que iria 

desabar sobre a cidade de Campinas”, contudo a cidade é atingida cruelmente por uma 

epidemia de febre amarela que impossibilita a continuidade das aulas no Colégio 

Internacional e acaba por levar à morte vários missionários. Na biografia de D. Carlota 

Kemper (ANO), o motivo da transferência do Colégio Internacional para a cidade de 

Lavras é narrado de maneira um pouco mais sucinta, embora ambas as biografias tratem 

do mesmo assunto, abordando inclusive a participação da missionária no auxílio aos 

doentes e o momento em que ela própria é infectada pela febre amarela.  

Verificou-se que não era possível manter-se a estação missionária em 

Campinas. Foi escolhida a cidade de Lavras, do Estado de Minas, para 
séde da escola, e em novembro de 1892, para lá, se encaminharam os 

missionários atravez de graves peripécias. Aquele lugar parecia 

estratégico, porque além do seu excelente clima, ia-se tornar um 
verdadeiro centro ferroviário (SYDENSTRICKER, 1941, p. 31). 

 

Frank Baker (1965), também, faz menção a esse momento crucial da história para 

a missão presbiteriana em solo brasileiro: 

Campinas estava localizada em uma porção do Sul constantemente 

torturada por epidemias recorrentes da temida “Febre Amarela”, doença 

que acabou por levar como vítimas vários missionários da nossa Igreja. 
Os principais responsáveis, Dona Carlota Kemper como diretora e o Dr. 

Gammon, que havia recentemente chegado dos Estados Unidos 

servindo como Gerente Comercial, estudaram muito cuidadosamente a 

situação e decidiram que seria muito importante que a escola fosse 
levada para um lugar de maior altitude que estivesse livre dessa mortal 

doença (BAKER, 1965, p.14 – tradução nossa) 9.  

                                                

9 Campinas was in a section of the South often tortured by recurring epidmics of the dread “Yellow Fever”, 
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Diferentemente da cidade de Campinas, a cidade de Lavras e a região que a 

circundava apresentou um pouco mais de resistência à entrada protestante na cidade. Não 

houve nenhum impedimento judicial ou oficial, mas alguns incidentes foram relatados. 

Em várias cidades os missionários eram recebidos à pedradas, e em algumas vilas eram 

até mesmo impedidos de adentrar o perímetro “urbano”, como podemos perceber na 

seguinte notícia publicada na “Folha de Lavras” em 19 de maio de 1901:  

Intolerância violenta 

 
 Há poucos dias, na sede do districto de Porto Real, município da 

Formiga, deu-se triste scena de selvageria. 

 Os pastores protestantes, rvms. Samuel Gammon e Lino da 

Costa, ali tinham chegado para effectuarem conferencias religiosas, 
entre os adeptos de suas doutrinas, e em residência particular, mas á 

noite foram intimados por numerosos grupo de indivíduos com ameaças 

directas para se retirarem immediatamente. 

 O sr. Gammon que é um cavalheiro distincto e cidadão 

exemplar, allegou de modo Cortez os direitos que a nossa legislação 

lhes garantia, e que estavam sendo conculcados, porém tudo foi inútil. 

 Não podendo resistir a tanta violência foram os pastores 

protestantes forçados a sahirem do logar a pé, de noite, acompanhados 

pelo grupo que grosseramente os insultava. 

 Brazileiros, que somos, protestamos contra esse acto de inaudita 
barbárie, brutal e estúpido, que as nossas leis condemnam e que 

nenhuma religião do mundo approva.  (FOLHA DE LAVRAS, 19 DE 

MAIO DE 1901, NUM. 323, ANNO VIII, p. 2) 

Atos ainda mais violentos contra escolas protestantes na região podem ser 

encontrados nos jornais da época. 

 
 

BOMBAS DE DYNAMITE EM BOM SUCESSO 

 
 Segundo informação telegraphica recebida hontem, soubemos 

que na visinha cidade de Bom-Sucesso, praticaram um verdadeiro acto 

de vandalismo, inqualificável e sem precedente naquella pittoresca 
cidade, acostumada sempre a respeitar os direitos alheios e aninhar em 

seu seio todas as idéas de progresso e civilização. 

 Acreditamos que apenas se trata de algum fanático inconsciente 

e sem responsabilidade que tenha praticado essa covardia de que foi 

                                                
wich also claimed as victims several missionaries our Church. Those immediately responsible, Miss 

Charlotte Kemper, as Principal and Dr. Gammon, recently arrived from the United States, serving as 

Business Manager, studied carefully the situation and decided that it was imperative that it be moved to a 

higher altitude that would be mostly free from the killing disease (BAKER, 1965, P.14) 
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victima o Collegio Evangélico, que funciona naquella cidade, do qual é 

directora a distincta e emérita educadora d. Ruth See. 

 Ao amanhecer de hontem, conforme o laconismo da noticia 
telegraphica, atiraram no referido collegio bombas de dynamite 

estragando o prédio em que funcciona. Felizmente, nesse acto de 

vandalismo, não houve desgraça alguma pessoal a lamentar, embora no 
referido collegio achem-se internados innumeros alumnos.  

 O sr. Dr. Gil Silva, delegado de Polícia, desta comarca, sabendo 

do acontecimento por communicação telegraphica recebida do Juiz 

Municipal daquelle termo, para lá se dirigiu hoje afim de abrir inquérito 
(O MUNICIPIO, ORGAM INDEPENDENTE POLÍTICO E 

NOTICIOSO, REDACTORES: NICOLAU LEMBI E GIL AUGUSTO 

DA SILVA, Lavras, 18 de abril de 1915    Ano III    n. 8, Pág. 2). 
 

 

A introdução e permanência dos missionários protestantes na cidade de Lavras 

gerou, como esperado, grande estranhamento em meio ao povo que incitados pela 

curiosidade, criavam as mais absurdas lendas: “havia muita curiosidade em Lavras a 

respeito desta instalação protestante. O povo simples, fazia os mais extravagantes juízos 

acerca dos missionários, inclusive das suas condições físicas: se teriam mesmo ‘pé de 

cabra’ ou ‘pé de pato’, como se dizia” (GAMMON, 2003, p.57). 

Lavras não foi tão radical com esses protestantes que ousavam perturbar a ordem 

religiosa da cidade, mas também não foram totalmente receptivos. Segundo o relatado 

por Clara Gammon, em 1895 alguns frades católicos chegaram na cidade para permanecer 

um período, de forma a levantar os ânimos contra a investida presbiteriana. Após essa 

incitação, o povo mais simples começou a ameaçar aqueles que ousavam frequentar os 

cultos oferecidos pelos protestantes. Eles eram, porém, fortemente repelidos pela guarda 

local que ajudou a proteger a população e os missionários.  

Exemplos de constrangimento sofridos pelos missionários são inúmeros, como 

por exemplo, o próprio mistério que foi criado em torno da figura de D. Carlota Kemper. 

Por sua grande habilidade matemática, a missionária tornou-se a tesoureira da Junta de 

Missões. Gerou, assim, uma desconfiança, não só por ser uma missionária, protestante, 

solteira, mas por ter sido a escolhida para lidar com a administração dos bens, cargo esse 

que na época não era comum que fosse oferecido às mulheres: “o vigário da cidade dizia 

aos seus paroquianos que D. Carlota todos os sábados recebia o dinheiro do Demônio, 

num quarto escuro do Colégio das meninas. O demônio colocava o dinheiro nos sapatos 

dela!” (GAMMON, 2003, p.72). 
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Figura 4- A família Gammon (Samuel Gammon, Clara Gammon, seus filhos e 

dona Alice Moore) juntamente com Carlota Kemper 

 

Fonte: GAMMON, 2003. 

 

O Instituto se desenvolveu “viçosamente” em terras mineiras, sendo frequentado 

pelos filhos da elite da cidade. Posteriormente, criou-se uma escola somente para 

meninas, chamada de “Carlota Kemper” que foi desde o princípio responsável pela sua 

direção. 

Nicodemus Nunes (1928), em sua biografia do Dr. Gammon, que faz uma eulogia 

pública à figura do missionário, fala sobre o estabelecimento do Instituto Evangélico em 

Lavras:  

O homem piedoso [...] foi com o mais justo dos títulos, um illustre filho 
da Renascença e Reforma: deixou a patria para adoptar como sua nossa 

terra generosa e boa; veiu, pela palavra e pelo exemplo, cultivar entre 

nós aquella sementeira imortal que, firmada no Evangelho, não se 

limitou jamais ao proselytismo religioso: veio para ensinar, para educar, 
para dirigir intelligencias. O estabelecimento fundado pelo nobre 

pioneiro acolheu muita pobreza, encaminhou muitos espíritos sem 

arrimo, formou muitos caracteres desprotegidos, modelou muitas almas 
sem apoio [...] esse estabelecimento se ergueu em Lavras e ali floresce 

victoriosamente, como um padrão DEDICADO Á GLÓRIA DE DEUS 

E AO PROGRESSO HUMANO (NUNES, 1928, p.34). 
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Em 1908, foi criado o curso agrícola e estabelecidas a fazenda modelo e as 

condições para a compra do terreno para sua ampliação foram narrados com cuidado na 

biografia. Em 1910, houve outra expansão: a criação da Escola Normal. Segundo Clara 

Gammon, começou “muito modestamente” e por não haverem professores suficientes, o 

Dr. Gammon assumiu a cadeira de pedagogia, embora não possuísse uma formação 

especializada para tal.  

A escola de meninas acabou por se tornar em 1908, por uma decisão da East Brasil 

Mission, o Colégio Carlota Kemper em homenagem a uma de suas fundadoras. Margarida 

Sydenstricker também fala sobre o curso normal, dizendo que:  

Um bom curso normal é oferecido à moças[...] infelizmente êste curso 

não pôde ainda ser oficializado, não sendo estranha a esse fato a 

influência da Igreja Romana. Um inspetor de ensino num momento de 

expansão sincera, chegou a dizer: “Se o Kemper não puder ser 
reconhecido, deveria então o governo fechar as suas escolas” 

(SYDENSTRICKER, 1941, p.38). 

 

Figura 5- Prédio do Colégio Carlota Kemper 

 
 

Fonte: GAMMON, 2003. 

 

A Escola Agrícola foi um dos maiores sucessos da missão em Lavras. Quando o 

curso já havia adquirido um maior prestígio, o próprio governo oferecia bolsas aos 
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estudantes recomendados pelo Instituto para fazerem especialização nos Estados Unidos. 

Sobre essa expansão e a criação da Escola Agrícola, Frank Baker nos fala em sua 

autobiografia: 

Alguns anos antes de eu chegar, o curso de ensino médio havia sido 

instituído para ambos os sexos, e em 1908 o curso de Agricultura, 
oficialmente reconhecido, veio tornar-se a ser o primeiro curso 

reconhecido de Agronomia em todo o estado de Minas Gerais. [...] Sua 

contribuição para a qualidade e desenvolvimento da Nação dificilmente 
podem ser estimados. Era uma história brilhante! O seus graduados 

podem hoje ser encontrados por todo o Brasil, fazendo contribuições 

substanciais para a economia e bem estar de nacionais (BAKER, 1965, 

p.13 – tradução nossa)10. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                

10 Some years before I arrived, a High School Course Had been added for both sexes; and in 1908 the 

Agricultural Course, officially recognized, had come into being, the first accredited Agronomy Course to 

be set up in the whole of the State of Minas Gerais. […] Its contribution to National life and welfare can 

hardly be estimated. It has a glowing history! And its graduates are to be found all over Brazil today, making 

substantial contribution to the National economy and welfare (BAKER, 1965, p.13). 
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3. A EDUCAÇÃO FEMININA NO PROTESTANTISMO 

 

Viajar e trabalhar como missionárias em países distantes, 

exóticos, desconhecidos e de difícil acesso, em viagens 

arriscadas, foi uma aventura. Significou também o alargamento 

dos horizontes onde puderam se inscrever de outras formas e 

maneiras. – Eliane Moura da Silva 

 

 

Para entender a participação das missionárias Carlota Kemper e Clara Gammon 

no meio religioso que pertenciam, assim como a atuação destas na vida escolar do 

Instituto Evangélico de Lavras, é necessário compreender o entendimento que a Igreja 

tinha delas e o reflexo deste na percepção que elas tinham de si mesmas. Entender a 

importância da religião para essas mulheres é ir além da dimensão cultural e perceber as 

relações de poder que são legitimadas por esse sistema desde o início da organização de 

seus ideais.  

Para tratar do nosso tema particular, faremos uma incursão na perspectiva 

histórica da missão da mulher na religião, como uma introdução a essa pertinente 

temática.  

A inclusão da categoria religião para analisar as relações entre os sexos 

e o papel das mulheres no edifício social revela interessantes 
possibilidades investigativas. A religião representa o ponto nevrálgico 

para o qual convergem as relações de poder estabelecidas no nível do 

simbólico e no imaginário, por aglutinar a essencialidade da existência 

humana, que é a ideia de finitude da vida, e por meio dessa verdade, a 
necessidade sempre presente de explicar e atribuir sentido e significado 

às ações individuais e coletivas dos seres humanos (ALMEIDA, 2007, 

p.64). 

 

Georges Duby (2013) ao estudar as mulheres na chamada Idade Média, nos 

informa que foi a partir o século XII que começou a surgir na Igreja do Ocidente uma 

preocupação com a alma feminina. Ao se verem constantemente negligenciadas pelos 

religiosos cristãos, essas mulheres começaram a recorrer a práticas heréticas. Os líderes 

da Igreja não poderiam permitir que tais práticas continuassem a acontecer. Tornou-se 

necessário, então, educá-las nos preceitos religiosos de modo a prevenir que fossem 

seduzidas pelo caminho do mal. 

Um dos primeiros a escrever sobre a mulher foi Étienne de Fougères no seu “Livro 

das Maneiras”, escrito entre os anos de 1174 e 1178. Esse longo poema de 336 estrofes 

em língua romântica possibilitou a leitura pelos cavaleiros e damas que possuíam o 
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domínio da leitura na corte. Étienne foi bispo de Rennes, tendo sido designado para o 

cargo pelo bom serviço prestado ao servir como capelão de Henrique Plantageneta. Em 

seu Livre des manières o bispo deixa claro o perigo advindo da mulher: ela é portadora 

do mal. É a primeira vez que podemos encontrar, no que hoje resta da literatura da época 

escrita em língua vernácula, uma descrição das mulheres como um “ordo dotado de moral 

própria e sujeito às próprias fraquezas” (DUBY, 2013, p.257). 

A preocupação do bispo ao escrever os seus sermões não é para com as mulheres 

camponesas, mas para com as damas e donzelas que por serem ociosas são vulneráveis a 

vários pecados. A vida da corte, era conhecida pelos seus deleites, suas intrigas e pelas 

suas iniquidades. Essas mulheres em posição de destaque na sociedade da época são as 

maiores propagadoras do mal, pois seus exemplos são seguidos pela criadagem que acaba 

por “espalhar a semente do pecado”. O bispo de Fougéres então, reconhece na mulher 

três pecados que acabam por dominar suas índoles e condutas: primeiramente, as 

mulheres são as culpadas por mudarem o curso da natureza impedindo assim, a vontade 

divina11; em segundo lugar, as damas são por natureza insubmissas a seus maridos o que 

gera todo um conflito no seio familiar instigado pela luxúria e rebeldia dessas mulheres. 

