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RESUMO 

A prática educativa protestante no Brasi I se ex 

pressou principalmente através de colégios destinados as 

camadas dominantes da sociedade. No entanto, existiram 

também outras escolas, para atendimento a alunos proveni

entes das classes populares. 

No caso específico dos metodistas, foram cria -

das escolas paroquiais e, no Rio de Janeiro, na zona por

tuária, surgiu o Instituto Central do Povo, com ativida -

des ligadas a educação, saúde e higiene, trabalho, lazer, 

além da pregação religiosa. 

Este tipo de proposta de trabalho foi liderado 

por setores da igreja metodista que revelavam especial in 

teresse pelas questões sociais. 

De fato, desde sua origem na Inglaterra exis

tem evidências de que os metodistas se preocupavam com as 

condições sociais a que o povo da epoca estava submetido, 

como se pode ver nos discursos de seus líderes e mesmo na 

sua prática. Posteriormente, ao transplantar-se o meto -

dismo para a América, persistiram as discussões acerca des 

sas questoes, inclusive provocando divisões internas. 

Embora a orientação predominante, trazida para 

o Brasil pelos missionários, tenha sido a influenciada p~ 

10 pietismo e pela fi losofia 1 iberal, em íntima relação 

com o processo de consolidação do capitalismo na socieda

de norte-americana durante o Século XIX, é necessário re

conhecer entre os metodistas a existência de grupos que 

defenderam o envolvimento dos cristãos e da igreja nas lu 

tas sociais, em defesa dos setores populares. Dentro do 

quadro do protestantismo norte-americano esses grupos se 

fil iam à corrente conhecida como Evangelho Social. 
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A tentativa de atuação dos missionários metodis 

tas, 1 igados a esta tendência, que vieram ao Brasil teve, 

porem, alcance limitado na medida em que esbarrou em di -

versos obstáculos: nos fundamentos teóricos sobre os quais 

as atividades foram concebidas, nas dificuldades de inser 

ção num contexto social diferente e na própria situação 

de inferioridade numérica dessa corrente dentro da Igreja. 
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R E S U M E 

L a p r a t i que p r o t e s t a n t e a u B r é s i I s I e s t exp r i mée 

principalement au moyen de colleges destinés aux couches 

dominantes de la société. Cependant, i I y a eu aussi d 1 au

tres écoles ouvertes ides éleves provenant des classes p~ 

pulaires. 

Dans le cas spéci fique des méthodistes, des écoles 

paroissiales ont été créées et, ã Rio de Janeiro, est 
~ 

ne, 

dans la zone portuaire, l'lnstitut Central- du Peuple, dont 

les activités ont porté sur l'éducation, la santé et l'hy

giene, le travail, les loisirs, sans oublier la prédication 

religieuse. 

Ce type de proposition de travai I a été dirigé 

par des secteurs de I 'Eglise méthodiste qui ont manifesté 

um intérêt tout particulier pour les questions sociales. 

En effet, depuis leur origine, en Angleterre, il 

est évident que les méthodistes se sont penchés sur les 

conditions sociales auxquelles était soumis le peuple a 

cette époque-lã, comme on peut le voi r dans les discours 

de leurs dirigeants et meme dans leur pratique. Plus tard, 

lorsque le méthodisme s'est transplanté en Amérique, les 

discussions sur ces questions ont persisté et même provoqué 

des divisions internes. 

Bien que I 'orientation prêdominante apportêe au 

Brêsil par les missionnaires ait été influencée par le 

piêtisme et la phi losophie I ibérale, en I iaison étrolte avec 

le processus de consolidation du capitalisme dans la socié 

tê nord-amêricaine, au cours du XIX~ siecle, i I est néces

saire de reconnaitre, chez les méthodistes, l'existence de 

groupes qui ont défendu la participation des chrétiens et 

de l'Eglise aux luttes sociales, en faveur des secteurs 

populaires. 
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C'est dans ce cadre du protestantisme nord-amé

ricain que ces groupes se sont affi liés au courant connu 

sous le nom d'Evangi le social. 

La tentative d'action des missionnaires métho -

distes, I iés à cette tendance, qui sont venus au Brési I, 

a eu, toutefois, une portée limitée, du fait qu'elle s'est 

heurtée à plusieurs obstacles: les fondements théoriques 

sur lesquels les activités ont été conçues, outre le fait 

que ces reI i gieux provenaient d'une réalité sociale différente 

et constituaient un groupe numériquement minoritaire au 

sein de l'Eglise. 
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- INTRODUÇÃO 

As perguntas, muitas vezes surgem diante de nos 

de uma forma inesperada e surpreendente. 

Embora já trabalhando havia alguns anos em uma 

escola pertencente à Igreja Metodista, não tinha tido a opo.!:. 

tunidade de refletir sobre a sua história e a sua prática, 

nas quais eu já me achava envolvido. 

Ainda assim, até que chegasse a colocar para mim 

mesmo algumas indagações que me levassem a respostas mais 

consistentes, transcorreram alguns anos. 

De certo modo, o surgimento de uma primeira per

gunta teve origem casual. 

Este trabalho tem como ponto de referência prin

cipalo Instituto Central do Povo, instituição organizada 

no ano de 1906, na cidade do Rio de Janeiro, ligada à Igr~ 

ja Metodista, então Igreja Metodista Episcopal do Sul. 

A curiosidade foi aguçada quando, tendo surgido 

a oportunidade de participar de uma consulta envolvendo ins 

tituições educacionais metodistas,l deparei com um fato sin 

guIar: poucas eram as escolas que não tinham nomes de mis

sionários ou beneméritos de origem norte-americana ou que 

não inclufam a própria palavra "Americano ll em sua designa

çãO,2 e entre essas, pelo menos segundo as informações dis 

ponfveis, sobressafa o nome Instituto Central do Povo. Co 

mo explicar esse lido Povo ll ? 

lTrata-se da Consulta Latino-Americana de Instituições Educativas Meto 
distas, que teve lugar em Cochabamba, Bolfvia, de 30 de junho a 5 de 
julho de 1980. 

2Basta citar alguns nomes: Bennett, Granbery, Instituto Americano de 
Lins, Colégio Americano de La Paz. 
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Outros fatores vinham contribuindo para encami-

nhar a pergunta. Naquela ocasião já tinha sido publicado 

um estudo sobre a prática educativa dos protestantes no Br! 

sil,3 lançando luzes sobre a história da atuação desse gr~ 

po social e abrindo algumas pistas importantes, que merece 

riam a investigação de outros estudiosos.~ 

Também já estava deflagrado, àquela época,um pr~ 

cesso de análise e reflexão sobre a história das institui

ções educacionais metodistas brasi lei ras, promovido pelo 

Conselho Geral das Instituições de Ensino (COGEIME), orga

nismo criado no âmbito da Igreja Metodista, congregando,c~ 

mo o próprio nome diz, as escolas existentes, cuja atuação 

abrange desde o Pré-Escolar até o ensino superior. 

Esse processo tivera início com uma pesquisa,de! 

tinada a recolher dados que servissem de subsídio para a 

rediscussão dos objetivos do sistema educacional metodis -

ta, como veio a ser chamado. Desde o início dos trabalhos 

tive a oportunidade de participar, fazendo entrevistas, r~ 

colhendo material. ajudando a preparar relatórios, tomando 

parte nas discussões preparatórias visando à realização de 

um primeiro seminário, ao qual compareceriam representan -

tes não somente das próprias instituições de ensino, mas 

também de diferentes setores da Igreja Metodista, especial 

mente de membros dos seus organismos superiores. 5 

3~ o livro de Jether Pereira Ramalho, Prática Educativa e Sociedade. 
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976. 

4Refiro-me às teses de mestrado de Elias Boaventura (A educação meto
dista no Brasil: origem, evolução e ideologia) apresentada à Univer -
sidade Metodista de Piracicaba, 1978) e de Edni Oscar Schroeder ~ná
lise da proposta educacional das escolas metodistas} apresentada ao 
Instituto de Estudos Avançados em Educação, da Fundação Getúlio Var
gas, 1983). 

5Este seminário foi realizado no Rio de Janeiro, nas dependências do 
Instituto Metodista Bennett, de 7 a 11 de julho de 1980, dele tendo 
surgido um documento, que recebeu o título de Fundamentos, Diretrizes, 
Pol{ticas e Objetivos para o Sistema Educacional Metodista. 
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Após alguns anos de marchas e contramarchas o 

processo resultou na elaboração de um documento final, que 

veio a ser aprovado sob o nome Diretrizes para a Educação 

na Igreja Metodista, em julho de 1982. 

Em agosto de 1980, por coincidência logo apos a 

real ização daquelas reuniões de consulta continental e na 

cional, iniciava os meus estudos de pós-graduação no Insti 

tuto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio 

Vargas (IESAE/FGV), onde pude encontrar um ambiente propí

cio ao desenvolvimento deste trabalho. 