Em relação a luxúria, Etienne afirma que esse é o terceiro e pior pecado dessas mulheres, 

que consumidas por um desejo e derrotada por suas fraquezas, acabam por ceder ao 

adultério e a fornicação com moços e até mesmo com moças. Duby (2013) discorre sobre 

a ideia que os homens tinham das “práticas” entre as damas: “despejam-se então todas as 

palavras de duplo sentido com que se deleitavam os cavaleiros quando imaginavam, entre 

eles, o que supunham que as mulheres gostavam de fazer entre elas. Tem-se a impressão 

de ouvi-los rir às gargalhadas no auditório” (DUBY, 2013, p. 259). 

O discurso do Bispo deixa transparecer a ideia que a Igreja Católica (na França) 

tinha da mulher ser vil e inescrupuloso que deveria ser mantido sob constante vigilância. 

Para os padres da época, a própria natureza diferenciou essas duas “espécies”, o homem 

e a mulher. George Duby (2013) deixa claro que embora os escritos de Étienne tenham 

aumentado a circulação dessas ideias misóginas, ele apenas embasou-se em autores 

latinos, como Ovídio, e na literatura da Antiguidade Clássica, que muito antes 

reproduziam os mesmos juízos. Vemos assim que, predominantemente, no mundo 

                                                

11 A ideia de que as mulheres, sendo por nascimento quase feiticeiras, utilizavam-se de práticas impróprias, 

como o uso de ervas para induzir a vontade masculina ou o até mesmo o aborto. Duby fala de como o Bispo 

de Fougéres ataca até mesmo o uso de maquiagens, pois acabavam por transformar o corpo tão 

perfeitamente criado por Deus: “Putas se fazem donzelas e feias e enrugadas, belas.” 
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ocidental circulam as ideias de que o sexo feminino é inferior e deve ser dominado. 

Em um outro momento, quase um século antes dos escritos de Etienne, em escritos 

informais que visavam traduzir, para uma linguagem mais simples, as obras das 

bibliotecas eclesiásticas e alcançar a população da corte, encontramos trabalhos de caráter 

mais doutrinador. A obra do bispo Burchard de Worms é uma “coleção canônica” que 

intitulada como Decretum ou Doutrina, faz uma coletânea de todos as decisões tomadas 

em concílios, indicando o direito e catalogando até mesmo as penitencias indicadas para 

cada pecado.  Era um inventário escrito para ser o mais completo possível de forma a 

auxiliar os líderes da Igreja a governar de forma mais sábia. Esse trabalho escrito entre os 

anos de 1007 e 1012, em meio a implantação do culto de Maria Madalena na região de 

Lorraine, acabou por se tornar uma obra utilizada em grande parte da cristandade francesa 

para a purificação da população. 

Esse documento, composto de vinte livros, revela uma evolução nos mecanismos 

de controle da Igreja sobre a conduta e a vida privada da população.  

Um tal documento revela os primeiros progressos de um movimento 
que foi de grande consequência na história de nossa cultura. Vê-se no 

começo do século X a ala mais atuante da Igreja regular seus 

procedimentos de controle e de dominação. Vemo-la infiltrando-se, 
insinuando-se no seio do povo fiel por intermédio de emissários 

juramentados, encarregados, sem levar em conta “nem amor, nem 

temor, reconhecimento, ou afeição familiar”, de detectar, de olho 

aberto, ouvido atento, os menores indícios do que ela define como 
pecado. Vemo-la assim tornar mais estrita, e de forma mais abrangente, 

a sua influência sobre a conduta dos leigos. É um primeiro passo. Um 

século mais tarde, no tempo de Burchard, a ferramente aperfeiçoou-se 
consideravelmente (DUBY, 2013, p.264). 

 

 Ao catalogar atitudes que até então não eram tidas como “pecado”, a Igreja amplia 

sua dominação e o bispo Burchard de Worms, faz um convite inédito: o padre deveria 

interrogar de forma direta as mulheres. Eram questões específicas para as mulheres 

elaboradas pelo próprio bispo no XIV livro, chamado Medicus ou Corrector. Essas 

perguntas, assim como o texto do bispo Etienne, perpassam sobre questões de feitiçaria, 

luxúria e aborto. O sexo é então entendido como uma arma que a mulher utiliza para 

dominar o marido e até mesmo para obter ganhos, através da prostituição. No que tange  

ao castigo, Duby (2013) ressalta que é interessante perceber a maior severidade da pena 

da mulher em relação a do homem, e levanta o seguinte questionamento: não seria esse 

código de conduta e punição uma forma de se defender dos desconhecidos encantos e 

poderes femininos?  
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Do lado das mulheres, rigor. Moderação, surpreendente indulgência 

do lado dos homens. Não mais que alguns dias de penitência para 

aquele que crê nas fadas, nos presságios, que se deita com uma mulher 
com quem não mantém nenhum vínculo, usa uma “máquina” para 

masturbar-se, acaricia um outro homem; Ao passo que de três a cinco 

anos de lamentações públicas, de jejum, de penosíssimas abstinências 
são necessários para resgatar a falta das lésbicas ou dessas 

desmioladas que se veem cavalgando à noite em companhia de diabas 

(DUBY, 2013, p. 276). 

 

A mulher, irremediavelmente dissimulada, poderia atacar o marido enquanto ele 

dormia ou oferecer remédios iníquos sem seu consentimento. Por isso não se encontrava 

muita oposição à que essas esposas fossem interrogadas sozinhas pelos padres, pois dessa 

forma, por estar impedida de encantá-lo com seus “dotes”, ela poderia finalmente admitir 

sua maldade.  

O coro que se repete em todos esses escritos é de que a mulher é nociva, 

implacável, cheia de luxúria e impulsos pecaminosos que devem ser observados e 

contidos. A mulher, herdeira direta de Eva, não estaria fadada a outro destino se não o de 

levar o seu homem, seu senhor e marido, à queda.  

A maldição vem de longe, da criação do mundo. Quem, de fato, entre 

os cavaleiros, não reconhecera uma vez ou outra, na esposa deitada a 

seu lado, os traços dessa mulher cuja imagem era mostrada por toda 

parte, associada à morte, à perdição, à esse pecado, para ele o pior, 
talvez o único, o único em todo caso de que as reações do seu corpo o 

persuadiam, o pecado da carne? Qual deles não tinha, um dia, 

reconhecido Eva? (DUBY, 2013, p.282). 
 

O texto bíblico, de um modo geral, direciona as práticas cristãs. No primeiro livro, 

Gênesis, podemos nos deparar com a narrativa da criação da raça humana e de todos os 

seres viventes. A mulher, Eva, pode ser facilmente encontrada logo nas primeiras páginas, 

sendo criada a partir da costela de Adão, o primeiro homem, e os dois “à imagem e 

semelhança” de Deus. A história bíblica da criação do mundo nos revela “a origem do 

gênero humano, a fundação da ordem moral, da ordem social e fornece, em algumas 

frases, uma explicação global da condição humana” (DUBY, 2013, p.283). Muitos 

dogmas religiosos que concernem à mulher e seu posicionamento dentro da igreja, 

católica ou protestante, são baseados nessa primeira narrativa bíblica. A própria noção de 

pecado original – o pecado que acabou por originar todos os outros – do qual a mulher é 

culpada, levou a humanidade à morte, pois o próprio fruto do seu pecado é a expulsão do 

paraíso e a condenação do homem à mortalidade. A mulher levou Adão à queda e essa 

curiosidade inscrita em sua natureza é o que a torna tão perigosa. 
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Pois ela pecou duplamente, contra Deus e contra o homem. Também 

foi duplamente punida, não apenas por Adão, pela dor física, mas pela 

sujeição ao poder masculino. É por isso que, depois da queda, a mulher 
não deve ocultar apenas seu sexo como o faz o homem, mas também 

sua cabeça, apregoando duplamente a vergonha dos ardores de seu 

ventre e de sua "temeridade imperiosa". Nesse comentário, a leitura dos 
versículos do Gênese desemboca em uma peça de acusação contra os 

defeitos da natureza feminina, esses vícios cujas vítimas são os homens 

(DUBY, 2013). 

 

A mulher é então, nesse imaginário religioso, a grande culpada das mazelas da 

humanidade e infelizmente, esse estigma permaneceu durante muito tempo.  No 

Cristianismo as principais figuras femininas ocupam espaços diametralmente opostos: 

Eva e Maria; a primeira através da curiosidade e autonomia trouxe o pecado ao mundo e 

a outra, por suprema submissão trouxe assim, a redenção. 

No Cristianismo, as figuras de Eva e Maria são imagens paradigmáticas 

de como a religião contrapõe as mulheres segundo a forma como elas 

vivenciam a sua sexualidade. Eva, por ter vontade própria, representa a 

perda do Paraíso, e Maria simboliza a submissão, a obediência e por 
isso, torna-se a detentora de todas as graças divinas (TOMITA, 2006, 

p. 153). 

 

Já na Reforma Protestante, como Jardilino (2009) nos lembra, Lutero preocupou-

se com questões para além da ordem religiosa. Para o reformador homens e mulheres 

participavam igualmente do sacerdócio universal, e dessa forma, a mulher era motivo de 

uma preocupação especial. Lutero preocupava-se com a vivência das mulheres: “o destino 

das mulheres que eram violentadas, em especial as pobres que se tornavam prostitutas” 

(JARDILINO, 2009, p.55). Lutero escreve um sermão específico a respeito do casamento 

e acerca de sua importância. Não apenas para a manutenção de uma sociedade sadia, mas, 

era uma forma de evitar o mal estar social, como os bordéis e a prostituição.  Ainda que 

como homem de seu tempo numa sociedade patriarcal, Lutero demonstrou preocupação 

em relação a educação feminina, o que pode-se considerar um grande avanço para o 

pensamento da época.  

O pensamento de Lutero, e do próprio protestantismo, traz importantes 

contribuições para um avanço na questão da posição da mulher na sociedade, contudo 

algumas interpretações patriarcais da bíblia permanecem, dando continuidade assim a 

vários pensamentos misóginos. 
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3.1 A mulher protestante 

 

Jean Baubérot (1991) ao escrever sobre a mulher protestante, coloca a seguinte 

pergunta: “Existirá um tipo específico de mulher protestante?” e logo responde: 

“Certamente que não [...] Mas isso não significa de modo nenhum que o protestantismo 

não tenha sido, no século XIX como em outras épocas, um agente ativo na formação das 

mulheres” (BAUBÉROT, 1991, p. 239).  

A Reforma instituiu um ideal de mulher diferente do postulado pelo Catolicismo 

Medieval, distanciando-se da valorização virginal e do claustro. Ao considerar, pois, o 

testemunho cristão no dia a dia da vida secular, inclusive na família e no casamento, o 

ideal de mulher passou a ser o de mãe e esposa dedicadas. O sacerdócio universal12 que 

coloca todo aquele que crê como um sacerdote acaba por conferir ao homem – pai e 

marido – uma figura central de “cabeça do lar”.  Há para Lutero “uma igualdade de 

essência com distinções de função” (BAUBÉROT, 1991, p.239). 

Há então uma certa dualidade na posição que a mulher assume dentro do 

protestantismo. Há, por exemplo, uma preocupação com a educação feminina (mesmo 

para as mulheres de posição duvidosa na sociedade). Além disso há também uma divisão 

muito marcada dos papéis sociais, impedindo que as mulheres assumam várias funções 

na vida social e eclesiástica. A mulher é submissa, uma ajudadora. Essa submissão, 

instituída à mulher por Deus13, torna a mulher valiosa no lar: ela é uma ajudadora ativa e 

participante nos trabalhos executados pelo marido.  

A ordenação eclesiástica não era permitida (e ainda não é na Igreja Presbiteriana 

do Brasil), mas o papel de esposa de pastor era bastante específico e particular. 

Ao longo do século XIX, elas estiveram mais ou menos associadas ao 
ministério do marido, e o sucesso deste dependia em parte das 

qualidades de que elas davam provas. Essas mulheres não possuem, no 

entanto, qualquer estatuto oficial, qualquer legitimidade institucional. 

Mas, na maior parte dos casos, é-lhes reconhecido, pelo menos de fato, 
um certo número de funções: recebem e visitam, ensinam e cuidam, 

podem frequentemente e sem perigo nem inconveniência deslocar-se a 

                                                
12 Dentre os princípios fundamentais defendidos pelos reformadores do século XVI, está o 

“Sacerdócio Universal dos Fiéis” ou “Sacerdócio de Todos os Crentes”. Os outros princípios, dos quais 

este decorre, são as Escrituras como norma suprema de fé e vida e a salvação pela graça mediante a fé, 

alicerçada na obra redentora de Jesus Cristo. 1 Pedro 2.5: “Também vós mesmos, como pedras que vivem, 

sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, 

agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo” (BÍBLIA). 
13 Efésios 5: 22-24: “As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido 

é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como 

a Igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos” (BÍBLIA). 
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lugares onde, normalmente, uma mulher não vai nem deve ir. 

(BAUBÉROT, p. 242) 

 

Muitas vezes essas mulheres ajudam nas funções de cuidado das 

paróquias/igrejas, tornando-se até mesmo líderes provisórias dada a ausência do pastor. 

Algumas dessas mulheres são instruídas em teologia por estudo próprio, organizando 

reuniões de orações e estudos da Bíblia. Cuidar dos membros da congregação e ensiná-

los é um trabalho constante dessa esposa: professora diplomada ou não, essa é a sua 

principal função, o ensino das crianças e, muitas vezes, das mulheres adultas é 

responsabilidade dela. 

As cônjuges dos pastores são, então, exemplos de mulheres que mesmo sem uma 

função definida, destacam-se na sociedade em que estão inseridas. Não limitavam-se a 

um lugar de invisibilidade, mantendo a humildade que lhe era devida e a moral que lhe 

era necessária.  

 

3.1.1. As mulheres missionárias 

 

As missionárias protestantes do século XIX se parecem com as mulheres de 

pastores no sentido em que conseguem, de forma indireta, sair do seu lugar e transitar por 

espaços diferentes dos que lhes eram destinados.  

Desafiam as imagens de confinamento, de representações tradicionais 

que ligavam todas as mulheres à terra e à família, como figuras dos 
modelos tradicionais que negavam vontade de fuga e de buscar 

desafios. Se os discursos imperantes na época apelam para a dissimetria 

de vocabulários – aos homens os espaços públicos como essenciais ao 

caráter e a honra da masculinidade e às mulheres o lar e a família – 
muitas delas, diante das condições em que viveram, reinventaram seus 

limites, suas inserções religiosas e formas de sobrevivência (SILVA, 

2012). 
 

Ao se deslocarem e transitarem por espaços que não seriam seus por direito, essas 

mulheres poderiam ser vistas. Elas emergem de uma vida obscurecida pela rotina e 

galgam os degraus da quase visibilidade. Essas missionárias tais como Carlota Kemper e 

Clara Gammon, corajosamente deixaram suas vidas, projetos familiares, expectativas 

sociais, perspectivas de casamentos e vieram solteiras para um país de diferentes 

costumes, e começaram a se integrar em uma vida social que lhes era alheia. Essas 

mulheres viajantes que se moviam de um país ao outro sem nenhum compromisso 

familiar, apenas sob a tutela da igreja protestante, rompiam padrões há muito 
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estabelecidos para a mulher. 

Eliane Moura da Silva (2012) expressa a necessidade de pesquisarmos a história 

dessas missionárias que se integraram à sociedade brasileira e toda a problemática surgida 

nesse processo.   

Ao viajar, inscreveram-se em outros espaços sociais que correspondiam 

a novas funções. Ao relatar suas viagens, apresentaram as tensões entre 

os consentimentos possíveis e as representações dominantes. Os 
deslocamentos revelam as ambiguidades e tentativas de subversão das 

relações de dominação e os textos das viajantes e missionárias 

apresentam incorporações culturais e exprimem valores, visões 
idealizadas e estereótipos. Analisar a formação histórica da figura social 

das missionárias significa explorar formas de construção de identidades, 

de gênero, de classes, de pertencimentos nacionais, religiosos e culturais. 

(SILVA, 2012) 

 

Devemos considerar que, para além de todo o contexto histórico para a vinda 

desses missionários protestantes para o Brasil no século XIX, a motivação primeira dessas 

mulheres era a crença religiosa de levar a mensagem “à toda criatura.” 

No século XIX, foram estruturadas as Sociedades Missionárias Femininas o que 

apenas demonstrou a força que o movimento de mulheres missionárias estava 

conseguindo. Em 1915 já haviam mais de três milhões de membros associados.  

A mulher americana do século XIX é uma mulher que sofria fortes influências do 

clima pós-guerra. O que se esperava da mulher protestante americana era, então, bem 

diferente do ideal de mulher brasileira: as americanas deveriam ser úteis, competentes no 

comando do lar e com caráter austero.   

 É necessário considerar as especificidades da cultura norte-americana 

sobre os papéis femininos, principalmente, a partir da segunda metade 

do século XIX, quando os temas da religião, da educação, da igualdade 
social, da formação de cidadãos e da democracia foram interconectados, 

principalmente após o término da Guerra Civil. Tendo como meta a 

formação da nova mulher americana, encontramos um ideal 
republicano protestante sobre a formação do caráter feminino baseado 

na austeridade, independência, na utilidade e na competência como 

esposas, mães e profissionais (SILVA, 2012). 

 

A educação feminina passou a ser defendida pelo simples motivo de que uma 

mulher com boa educação não seria apenas uma boa mãe (se algum momento viesse a sê-

lo), mas seriam mais preparadas para atuar nas escolas, nos trabalhos religiosos e 

assistenciais.  

A educação e a religião formaram os pilares nos quais as boas e competentes 

mulheres se firmavam: “as ideias de liberdade, emancipação, realização pessoal, 
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moralidade e virtudes religiosas estavam integradas ao corolário das missionárias em 

todas as atividades que empreendiam, das tentativas de conversão à educação” (SILVA, 

2012). A oportunidade  

para muitas dessas mulheres, o trabalho missionário em outros países, 

distantes e exóticos, podia ser visto com um desafio acrescido de 
deveres religiosos, uma satisfação pessoal e um comprometimento 

especial com a fé. Educação, oração, pregação e missionarismo 

integraram a sua identidade e garantiram valores morais, regras de 
conduta, respeitabilidade e suporte material em lugares distantes e 

longe de suas comunidades de origem. Sendo estrangeiras, habitando 

em espaços culturais distintos como americanas protestantes solteiras, 

as “misses” tinham um status diferente das nativas. Como outras, suas 
especificidades e comportamentos, suas “esquisitices”, vivendo de 

forma independente, longe da família e sem compromissos 

matrimoniais, em suma, independentes e afastadas de todos os 
referenciais que garantiam a feminilidade, eram passíveis de novas 

leituras e de uma inserção social diferente (SILVA, 2012). 

 

Um elemento muito importante que deve ser citado é que as mulheres americanas, 

em seu país, possuíam um espaço próprio de transição e dificilmente poderiam galgar 

diferentes lugares. Mesmo que em seus países essas mulheres missionárias fossem 

impedidas de possuírem um poder mais formalizado nas igrejas e na sociedade, no Brasil 

com a necessidade de mão de obra para atuar na administração e coordenação da missão 

elas acabavam por assumirem posições que oferecessem mais autonomia e liberdade, 

como foi o caso de Carlota Kemper quando assumiu o cargo de tesoureira da Junta de 

Missões.  

 

3.2 A educação feminina na história 

Assim como discutimos no capítulo inicial desta dissertação, entre o século XVI 

e XVIII, as pretensões educativas da sociedade se transformam em função das grandes 

mudanças ocorridas nesse período. É na transição econômica e social de uma sociedade 

feudal para uma sociedade mercantilista que surgem vários grupos sociais que buscam se 

estabelecer. A ascensão da burguesia trazia uma necessidade de uma educação que 

possibilitasse não só a erudição, mas o conhecimento necessário para negociar e trabalhar.  

Nada transforma mais os costumes de uma população do que o crescimento do 

bem estar social. Com a mudança de uma economia feudal para um sistema mercantilista, 

a Renascença acabou por revelar desejos que até então eram pouco conhecidos. A vida 

civilizada tornou-se o ideal de todo homem polido e a cultura um objetivo. Sendo assim, 
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nada mais óbvio do que a refutação de todo o sistema pedagógico medieval, que era 

considerado pobre, ineficaz, que até mesmo acabava por ensinar “seus filhos como ser 

burros, apesar dos altos custos” (LUTERO, 1995, p. 332). 

 

Entre os séculos XVI e XVIII aumentam, de forma global, as aspirações 
educativas, uma vez que a sociedade assegurou a satisfação das suas 

necessidades mais vitais. A educação medieval, reduzida para a maior 

parte das pessoas apenas à imitação dos gestos do trabalho e da oração, 
não se preocupava ainda em distinguir entre os saberes próprios de um 

ou outro sexo (SONNET, 1991, p. 141). 

 

Em 1523, Juan Luis Vives faz algo sem precedentes: publica um tratado intitulado 

La instituición de las mujeres cristianas que apoia a educação feminina desde as classes 

mais pobres, as chamadas raparigas, até as viúvas. Acreditando que o grande problema 

das mulheres nesse período era a falta de cultura e instrução, Vives apoia uma educação 

“circunscrita entre barreiras” (SONNET, p. 142). Sobre as ideias semeadas por Juan Luis 

Vives se debruçam inúmeros pensadores: desde os Humanistas até os Reformadores, 

iniciando-se assim, um período de suma importância para a história da educação 

feminina. Erasmo, por exemplo, intervém a favor de uma educação das “raparigas” de 

forma que a vida familiar e social, onde homens e mulheres dividem o mesmo espaço, 

seja mais proveitosa e harmoniosa. Na abadia de Thélème, Rabelais (ANO) propõe o 

desenvolvimento conjunto de homens e mulheres, “os dois sexos, igualmente livres, bem 

nascidos e bem instruídos, evoluem numa perfeita harmonia” (SONNET, p.143). 

Lutero adere a essa concepção de passagem dos Tempos Medievais para Tempos 

Modernos fazendo coro com os humanistas ao tratar a educação feminina com tanta 

importância. É claro que não podemos dizer que ele iniciou o debate sobre o tema, 

contudo a maneira como ele colocou a necessidade de se ensinar as mulheres não como 

uma opção, mas como uma obrigação eleva a discussão a outro patamar. 

Também uma menina pode dispender diariamente uma hora para ir à 
escola e, ao mesmo tempo, cumprir perfeitamente suas tarefas 

domésticas. Porque seguramente gasta mais tempo com dormir, dançar 

e jogar. [...] Os destaques dentre eles, porém dos quais se esperaria 

poderem tornar-se pessoas qualificadas para o cargo de professores e 
professoras [...] (LUTERO, 1995, p.320).  

 

Lutero entendia que tanto homens quanto mulheres recebiam um chamado para 

servir ao evangelho, participando assim do sacerdócio universal. Essa “igualdade de 

direitos” perante a Deus, possibilitava que as mulheres buscassem uma instrução formal 

e até mesmo trabalhassem como professoras (JARDILINO, 2009). “Tal como fez a ti e a 
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mim, assim somos, eu um homem e tu uma mulher. E Deus quer que essas boas criaturas sejam 

honradas e respeitadas como obra divina, e não permite que o homem despreze ou ridicularize a 

mulher ou a moça” (LUTERO, 1995, p.161). 

Reclamando-se da autoridade das Escrituras para fundamentar sua 

doutrina, Lutero, logicamente, aspira a que todos, homens e mulheres, 

recorram a elas, e, portanto, saibam ler. Neste sentido, a Reforma é 
portadora de alfabetização. Mas, ao mesmo tempo que faz a apologia 

da multiplicação de escolas elementares para raparigas e rapazes, 

Lutero fecha duplamente o espaço de saber tolerado às mulheres. 

(SONNET, p. 143) 
 

Em sua obra, o reformador demonstra uma preocupação com a vivência das 

mulheres, principalmente em relação a um grande vício social: a prostituição, cuja cura 

seria o matrimônio. Ao tratar sobre diversos assuntos pertinentes à vivência cristã, Lutero 

não relega as mulheres ao esquecimento, algo comum na própria história. Contudo, não 

podemos ser anacrônicos e buscar um sentido libertador e feminista em seus escritos. 

Podemos somente perceber no contexto da Reforma uma grande novidade no que diz 

respeito à participação da mulher na vida social e até mesmo na história. Mesmo que a 

Reforma tenha trazido uma grande abertura à educação feminina, o lugar da mulher ainda 

é aquele postulado em um modelo patriarcal, o de esposa e mãe. 

 

O destino feminino, sujeito a uma função reprodutora vital para uma 

população que não domina a sobrevivência dos seus filhos, condiciona 
o empenhamento na educação das raparigas. Elas têm de ser mães, custe 

o que custar, e uma vez que serão mães há que inculcar-lhes – para que 

os transmitam – os valores religiosos e morais em que assenta o corpo 
social. As raparigas aprendem finalmente a ler porque a leitura fixa os 

ensinamentos da religião, mas a sociedade não tem realmente 

necessidade de que elas saibam mais. (SONNET, p.178) 

 
 

A reação católica para as propostas da Reforma foram postuladas no Concílio de 

Trento (1545-1563) e os planos para a educação dos fiéis “na doutrina correta foram, 

desde a mais tenra idade” (SONNET, p.144). As propostas foram colocadas em práticas 

através de um esforço educador nas missões e pregações. A educação infantil foi feita por 

meio da catequese, mesmo que o enfoque não fosse primeiramente a alfabetização das 

crianças. Na virada do século XVI para o XVII, “os reformadores católicos compreendem 

então o papel chave que a rapariga pode desempenhar num processo de reconquista 

religiosa e moral da sociedade no seu conjunto”, pois há, em cada mulher o potencial de 

atingir de atingir várias famílias (aquela a que ela dará luz e também a de seus filhos por 

intermédio dos seus ensinamentos) e restaurar a fé católica e também a moral cristã 
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(SONNET). Essa noção da importância do papel feminino, dá à Igreja Católica uma 

motivação para uma ampliação na educação da mulher.  

Graças à multiplicação das congregações dedicadas ao ensino das 
raparigas, o antigo privilégio de algumas atinge novas camadas sociais. 

As mais ricas vão para internatos conventuais caros, as mais 

desfavorecidas sentam-se nos bancos das escolas de caridade. A 

educação assim promovida visa formar boas mães cristãs. O molde que 
lhes dará forma, sem evolução significativa durante  três séculos 

desenha-se nos círculos da elite devota que sustenta financeiramente e 

dirige espiritualmente as novas instituições.  (SONNET, p. 145) 

 

3.3.  A educação feminina no Brasil 

 

No Brasil a educação foi durante muito tempo efetuada pela Igreja Católica, mas 

com os conflitos entre a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus, sua influência foi 

diminuída significativamente.  

Nos tempos coloniais, a Igreja Católica tinha conseguido grande 
poderio através de técnicas eficientes de controle ideológico da 

população sob a égide da fé religiosa. Os conflitos posteriores entre a 

Companhia de Jesus e a Coroa Portuguesa impediram que esta última 

pudesse influir mais amplamente na escolaridade do povo, embora a 
estratégia da Monarquia não se concentrasse em esclarecer a população 

por meio de um sistema escolar que possibilitasse seu desenvolvimento 

(ALMEIDA, 2004, p. 65). 
 

Para a população em geral, a educação era na prática quase inexistente. Para as 

mulheres, então, não havia nenhuma preocupação na criação de uma educação formal que 

as atendesse. Se alguma família desejasse que suas filhas fossem educadas isso 

normalmente acontecia dentro do próprio seio familiar e com conhecimentos diferentes 

do que eram oferecidos aos meninos, pois o papel social da mulher nessa sociedade era 

bem diferente do papel masculino. 

Os poucos conventos (ou recolhimentos) existentes, na Bahia e Rio de Janeiro, 

ofereciam a oportunidade de aprendizagem de técnicas como costurar, bordar, cozinhar, 

assim como conhecimentos de latim, música e, principalmente, ler, escrever e fazer 

contas. A mulher deveria ser ensinada para o trabalho eficiente no lar, que era o seu 

principal papel na sociedade. 

No Brasil Império o poderio da Igreja Católica foi abalado: ordens monásticas 

fecharam as portas e a criação de novas ordens proibida; inibiram-se a vinda e morada de 

padres em solo brasileiro sem a prévia autorização da Coroa; e houve perdas de contratos 

e propriedades por parte da Igreja. No Brasil República a situação entre o governo 



68 

brasileiro e a Igreja agravou-se com o Decreto n.119 de 7/1/1890 que possibilitava a 

liberdade de culto e a laicização de vários direitos civis. A modernidade e urbanização do 

país, insuflaram a discussão à respeito da educação feminina “e a antiga mulher colonial 

se tornaria um anacronismo em vista das exigências sociais da urbanização” (ALMEIDA, 

2007, p.91). 

As primeiras escolas para educação feminina são de 1836, na Província de São 

Paulo, quando foi criada a Fazenda Nacional de Agricultura onde se buscava ensinar às 

meninas órfãs o ofício do lar, a leitura, escrita e os dogmas cristãos. Mesmo que se tenha 

notícia de escolas para ambos os sexos na capital, sabe-se que a iniciativa era ainda 

inoperante e residia na mão de particulares. Professoras particulares/preceptoras 

/governantas de outros países que ensinassem nos lares de famílias ricas eram sinal de 

requinte e distinção social, mas pouco conhecimento tinham da história brasileira ou até 

mesmo do próprio português, oferecendo um ensino precário. Todavia, essas professoras 

particulares ofereciam uma saída à falta de perspectiva de ensino para as meninas no 

Brasil da época (ALMEIDA, 2007, p.93).  

A educação feminina era desvalorizada e a mentalidade que proibia o mínimo de 

liberdade feminina acabava por minar as possibilidades de uma instrução 

institucionalizada para as mulheres. O pouco de ensino que era dedicado às meninas nas 

fazendas e nos lares eram voltados para o trabalho do lar e habilidades como dança e 

música que denotavam uma boa educação e terminavam com o acontecimento do 

casamento, evento que acontecia muito cedo nessa época. 