Já naqueles dois encontros, em Cochabamba e no 

R i o d e J a n e i r o, d e s p o n t a r a a p r e o c u p a ç a o deu m g r u p o de e d u 

cadores metodistas, pois parecia evidente que era chegada 

a hora de os colégios, faculdades e universidades mantidos 

pela Igreja Metodista repensarem seu papel como agências 

e d u c a t i va s, que r do p o n to d e v i s ta m a i s r e s t r i t o da sua v i n 

culação eclesiástica, quer quanto à sua inserção no âmbito 

mais amplo da sociedade. E um ponto merecia atenção espe

cial: as informações obtidas através dos questionários e 

entrevistas prel iminares indicavam com razoável clareza o 

estado de perplexidade em que se encontravam as diversas 

instituições, manifesto no alto grau de desinformação e de 

incerteza quanto aos objetivos a que se propunham. As res 

postas sobre o passado eram mais fi rmes. Quanto ao prese,!! 

te, ao passado mais próximo e ao futuro, reinavam a dúvida 

e a i nsegu rança. 

No que diz respeito à contribuição dada pelos e~ 

tabelecimentos de ensino protestantes no Brasi I, com sua 

história já centenária, os estudiosos eram unânimes em re 

conhecer a existência de alguns aspectos bastante positi -

vos. Os missionários protestantes tinham trazido para ca 

muitas inovações, que nao somente se constituíram como al

ternativa para o modelo de ensino então vigente, como igua~ 

mente ajudaram a impulsionar algumas modificações que esta 
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vam ocorrendo na estrutura sócio-econômica daquele período. 

"Como a maioria das outras diversas inova -
ç5es trazidas pelos missionarios protestantes~ a 
nOVa educaç~o i ao mesmo tempo~ protestante eli 
beral - resultado de um estagio mais moderno do 
sistema capitalista~ vigente nos Estados Unidos~ 
na época. É~ portanto~ uma amostra antecipadada 
caracter{stica do momento histórico que posteri
ormente a sociedade brasileira ira atravessar
a de um capitalismo mais moderno~ eficiente e di 
nâmico."6 

tiAs inovaç5es e as aberturas apresentadaspe 
la nascente Escola Americana em S~o Paulo e pelo 
Instituto Educacional Piracicabano~ recebendo àlu 
nos sem distinç~o de qualquer natureza e com uma 
programaç~o extremamente liberal, corresponderam 
muito de perto, ao modelo procurado pelos gover
nantes paulistas~ na época~ muito mais inquietos 
em relaç~o aos problemas educacionais do que a 
maioria das outras prov{ncias~ provavelmente em 
funç~o de um maior contingente de imigrantes es 
trangeiros e da força de um grande número de re
publicanos idealistas."? 

Mas reside justamente aí a controvérsia. Fica p~ 

tente que, na verdade, a alternativa apresentada pelos ed~ 

cadores protestantes, não obstante seu caráter progressis

ta e modernizador, está estreitamente vinculada aos inte -

resses norte-americanos, nos moldes da democracia liberal. 

Em outras palavras, trata-se da substituição de um modelo 

alienígena, de inspiração francesa, por outro também estra 

nho à realidade e às necessidades brasileiras, isto é, se 

entendermos que a mera transposição de esquemas é insatis

fatória. 

Essas conclusões, alcançadas através desses estu 

dos mais recentes, somadas aos di lemas então enfrentados p~ 

las escolas protestantes tornaram mais urgente a necessid~ 

de de encontrar uma resposta para a pergunta: afinal, para 

que existem atualmente essas escolas? 

6 RAMALHO , J.P., op. cit., p. 78-9. 
?BOAVENTURA, E., op. cit., p. 67. 
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Sim, depois de algumas décadas de atuação, eram 

outras ai condiç~es existentes na sociedade brasi leira. Ha 

via que buscar caminhos diferentes, adaptar-se ao novo mo

mento histórico. A tentativa foi feita. Pode ser lembra

do, a propósito, que muitas instituiç~es tradicionais lig~ 

das a confiss~es religiosas, tanto catól icas quanto prote~ 

tantes, na década de 70 partiram para a criação de cursos 

superiores, participando assim, de forma bastante ingênua, 

ou mesmo interesseira, de um processo desencadeado pelas 

autoridades do Governo, visando à expansão do número de va 

gas nas faculdades através da participação da inictativa 

privada. Assim, um maior número de pessoas podia ter aces 

so ao ensino de terceiro grau, sem que o Poder Públ ico pr~ 

cisasse ampliar sua presença, seja criando novas universi

dades, seja aumentando as vagas nas já existentes. Neste 

processo houve tão somente ajustamento aos regulamentos e~ 

tabelecidos pelas autoridades educacionais do governo mill 

tar. Diferent~mente dos propósitos que marcaram o apareci 

mento dessas mesmas instituições, agora era nítida a iden

tificação com o sistema. Não foi difíci I, portanto, a mu

dança: os tradicionais colégios transformaram-se em insti

tutos, incluindo agora faculdades/cursos superiores. 

A vista de todo este quadro, no âmbito das esco

las metodistas passou-se a questionar a prática que até e~ 

tão tinha sido desenvolvida, mostrando seu comprometimento 

com a concepção liberal trazida por seus fundadores. Per-

cebeu-se em dado momento, que as características inovado -

ras trazidas pelos educadores protestantes foram absorvi -

das, assimiladas pelo próprio sistema educacional do País. 

A partir daí, de certa forma se inverteram os papéis, e as 

escolas protestantes, progressivamente, passaram a ser me

ras reprodutoras da educação oficial. (E os cursos supe -

riores que se iniciavam já o faziam nessa condição). 

"Na medida em que a sociedade brasileira ooi 
assumindo as caracte~lsticas de modernidade pr6 
prias do novo est~gio que alcança, os coligioi 
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vao se adaptando as normas oficiais e o seu pio
neirismo vai cada vez mais se tornando raro~ Já 
que mui tas de suas ati vidades são incorporadasp~ 
lo sistema educacional vigente."B 

Não se trata, no entanto, de uma relação de cau

sa e efeito, pois, conforme tem sido demonstrado, "os sis

temas educacionais e os movimentos educativos em geral, e~ 

bora influam sobre a sociedade a que servem, refletem basi 

camente as condições sociais, econômicas e pol íticas dessa 

s o c i e d a de. 119 

Nesse sentido, o debate surgido no final da déca 

da de 70 se insere no pano de fundo mais amplo das discus

sões em torno da educação brasi leira. Mais do que simples 

elementos de crítica, os argumentos apresentados constituem 

verdadeiro libelo contra a prática levada a efeito pelas 

escolas protestantes. Denuncia-se o caráter acentuadamen

te individualista privilegiado pelo modelo adotado, preoc~ 

pado com a ascensão social do indivíduo, acentuando o espi 

rito de competição e o uti litarismo como norma de vida,te~ 

do o lucro como fundamento das relações econômicas. lO E, no 

caso específico da participação dos metodistas nesse pro -

cesso, surgem as indagações levantadas por alguns setores 

da Igreja: Não é característica do metodismo a preocupação 

social? Em suas origens não esteve o movimento metodista 

ligado aos setores mais pobres da população inglesa do sé

culo XVIII, operários, mineiros, etc.? O metodismo que ch~ 

gou ao Brasil, via missionários provenientes dos Estados 

Unidos da América, trouxe consigo alguma marca dessas ten

dências originais? Como se explica a existência de docu

mentos como o Credo Social, adotado pela Igreja Metodista 

no Brasil, focalizando explicitamente as questões sociais? 

BRAMALHO, J. P., op. cit., p. 110. 

9PAIVA, Vanilda Pereira, Educação popular e educação de adultos. são 
Paulo, Edições Loyola, 1973, p. 19. 

lOCf. o documento já citado, Fundamentos~ diretrizes~ pdl{ticas e obj~ 
ti vos para o sistema educacional metodista. 
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Qual a relação entre este tipo de preocupaçao e a maneira 

como se estruturam as escolas da Igreja? 

Este conjunto de perguntas já traz consigo algu

mas características. Nele predomina a preocupaçao com as 

relações sociais, buscando-se desvendar como a Igreja, no 

caso a Igreja Metodista, vista como instituição eclesiásti 

ca e proprietária de estabelecimentos de ensino, se posi 

ciona no contexto da sociedade brasi leira. Como se dá a 

relação entre o seu discurso e a sua prática e, de um modo 

particular, através das instituições educacionais a ela 

vinculadas? Com que interesses elas estão comprometidas? 

Daí porque se tornou relevante tentar uma expli

cação para o nome dado ao Instituto Central do Povo. E, cl~ 

ro, mais que isso, procurar esclarecer os motivos que con

duziram à sua criação, pois certamente não deveria ser a 

expressa0 de mera idiossincrasia de um missionário, espe -

cie de corpo estranho. 

Assim sendo, através dessas pistas acima assina-

1 a das, e s t e t r a b a 1 h o p a r t e deu m a c o n s t a t a ç ã o p r i n c i p a 1 ,que 

pode ser enunciada assim: Embora francamente majoritário,o 

tipo de escola organizado pelos missionários norte-america 

nos metodistas não e apenas esse que se tornou mais conhe

cido, representado por colégios como o Bennett~ no Rio de 

Janeiro, o Granbery, em Juiz de Fora, e o Instituto Porto 

Alegre~ na capital gaúcha. Esses colégios efetivamente ti 

nham em mi ra alcançar "os fi lhos de inúmeras famíl ias das 

classes emergentes de uma sociedade com ambições de moder

nização." 11 No entanto houve também a criação de escolas 

para atender as camadas mais pobres da população, entre as 

quais o Instituto Central do Povo e inúmeras escolas paro

quiais (isto é, 1 igadas a paróquias), espalhadas por todo 
.. o pais. Esta clientela era também importante, pois ã epo-

11 RAMALHO, J. P., op. cit., p. 77. 



--

... 

8 

ca havia quem estivesse convencido de que a maiorparte dos 

membros das igrejas evangélicas provinha das classes mais 

baixas. l2 

Esta é uma questão de especial importância neste 

trabalho, ainda que não tenha sido possível dedicar maior 

espaço ao problema em virtude da dificuldade de obter in -

formações, atualmente bastante esparsas. Trata-se sobretu 

do da constatação de que, ao menos entre os metodistas foi 

feito um esforço de criar escolas, geralmente pequenas,que 

funcionavam de forma improvisada junto às igrejas. l3 Com 

isso parece que se tentava responder à necessidade consta

tada de oferecer educação básica a esses setores mais po

bres da população, que também estavam sendo alcançados p~ 

la pregação dos protestantes, incorporando-se as 

em formação. 

igrejas 

o mesmo parece ter ocorrido entre os batistas,co~ 

forme exposto pelo Rev. Salomão L. Ginsburg: 

"(em 1920) temos no Brasil cinq~enta e uma esco
las primárias. Essas estão~ em geral~ anexas às 
igrejas batistas locais e são mantidas pelo pa~ 
tor ou por uma comissão da igreja."l-

Na verdade persiste até hoje uma discussão acer

ca de quais os setores da população que aceitaram o prote! 

tantismo. Ao que consta, as estatísticas disponíveis nao 

sao suficientemente esclarecedoras. E não parece correto 

l2isto foi declarado pelo Rev. Ginsburg, missionário batista, e está 
registrado nos anais da Conferência do Rio de Janeiro (p.224) ,que se 
realizou de 14 a 18 de abril de 1916, como um dos desdobramentos do 
Panama Congress~ promovido em fevereiro daquele mesmo ano, reunindo 
missionários protestantes em toda a América Latina e tendo como obje 
tivo examinar a situação do movimento missionário nesta parte do mun 
do. 

l3Ver detalhamento maior a respeito deste assunto no capítulo 3 deste 
trabalho. 

l.. -GINSBURG, Salomao L. Um judeu errante no Brasil. Autobiografia. 2a. 
ed., Rio de Janeiro, Casa Publ icadora Batista, 1970, p. 228. 
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admitir simplesmente a hipótese de que tenham predominado 

adeptos oriundos de famrlias bem situadas, de fazendeiros, 

de comerciantes, de um outro lrder pol rtico. Ainda que t~ 

nha ficado tal impressão por causa de algumas obras escri

tas p o r m i s s i o n á r i o s p r i n c i p a I me n te, é p r e c i s o I e v a r em co.!! 

ta que, num clima de confronto e de necessidade de afirma

ção, tais exemplos acabam servindo melhor aos apologistas 

pelas repercussões que costumam trazer. 

Fique, no entanto, bem claro que, nos I imi tes de! 

ta pesquisa, será feita a abordagem apenas no que se refe

re às chamadas denominações históricas do protestantismo 

(batistas, congregacionais, metodistas e presbiterianos). 

Por conseguinte, ao me referir à penetração dos protestan

tes no meio das classes populares, deixarei de lado o caso 

das igrejas e seitas ditas pentecostais, cuja trajetória 

tem sido objeto de estudos importantes. 15 Sabe-se que o 

pentecostalismo, que atualmente congrega cerca de 2/3 dos 

protestantes brasileiros, tem sua maior força exatamente 

nessa parcela da população. Todavia, os pentecostais che

gam ao Brasil em 1910 e aqui se estuda um perrodo anterior 

a esta data. Além disso, a incursão dos protestantes na 

prática educativa se dá principalmente, talvez quase exclu 

sivamente, através das denominações históricas. 

A propósito desta questao, ou seja, o modo como 

o protestantismo se difundiu na sociedade brasi leira, vale 

relembrar as observações de um dos livros clássicos focali 

zando a história dos protestantes no Brasil: 

"No Brasil~ entretanto~ eram famtlias intei 
ras~ quase que tribos~ dir-se-ia~ que aceitaram 
o protestantismo~ em todas as classes sociais. ,,16 

15Veja-se, por exemplo, Christian Lalive dlEpinay. O refúgio das mas 
sas. Estudo sociológico do protestantismo chileno. Rio de Janeiro~ 
Editora Paz e Terra, 1970. 

16L~ONARD, ~mile-Guillaume. O protestantismo brasileiro~ são Paul0,A~ 
TE, 1963, p. 94. 
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"O 'corpo protestante' brasileiro que assim 
se ariava teve mais esta ciraunatânaia privile -
giada de se constituir normalmente à imagem exa
ta de todo o corpo social do pals. Desde o inl -
cio, todas as classes e todas as profissões ali 
foram representadas. "17 

E i saí, sem d ú v i da, um c a m p o f é r t i I, a me re ce r p e ~ 

quisa específica. Provavelmente sera tarefa particularme~ 

te penosa, cujo êxito dependerá de se conseguir encontrar 

e reunir um conjunto de informações proveniente de muitos 

e diferentes locais (cidades e vi las) em que o protestan -

tismo chegou. o mesmo também é possível dizer a respeito 

das inúmeras escolas que existiram, em diferentes cidades 

do país. Em 1932, por exemplo, em seu livro a respeito do 

protestantismo brasileiro (infelizmente até hoje apenas em 

sua versão original, em inglês), Erasmo Braga apresenta uma 

estatística que menciona a existência destas escolas. Nela 

estão arroladas 15 escolas metodistas, sem contar aqui as 

grandes escolas, espalhadas pelo Rio de Janeiro, Minas Ge

rais, são Paulo e Rio Grande do Sul, com 588 alunos matri

culados e 32 professores. 18 

Tendo em vista este conjunto de fatos, 

as seguintes hipóteses: 

formulei 

I~) O aparecimento do tipo de escolas destinadas 

a alunos provenientes das classes mais baixas, mesmo nao 

tendo logrado transformar-se em modelo dominante, deve ter 

alguma ligação com alguma corrente de pensamento existente 

na Igreja à época, pois não representa um projeto particu

lar e sim uma orientação geral . 

17L~ONARD, ~mile-Guillaume, op. cito p. 95. 

18 BRAGA, Era.sm.o e GR.UBB •. Kenneth G. The RepubUc of BraziZ. A survey 
of the reZ~g~ous s~tuat~on. Londres. World Dominion Press, 1932. 
Appendix IV, Part I I I, Evangelical Education. Detailed Statement, p. 
145. 
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2ê ) Considerando a história do metodismo, sua tra 

jetória desde o surgimento até o início do século XX, ê pr~ 

vável que essa corrente tenha alguma relação com as propo~ 

tas e as práticas que caracterizaram, já no começo, o mdvi 

mento metodista. E sem dúvida também deve haver vínculos 

entre tais setores na Igreja e as tendências e grupos exi~ 

tentes nesse período, inclusive os de inspiração não reli

giosa. 

3ê ) Visto que estas iniciativas, e particularme~ 

te a fundação do Instituto Central do Povo, tiveram como 

líderes também alguns missionários norte-americanos, e de 

supor que o posicionamento, a orientação desses indivíduos, 

dê continuidade a um tipo de 1 inha de atuação presente tam 

bém no metodismo norte-americano. 

A propósito disto, é forçoso reconhecer a predo

minincia de missionários com orientação pietista e l~be

ral,19 preocupados mais com a pregação de ênfase individua 

lista. Não há dúvida de que esta foi a prática mais comum. 

A história das comunidades protestantes no Brasil está re 

pleta de exemplos nessa di reção. 