A mentalidade vigente desde a colônia dava pouco valor à instrução 

feminina, concentrando sua atenção nas normas sociais que impediam 

as mulheres de ocupar espaços sociais e até mesmo saírem 
desacompanhadas. Essa imagética estendeu-se ao longo do Império e, 

até mesmo, durante os anos republicanos. Por conta dessas normas, os 

pais preferiam educar suas filhas em sua própria casa por meio de 

professoras particulares ou clérigos. (ALMEIDA, 2007, p. 93) 

 

Se alguma mulher desejasse trabalhar como professora particular ou em alguma 

instituição de ensino privada, era preciso fazer um exame público que era ofertado na 

capital de São Paulo no Palácio do Governo. Normalmente as mulheres que desejavam 

esse ofício eram normalmente carentes e de baixa instrução, pois o trabalho no magistério 

era conhecido por sua baixa remuneração e reputação.  

Em 1839, o número de turmas para instrução masculina e o número de turmas 

dedicadas à instruir meninas eram extremamente díspares: 48 classes públicas para 
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meninos e apenas 7 para as meninas. A precariedade do sistema escolar também era 

notável, professores despreparados ensinando em prédios com pouca estrutura 

(ALMEIDA, 2007). Com a falta de professores preparados para a sala de aula, iniciou-se 

a discussão sobre a necessidade da criação do ensino normal no modelo francês, de modo 

a suprir a demanda do ensino público de educadores capacitados. 

Gradualmente a tarefa de ensinar foi sendo transmitida às mulheres e com a 

criação do ensino normal acentuou-se essa transferência.  No ano de 1847, no Seminário 

das Educandas, foi criada a Escola Normal que visava instruir gratuitamente e habilitar 

as órfãs e jovens de pouco poder aquisitivo que se interessassem pela profissão de 

professoras, tendo o compromisso de que após formadas iriam trabalhar no ensino público  

(ALMEIDA, 2007). 

O ensino protestante chega então como uma brisa de modernidade para o Brasil: 

ensinando meninos e meninas que até então tinham poucas oportunidades ou contato com 

um curso formal e bem estruturado.  

O ideário de uma educação que atingisse a toda a população e que o 

ensino de crianças estivesse sob responsabilidade feminina fez com que 

as missionárias protestantes fossem as principais incumbidas do 

trabalho nas escolas. A concepção do trabalho no magistério como 
vocação e de glorificação da palavra de Deus, de acordo com a ascese 

protestante, não poderia alijar da sua realização o sexo feminino, por 

mais difícil que se apresentasse (ALMEIDA, 2007, p.138). 

 

A oportunidade de aprendizagem em uma instituição que, além de uma estrutura 

completa, poderia oferecer ensino de qualidade era o que essas meninas e mulheres do 

século XIX encontravam no Instituto Evangélico de Lavras. Podemos ver no seguinte 

trecho de um panfleto de propaganda do Instituto: 

A vossa filha necessita de instrução e cultura. Onde podeis melhor 

adquiri-las? 

 
A educação da vossa filha 

 

 Deveis ter pensado muito sobre o problema – onde farei a 
educação da minha filha? Querendo que ela tenha a instrução necessária 

para entrar nalguma carreira profissional, para o magistério, ou que ela 

possa ser uma boa dona de casa, a preocupação é a mesma. Onde serão 

encontradas as condições que são desejadas para a boa educação da 
vossa filha? Os moços são mais independentes e não necessitam de um 

cuidado tão esmerado – mas a moça!? Desejais colocar a vossa filha 

num ambiente seguro e sadío, mas onde ao mesmo tempo não lhe falte 
nenhuma oportunidade para um preparo adequado ao momento 
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presente – quando as moças e senhoras já entram na luta pela vida 

muitas das vezes fóra do lar? Todo o cuidado é pouco; senão pela falta 

de um preparo sólido ou por excesso de afastamento de uma vida 
normal a moça pode se encontrar mal aparelhada para enfrentar os 

embates da vida prática. Com 64 anos de prática na educação de moças, 

garantimos um cuidados, na boa educação (REFERENCIA).  

O oferecimento de cursos que pudessem fornecer uma educação para a mulher, 

para a atuação no magistério ou “carreira profissional”, trazia um grande impacto na 

sociedade brasileira. Vale ressaltar, que esses cursos eram ministrados e muitas vezes 

administrados por mulheres competentes e bem educadas.  

O trabalho dessas missionárias como professoras não era só bem visto como 

também incentivado. Ao contrário da Igreja Católica que mantinha sérias reservas a 

respeito do trabalho feminino, os missionários protestantes entendiam que o trabalho 

dessas mulheres missionárias era indispensável.  

Desde os anos 1880, várias políticas educacionais vinham sendo 

implantadas no Brasil sobre a educação feminina, inspiradas em ideias 
positivistas e cientificistas em voga. Procuravam alcançar as mulheres 

de elite e das classes populares. Ideias sobre educação feminina eram 

múltiplas e tanto refletiam como estabeleciam relações permeadas pelas 

divisões de gênero, classe, etnia e poder da sociedade brasileira do 
período. Estabeleciam hierarquias e proximidades e, de um modo geral, 

pensavam a educação feminina como parte da função materna: 

enfatizavam a educação para formação do caráter feminino, das futuras 
mães da Nação. Como educadoras das gerações futuras, o papel 

primordial que deveria ser desempenhado pelas mulheres era o de pilar 

doméstico e sua instrução era um complemento à função social de 
educadora dos filhos. Contudo, esse período foi, também, o da 

profissionalização das mulheres como professoras, estabelecendo um 

novo jogo de representações das funções femininas. O trabalho 

profissional como professora, atividade remunerada feminina, sempre 
conservou um caráter vocacional, de missão marcada pela abnegação e 

dedicação: a docência seria uma extensão da maternidade espiritual 

exercida sobre os alunos e alunas (SILVA, 2012). 

 

No livro The Evangelical Invasion of Brazil, escrito por Samuel Gammon e 

publicado em 1910, há uma compilação do número de missionários que estavam no Brasil 

nessa época. Podemos perceber que de um total de 173 missionários, 92 eram mulheres, 

ou seja, mais da metade de todo o contingente missionário da época era composto por 

mulheres (casadas ou solteiras) e mesmo assim, há poucos relatos sobre a participação 

feminina nessa obra missionária. 

No Instituto Evangélico de Lavras, esse quadro não diferia da realidade brasileira. 

Desde a sua fundação, as missionárias foram parte fundamental do processo de 
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consolidação da Instituição: Carlota Kemper e Guilhermina Gammon (a primeira esposa 

de Samuel Gammon) foram as primeiras a dirigir o colégio tendo como professoras d. 

Elisa Reed e d. Sara Chambers. Em 1898, a missionária Margarida Youell tornou-se a 

diretora da escola até o ano de 1904, quando Rute See assumiu o posto. 

Nos Prospectos do Instituto Evangélico de Lavras, podemos acompanhar a 

participação dessas missionárias no quadro pedagógico da Instituição.  Em 1929, o corpo 

docente do Instituto era assim organizado: 

Quadro 3– Mulheres no Instituto Evangélico de Lavras 

 Homens Mulheres Total 

Curso Primário e 

Complementar 

4 11 15 

Secundário e Superior 16 5 21 

Musica 3 1 4 

Instrução Militar-

Gymnastica 

2 0 2 

Total 25 17 42 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Aqui podemos perceber a predominância do trabalho feminino no ensino primário 

e complementar e na música. 

O corpo administrativo era composto por 19 pessoas, sendo que a diretoria era 

formada por Charles C. Knight (presidente/reitor), Benjamin H. Hunnicutt (Vice-

presidente/vice-reitor), Hattie Tannehill (Diretora do Collegio Kemper), John H. 

Wheelock (Tesoureiro e diretor da Escola Agricola), Anna Alvarenga (diretora do 

Internato do Col. Kemper) e Clara Gammon (Diretora do Curso Annexo do Gymnasio).  

Dessas 19 pessoas, 9 eram homens e 10 mulheres. 

Em 1941 a diretoria do já Instituto Gammon era composta por Frank Baker 

(presidente), Lawrence Calhoun (vice presidente), Alfredo Anders, Jaziel Rezende, 

Margaret Carnahan e Nair Paranaguá. O corpo administrativo era composto por 12 

pessoas, sendo 5 dessas mulheres. 
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O corpo docente era organizado da seguinte forma: 

Quadro 4- Corpo docente em 1941 no Instituto Gammon 

Homens Mulheres Total 

33 12 45 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Para as mulheres eram reservados os cursos de música, jardim da infância, curso 

primário, inglês, latim, matemática e geografia, Artes domésticas, desenho, educação 

religiosa, português, datilografia e taquigrafia no Colégio Carlota Kemper. Os cursos 

mais avançados eram deixados aos professores homens. Exceto as missionárias que 

possuíam cursos superiores no Estados Unidos, a maioria das professoras eram formadas 

normalistas pelo Colégio Carlota Kemper. O Curso Normal do Colégio Carlota Kemper 

foi iniciado em 1910 de forma muito modesta, mas aos poucos ganhou a atenção devida. 

Clara Gammon escreve sobre o curso: 

o ensino normal começou muito modestamente em 1910, mas foi aos 

poucos se aperfeiçoando e se tornando, cada vez mais, um 
departamento que exigia muita atenção. [...] Entretanto, tornava-se 

patente que era indispensável o reconhecimento da escola pelo governo 

do Estado, a fim de que as professoras diplomadas pudessem prestar 
melhor serviço, tanto às escolas evangélicas como às públicas. [...] Era 

necessário um constante entendimento com os secretários de Educação 

e governadores do Estado. Foram realizadas inúmeras viagens a Belo 
horizonte, com o maior desconforto e repetidos fracassos. Era sempre 

recebido com a máxima cortesia, faziam-lhe as mais firmes e cabais 

promessas, mas corriam os anos e não vinha o decreto esperado 

(GAMMON, 1953, p. 118 e 119). 

A oportunidade do estabelecimento do curso normal do Instituto se deu devido a 

uma crise financeira da Escola Normal oficial da cidade de Lavras. Permitiram, assim, 

uma negociação para que os direitos de equiparação da escola fossem transferidos ao 

Instituto, negócio posteriormente desfeito. 

No Prospecto de 1924 podemos encontrar uma descrição/propaganda do curso 

Normal do Instituto: 

a Escola Normal do Instituto Evangelico mantêm um curso mais 

completo do que o das escolas officiaes do Estado. Em seu valor 

cultural, é egual ao curso do gymnasio com o qual é quase idêntico até 

o fim do 2º anno de madureza (IV gymnasial) (Prospecto do Instituto 
Evangelico, 1924, p. 25). 

 

Interessante perceber que por mais que o Curso Normal fosse normalmente 
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voltado às mulheres o Prospecto busca ressaltar que o curso possuía importância tanto 

para os homens quanto para as mulheres. 

Pedimos atenção especial para o facto de ser este curso Normal 
oferecido aos moços bem como às moças. Os interesses da instrucção 

popular no Estado e na União estão reclamando energicamente o 

concurso de homens technicamente preparados. É de urgente 

necessidade que se preparem por meio de cursos profissionais, homens 
aptos para os misteres de directores de grupos e de inspectores 

technicos. O nosso Curso Normal procura satisfazer esta necessidade 

(Prospecto do Instituto Evangelico, 1924, p. 25, 26). 
 

A educação feminina no Instituto Evangélico de Lavras propunha uma educação 

completa que pudesse oferecer à essas mulheres uma formação cultural e prática, tanto 

para que pudessem trabalhar como professoras quanto como donas de casa com uma 

formação irrepreensível.  

Moças nos Cursos Oficiais 

O Ginásio aceita no internato, como no externato, alunos de ambos os 

sexos. O número de moças que fazem os cursos oficializados Ginasial 

e Comercial cresce dia a dia. As vantagens destes cursos fundamentais 

para as moças são inúmeras. No Ginásio, os mesmos cursos são 

perfeitamente acessíveis às moças.  

É recomendável às moças que aspiram ao magistério que façam o curso 

ginasial. O certificado de aprovação na 5ª série permite a matrícula na 

Escola de Aperfeiçoamento (Escola Normal Modelo) bem como no 

Instituo Nacional de Música e nas Escolas Superiores do país. [...] As 

moças, assim aparelhadas, estarão aptas para ocupar lugares de 

destaque na esfera das atividades educacionais do Brasil.  

As alunas internas são alojadas no Colégio Carlota Kemper 

inteiramente sob o regime interno daquele estabelecimento. Elas veem 

às aulas do Ginásio especialmente escolhida para este mister, havendo 

no prédio escolar uma sala de repouso exclusivamente para alunas 

(Prospecto do Instituto Evangélico de Lavras, 1938, p. 17). 

 

Era preocupação da Instituição, também, oferecer um ambiente sadio, seguro e 

rigoroso que transparecesse a moral e bons costumes protestantes deixando os pais 

despreocupados em relação a honra de suas filhas. De modo a assegurar que essas moças 

estariam protegidas de influências indesejadas de rapazes, a regra de visitação era extra 

rigorosa para essas alunas:  

para evitar complicações e incidentes desagradáveis, os pais ao 

matricularem suas filhas, devem indicar as pessoas que poderão visita-

las. Cavalheiros não indicados nestas listas devem trazer autorização 
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dos pais, por escrito, para poderem visitar as alunas (Prospecto do 

Instituto Evangélico de Lavras, 1938, p. 27). 

 

O Colégio Carlota Kemper e seus cursos oferecidos para moças foram visitados 

pelo Inspetor Regional de Ensino, Candido Prado, no ano de 1918, visita essa reportada 

no relatório a seguir: 

TERMO DE VISITA 

Tive o grato praser de visitar, hontem e hoje, o Collegio Carlota 

Kemper, nesta cidade de Lavras. Internato e externato para o sexo 

feminino, é uma secção do Instituto Evangélico, o importante 
estabelecimento de instrucção e educação dirigido pelas intelligentes e 

preparadoras preceptoras Miss Charlotte Lourdes e Miss Katharine 

Boockwalter que tem como auxiliares professores e professoras do 
Gimnasio de Lavras. 

 Percorri as aulas, assistindo as do Curso primário, e notei o 

adiantamento das alumnas e a competência dos professores; observei a 
disciplina escolar e examinei o prédio e suas dependências. 

 Alumnas matriculadas – 84, assim classificadas: curso primário 

– 43, complementar – 22 e normal – 19. 

 Lavras, 26 de outubro de 1918 
 O Inspector Regional do Ensino na 14ª  

 Candido Prado. (PRADO, 1918) 

 

No momento da visita o Colégio contava com 84 alunas no total e foi amplamente 

elogiado por sua disciplina e dependências. Em 1926, uma outra visita foi feita e o 

relatório enviado diretamente à Clara Gammon, no qual a missionária também recebe 

inúmeros elogios à respeito do desempenho dos alunos: 

 

 Bello Horizonte, 6 de Maio de 1926 
 

 Senhora Professora. 

 

 Com grande satisfacção, venho communicar-vos que o Sr. José 
James Zig-Zag recebeu excellente impressão desse instituto de ensino, 

cujos alumnos, no dia de sua visita, revelaram bom aproveitamento, em 

geral. 
 Espero que continuareis a prestar á infância dessa adeantada 

cidade os melhores serviços, com a cooperação de vossas dedicadas 

auxiliares, quanto á diffusão do ensino primário, observando, 

entretanto, as instrucções do citado funccionario. 
Saudações. 