Outro aspecto a considerar é a postura de supe -

rioridade que marca o procedimento dos missionários, impll 

cando na desvalorização da cultura brasileira, vista como 

expressão de uma sociedade atrasada, carente de modifica -

ções que a tornem consentinea com a rea 1 i dade dos novos tem 

pos, dos quais a sociedade norte-americana é parimetro. 

Os brasi leiros que aderem então ao protestantis

mo aceitam estas explicações e passam a comportar-se segu~ 

do os modelos que têm nos missionários. 

19 Estes conceitos serão objeto de maior detalhamento no prosseguimen
to deste trabalho. 
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o grande eixo -da preocupaçao desse tipo de pro -

testante ê o seu próprio eu. Sua experiência reI igiosa d~ 

ve assumir um caráter pessoal. Suas atitudes passam a pa~ 

tar-se por um conjunto de regras em que predominam valores 

como a honestidade, o respeito, a cooperaçio~ o trabalho,a 

dedicação, a sexual idade controlada, etc. Voltando-se pa

ra si, o protestante não tem compromisso com o outro, com 

a sociedade, pois, acima de tudo, é um individual ista. 

Uma observação mais atenta, porém, deixa entre -

ver a existência de outras orientações dentro do protesta~ 

tismo. 

"O S fatos da história nunca chegam a nos 'puros', 

pois que eles não existem nem podem existir numa forma pu

ra: eles são sempre retratados através da mente do regis -

t r a d o r . 11 2 o As sim, ta m b é mos r e g i s t r os sob r e a h i s tó r i a dos 

movimentos religiosos. As publicações das igrejas bem o 

exemplificam. No caso dos metodistas brasileiros, isto e 

perceptível através do jornal oficial da Igreja, denomina

do Expositor Cristão,21 que, dependendo do redator respon

sável, registra um ou outro tipo de comentário, privilegia 

a ênfase individualista ou destaca a preocupação social. 

P o r i s som e s mo, c r e i o s e r p os s í ve 1 a f i r m a r que e ~ 

te trabalho contribui para trazer a luz algumas evidências 

de que o metodismo trazido para o Brasi 1 conserva muitos 

elementos da tradição dos primeiros tempos, ainda na Ingl~ 

t e r r a, q u aIs e j a, a de d i r i g i r sua me n s a g e m a o s p obre s, p re~ 

cupando-se não somente com os aspectos estritamente reI i -

giosos, mas também com suas reais condições de vida (traba 

lho, saúde, alimentação, educação, moradia, etc.). 

20CARR, E. H. Que é história? 2a. ed., Rio de Janeiro, Editora Paz e 
Terra, 1978, p. 23. 

21 0 primeiro número do jornal foi publicado em janeiro de 1886, sob o 
nome de Methodista CathoZico. 
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Devo destacar, porem, as limitações intrínsecas, 

pois no caso me encontro na qualidade de pesquisador partl 

cipante, fato que determina algumas dificuldades na análi

se. Dificuldades duplas, pois tenho vínculos com a igreja 

e com a própria instituição. Por outro lado, nessa mesma 

condição tive o acesso faci I itado as fontes de pesquisa. 

Estou convencido de que isto abriu caminho para conhecer 

fatos descobertos mais recentemente, que modificam a tese 

segundo a qual, ao transplantar-se para a América, o meto

dismo havia perdido sua preocupação pelas questoes sociais. 

Como se poderá ver, tal característica não desapareceu,mal 

grado as alterações havidas. E no Brasi I encontrou eco, 

desencadeando um debate que lamentavelmente é muito pouco 

conhecido. 

Assim se justifica a trajetória escolhida para 

compor este trabalho: identificar, entre os metodistas or

ganizados como grupo reI igioso e, depois, como igreja (des 

de a Inglaterra, passando pelos Estados Unidos da América, 

por fim chegando ao Brasil), que tipos de relação foram es 

tabelecidos no seu contato com os setores das classes mais 

baixas da sociedade no que concerne à educação. 

Atendo-se com quase total exclusividade àquelas 

instituições que alcançaram maior destaque e mais sucesso 

em termos de eficiência pedagógica, administrativa e econo 

mica, de acordo com os modelos vigentes na sociedade brasi 

leira, a história do assim chamado sistema educacional me

todista continuará incompleta, até que sejam investigados 

e esclarecidos os caminhos trilhados pelas escolas que,co

mo o Instituto Central do Povo, tentaram atender justamen

te aos setores marginalizados da população brasileira. 

Ao buscar redefinir seu lugar na sociedade brasl 

leira hoje, as escolas metodistas por certo se :beneficiarão 

ao examinarem os diferentes aspectos que constituem sua his 

tória, analisando-os criticamente, constatando os erros, 
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elaborando enfim uma nova proposta. 

Este trabalho tenta recompor fatos da história. 

Não para que sejam simplesmente contemplados, mas com o ob 

jetivo de, à luz de uma visão mais completa, contribuir p~ 

ra a discussão em que nos vemos envolvidos como educadores. 



CAPfrULO 

.. 
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1. O METODISMO E SUA ORIGEM BRITANICA 

1.1. Antecedentes do Movimento Metodista 

O me t o d i s mo s u r g i una I n g 1 a t e r r a, noS é c u 1 o XV I I I , 

tendo como principal líder um pastor anglicano:~ohn Wesley 

(1703-1791). Seu pai era também pastor, responsável pela 

paróquia localizada na pequena cidade de Epworth, onde na~ 

ceu John. Era uma família em que tradicionalmente havia 

clérigos. De modo que, ao decidir-se pelo ingresso nas or 

dens sacras no ano de 1725, após seus estudos no Colégio 

Christ Church em Oxford, sua atitude não causou maior sur

presa. I 

Seu trabalho pastoral começou cedo. No entanto, 

paralelamente exercia atividades docentes, pois já em 17 
de março de 1726 tinha sido eleito IIfellow ll (professor) do 

Lincoln College, "uma posição reservada para pessoas natu

rais do Condado de Lincoln, dentro do qual se localizava a 

paróquia de Epworth. 2 Em 1729, quatro anos após deixar O~ 

ford, volta para a Universidade, onde também estudava seu 

irmão Charles, que havia organizado com outros estudantes 

um pequeno grupo, autodenominado "Clube Santo", ao qual se 

agregou. 

A caracterização desse grupo é ainda hoje objeto 

de discussão, principalmente após a descoberta de alguns d~ 

cumentos que trazem novos dados. E: o caso mesmo da própria 

IEmbora haja quem afirme que John Wesley tomou essa decisão pressiona
do pelo pai, Samuel, há evidências de que, ao escrever para os pais 
dando conta de seus planos, a notícia teria agradado ã sua mãe, Susa
na, mas provocara uma resposta hesitante por parte de Samuel. que es
taria atribuindo a motivação do fi lho a um interesse 1 igado a sua car. 
reira acadêmica. ~osteriormente, porém Samuel aprovaria a decisão de 
John. Cf. o artigo de Richard P. Heitzenrater, The Oxford Diaries and 
the First Rise of Methodism, na Revista Methodist History, july 1975, 
p. 114. 

2R~ILY, Duncan A., Metodismo brasileiro. e wesZeyano. são Paulo, Impre~ 
~a Metodista, 1981, p. 76. 
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designação "Clube Santo", a qual, na opinião de Heitzenrater, 

com sua conotaç~o reI igiosa, pode obscurecer as caracte -

rísticas do grupo, que talvez fosse melhor designado como 

1I0 S Metodistas de Oxford". Ele assinala, por exemplo,que 

a p õ s o r e t o r n o de J o h n a O x f o r d em n o vem b r o deI 729, o IIp! 

queno círculo de amigos mais parecia uma sociedade liter! 

ria informal do que qualquer outra coisa. Não havia es

trutura organizacional, nem mesmo a princípio horários r! 

guIares de reunião, mas o principal objetivo da atividade 

do grupo reunido estava inequivocamente 1 igado a um "es -

quema de estudo", como Wesley o designaria. Por volta de 

março de 1730 o primeiro padrão verdadeiro de reuniões en 

tre os Metodistas de Oxford começou a ganhar forma: nas 

noites de terça, quinta e sábado encontros nos quartos de 

Charles, de Sob (Kirkham) e de John, respectivamente, p~ 

ra leitura de clássicos, e nas noites de domingo no quar

to de William Morgan para leitura de obras de devoção." 3 

p r i a. 

Sem dúvida o grupo foi ganhando uma feição pro

No aspecto reI igioso propunham-se, em moldes seme-

lhantes à disciplina devocional dos cristãos primitivos,a 

cultivar sua fé através de reuniões em que estudavam a sí 

blia, cantavam e oravam. Surgiriam, ainda assim, outros 

desdobramentos. Assim, a partir de agosto de 1729, por 

sugestão de Wi 1 liam Morgan, passaram também a visitar as 

prisões, assistir os pobres e os enfermos da cidade de 

Oxford, deste modo procurando colocar em prática os ensi-

namentos Cristãos. Era portanto a tentativa de exercita-

rem suas práticas devocionais e simultaneamente se dedica 

rem à ação social. 

Por essa ocasião, Wesley começa a assumir a li-

derança do grupo. ~ de notar que, não obstante ativida -

des deste tipo não constituírem propriamente uma novidade 

para ele que já as experimentara em seu trabalho paroquial, 

3HEITZENRATER, R.P., op. cito p. 117. 



por outro lado -nao se lhe pode atribuir a origem das idéias 

que levaram o. grupo a desenvolver aquelas atividades, mar 

cando sua imagem pública (visita aos presos, auxílio aos 

doentes, etc.). "Deve ser lembrado que Wesley estava pr.,!? 

fundamente envolvido na busca de 'a right state oi souZ"''\ 

Mas é inegável o fato de que ele exerceu essa 1 i de rança 

com muita propriedade, dando direção e "impulso espiri -

tual ll a essa busca da salvação que o grupo tanto deseja -

va. Heitzenrater assinala a importância da -compreensao 

destes fatos para que se possa captar bem a essência do 

Metodismo em Oxford. 

As experiências deste período não foram,porém,sufic..!.. 

entes para satisfazer as expectativas de Wesley. Eram mu..!.. 

tas as suas dúvidas. Neste contexto surge a oportunidade 

de viajar para a América do Norte, como missionário da S.,!? 

ciedade de Propagação do Evangelho, grupo organizado que 

enviava pregadores para o outro lado do Atlântico, tendo 

em vista a evangel ização dos habitantes daquele continen

te, acontecimento este que acabou por marcar de modo mui

to específico a vida de Wesley. 

Havia nesse tempo uma grande movimentação de pe~ 

soas e grupos que se deslocavam para o Novo Mundo, seja 

em busca de novas oportunidades de vida e trabalho, seja 

p a r a e s c a p a r a p e r se g u i ç,ões r e 1 i g i o s as, p o i s n a E u r o p a de 

então haviam surgido inúmeras seitas, que de modo geral 

não gozavam de simpatia das religiões oficiais dominantes. 

Dada a importância desta questão para o presen

te trabalho, impõe-se fazer alguns comentários sobre es -

sas seitas protestantes. 

"Idem, ibidem, p. 118. Tradução aproximada: "um correto (ou adequado) 
estado da alma. 11 



1.2. As Seitas Protestantes - o Pietismo 
• 

o chamado denominacionalismo, quer dizer, a di· 

visão do protestantismo em diversas igrejas ou denomina -

ções, foi analisado com muita propriedade por Niebuhr. s 

Trata-se de um estudo bastante elucidativo, mostrando co

mo ocorreu esse fenômeno que tem sido caracterrstico do 

meio protestante. 

Um dos pontos que aí é realçado diz respeito as 

determinações sociais que compõem o pano de fundo para o 

aparecimento das seitas: 

"Por t~~s das divergincias de doutrina ~ 
preciso procurar as condições que fazem com que 
ora uma~ ora outra interpretaçao pareça mais ra 
zo~veZ ou~ ao menos~ mais desej~vez. Vendo ã 
teoZogia deste ponto de vista se descobrir~ co
mo as exigincias da discipZina da igreja~ as pre 
tensões da psicoZogia nacionaZ~ o efeito da trã 
dição sociaZ, a infZuincia da herança cuZturaZ 
e o peso do interesse econômico desempenham seu 
papeZ na definição da verdade reZigiosa."6 

Quanto à origem das seitas em geral, este mesmo 

autor assinala que, pelo menos de inrcio, elas levavam em 

consideração o mundo exterior à Igreja e entendiam que ti 

nham como responsabil idade transformar o mundo através do 

poder regenerador do evangelho. 

Há, porem, um fato que sobressai: em todos os 

casos manifesta-se o descontentamento, a insatisfação em 

relação à Igreja oficial. E este aspecto é mais relevan

te aqui, na medida em que Wesley receberá grande influên

cia deste movimento (mais que uma seita propriamente di

ta) que se chama Pietismo. 

SNIEBUHR, H. Richard. The sociaZ sources of denominationaZism. Cle
veland and New York, The World Publ ishing Company, 1965. 

6ldem, ibidem, op. cit., pp. 16-7. 
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o Pietismo viveu seus momentos iniciais na Alema 

nha, tendo eclodido na segunda metade do Século XVI I. A 

grande figura em torno da qual o movimento floresceu, foi 

Ph i 1 i pp Jacob Spener (1635-1705). Sua formação intelectual 

incluía a teologia de Lutero, mas também se interessou pe

las idéias do místico Johann Arndt, autor de uma obra inti 

tulada Verdadeiro Cristianismo, publ icada entre 1605 e 1609. 

Ademais, sabe-se que foi bem influenciado por escritos pu

ritanos provenientes da Inglaterra (de Lewis Bayly, de 

Richard Baxter).7 Com tudo isso, o movimento pietista se 

propunha não a criar uma nova denominação ou Igreja, mas a 

promover a renovaçao da religião pessoal, deste modo pro-

tistando contra uma ortodoxia rígida e sem vida. Defendia 

que, na experiência cristã, o sentimento deveria ter prim~ 

zia, insistindo por conseguinte na religião do indivíduo. 

Este deve ter "um encontro com Deus", acentuando-se pois 

as emoções tanto na vida pessoal quanto nos ofícios reli -

giosos: uma reI igião do coração. 

-o movimento alcançou significativa repercussao, 

principalmente após a organização dos centros de fraterni~ 

dade, os célebres Collegia pietatis (daí o nome pietismo). 

Foi uma inovação importante, ocorrida em 1670. 

"Nesta data (Spener) reuniu em sua pr6pria 
casa pequeno grupo de pessoas de idéias semelhan 
tes para lerem a B{blia~ orar e discutir o ser ~ 
mão dominical - tudo com o fito de aprofundar ne 
les a vida espiritual. "a 

Estes círculos se torna~am instrumentos pa ra 

disseminar o conhecimento da Bíblia por todas as classes 

da população. E em 1675 Spener expôs seus planos no 1 i -

vro Pia desideria (Desejos piedosos), no qual ataca os ma 

les da Igreja e faz propostas para debelá-los . 

7 WALKER, Wi 11 iston. Hist6ria da igreja cristã~ 3a. ed. Rio de Janei -
ro e Sao Paulo, JUERP/ASTE, 1981, vol. 11, Capítulo 5, pp. 190-6. 

a Idem, i b idem, op. c i t ., p. 191. 
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Spener era pastor em Frankfurt, cidade em que, 

após as experiências acima citadas, encontrou forte oposi-

çao, gerando-se controvérsias. Acabou tendo que aceitar 

mais tarde um convite e seguiu para Dresden, onde foi ser 

o pregador da corte. 

o movimento se expandia. Chegou a Universidade 

de Leipzig, embora encontrasse também a1 i oposição. Spener, 

porém, transferiu-se para Ber1 im, e aí foi apoiado e enco-

rajado. Nesse ínterim, surge em 1694 a Universidade de 

Halle como centro do movimento: 

"A sua influ~ncia ~sto i, da Universidade} 
cresceu rapidamente. No auge da fa~a, 1200 estu 
dantes freqüentavam cada ano a sua faculdade de 
teologia. Tornou-se tambim local de formação dos 
funcionários do estado prussiano em expansão. Mas 
a universidade não atuava sozinha. O seu traba
lho era complementado por uma galáxia de insti -
tuições associadas - um orfanato, uma tipografi~ 
um dispensário, um instituto blblico e escolas de 
vários tipos - cada uma das quais servia no seu 
modo próprio, o fim comum. Sob Spener e o seu 
colega sucessor A. H. Francke a influência de 
Halle espalhou-se consideravelmente. "9 

Já no sécu 1 o XV II I, como um dos resu 1 tados do des 

pertamento pietista, organizaram-se os chamados Irmãos Mo

rávios,lO cuja origem era a Igreja hussita da Boêmia. Com 

as perseguições desencadeadas em conseqüência da Guerra dos 

Trinta Anos, haviam buscado refúgio na Saxônia, onde foram 

acolhidos nas terras do conde Nicholaus Ludwig von Zinzen

dorf, o qual lhes deu permissão de fundar uma aldeia,a que 

denominaram Herrnhut (Abrigo do Senhor). Por serem proce

dentes da Morávia, ficaram conhecidos com aquela designa -
-çao. 

9 CRAGG, G.R. A igreja e a idade da razão. Lisboa, Ed. U1isséia, 1966, 
p. 104. 

10 Foi justamente com um grupo desses moravios que Wesley teve seu con 
tato com os pietistas, na viagem de ida para a América. 
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Inicialmente Zinzendorf apenas os asi lou, porém, 

em 1727 passou a dirigi'-los espiritualmente . 