Á Sra. d. Clara Gammon, professora particular em LAVRAS 

(SECRETARIA DO INTERIOR, 8ª Secção, N. 587). 
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3.4. Carlota Kemper 

 

No Instituto Evangélico de Lavras temos notícias de várias missionárias que 

dedicaram seu tempo e esforços para o desenvolvimento da educação e a propagação do 

evangelho na região. Contudo, nesse trabalho focaremos em apenas duas dessas 

missionárias: Carlota Kemper e Clara Gammon.  

Em 1882 a educadora Carlota Kemper veio para o Brasil como professora do 

Colégio Internacional e missionária, já possuindo a responsabilidade de liderar o 

departamento de meninas deste colégio. Nessa época, Carlota com 45 anos, havia 

trabalhado a maioria deles como professora em diversos colégios dos Estados Unidos: 

Como mestra amada e amiga bondosa, esteve em íntima e constante 
relação com centenas de espíritos de eleição das nossas moças e por 

vinte e seis anos com mãos divinamente guiadas e adestradas, com 

ideais nascidos de cima, ajudou a formação de vidas e a modelação do 
caráter daquelas que se tornaram mães e avos das mais belas e nobres 

filhas da Virginia e de todos do Sul (SYDENSTRICKER, 1941). 

 

O colégio se desenvolveu e conquistou boa fama, chamando a atenção, não só dos 

habitantes, como também do próprio Imperador D. Pedro II, que palestrou com D. Carlota 

e acabou por se mostrar impressionado com a capacidade da missionária. 

Um incidente digno de nota, naquele tempo, foi a visita do imperador 

D. Pedro II, que observou tudo com cuidado e palestrou com D. Carlota, 
mostrando-se muito impressionado. Em seguida, visitou a escola 

pública. D. Carlota contava que, nessa ocasião, quando as crianças 

recitaram o Credo dos Apóstolos, no ponto em que disseram: “Creio na 
Imaculada Conceição...”, o imperador fez sinal com a mão para que 

interrompessem, dizendo: “Parem. Isso não é parte do nosso credo; é 

um dogma recente da Igreja, proclamado em 1854 e não tem lugar no 
Credo dos Apóstolos (GAMMON, 2003, p.36). 

 

 

Segundo o Secretário da Junta de Missões em 1901, Speer, na questão da 

participação feminina na sociedade brasileira, o missionário Dr. Eduardo Lane afirma: 

O Brasil herdou de Portugal um sistema social que considerava a 
mulher como um mero incidente nos assuntos do homem, um apêndice, 

um dispositivo agradável para sua gratificação e uso, necessária, mas 

sempre subordinada e inferior. O homem, do antigo regime, era o 
senhor e mestre, dispondo de suas filhas em casamento como interesse 

comercial ou conveniência. A esposa estava em completa sujeição, e as 

fêmeas da família eram guardados com ciúme turco. Após a separação 

de Portugal, a condição da mulher começou a melhorar. Ainda assim, 
no final do século XIX era comum para os homens bloquear suas 

esposas e filhas de forma segura no andar de cima da casa quando iam 
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para a empresa (...) tudo isso foi alterado no Novo Brasil e a 'questão da 

mulher' avançou; já temos jornais de diversas mulheres, ela invadiu a 

vida empresarial, literatura e profissionalmente, entrou para muitos 
setores que supostamente pertencem exclusivamente a homens 

(SPEER, 1901). 

 

D. Carlota foi o exemplo dessa quebra de paradigma. Em uma homenagem a ela 

no periódico O Instituto de 1930, o autor se pergunta: 

qual a razão por que um nome de mulher se torna célebre e é repetido 

com respeito e admiração ainda quando os annos se succedem após a 
sua morte? Porque é que o nome d. Carlota Kemper, evocativo, perdura 

na memória de quantos a conheceram, quando jazem no anonymato do 

esquecimento tantas heroínas, que venceram uma existência inteira de 
soffrimento e resignação, tantas mães soffredoras e abnegadas? [...] D. 

Carlota se impoz ao respeito e a admiração não só pelo seu vasto saber, 

pelas maneras affaveis e distinctas de sua fina educação, pela sua 

operosidade máscula, ou pelo zelo escrupuloso no cumprimentos dos 
deveres, mas porque, além disso e acima de tudo, ella collocava o amor 

ao seu Mestre e Salvador Jesus (O INSTITUTO, 1930, p.1). 

 

Ressaltamos aqui que a expressão usada para elogiar D. Carlota “operosidade 

máscula” é um exemplo de uma noção de gênero em que o masculino significa o positivo, 

o de valor. Uma noção moral fortemente inserida no universo protestante, em que a 

mulher, por mais ativa que possa ser, nunca poderá ocupar um lugar de direito masculino. 

A própria organização feminina na Igreja Presbiteriana do Brasil, a SAF (Sociedade 

Auxiliadora Feminina)14 criada em 1884 no Recife e organizada em 1920 em Lavras, 

possui um moto bastante interessante, que busca reafirmar o papel feminino de 

auxiliadora e reforçar a noção bíblica de submissão: “Sejamos Verdadeiras Auxiliadoras, 

Irrepreensíveis na Conduta, Incansáveis na Luta, Firmes na Fé e Vitoriosas por Cristo 

Jesus” (SAF, 201615).  

A cultura greco-judaíca-cristã valoriza o homem viril, branco, adulto, 
rico, monogâmico e heterossexual. Como vimos toda a linguagem 

corrente está impregnada por um dimorfismo cultural que transforma o 

universo numa dualidade sexuada e hierarquizada cujo polo superior é 

representado pelo homem-marido-pai (adulto másculo) e o polo inferior 
pela mulher-esposa-mãe. O discurso sexista legitima esta situação 

tornando-a natural e a-histórica (ALVES, 2001, p.8). 

 

                                                
14 A SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, em algumas Igrejas da mesma denominação é 

chamada de SAS, Sociedade Auxiliadora de Senhoras. 
15 SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA. Quem somos. Símbolos do Trabalho Feminino. 

Disponível em < http://www.saf.org.br/quem-somos/simbolos-do-trabalho-feminino/ > Acesso em: 12 de 

mar. de 2016. 
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Figura 6 - Carlota Kemper em idade avançada 

 

Fonte: GAMMON, 2007. 

Sydenstricker faz questão de ressaltar que embora D. Carlota fosse uma mulher 

de decidida vocação intelectual, nem por isso se mostrava masculina ou não sabia 

conversar com as mulheres sobre os assuntos domésticos (SYDESNTRICKER, 1941, 

p.48). A criatividade, a inteligência e a vocação para os estudos eram, sem dúvida, 

características masculinas que ao serem desenvolvidas em uma mulher geravam no 

mínimo uma situação de estranhamento (GILBERT; GUBAR, 1979). 

D. Carlota, aparentemente veio ao mundo para contradizer as normas: se uma 

mulher deveria ser bela e se contentar nos trabalhos do lar, ela era segundo seu pai e seus 

irmãos, feia e deveria “ser muito boa para compensar a sua feiura” (SYDENSTRICKER, 

1941, p.XX). Esse estigma nela colocado desde muito pequena, gerou uma timidez e uma 

introspecção que prejudicou a sua mocidade (SYDENSTRICKER, 1941). A noção de 

beleza ligada a mulher e os padrões colocados pela sociedade oprimiram a jovem Carlota 

e modificaram seus caminhos: “D. Carlota, por que a senhora nunca se casou? Numa 

resposta breve, simples e pronta, com aquele leve sorriso característico, em que o lábio 

inferior se tornava mais proeminente, ela disse: ‘Porque eu sempre fui feia’” 

(SYDENSTRICKER, 1941, p.53). Desde pequena tendo de si essa visão de mulher 

“feia”, D. Carlota procurou se desenvolver em outras áreas, dedicando-se em tempo 

integral ao seu trabalho e estudos.  

A leveza do belo feminino faz com que a ciência seja, para ela, árida 

demais. Teria Kant ainda razão? A pergunta "Seria a inteligência um 

atributo masculino?" Transformar-se-ia em "Queremos ser inteligentes 
e despertar apenas o respeito masculino e não mais seu amor"? Poder e 
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inteligência são atributos eróticos masculinos, e beleza e juventude 

atributos eróticos femininos (BORGES, 2005, p.3). 

Figura 7- Livro publicado por Margarida Sydenstricker a partir do diário de 

Carlota Kemper 

 
Fonte: Traca16 

 

Não podemos, em momento, algum colocar anacronicamente um sentimento 

feminista nas atitudes de D. Carlota, pelo contrário, ela sempre buscou ser o mais 

tradicional possível em suas maneiras. Procurava nunca falar publicamente na frente de 

homens, nem mesmo para fazer uma oração e quando se tornava indispensável o mesmo, 

pedia a alguém que o fizesse por ela (SYDESNTRICKER, 1941, p.85). Suas alunas 

sempre disseram que ela preferia aos meninos, pois considerava que as moças eram 

normalmente as responsáveis pelas faltas dos rapazes. “‘Sempre, sempre a sedutora Eva’, 

respondia ela. E uma das suas ex-alunas, agora mulher, e que nos contou isto, já começa 

                                                
16 TRACA CAPAS Disponível em: < https://www.traca.com.br/capas/135/ 135630.jpg> Acesso  

 

https://www.traca.com.br/capas/135/%20135630.jpg
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a reconhecer que d. Carlota tinha razão...” (SYDENSTRICKER, 1941, p.52).  A 

missionária era uma professora dedicada que acabava por despertar a admiração de seus 

alunos. Na carta abaixo, Carlota responde a uma felicitação feita por um de seus alunos: 

 

Querido irmão e ex-discípulo, 

 Venho por estas poucas linhas agradecer-vos a vossa amável 

carta que chegou nas mãos uns dias depois do 21 de Agosto, mas que 
em nada era menos appreciada por causa da demora. É sempre para mim 

motivo de muito prazer a haver um logar na memória dos jovens a quem 

tem sido o meu privilégio ajudar e animar nos seus estudos; e sem 
dúvida, entre aquelles de quem tenho gratas recordações vós tendes um 

logar [cativo conspious – ilegível].  

 Apreciei altamente a vossa lembrança de meu aniversário e as 

bondosas palavras de congratulação. 
 Pensava que pudesses responder como desejava a vossa carta, 

mas a falta de vista difficulta muito a escrever, e nada me ajuda o olho 

a ler. Mas de meu coração desejo para vós as mesmas bençams e a 
mesma graça que vós tendes para mim, a presença constante do melhor 

Amigo e a paz que sobrepuja todo o entendimento e bom êxito em tudo. 

 Com saudações affectuosas 

 Vossa velha mestra e amiga. (CARLOTA KEMPER.  Lavras, 

Minas, 6 de setembro de 1923) 

 

3.5. Vida e memória de Carlota Kemper 

 

Um relato poetizado da vida de D. Carlota Kemper foi publicado em 1941 pela 

editora Limitada de São Paulo, escrito pela colega missionária Margarida Sydenstricker. 

O livro se baseia no diário (fonte não localizada)17 de D. Carlota e reconta sua história de 

vida desde a infância até a morte. Ao citar trechos do próprio diário, a autora os coloca 

entre aspas, visando demonstrar uma fidelidade aos escritos da missionária. 

 

                                                

17 Embora vários órgãos documentais da Igreja Presbiteriana, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados 

Unidos, tenham sido contatados, o diário da missionária Carlota Kemper permanece desaparecido, restando 

apenas o relato feito por Margarida Sydenstricker. 
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Figura 8- A jovem Carlota Kemper 

 

Fonte: GAMMON, 2007.  

 

Sydenstricker começa por relatar os antepassados mais importantes de D. 

Carlota, como seu avô, coronel do exército prussiano que se estabeleceu na Virgínia, lugar 

onde a missionária nasceu no ano de 1837 no dia 21 de agosto. Seu pai, William Samuel 

Kemper, era diretor da Universidade da Virgínia e buscou desde cedo “dar-lhe uma 

educação completa, que a puzesse a coberto das contingências da vida” 

(SYDENSTRICKER, 1941, p.8). Era dotada de uma inteligência excepcional, tendo 

estudado matérias como psicologia, matemática avançada, alemão, latim, italiano, 

francês, conhecendo sobre grego e hebraico; e também estudos musicais como piano e 

“guitarra” (SYDENSTRICKER, 1941, p.13). 

Nos anos da Guerra Civil, seu pai serviu ao exército confederado como oficial 

intendente e Carlota Kemper trabalhou como sua secretária no campo, tendo mantido 

consigo a tristeza da derrota (SYDENSTRICKER, 1941). Lecionou em várias escolas 

tendo dedicado 12 anos de sua vida ao atual colégio e Universidade Mary Baldwin. 

Esperava-se que Kemper tomasse o lugar de Miss Baldwin como dirigente da instituição, 

contudo sua decisão de se tornar missionária a afastou desses planos, mas nunca deixou, 

por muito tempo, o trabalho de educadora. 

Desde os seus desoito anos, com alguns curtos intervalos, d. Carlota 
passou a sua vida na sala de aula... “às vezes entre moças que mal 

desabrochavam para a vida, escreve ela no seu diário, outras entre 
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moços que viviam sonhando os seus sonhos – sonhos áureos – do que 

viriam eles a ser...” (SYDENSTRICKER, 1941, p.42). 

 

No Brasil, já citamos parte da trajetória da missionária e seu trabalho tanto em 

Campinas quanto na cidade de Lavras. Já trabalhando no Instituto Evangélico de Lavras, 

Sydenstricker cita vários trabalhos feitos por D. Carlota, como traduções de vários livros 

e sermões, além de textos de sua própria autoria, contudo nenhum desses textos 

encontram-se disponíveis. 

Na loteria da vida é raríssimo tirar uma sorte grande. A minha cidade 
de Lavras, no entanto, tirou certa vez duas sortes grandes, representadas 

por dois insignes educadores, dignos compatriotas de Horacio Mann. 

 Para mim é gratissimo recordar seus nomes queridos e 
beneméritos. São elles o Dr. Samuel Gammon e Dª Carlota Kemper, de 

venerável memória, que fundaram em Lavras o Instituto Gammon, 

abrangendo o Gymnasio de Lavras, a Escola Agrícola, o Collegio 
Carlota Kemper e a Escola de Commercio. (ACRÓPOLE ÓRGÃO DE 

DIVULGAÇÃO CULTURAL DA TRIBUNA DE LAVRAS Nº 29 

(ANO VII – 1/86)    Editor-Redator: Sílvio do Amaral Moreira (Bi 

Moreira) Lavras, 23 de agosto de 1986 

 

Podemos aqui nos perguntar uma questão essencial: porque uma mulher que 

possuiu sua história intimamente ligada ao crescimento de instituição de tamanho valor e 

é considerada por muitos como “Heroína Christã” (O ESTUDANTE, 1919, p.1) tem a 

sua memória negligenciada? 