"A caracterlstica especlfica da sua vida 
isto é ~ da comunidade, era a combinação duma in 
tensa experiência pessoal com um sentido profu~ 
do de fraternidade coletiva."ll 

Zinzendorf tinha recebido formação pietista, sob 

a influência de Francke. Buscara uma "religião do cora-

ção". E apesar de desejar inicialmente que o grupo se man 

tivesse como parte da Igreja Luterana do Estado, as cir

cunstâncias levaram ã formação de uma denominação separa -

da ( Z i n zen d o r f f o i m a i s t a r deu m de seu s bis P os) , a q ua 1 se 

notabil izou por um grande interesse pelo trabalho missio-

nário. Chegaram mesmo a espalhar-se pelo mundo estabele -

cendo missões. 

1.3. A expe..ri,ência reI i,~a de John Wesley 

o relacionamento de Wesley com os morávios, ini

ciado, conforme já se disse, durante a travessia marítima 

rumo a América, acabaria por levá-lo a um rumo novo em sua 

prática religiosa. Em meio a uma viagem cheia de perigos, 

Wesley sentira grande insegurança, o que contrastava com a 

firmeza de convicções demonstrada pelos pietistas. Isto o 

levou a aprovei tar o período em que permaneceu na região da 

Georgia para aprofundar os contatos iniciados por ocasião 

da viagem. Teve oportunidade de entrevistar-se pessoalme~ 

te com alguns deles, trocou cartas, leu muito. 

Não obstante tudo isto, acabou por retornar a 

Inglaterra, frustrado e insatisfeito. No entanto, persis -

tia buscando resposta para suas indagações. Como de hábito, 

participava com regularidade dos serviços religiosos. Mas 

sua insatisfação continuava. Por essa época a Igreja da In 

llCRAGG, G.R., op. cit., p. 105. 
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glaterra vivia um perrodo de relativa segurança, principal 

mente comparado aos agitados tempos do Século XVI I. Toda 
~ 

via a estabilidade da igreja estava exposta ela mesma a 

possibilidade de estancamento e perda de vitalidade. Oen 

tro da Igreja da Inglaterra se manifestava uma forma de re 

ligião racionalista. 'd2 John Wesley tinha sido sempre fiel 

a sua igreja. A obediência à estrutura formal do angl ic~ 

nismo tanto em termos de hierarquia quanto em relação ao 

Livro de Oração, caracterizava sua atitude, mas não lhe bas 

tava. Paralelamente continuavam seus contatos com os mora 

vios, incluindo seu comparecimento a reuniões religiosas 

promovidas por eles. Parece evidente que Wes1ey estava ten 

t a n d o e n c o n t r a rum c a m i n h o n o vo, que 1 h e o f e r e c e s s e uma re s 

posta às suas inquietações. 

Apenas para compor melhor o quadro da época, ve

jam-se os comentários seguintes, a respeito da situação re 

ligiosa em geral: 

"O esplrito geral da religi~o na Inglaterra 
era apenas de formalismo e de frieza. As for -
mas exteriores da religião eram comumente obser
vadas~ mas era rarlssimo o entusiasmo religioso 
oriundo de uma f~ sincera."13 

"O racionalismo penetra todas as classes de 
pensadores religiosos~ de modo que mesmo entre 
os ortodoxos o cristianismo se assemelhava mais 
a um sistema de moralidade apoiado por sanções di 
vinas. "1 '+ 

Em meio a este quadro é que ocorre na vida de 

John Wes1ey um acontecimento que merecera um destaque esp~ 

cial por parte dele próprio. Foi a chamada experiência r~ 

1igiosa do "coração aquecido", expressão cunhada por ele 

em seu diirio para descrever o ocorrido durante uma reuniio 

120ILLEMBERGER, J. & WELCH, C. El cristianismo protestante. Buenos Ai 
res/México, Ed. La Aurora/Casa Unida de Publicaciones, 1958, p. 123~ 

13 NI CHOLS, Robert Hasting. História da igrejacristã~ 5a. ed. rev. 
são Paulo, Casa Editora Presbiteriana, 1981, p. 212. 

l'+WALKER, Wi 11 iston, op. cit., vo1. 11, p. 20J. 



de que participou na noite de 24 de maio de 1738: 

"De noite, fui muito contra a vontade a uma 
sociedade a Rua Aldersgate onde a~guim lia o Pre 
fácio de Lutero à Eptstola aos Romanos. Cerca de 
quinze minutos para as nove, enquanto ele descre 
via a mudança que Deus opera no coração pela fe 
em Cristo, senti o meu coração estranhamente aque
cido. Senti que confiava em Cristo, em Cristo 
tão somente para a Salvação; e uma certeza me foi 
dada de que Ele tirara os meus pecados, sim os 
meus e me salvara da lei do pecado e da morte."15 

Desde 1725 buscava ardorosamente uma vida reli -

giosa pessoal. Aquela época, com 22 anos, já lera as obras 

devocionais de Thomas à Kempis, do Bispo Jeremy Taylor e 

de Will iam Law. Em seus diários particulares, que muito 

recentemente foram retraduzidos à luz de novas pesquisas,16 

são encontradas evidências de que ele se sentia profunda -

mente insatisfeito consigo mesmo. Suas atividades como mi 

nistro anglicano 17 não lhe proporcionavam a convicção de 

que era um indivíduo salvo por Deus em Jesus Cristo. Sua 

ida para a Georgia tinha ocorrido na esperança de salvar 

sua pr6pria alma, afirmando que esperava "aprender o verda 

deiro sentido do Evangelho por pregá-lo aos pagãos."18 At~ 

vessando o oceano ele se defrontou com o medo da morte, e~ 

quanto os morávios ~areciam revelar absoluta calma. Ele não 

possuía a certitudo salutis, para usar a expressão da tra

dição reformada. Portanto, "da maneira que Wesley então en 

tendia a religião cristã, em termos de justificação pela 

15WESLEY, John. The Journal of the Rev. John Wesley, A.M. Standard Edi 
tion. Edited by Nehemiah Curnock. Vol. I. London, The Epworth Press~ 
1938, pp. 475-6. 

16Ver artigo citado na nota 3 deste capítulo. Estes diários particula 
res são distintos do outro diário (Journal) no qual ele cita o que 
lhe ocorreu em 24 de maio de 1738. Este último destinava-se à publi 
cação, feita por iniciativa do pr6prio Wesley. 

17Neste período a Igreja Anglicana gozava de uma posição segura,de fir 
me estrutura formal, tanto em termos hierárquicos quanto relativamen 
te ao Livro de Oraçao. -

18Trecho de carta escrita em 10.10.1735 apud D.A. Reily op. cit.p.85. 
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fé., ele não era um cristão., pois não tinha a fé e nenhwn dos 

seus fl"utos normais." 19_ 

Nesse ponto e oportuno assinalar o significado do 

epis6dio para a anilise desenvolvida neste trabalho. A "ex 

periincia da rua AZdersgate" modifica decisivamente o modo 

de agir de Wesley, desdobrando-se em muitas outras ativida 

des e configurando um modelo distinto de intervenção na v~ 

da social, mediada, é evidente, pelo componente religioso. 

Por conseguinte, essa experiência tem que ser assinalada, 

na medida em que "tudo o que teve ou tem ainda infZuincia 

notaveZ na natureza dessa comunidade (humand)., tudo o que 

ultrapassa o indiv{duo para atingir a vida social (da qual 

a vida intelectual e particularmente os valores fazem par

te integrante) constitui um acontecimento hist5rico."2o 

Também deve ficar claro que -nao se trata de valo 

rizar um momento como se ele se apresentasse isolado. A fa 

mosa experiência de John Wesley é, como ji foi dito ante -

riormente, o ponto culminante de todo um processo em sua 

vida e s6 pode ser corretamente compreendida tendo em vis

ta o que lhe é anterior e o que se lhe segue. Em suma, em 

bora seja claro o caráter místico que a reveste, também e 

inegável seu papel propulsor na vida de Wesley e do movi -

mento metodista. 

Todavia é conveniente ressaltar que John, apos a 

experiência, resolveu conhecer mais os morávios e por isso 

viajou até a Alemanha, onde conviveu por alguns dias com 

eles, inclusive Zinzendorf. Seu temperamento era bastan

te crítico, razão por que nem tudo lhe agradou. "Ainda que 

devesse muito aos moravianos., WesZey era por demais ativo 

em sua atitude religiosa., muito pouco m{stico., deveras in-

19 RE I L Y, D. A. op. c i t., p. 86. 

2oGOLDMANN, Lucien. Ciincias hwnanas e fiZosofia, 7a. ed., são Paulo/ 
Rio de Janeiro, Difel, 1979, pp. 23-4. 
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teressado nas grandes necessidades do próximo para ser ca

balmente moraviano."21 

Na verdade o relacionamento entre Wesley e os m~ 

rávios foi posteriormente afetado por divergências doutrl 

nárias que, aos poucos, se acentuaram. Assim, as socied~ 

des metodistas tiveram um desenvolvimento independente. t 

bem provável, como apontam alguns autores,22 que o fato de 

Wesley ter si lenciado sobre a experiência da rua Aldersgate 

também se deva a isso. 