 
 Carlota Kemper era uma velhinha de cabelos brancos. Com uma 

agilidade aparentemente incompatível com o acúmulo dos seus 

invernos, nunca faltava às aulas de Latim e História Sagrada. Quando 
as circunstâncias o exigiam, lecionava Matemática, Inglês, História 

Universal, Francês ou qualquer outra matéria. Com a mesma 

naturalidade lhe saíam da boca, deformada por alguma antiga moléstia, 

em tom claro e em frases de construção perfeita, histórias de 
Assurbanipal, o mecanismo da reação do zinco sobre o ácido clorídrico 

ou a determinação da resultante das forças paralelas. 

 Com uma letra firme e bonita, de fazer inveja às mã+os dos seus 
alunos mais hábeis, escrevia no quadro negro frases de Charles 

Dickens, teoremas de geometria ou premissas de silogismos. 

 D. Carlota era o anjo tutelar do ginásio. A alma sempre pronta 
ao consolo, a mão sempre carinhosa. Era a bondade, essa que não 

precisa de explicação ou adjetivo, a bondade epenas, a bondade-

bondade. 

 Como todas as fortalezas, tinha o seu ponto fraco, muito pouco 
aparente, difícil de perceber. Era americana de um dos Estados do Sul. 

Nascera antes da Guerra de Secessão e conservava a mágoa da derrota. 

Nas suas aulas de História, narrava a tremenda guerra civil sem trair o 
seu recalque, mas não consentia que a chamassem de “yankee”. 

“Yankees” eram os nortistas... 
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Carlota Kemper viu, com os seus olhos muito azuis, o seu nome 

vinculado ao colégio das meninas. Estas não poderiam desejar melhor 

modelo para a sua formação moral e intelectual. (TRIBUNA DE 
LAVRAS      22-8-1987, p. 3) 

Não existem trabalhos que tratem sobre a sua participação na educação brasileira 

e no trabalho missionário presbiteriano. Seus escritos estão perdidos e não existem fontes 

históricas suficientes que propiciem um trabalho de grande fôlego. Contudo, o lamento 

não é suficiente, é necessário olhar para os silêncios da história e perscrutar suas razões.  

Michele Perrot (1989) investiga as práticas da memória feminina e ressalta o fato 

de que a falta de narrativas que tratem sobre a história das mulheres se deve, também, ao 

fato de que as fontes que são extremamente necessárias ao historiador são escassas. O 

descaso dos arquivos públicos também se reflete nos arquivos pessoais:  

muitas mulheres, de resto, pressentindo a indiferença, se antecipavam a 
ela ‘colocando suas coisas em ordem’, isto é, destruindo seus cadernos 

íntimos, temendo a incompreensão ou a ironia de seus herdeiros. [...] 

Esse ato de autodestruição é também uma forma de adesão ao silêncio 
que a sociedade impõe às mulheres, feita, como escreve Jules Simon 

‘para ocultar suas vidas’; um consentimento da negação de si que está 

no âmago das educações femininas, sejam elas religiosas ou laicas, e 

que a escrita – assim como a leitura – contradiziam (PERROT, 1989, 
p.9). 

 

Restaram apenas vestígios de lembranças: uma rua nomeada em sua homenagem 

na cidade do Rio de Janeiro, dois ou três jornais que comemoram o seu centenário, e um 

livro escrito com suas memórias. Pouco antes de morrer, a missionária pôde ver o Colégio 

que havia sido nomeado em sua homenagem e com o desapego de quem queimaria ela 

mesma suas memórias disse: “O novo Kemper está pronto; a velha Kemper pode morrer” 

(SYDENSTRICKER, 1941, p.91). 

Carlota Kemper e Samuel Gammon são constantemente lembrados juntos pelo 

trabalho dedicado à cidade de Lavras e ao Instituto Evangélico. Mas, foi para Gammon 

que se dedicaram monumentos, livros e eulogias: 

Nossa terra e nossa gente 
 Carlota Kemper e Samuel Gammon 
 (Alocução pronunciada no quadro vivo, em que se fiam, olhos 

voltados para os retratos dos dois grandes educadores, representantes 

dos vários cursos do Instituto Gammon, desde o Jardim da Infância até 
o curso superior de agronomia) 

 Muita gente supunha, Carlota Kemper e Samuel Gammon, que 

fosseis mãe e filho. Mas o éreis, sabemos. Mas se, espiritualmente, se 
pudesse dar esse parentesco a duas pessoas que se entenderam tão bem, 

nós diríamos, agora: aqui estão mãe e filho. – E mãe tu foste, dona 

Carlota, deste varão ilustre que aí está ao teu lado, recebendo, junto de 
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ti, a cálida homenagem de milhares de brasileiro que espiritual ou 

pessoalmente aqui estão, - e mãe tu foste porque amparaste, com 

cuidado maternal, o teu jovem companheiro e o animaste e o 
encorajaste para a obra gigante que ele se propôs realizar e em cuja 

edificação tomaste parte tão ativa. Sendo mãe, tinhas, entretanto uma 

alma irmã da dele, irmã em Jesus Cristo a quem tão 
desinteressadamente servistes – tu e ele – e irmã da dele no ideal 

nobilíssimo de trabalhar pelo progresso da humanidade. 

 E tu, Samuel Gammon, foste, como filho, para esta velhinha que 

está ao teu lado, o que ela te foi, como mãe. 
 E agora, juntos, como juntos estivestes na vida e juntos estais ao 

lado daquele, cujo Reino apregoastes, recebe a nossa homenagem. 

 As crianças que instruístes e educastes aqui estão para agradecer 
vos o presente que lhes destes, presente que “vale mais do que a 

mercadoria de prata e do que o outro mais fino;” os rapazes e as moças 

aqui estão para render vos o tributo do seu reconhecimento ao ensejo 
que lhes destes de penetrar a porta da oportunidade; os moços 

acadêmicos aqui estão para abençoar os sacrifícios que nós e os vossos 

colegas antigos ou atuais fizestes para lhes propiciar a entrada no campo 

maravilhoso da ciência. 
 E Lavras aqui está genuflexa, para dizer vos, como Firmino 

Costa disse, em 1937, três anos antes de ir ter convosco ao Reino da 

Glória:  
 “Na loteria da vida é raríssimo tirar uma sorte grande. A minha 

cidade de Lavras, no entanto, tirou certa vez duas sortes grandes, 

representadas por dois insignes educadores, dignos compatriotas de 

Horácio Mann. 
 “Para mim é gratíssimo recordar seus nomes queridos e 

beneméritos. São eles o dr. Samuel Gammon e d. Carlota Kemper, de 

venerável memória, que fundaram em Lavras o Instituto Gammon, 
abrangendo o Ginásio de Lavras, a Escola Agrícola, a Escola de 

Comércio e o Colégio Carlota Kemper.” 

 SE assim falou o grande benemérito lavrense, se assim se 
expressou o historiador de Lavras, se desta forma se pronunciou o 

grande educador, que mais poderemos dizer para testemunhar-vos o 

agradecimento de Lavras? 

 Parafraseando Jorge Duarte, dileto discípulo vosso, diremos 
apenas: 

 Dr. Gammon e d. Carlota, vós nãos morrestes! A vossa obra e 

eterna. Viverá através das gerações de moços que veneram o vosso 
nome augusto. A semente do Bem, que plantastes, germinará, crescerá, 

frutificará no coração da juventude. Bandeirantes, cantareis nas igrejas, 

nas charruas, no esto da multidão, no tumultuar das ruas, no trabalho e 
na paz, na oficina e na escola. E dentro do coração de Lavras vivereis!  

(A GAZETA    ANO XIII     5 DE SETEMBRO DE 1943    NUM 646, 

p. 4) 
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 3.6. Clara Gammon 

 

Figura 9 - Clara Gammon 

 

Fonte: GAMMON, 2007. 

 

Clara Gennet Moore nasceu no dia 3 de abril de 1879 na cidade de Richmond na 

Virgínia, onde formou-se no curso Normal. Filha de Joseph Hall Moore um médico 

formado pela Universidade de George Washington que tinha anseios de se tornar 

missionário médico na Pérsia. Porém, abdicou de seu desejo com o evento da morte do 

pai, tendo se tornado responsável por manter sua família. Sua mãe, Mary Alice Gennet, 

acompanhou-a ao campo missionário brasileiro ficando com ela até sua morte.  

Clara Gammon decidiu-se pelo campo missionário brasileiro por causa de um 

apelo feito por Samuel Gammon em um Congresso Missionário Interdenominacional em 

Richmond, congresso organizado e liderado por ela.  

Meu pai dedicou-me à obra missionária antes de meu nascimento. (...) 

Cresci, portanto, com a idéia firme de ser missionária no estrangeiro. 
Quando, porém, atingi a idade própria, meu sonho pareceu ser 

irrealizável. Meu pai adoeceu e tive, por minha vez, de substituí-lo. Só 

depois do seu falecimento surgiu a oportunidade de cumprir meu voto, 
tendo-me certificado de que poderia levar minha mãe, que se mostrou 

decidida de me acompanhar para onde quer que fosse. Essa decisão foi 

tomada pouco antes da referida reunião em que o Dr. Gammon 
apresentou o apelo do Brasil. Assim as circunstâncias conspiraram para 

que em vez de ir para a China, aceitássemos o convite para o Brasil 

(GAMMON, 2003, p.124). 
 

Curiosamente Clara Gammon foi responsável pela mais completa biografia escrita 

http://www.geni.com/people/Joseph-Moore/6000000008446470036
http://www.geni.com/people/Mary-Alice-Gennet/6000000008446717561
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sobre Samuel Rhea Gammon relatando detalhes de sua vida desde a infância até a morte, 

e sobre a história do Instituto Evangélico de Lavras. Sobre sua história pessoal, contudo, 

ela dedica de forma direta apenas seis páginas, todo o resto que permeia a biografia do 

Dr. Gammon são apenas referências indiretas. Por ser a autora da obra, podemos perceber 

suas opiniões e posicionamentos por todo o trabalho. 

O capítulo dedicado a tratar diretamente sobre sua vida pessoal é curiosamente o 

mesmo em que ela trata sobre seu casamento com Samuel Gammon. Segundo Clara 

Gammon, ainda em Richmond, algumas amigas cogitavam a ideia de que ela viesse a se 

casar com o Dr. Gammon que recentemente havia se tornado viúvo. Tal fato, a ofendia 

profundamente, pois além de ser uma perda recente, a sua admiração pelo grande 

missionário que era não permitia que ela pensasse de tal forma.  

Por temer que as insinuações de que viesse se tornar a segunda esposa do Dr. 

Gammon tivesse chegado aos seus ouvidos, Clara, que já trabalha no Instituto, fazia de 

tudo para evitá-lo e tratá-lo da maneira mais profissional possível.  Contudo a missionária 

narra como sua intenção de rejeitá-lo não funcionou de acordo com o planejado:  

Um dia, porém, estando marcada uma reunião de professores no 

Kemper, aconteceu que ele e eu chegamos primeiro, enquanto os outros 
foram impedidos de comparecer, por um temporal que desabara. Foi no 

dia 31 de outubro. Ali, a sós, ele passou a expor-me seu vasto plano que 

havia traçado para o desenvolvimento do Instituto. Eu já estava em 
Lavras havia quinze meses, mas somente naquele instante tomei 

conhecimento do grande alcance da obra. Não pude esconder meu 

entusiasmo por tudo o que ouvi. Foi quando o “estrategista” aproveitou 
a oportunidade e me convidou para ajudá-lo a levar a cabo aqueles 

planos, oferecendo-me a sua mão e o seu amor, pedindo-me que 

refletisse sobre sua proposta (GAMMON, 2003, p. 125).  

 

As notícias do noivado logo percorreram toda a Instituição e segundo a autora, 

vários alunos reclamaram de que seu querido professor não havia escolhido a “opção” 

mais bonita. Assim que se casaram, os noivos foram morar em um dos dormitórios do 

ginásio adaptado para acolher os nubentes, a mãe da noiva e D. Carlota.  

Clara Gammon lamenta que com o nascimento dos filhos o tempo que ela tinha 

para dedicar ao trabalho já não era o mesmo. Mas o marido tentava fazer com que ela se 

sentisse parte do trabalho realizado por ele “procurava fazê-la senti a importância do seu 

papel e o reconhecimento, de sua parte, pela missão que desempenhava” que se tratava 

da educação dos filhos, pois era a preparação de uma “alma imortal” para o serviço de 

Deus (GAMMON, 2003, p.127). 

Analisando os Prospectos publicados pelo Instituto Evangélico dos anos de 1924 
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a 1947, pudemos perceber que mesmo educando os filhos e trabalhando em casa, Clara 

Gammon começou a trabalhar de forma mais ativa na obra educacional a partir do ano de 

1926. Nessa ano, ela assume o cargo interinamente de “Directora Techinica do trabalho” 

substituindo a missionária Hattie Tannehill. Já em 1927 ela assume o cargo de “Diretora 

Technica do Curso Annexo do Gymnasio” e as disciplinas de “Inglez” e Historia Sagrada.  

Com o falecimento do marido em 4 de julho de 1928, Clara Gammon volta a 

assumir maiores responsabilidades no trabalho escolar. Ela narra que se sentia consolada 

e que “ainda tinha a velha mãe que necessitava de seu conforto, seus filhos para educar e 

treinar no serviço útil e o trabalho da Escola para ser levado adiante” (GAMMON, 2003, 

p.190). 

Clara Gammon participa ativamente dos trabalhos escolares até em 1934, ano 

em que sai de licença. Em 1935 a missionária retorna para Lavras e assume o cargo de 

“Directora Interina do Collegio Carlota Kemper”. Toma frente, ainda, do ensino das 

disciplinas de Psycologia e Pedagogia no curso Normal. Nesse mesmo ano, ela redige um 

requerimento ao Secretário do Interior do Estado, pedindo que o seu diploma da 

Richmond High School, fosse registrado na Secretaria de Minas para fins de direito. Para 

tanto, teve que redigir de próprio punho uma procuração que desse a um advogado a 

autonomia necessária para que conquistasse o registro.  

A educadora não se limita a ensinar no agora nomeado Instituto Gammon. Em 

1935 é nomeada, também, professora do Grupo Escolar da cidade de Lavras, mas que não 

foi levado à diante pela falta de alunas matriculadas: 

 

Termo de não installação de escola. 

Aos 15 dias do mez de janeiro de 1935, encerrada a matricula da escola 

publica do sexo feminino, desta cidade de Lavras, verificou-se que 
foram matriculadas apenas trinta e cinco (35) alumnas, pelo que não é 

installada a referida escola.  

No perímetro escolar existem 410 crianças em idade escolar sendo 

causa de insufficiencia de alumnos a matricula em duas escolas 
particulares que aqui funcionam há muitos annos, com grande fama, 

alias justa.  

Para constar, lavrou-se o presente termo.  
Eu, professora da cadeira, o escrevi e assigno com o Sr. Inspector 

Escolar. 

Clara G. M. Gammon – professora (DOCUMENTOS PESSOAIS DE 
CLARA GAMMON) 
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 Nos registros do Instituto Evangélico de Lavras, Clara trabalha até o ano de 

1937, não assumindo mais nenhum cargo durante algum tempo.  

Nas cartas trocadas com os filhos, percebemos um lado mais pessoal e caloroso 

da missionária que transforma o maçante trabalho diário na escola da cidade de Campo 

Belo em contos e “aventuras”. Como se tratam de correspondências pessoais há também 

uma sinceridade única, pois dispensada várias convenções sociais, podemos ter acesso a 

uma opinião desprovida de filtros, nos possibilitando problematizar também a questão da 

ética protestante presente nos atos da professora e missionária. 