Mas a preocupação social de Wesley, que já brot~ 

ra anteriormente, por ocasião das já mencionadas ativida

de s d o C I u b e S a n to, s u r g i a num a é p o c a em que a I g r e j a da In 

glaterra se mostrava francamente desinteressada das que~ 

tões éticas. 

"As exceções consp{cuas como Láw, que rea
firmava com inigualável poder a idéia de que o 
cristianismo implica um modo de vida distintivo, 
ou protestos como o sermão de Wesley sobre OUso 
do Dinheiro, somente intensificam a impressao de 
aquiescincia geral quanto a ética convencional. 
O pensamento religioso prevalecente poderia ser 
descrito sem injustiça como uma moralidade tempe 
rada pela prudência, e abrandada de vez em quan 
do por uma compaixão um tanto sentimental emre 
lação aos inferiores.,,2 3 

Frente a esta tendência o posicionamento de Wesley 

se revelava muito distinto. 

-Wesley insiste entao no fato de que nao basta a 

fé. Ainda que agora seja aquele tipo de fé que incorpora 

2 l WA LKER, W., op. c i t., vo I. I I, p. 209. 

22t o caso de Albert C. Outler, que editou o livro John Wesley. New 
York, Oxford University Press, 1964, v. pp. 51-3. 

23TAWNEY, R. H. A religião e o surgimento do capitalismo. São Paulo, 
Edi tora Perspectiva, 1971, pp. 183-4. 
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a certeza interior. Não e, portanto, a fé exclusivamente 

por adesão 24 , mas a fi da certeza. Wesley entende e defen 

de que a fi deve ser necessariamente acompanhada de boas 

obras. 25 Este elemento diferenciador e importante. Leva 

do na devida conta, permite compreender certos aspectos da 

tradição metodista. 

A parti r de então, juntamente com seu irmão Char 

les e com outro companheiro, George Whitefield, John ini

ciou sem amplo trabalho de pregação, viajando por toda a 

Inglaterra. Tinha assim início um despertar reI igioso que 

teve numerosos adeptos em terras britânicas e posteriorme~ 

te nos Estados Unidos, onde o metodismo viria a conhecer 

sua maior expansão. 

1.4. Wesley e o Momento Histórico 

A esta altura i indispensável fazer breve refe -

rência ao momento histórico, inclusive para situar de modo 

adequado a trajetória de Wesley no contexto das condições 

objetivas em que vivia a Inglaterra setecentista, numa fa-

se de aguda transição econômica. Um país que, ao . ... InIcIo 

do período, era predominantemente agrícola, não obstante a 

importância que o comércio já tinha, transformou-se, nos úl 

timos trinta anos do século, em potência industrial e fi -

n a n c e i ,. à • F o r a m mui tos o s p r o b 1 e mas 1 e g a dos: o p r o c e s s o de 

instalaçio das cercas, que modificou as relações .de. pro

priedade no meio rural, I iquidando a forma de cultivo comu 

- nal com campo aberto e pasto comum; a transição do sistema 

de corporações para o de indústrias domésticas, monopól ios 

@ ~ditlc;á§ monopolistas; a expansao do comércio colonial;a 

l~í vl§àndo aO controle das multidões de pobres que se des 

iêêâVâm dó campo para a cidade. 

24Esta distinça-o entre "the f . h f dh 11 alt o a erence e "the faith of assu _ 
11 f· ~ rance se aZia na epoca, cf. Arthur Bedford, citado por Albert C. 

Out I e r, op. c i t., p. 52. 
25-

Cf. OUTLER, Albert C., Op. cit., p. 353 
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Surgiram muitos elemen~os novos. Todos foram 

profundamente afetados pelas mudanças, que ocorriam ~um 

cl ima de grande pauperiz~çio tanto do operirio quanto dos 

que nio eram absorvidos no mercado de trabalho. "A nova 

ind~stria tixtil destr6i a produç~o artesanal anterior~ 

transformando o artes~o em novo empresário - empr.esário tix 

til ou em proletário. "26 

Frente a um Estado tio poderoso, o império, fi

cou praticamente impossível os operários pensarem numa a~ 

ternativa de revoluçio, nio obstante algumas reações como 

as dos movimentos de destruiçio das miquinas. 

ri o r. 

"A nova sociedade i percebida 
vel: já n~o há sa{da~ n~o há outra 
fora desta nova sociedade~ da{ que 
ra seja de integrar-se. "2 

como inevitá 
alternativa 

a tarefa agE!.. 

Nio era o caso de lima integraçio apenas exte

Começaram a surgir movimentos que contribuíram na 

interiorização de novos valores. 

"Este i o momento no qual o metodismo apa
rece~ cujo surgimento~ para mim~ n~o i exclusi
vamente um problema de adaptaç~o ao capitalismo. 
( ... ) Mais que adaptação ao capitalismo i adap
tação a todo um sistema disciplinado de vi
ver . .. "28 

Como afi rma o renomado historiador Eric J. Hobs

bawm, na Grã-Bretanha encontravam-se as condições mais apr~ 

priadas para a eclosão da revoluçio industrial. Assim "o 

lucro privado e o desenvolvimento econômico tinham sido a

ceitos como os supremos objetivos da pol{tica governamen-

26HINKELAMMERT, Franz. Las condiciones econ6mico-sociales del metodismo 
en la Inglaterra del siglo XVIII in La tradición protestante en la 
teologia latinoamericana. Primer intento: Lectura de la tradición m! 
todista. Editor José Duque. San José, Departamento Ecumênico de In
vestigaciones, 1983, p. 27. 

27 Idem, i b idem, p. 28. 

28ldem, ibidem, pp. 28-9. 



tal" e "as atividades ag~{colas ja estavam predominanteme~ 

te dirigidas para o mercado; as manufaturas de h~ muito ti 

nham-se disseminado por um interior não feudal." 2
!i 

Wesley presenciou o desabrochar da Revolução In

dustrial Foram anos muito agitados. Na Inglaterra, o S~ 

culo XVI I I foi aquele "no qual a economia inglesa se trans 

forma no centro da economia mundial, o século em que o im

pério colonial inglês se constitui no império dominante e 

no qual se lançam as bases da industrialização inglesa."3o 

Ocorriam profundas modificações nas estruturas de produção 

e, por conseguinte, nas próprias condições de vida da pop~ 

lação. A maior parte dos trabalhadores, anteriormente ar-

tesãos, muitos provenientes das zonas rurais, transforma -

vam-se em proletários. E o poder do Estado era enorme,po~ 

sibi 1 itando à nova classe dominante exercer toda a coerção 

necessária à consecução de seus objetivos. 

-Foram nao apenas mudanças industriais. A seu 1 a 

do, as mudanças sociais, trazendo inúmeros problemas, da 

mator importincia, os quais, "implicavam reajustes de imen 

sas conseqUências praticas para a religião."31 

Eram, pois, modificações importantes, que de cer-
-to nao poderiam deixar de afetar as pessoas que, como Wes-

ley, tinham uma participação ativa na sociedade da época. 

Sua atitude frente a este quadro revela um posi

cionamento crítico. A pequena 01 igarquia urbana, consti 

tuída de advogados, banqueiros, comerciantes, cervejeiros, 

controlava em suas mãos a vida das vi las ou burgos. Mesmo 

assim, Wesley não hesitou em criticá-los com veemência,que~ 

tionando-lhes o poder e o modo de exercê-lo. Thomas W. Ma-

29 HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Europa 1789-1848. 3a. ed. 
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, p. 47. 

3 o 
HINKELAMMERT, Frank, op.cit. p. 21. 

31WALKER, Williston, op.cit. vol. 11, p. 203. 
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dron, estudioso norte-americano, anal isando as cQncepçoe~ 

econômicas de Wesley, relembra o fato de que a sociedade in 

glesa desta época se mostrava bastante estratificada. Havia 

um enorme contingente situado na base, massas sem propried! 

de que vieram a conUituir a força de trabalho para o siste

ma industrial que se desenvolveria na parte final do secu-

10. 

"A estrutura social da naç~o era apoiada pe
la Igreja da Inglaterra e com ela estava inteira
mente relacionada. "32 

De um lado se colocava o grupo dos conservadores 

(tories) alinhado com a Igreja. Já a opinião dissidente 

formava a força principal do partido progressita (whig). 