A primeira carta é datada de seis de abril de 1945 e, assim como várias outras, é 

escrita no fim de semana, momento que segundo a missionária “it is by far the nicest hour 

in the week”. Já na primeira parte da carta, Clara Gammon fala com uma riqueza de 

detalhes sobre um acontecimento escolar, assunto que permeia grande parte das 

correspondências. A missionária trata de vários assuntos em suas cartas: a política 

brasileira, a educação moral, religiosa e cultural de seus alunos, a perspectiva de 

“alcançar” esses jovens com o evangelho e, em grande parte, dos assuntos familiares dos 

Gammon. 

Nessa primeira carta, especificamente, ela escreve sobre sua “big happy family” 

(os alunos e professores da escola) e sobre como ela estava planejando uma festa de 

aniversário na escola.  Acabou contratando um cantor, arcando ela mesma com as 

despesas. Alguns dias depois, no dia 3 de abril – seu aniversário – como uma grande 

família todos celebraram, fazendo do evento um grande acontecimento. As crianças 

organizaram uma apresentação em homenagem a professora, a qual ela narrou a seguir: 

logo fomos chamados à sala de assembléia, que estava simples e 
adorávelmente decorada com flores e crianças felizes . Oswaldo foi 

mestre de cerimônias , e presidiu com sua graça habitual e facilidade. 

(Vocês,  jovens, que o conheciam como uma criança tímida , ficariam 
maravilhados com a desenvoltura que ele se porta em qualquer 

situação.) O programa foi super agradável, e cada criança fez sua parte 

bem, exceto o pequeno Atilho, que veio todo tímido, e em seguida, sua 
coragem falhou , e ele correu para fora, dizendo " eles vão rir de mim 

". E é claro que eles riram. Oswaldo fez um belo discurso para e sobre 

mim, e eu realmente gostaria que fosse verdade; mas teria sido aplicado 

maravilhosamente a querida tia Lotty. Eu sei o que ela sentia em seus 
aniversários, quando tantas coisas bonitas eram ditas (e eram 

verdadeiras sobre ela ), mas ela dizia que isso a fez se sentir muito 

humilde. (GAMMON, 6 de abril de 1945, p.3 – tradução nossa).18 

                                                
18 We were soon called into the assembly room, which was simply lovely with flowers, and with happy 

children. Oswaldo was master of ceremonies, and presided with his usual grace and ease. (You young folk 

who knew him as a shy little child, woul marvel to see how at ease he is, in any situation.) The program 
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No trecho citado acima, Clara Gammon toma a querida Carlota Kemper como 

exemplo de conduta. Ao receber um discurso engradecendo suas qualidades, a 

missionária não se identifica com os elogios, pelo contrário, menciona que eles seriam 

melhores direcionados se tivessem sido feitos à “Aunt Lotty”. 

Na carta do dia 31 de janeiro de 1946, a missionária começa tratando sobre a 

política brasileira: 

Minha querida família,  

Esse é um importante dia no Brasil, dia esse que entrará para a história 

pois hoje temos um novo e honesto Presidente, eleito corretamente. 
Tenho ouvido pelo rádio à simples cerimônia. Ele não foi a primeira 

escolha de várias pessoas, mas os brasileiros tem uma maneira incrível 

de serem fieis a seus líderes, mesmo que preferissem um outro 

governante. Uma Convenção Constitucional está prometida para um 
futuro próximo e as indicações são de que será sábia e liberal 

(GAMMON, 31 de janeiro 1946, p.1 – tradução nossa).19 

 

 Em vários momentos da correspondência da missionária com os filhos, ela 

demonstra uma preocupação com a situação política do Brasil e a necessidade se instaurar 

uma verdadeira democracia para que uma sociedade verdadeiramente liberal possa surgir. 

Esse momento relatado por Clara Gammon é o conturbado tempo vivido na sociedade 

brasileira em que Getúlio Vargas é deposto e o pluripartidarismo é restituído assim como 

eleições democráticas. Esse novo presidente citado pela missionária é o General Eurico 

Gaspar Dutra. 

Em grande parte das cartas, a grande batalha da missionária e educadora era 

conseguir a verba suficiente para a construção de um prédio da escola na cidade de Campo 

Belo; a dificuldade que era alugar casas que necessitavam de reformas; e como lidar com 

os trabalhadores.  O trabalho escolar era devidamente desempenhado e os pedidos de 

financiamento, mesmo que negados, eram visto pela missionária como justos, devido a 

                                                
was a very nice one, and every child did his part well, except little Atilho, who came in all dessed up, and 
then his heart failed him, and he run out, saying “they’ll laugh at me”. And they did. Of course Oswaldo 

made a beautiful little speech to and about me, and I really wish it was true; but it would have applied 

wonderfully to dear Aunt Lotty. I Know she felt on her birthdays, when she so many beautiful things said 

(and they were true about her), and she said it made her feel very humble (GAMMON, 1946, p.3 – grifo 

nosso). 
19 My Beloved Family, This is a great day in Brasil, one that will go down in history; for we have a new, 

honest-to-goodness President, duly elected, and last now inaugurated. I have been listening over the radio 
to the simple ceremony. He was not the choice of lots of folk, but the brasilians have a mighty fine way of 

being loyal to their chief, even if they preferred a different one. A Constitucional Convention is promised 

for the near future, and the indications are that it will be a wise and liberal one (GAMMON, 31 de janeiro 

1946, p.1).  
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importância que a escola desempenhava na cidade e que algumas outras escolas de menos 

importância recebiam injustamente mais dinheiro do que aquele pedido por ela. 

 
Depois de todos estes acontecimentos, demorou um tempo para todos 

nós para voltarmos a trabalhar, e é o que tentamos fazer, sendo o 

verdadeiro trabalho, o trabalho da escola. Como resultado eu tenho uma 

pequena pilha de testes mensais para corrigir e espero fazê-lo esta tarde. 
O resto do meu trabalho, contas , secretariado , etc. , está em ordem, e 

as operações de construção estão acontecendo, apesar de não sabermos 

ainda o quanto a Comissão vai permitir para o edifício. Há certas coisas, 
no entanto, que tem que ser feitas, seja um trabalho de $ 3.000,00 ou $ 

6.000,00 . (Cá entre nós, eu acho que mesmo a maior quantidade pedida, 

ainda é um pedido muito modesto, considerando o trabalho que estamos 
fazendo aqui, a influência qua escola tem na cidade, se formos comparar 

o nosso pedido com os que foram concedidos a outras escolas ). As 

bases já estão feitas e uma parte da parede está subindo. (GAMMON, 

11 de maio, 1946, p.3 – tradução nossa).20 

Essa luta pelo financiamento da construção do prédio dura um longo tempo, 

devido a um plano de expansão missionário de 10 anos, que acabou aumentando a 

burocracia para envio de auxílio financeiro aos missionários.  

Entre os trabalhos escolares, a proposta de construção de um novo prédio, Clara 

Gammon ressalta a dificuldade de se lidar com os trabalhadores sob seu comando. 

Podemos perceber um importante embate entre a sociedade patriarcal da época e essa 

mulher, viúva, em posição de autoridade buscando se estabelecer e ser respeitada. 

Depois os pintores apareceram e os meus verdadeiros problemas 
começaram. Nós não conseguíamos estabelecer um entendimento. […] 

Eu sempre disse que quanto mais trabalhadores uma mulher possuir, 

menos trabalho eles fazem. Eu vejo que é  mesma coisa com pintores. 
Eles passavam muito tempo rindo e conversando, e um ou dois se 

assentava, enquanto um outro trabalhava muito L-E-N-T-A-M-E-N-T-

E [...] Fez uma reunião com eles de forma que eles pareceram, contra 

sua vontade, ter decidido fazer o tipo de trabalho que eu estava pedindo, 
ou teriam que trabalhar para outra pessoa (GAMMON, 9 de fevereiro, 

1946, p.2)21.  

                                                
20 After all these happenings, it was really time for us all to get down to business, and that is what we tried 

to do, the real business being school work. As a result, I have a nice little pile of monthly tests to grade, and 

hope to get them done this afternoon. The rest of my work, accounts, secretarial work, etc., is in order, and 

the building operations are going on, in spite of our not knowing yet how much the Committee is going to 

allow us for the building. There are certain things, however, that have to be done, whether it is a $3,000.00 

or a $6,000.00 job. (Between us, I think the larger amount is a very modest request, considering the work 

we are doing here, the influence and standing the school has in the town, and comparing our request with 

those that have been granted to other schools.) The foundations are laid, and a part of the wall is going up 

(GAMMON, 11 de maio, 1946, p.3). 
21 Then the painters appeared on scene, and then my real troubles began. We do not see eye to eye. […]  I 

always said that the more servants a woman has, the less work they do. I see that is the same with paintors. 
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Além de missionária, professora e Diretora da escola de Campo Belo, Clara 

também era a contadora/tesoureira da escola, sendo a pessoa designada a prestar contas 

ao Comitê de Missões. 

Quarta e ontem, Mr. Benchoff veio aqui por algumas horas e nós 
fizemos grande parte do trabalho de auditar os livros da escola. Nós 

somos o comitê para esse trabalho e seria bom que terminássemos antes 

da reunião do Comitê de Missões; se terminássemos tudo, melhor ainda. 
(GAMMON, 11 de outubro, 1946, p.2 – tradução nossa).22 

Clara Gammon entendia que o seu trabalho na cidade não se resumia apenas à 

escola (embora ela dissesse que era o “real trabalho”), mas também em servir ao próximo. 

O que era importante não só para a sua função como missionária, mas também devido à 

sua fé e prática cristã.  

Segunda à noite, eu fui à um encontro da Associação de Mães, a 

primeira vez em algum tempo, já que haviam coisas que me impediam 

de ir. Bom, eu fiquei horrorizada em descobrir o que eu havia feito. 

Vocês sabem, o propósito da sociedade é prover almoço para as 
crianças pobres na escola pública e uma blusa ou cobertor de flanela no 

frio.[...] Bom, em uma reunião anterior, elas tinham decidido que, como 

os recursos eram poucos, elas não podiam fazer nada este ano, então 
simplesmente deixariam o pequeno rendimento de mensalidades se 

acumularem, e talvez no próximo ano as coisas seriam melhores . 

(Como se as coisas não são sempre muito pior para as crianças pobres 
quando nós supostamente deveríamos ajudar, não para aqueles que são 

esperados para contribuir! ) Então, é claro, eu tive que me posicionar. 

Eu disse que não poderiamos decepcioná-los assim, tínhamos que nos 

esforçar e levantar mais dinheiro do que antes, e dar às crianças mais, 
em vez de menos , pois é mais difícil do que nunca para eles viverem. 

(GAMMON , 20 de abril de 1946, p.1 – tradução nossa).23   

                                                
They had a grand time laughing and talking, and one or two would sit in the shade, while one worked, very 

s-l-o-w-l-y. […] had a session with them, for they seem to have decided, much against their will, to do the 

kind of job I want done, or else, work for somebody else (GAMMON, 9 de fevereiro, 1946, p.2). 
22 Wednesday and yesterday, Mr. Benchooff came here for a couple of hours, and we did a good part of 

the job of auditing the school books; we are the committee for this job, and it will be good to have most of 
the work done before the Mission meeting; if we can get it all done, so much the better (GAMMON, 11 de 

outubro, 1946, p.2). 
23 Monday evening I went to a meeting of the Mothers Association, the first I have attended form some 

time, as there have usually been things here that kept me from attending. Well, I was horrified to learn what 

I did. You know, the purpose of the society is to provide lunch for the poor children in the public school, 

and a flannel blouse or wrap in cold season. Little enough, but not least it is a drop in the bucket. Well, at 

a previous meeting, they had decided, that, as funds were low, they couldn’t do anything this year, so they 
would just let the small income from membership dues accumulate, and maybe next year things will be 

better. (As if things are no ever so much worse for the poor children when we are supposed to help, than 

for those who are expected to contribute!) So of course, I had to put in my tongue.I said we couldn’t let 

them down like that; we must get busy and raise more money than we ever did before, and give the children 

more, instead of less, for it is harder than ever for them to live (GAMMON, 20 de abril, 1946, p.1).  
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Dessa mesma forma, Clara percebia que por mais que era necessária uma 

dedicação aos alunos e aos trabalhos da escola, também era imprescindível o trabalho 

cristão: de visitar aos enfermos e pregar o evangelho à toda criatura.  

Esta não tem sido uma boa semana para a notícias. Sábado à tarde e 
domingo eu fiz uma série de visitas aos amigos doentes, e alguns que 

estão interessados no Evangelho . Em seguida, por dois ou três dias , eu 

tinha que cumprir rigorosamente o trabalho escolar com relatórios e 
outros requisitos do início de mês. Quando essas coisas estavam fora do 

caminho eu comemorei fazendo mais algumas visitas, uma delas aos 

Benchoffs ( GAMMON , 05 de outubro de 1946, p.2 – tradução nossa)24  

Podemos perceber que Clara não dedicava-se apenas ao trabalho missionário 

exterior ao templo. Havia, também, aquele que competia às obrigações dentro da Igreja, 

como a Escola Dominical: 

Estávamos todos contentes que no dia seguinte seria feriado [...] Eu li 

muito, ouvi o rádio, escrevi uma carta ou duas, escrevi a pequena 
história da origem do dia das Mães para ser usado na Escola Dominical 

de amanhã , fiz algumas visitas e realmente fui para a cama cedo! 

(GAMMON , 11 de maio de 1946, p.2 – tradução nossa) .25  
 

Vale ressaltar uma situação interessante que aconteceu quando o responsável 

pela Igreja Presbiteriana de Campo Belo teve que se abster dos serviços na cidade para 

ajudar um outro ministro na cidade de Patos. Como não havia ninguém apto para à 

pregação dos sermões, a igreja ficou sem cultos por mais de uma semana. A missionária 

afirmou que era uma pena, pois além de serem frequentados por um grande número de 

pessoas e fazerem muito bem à elas, os sermões haviam se tornado uma rotina dos fiéis. 

Dessa forma, Oswaldo, o responsável pela Igreja, propôs que o Sr. Benchoff (um 

americano recém chegado e não falante do português) pregasse a palavra no próximo 

domingo de páscoa e sugeriu que Clara Gammon servisse como intérprete para ele. Clara, 

demonstra seu visível desconforto com a ideia de ir ao púlpito e que só o havia feito por 

insistência de algum pastor. Ela ainda explica à sua nora Vivian, que poderia estar 

chocada o acontecido, e pede para que ela não conte ao pai dela (possivelmente algum 

                                                
24 This has not been a very good week for news. Saturday afternoon and Sunday  I made a number of visits, 

to sick friends, and some who are interested in the Gospel. Then for two or three days, I had to stick strictly 

to school business with reports to make out, and other first-of-the-month requirements. When those things 

were out of the way, I celebrated by making some more visits, one being to the Benchoffs (GAMMON, 05 

de outubro, 1946, p.2).  
25 We were all glad that the next day was a holiday[...] I read a lot, listened to the radio, wrote a letter or 

two, write the little story of the origin of Mother’s day, to be used in the Sunday School program tomorrow, 

saw some visitors, and actually went to bed early!  (GAMMON, 11 de maio, 1946, p.2). 
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pastor). Porque assim como ela, ele poderia ser contra mulheres frequentando os púlpitos.  

Oswaldo está passando esta semana em Patos, ajudando o Sr. Sloop 

com os serviços; ele esperava que para obter algum tempo para manter 

os serviços aqui, mas não foi possível. Então, infelizmente, não estamos 
tendo serviços nesta semana. É uma pena, pois as pessoas se 

acostumaram com eles, e eles são sempre muito bem frequentados e 

fazem muito bem para a comunidade. Oswaldo teve uma ideia em sua 
cabeça desde que o Sr. Benchoff veio aqui: ele pregar e eu interpretar. 

Então ele pensou que esta seria uma boa hora para tentar a experiência. 

Ele e Mr. B. planejaram tudo, e jogaram na pobre e inocente eu. Eu não 
gostei muito; pois odeio ir ao púlpito por qualquer motivo, e só o fiz 

pouquíssimas vezes, por insistência de algum pastor. Vivian, eu aposto 

que você está muito chocada, não conte ao seu pai, pois acredito que 

ele compartilha dos meus sentimentos sobre o assunto, e normalmente 
sempre fui convidada ao púlpito por alguns dos nossos ministros mais 

conservadores. Então é isso! Bem, agora eu estou lutando com esse 

sermão. [...] Bem, vamos esperar que o Espírito Santo supere nossas 
imperfeições, e que a maravilhosa mensagem da Ressurreição encontre 

o seu caminho em muitos corações, e traga vida nova (GAMMON, 20 

de abril de 1946, p.2 – tradução nossa).26 

Todo esse cuidado e preconceito com a presença das mulheres nos púlpitos e de 

forma mais evidente nas igrejas é algo bastante interessante e sintomático do 

tradicionalismo presbiteriano que não aceitava (e ainda não aceita) a ordenação feminina. 

As mulheres não são privadas apenas de serem ministras oficiais da igreja, mas também 

não podem ser nomeadas como diaconisas.27 Contudo, apesar de não concordar com a 

presença feminina nos púlpitos, Clara Gammon se esforçou ao máximo para desempenhar 

o papel que à ela foi designado: traduzindo previamente o sermão e trabalhando em 

conjunto com Sr. Benchoff de forma a preparar uma bela liturgia. Escolheu as músicas e 

                                                
26 Oswaldo is spending this week in Patos, helping Mr. Sloop with services; he fully expected to get some 

one from away, to hold services here, but was unsuccessful. So, unfortunately, we are not having services 

this week. It is a pity, for people have become accustomed to expect them, and they are always well 

attended, and do a great deal of good. Oswaldo has had a bee in his bennet ever since Mr. Benchoff came 

here, to have him preach, and have me interpret. So he thought this would be a fine time to try the 

experiment. He and Mr. B. fixed it all up, and sprung it on poor, unsuspecting me. I don’t like it much; I 
hate to go into the pulpit for any reason, and have only done it a very few times, on the insistence of some 

pastor. Vivian, I’ll bet you are plenty shocked, don’t tell you(r) father, for I believe he grassed my feelings 

on the subject, it was at the earnest behest of some of our very conservative ministers. So there! Well, now 

I am struggling with that sermon. [...] Well, let’s hope that the Holy Spirit will overcome our imperfections, 

and that the beautiful message of the Resurrection will find its way into many hearts, and bring new life 

(GAMMON, 20 de abril, 1946, p.2).  
27 O diácono é um ofício que segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana:  Art.53 - O diácono é o oficial 

eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho, para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente: a) à 

arrecadação de ofertas para fins piedosos; b) ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos; c) à manutenção 

da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino; d) exercer a fiscalização para que haja boa 

ordem na Casa de Deus e suas dependências. IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. Presbítero. 

Disponível em <http://www.ipb.org.br/uph/arquivo/presbitero.html > Acesso em 14 ago. 2014. 

http://www.ipb.org.br/uph/arquivo/presbitero.html
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as passagens bíblicas a serem lidas, e enfatizou que retornara ao seu lugar assim que o 

sermão havia terminado. 

Na ultima vez que eu escrevi , eu estava enfrentando a experiência 

incomum de interpretar o sermão dominical do Sr. Benchoff . Levou 

cada minuto que eu poderia encontrar, para traduzi-lo, mas foi feito a 
tempo, e eu estava mais ou menos familiarizada com o que ele ia dizer, 

e o que eu deveria dizer ao povo . Bem, a igreja estava cheia , e foi um 

serviço de páscoa bonito, com música apropriada e tudo. Um dos 

anciãos dirigiu o serviço, embora o Sr. B e eu, tenhamos selecionado a 
escritura e os hinos. Então eu só tinha que ir para o púlpito no momento 

do sermão, e voltei para o meu lugar na congregação, assim que tudo 

estava acabado. As pessoas prestaram excelente atenção , e ouvi muitas 
expressões de apreciação da mensagem, que foi realmente muito bela. 

(GAMMON , 27 de abril de 1946, p.2 – tradução nossa)28  

Clara Gammon foi a grande biógrafa de Samuel Gammon, o fundador do 

Instituto Evangélico de Lavras, seu marido e pai de seus cinco filhos. Seu livro foi não 

apenas uma ode ao missionário fundador do atual Colégio Gammon, como também um 

verdadeiro histórico do Instituto. 

Uma outra coisa que eu gastei um bom tempo nesta semana, foi me 

lembrando do passado. O nosso amigo Sr. Gauld está me fazendo um 

verdadeiro favor ( se ele sabe ou não) em insistir que eu deveria colocar 

em forma mais permanente algumas das minhas recordações do 
trabalho de seu pai, em Lavras, e da abertura desta parte de Minas ao 

Evangelho. Então eu peguei os diários dele (aqueles que estão aqui, 

alguns são no Rio ) e algumas das diversas cartas que estão comigo, e 
passei um tempo bom de leitura. Mesmo se eu nunca chegar mais longe 

do que ler para meu próprio prazer, será verdadeiramente agradável. Eu 

ainda sinto que sou inteiramente incapaz de fazer justiça a esse assunto 
maravilhoso . E eu nem sei como começar, eu acho que todos vocês 

podem me ajudar muito , com sugestões e com algumas das suas 

lembranças . Então podem começar a recordar! ( GAMMON , 24 de 

agosto de 1946, p.3 – tradução nossa)29  

                                                
28 Last time I wrote, I was facing the unusual experience of interpreting Mr. Benchoff’s Sunday sermon. It 

took every minute I could find, to translate it, but it was done in time, and I get more or less familiar with 

what he was going to say, and what I should tell the people. Well, the church was full, and it was a beautiful 
Easter service, with appropriate music and everything. One of the elders directed the service, though Mr. B 

and I selected the scripture and the hymns. So I only had to go into the pulpit at the time of the sermon, and 

went back to my place in the congregation as soon as it was over. The people paid excellent attention, and 

I heard many expressions of appreciation of the message, which was really a beautiful one (GAMMON, 27 

de abril, 1946, p.2).  
29 Another thing I have spent a good deal of time on this week, is delving into the past. Our friend Mr. 

Gauld is doing me a real service, (whether he knows it or not) in insisting that I ought to put into more 
permanent form some of my recollections of your Father’s work in Lavras, and the opening up of this 

section of Minas to the Gospel. So I got out his diaries (those that are here; some are in Rio) and some of 

the miscellaneous letters that are in my trunk, and have been having a fine time reading. Even if I never get 

farther than reading for my own pleasure, it will be mighty pleasant. I still feel that I am entirely incapable 

of doing justice to such wonderful subject. And I don’t even know how to begin, I think all of you can help 
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Nesse livro em que é recontada toda a história de Samuel Gammon e do Instituto 

Evangélico de Lavras, desde a sua fundação na cidade de Campinas, a participação da 

própria autora, nos trabalhos missionários e escolares, é esquecida. Sinal de um altruísmo 

cristão ou de um esquecimento sintomático de uma sociedade que não reconhecia suas 

mulheres? O que podemos esperar de mulheres tão bem educadas nesse sistema de regras 

e práticas que é a Igreja Presbiteriana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
me a lot, with suggestions, and with some of your recollections. So come along with them (GAMMON, 24 

de agosto, 1946, p.3).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora tenhamos ambicionado uma discussão mais aprofundada do tema e das 

fontes, esse trabalho não alcançou todos os objetivos propostos. Esperamos, porém, 

termos contribuído para um debate sobre a história das mulheres no Instituto Evangélico 

de Lavras e para a participação feminina na história da educação. 

Reposicionar os “espelhos” e assoprar a “fumaça” que envolve a figura feminina 

em uma sociedade que ignora sua importância é garimpar arquivos procurando por fontes 

que há muito se perderam e, muitas vezes, nem existiram. Foi esse o grande desafio para 

essa pesquisa: encontrar fontes não oficiais, que citassem, nem que seja de passagem, 

essas mulheres missionárias.  

Ao perscrutarmos os documentos dessa pesquisa pudemos perceber uma constante 

presença feminina, não só na missão presbiteriana, mas na vida do Instituto Evangélico 

de Lavras. Há um reconhecimento, não só por parte da Instituição, como também da 

própria cidade, da importância da participação feminina para o crescimento e 

consolidação do projeto missionário e educacional na região. 

A figura que mais se destaca nos jornais da cidade, folhetins e na comunicação 

interna do Instituto Evangélico de Lavras é a da missionária Carlota Kemper. Ela é 

constantemente mencionada e honrada pelo serviço prestado. Seu nome é profundamente 

ligado ao de Samuel Gammon, os dois são vistos como os principais fundadores e 

mantenedores do Instituto.   

As outras missionárias que assumiram importantes papéis na missão educacional 

como diretoras, professoras e outros inúmeros cargos, são mantidas cuidadosamente em 

seus papéis de direito: o de auxiliadoras. Clara Gammon, que também foi escolhida como 

sujeito a ser estudado nessa pesquisa, desempenhou um importante papel na história do 

Instituto. Não só como educadora, diretora e missionária (expandindo a missão a outros 

municípios do sul de minas), mas como aquela sobre a qual recaiu a responsabilidade de 

resgatar a história da missão em Lavras.  

Clara Gammon, assim como várias outras, teve sua história, praticamente, 

apagada. Fato que ocorreu, talvez, por estar inserida em uma denominação que formava 

suas mulheres para serem trabalhadoras invisíveis de uma seara que reconheceria apenas 

os discípulos e não as mulheres que os acompanhavam. 
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As missionárias, assim como discutido por Eliana Moura da Silva (2012), 

adentraram espaços sociais que não o delas quando se aventuraram a deixar seus lares, 

muitas ainda solteiras, percorrendo espaços predominantemente masculinos em uma 

sociedade profundamente patriarcal (SILVA, 2012). Ao adotarem essas funções, mesmo 

que não intencionalmente, elas assumem um papel subversivo nessa sociedade que 

mantinha a maioria de suas mulheres em uma posição muito bem demarcada e definida.  

Ainda que fosse consentido à essas mulheres o papel de missionárias, professoras, 

diretoras, tesoureiras, participantes ativas da máquina missionária e da sociedade na qual 

estavam inseridas, não era permitido assumirem um papel de liderança eclesiástica. A 

questão da ordenação feminina é ainda tabu na Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo ainda 

inaceitável a eleição das mesmas para cargos de liderança na igreja: os cargos de diácono, 

presbítero e pastor são reservados aos homens acima de 18 anos que cumpram com os 

pré-requisitos estabelecidos.  

 

4.1 A mulher presbiteriana do século XXI 

 

A mulher missionária, sua religiosidade e seu trabalho educacional despertaram 

nosso interesse e proporcionaram quebras de paradigmas. Mas e a mulher presbiteriana 

do século XXI? As brechas abertas pelo trabalho missionário das muitas “Claras” e 

“Carlotas” foram ampliadas, fechadas ou continuam as mesmas?  

 A mulher presbiteriana do século XXI parece enxergar várias questões pelas 

mesmas lentes que conduziam o olhar das missionárias aqui analisadas (guardadas as 

devidas proporções, pois sabemos que comparar as mulheres desse século com o mesmo 

peso que as do XIX seria anacrônico). 

 

Ultimamente, temos convivido com algumas iniciativas ou resoluções 
“interessantes”, que nos obrigam a manifestar nossa opinião à medida 

que vamos constatando certas incoerências. Repetimos, não somos 

feministas e nem machistas; entendemos que, cada indivíduo (homem 

ou mulher), deve ocupar o seu espaço na dimensão em que se fizer 
necessário, com toda dignidade e, em se tratando de cristão, “piedade 

em tudo”.  

Logo é paradoxal ao ensinamento bíblico a resolução de muitos 
pastores/Conselhos que querem inibir a participação da mulher no 

ministério geral da igreja. Afinal, quem não conhece a participação 

efetiva da mulher em toda a sociedade, desde os primórdios? Aliás, ao 
fazê-la “auxiliadora idônea” estabeleceu Deus que a mulher estivesse 

presente em todos os eventos, sejam eles de quaisquer ordens: 

eclesiásticas, profissionais e sociais e, quando evocamos essa condição, 



97 

não estamos certamente, desconhecendo o papel do homem como 

“cabeça” na Obra da Criação, estabelecido pelo próprio Deus conforme 

seu eterno propósito. 
Sabe-se por exemplo, por este nosso imenso torrão pátrio da existência 

de pastores que delimitam o espaço físico para reuniões femininas, 

jamais permitem que mulheres participem, como adjuntas, na liturgia 
cúltica. E alguns são categóricos: “Em minha igreja, mulher não pode 

falar do púlpito”. Até  parece que a igreja é deles e não de Deus e dos 

membros que a mantem. (Para tranquilidade destes, a SAF informa: 

estamos muito contentes como auxiliadoras, este ministério nos foi 
conferido por Deus, não pleiteamos outro, senão apenas, que nos 

permitam desempenhar com fidelidade nosso trabalho).[...] Mas daí, a 

radicalizar, tornando a mulher numa classe excluída, em pleno século 
21!... É discriminação que merece ser rechaçada pelas pessoas 

convertidas ao Cristianismo de Cristo.  

O Senhor da igreja abriu espaço para a mulher. E não estamos falando 
de Oficialato Feminino, não! (este, é um outro assunto, para outro 

momento. Quem sabe?) (ROCHA, 2004, p.196-198 – grifo nosso). 

 

A inquietação de Clara Gammon ao falar do púlpito e o silêncio resoluto de 

Carlota Kemper na presença masculina são traços percebidos, também, nas mulheres do 

século XXI. A diretriz religiosa que coloca as mulheres como ajudadoras idôneas (e 

silenciosas) são as mesmas para as missionárias do século XIX como para as do século 

XXI. As mulheres presbiterianas da atualidade pouco se distanciaram dessas missionárias 

que muito trabalhavam e pouco eram reconhecidas. A justificativa bíblica de se manterem 

como auxiliadoras, ainda as mantém silenciosas. 
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ANEXO – Documentos pessoais de Clara Gammon30 

 

                                                

30 Documentos recolhidos e copiados no Pró-Memória do Instituto Presbiteriano Gammon.  
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