"Tal fato i em parte respons~vel pelo suces
so do Wesleyanismo; ele atendia principalmente ao 
tipo de pessoas que estavam privadas de direitos 
polí,ticos~ econômicos e re ligiosos. ( ... ) Foi nes 
tas condições que John Wesley veio com seu movi = 
mento religioso e foi a esse tipo de pessoas que 
ele pr6prio se dirigiu. u33 

Tal era o cenário em que o metodismo viveu seus 

primei ros anos. Tentando enfrentar todos esses problemas, 

John Wesley desenvolvia suas atividades, viajando de norte 

a sul, pregando nos templos e ao ar livre, escrevendo folhe 

tos, pu b 1 i c a n doI i v r os, r e g i s t r a n dos e u p e n s a me n to nos s e r

mões. Sua prática pastoral, muito intensa, incluía procedi. 

mentos que geraram diversas polêmicas, como a autorização 

aos leigos para pregarem e as reuniões fora dos templos. E 

essas atitudes às vezes encontravam resistência inicial do 

próprio Wesley. 

32MADRON , 
ration. 
p. 103. 

Thomas W. John Wesley on economics In Santification & libe
Edited by Theodore Runyon. Nashvi lle, Abingdon Press, 1981, 

33 ldem , ibidem, p. 103. 
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"O exemplo da pregaç~o ao ar livre foi dado 
por Whitefield. De in{cio Wesley s~guiu-o relu
tantemente~ mas logo reconheceu quao essencial 
era para a expans~o do trabalho. De igual im~or 
t5ncia foi o uso de leigos como pregadores. "3 -

1.5. A Preocupação Social em Wesley 

o movimento metodista, pois, começou com um for

te acento místico, influenciado pelo pietismo, valorizando 

especialmente aquele tipo de experiência interior pela qual 

cada pessoa deve passar. Nesse sentido seu caráter é in-

dividualista. Todavia, e fato não muito comum, havia tam

bém a preocupação com os problemas sociais da época, prin-

cipalmente os referentes as condições de vida das classes 

trabalhadoras inglesas. Em decorrência das transformações 

na organização econômica, o número de trabalhadores cres 

cia intensamente. Nesse contexto é que surgem os primei 

ros esforços desse grupo, que procura desenvolver sua pra

tica religiosa alcançando os diferentes aspectos da vida, 

aí incluídos o trabalho, a saúde, a educação, etc. 

A propósito disto, há um fato curioso, que costu 

mei ramente não é mencionado. t que, se por um lado, o pi~ 

tismo vai desembocar, na maior parte dos casos, na tendên

cia isolacionista, o indivíduo sendo o eixo principal das 

preocupações de uma reI igiosidade prioritariamente vertica 

lista, não se lhe pode negar que "foi o primeiro a atuarem 

termos de ética social. Os pietistas de Halle fundaram o 

primeiro orfanato e deram inlcio as primeiras organizaç5es 

missionárias. "35 

Agora é preciso voltar a focalizar mais de perto 

a figura do líder do movimento metodista, John Wesley. 

3~CAMERON, Richard M. Methodism and society in historicaZ Perspective. 
New York/Nashville, Abin~don Press, 1961, p. 36. 

3:TILLICH, Paul. Pensamiento cristiano y cultura en occidente. Buenos 
Aires, Ed. La Aurora, 1976, vol..l, p. 297. 
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Para além das questoes mais estritamente eclesi-

ásticas, Wesley demonstrava suas preocupaçoes com outros 

acontecimentosà sua volta. Assim foi no que se refere ao 

comércio de bebidas alcoólicas, que a seu ver contribuía 

para aumentar a pobreza, e à escravidão, que combateu com 

firmeza. Também se pronunciou contra o contrabando, a com 

pra de votos, a colocação das cercas nas propriedades ru-

ra i s . Em muitos casos não chegou a perceber as causas, d~ 

pIorando tão somente os efeitos. Por outro lado, convenc~ 

do da necessidade de se fazerem boas obras, como fruto da 

fé, organizou e estimulou muitas iniciativas que poderiam 

ser chamadas de filantrópicas. Deixo, porem, para comen -

tar a respeito destas mais adiante. 

Os estudos que têm sido feitos sobre Wesley de-

monstram que, sob muitos aspectos, seu comportamento foi 

bastante contraditório. Ora ele se posicionava como um in 

divíduo atento às necessidades de mudança, ora 

sua postura conservadora, arraigada a práticas 

prevalecia 

tradicio -

nais. t o caso, por exemplo, de sua evidente simpatia pe

lo partido dos tories (conservadores). 

Sua 1 igação com o Toryism está provavelmente re

lacionada a sua vivência na residência paroquial de Epworth, 

ocupada por seu pai. 

Os pais dos irmãos Wesley eram descendentes 
de não-conformistas. Seus dois avós estavam en
tre os clérigos expulsos em 1662. O pai~ Samuel 
Wesley (1661-1735) ~ preferira o ministério da Igre
ja Estabelecida e fora~ desde 1696 até a morte~ 
p&roco da igreja campesina de Epworth. n36 

Wesley começara sua carrei ra eclesiástica em Ep

worth, sob a influência do pensamento tory e alinhado com 

a chamada I grej a A 1 ta (High Church). Posteriormente suas 

divergências com a igreja fizeram-no rever posições. O mes 

36WALKER, W. op. cito p. 205. 
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-mo nao ocorreu quanto ao seu Toryism: muitas de suas con -

cepções continuaram afinadas com o pensamento conservador. 

Nesse sentido, por exemplo, Wesley repudiou a doutrina de 

Rousseau que dizia ser o povo a fonte do poder. Isto, po-

rém, não o impediu de ter afinidades com o pensamento des

se fi lósofo francês quanto ao conceito de natureza ou qua~ 

to ao lugar da emoção nas obras do espírito humano. 

t preciso ter em mente que as concepções econômi 

cas e políticas de Wesley tinham por base sua ética e teo-

1 og i a. 

"Dois conceitos gerais da maxima importan -
cia foram suas idéias de Deus e da humanidade. 
Para Wesley, Deus atua de duas maneiras - como 
Soberano (ou Criador) e como Governador. Como So 
berano, Deus é onipotente~ mas como Governador 
ele se imp6e restriç6es. "37 

Em paralelo, é possível verificar que Wesley 

acompanhava o desenvolvimento das teorias científicas de 

sua época, discutindo-as. Por exemplo, manifestou-se con

trariamente à teoria de John Locke segundo a qual o gover-

no se organiza mediante um contrato. Rejeitava-a com base 

em razões históricas e morais. 

"Ele (Wesley) refutava o uso da teoria do 
contrato para explicar a Revolução de 1688. Não 
tinha sido o povo que colocara Guilherme III no 
trono, mas meramente um punhado de lordes e cava 
lheiros. "38 (gri fo do autor) 

No pensamento de Wesley "poder, só existe o de 

Deus." Daí não aceitar que o povo fosse capaz de contro -

1 a r o pode r. "Eles não estavam treinados para tal, mas aci 

ma de tudo eram moralmente desqualificados. "39 

37MADRON, T.W., op. cito p. 104. 

38 CAM ERON, R.M., op. cito p. 43. 
39 Idem, i b idem, p. 43. 
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-Em sua concepçao, o poder provem de cima, ou se-

ja, no caso da Inglaterra, através do Rei e do Parlamento. 

Mesmo no caso dos membros da Câmara dos Comuns, escolhidos 

por eleição, para Wesley, depois de eleitos, esses parIa -

mentares respondiam não perante seus eleitores, mas diante 

de Deus e de suas próprias consciências. 

Sob este aspecto, pois, Wesley permaneceu dentro 

de estritos moldes conservadores, contrário ao republica -

nismo, embora tenha sido contemporâneo da independência das 

colônias norte-americanas e da Revolução Francesa. Inega

velmente sempre foi leal à Coroa e à Constituição inglesa. 

Há, contudo, que destacar uma característica im

portante: a busca do equilíbrio. Eis um traço significat.!,. 

to, orientando a trajetória pessoal de Wesley e, de uma 

forma ou de outra, ora mais, ora menos, presente na histó

ria do movimento metodista e das igrejas dele oriundas. 

Veja-se, a propósito, os seguintes comentários: 

"O equillbrio do pensamento de Wesley encon 
tra sua expressão mais alta em seu método teolÓ= 
gico. ( ... ). Com o protes tan tismo c lássico ~ ele 
aceita a Blblia como autoridade final. Com o pro 
testantismo sectário~ eZe dá ênfase ao testemu = 
nho interior do Esplrito Santo. Com o pietismo~ 
ele insiste na importância da experiência pes
soal. Com a tradição católica~ ele dá um lugar 
importante à tradição~ especialmente à tradição 
da Igreja não-dividida. Com os reformadores~ele 
insiste na salvação só pela fé. Com os raciona
listas~ ele insiste no papel essencial do racio-., . 
ct.nt.o. 
Esse equillbrio em seu método não representa um 
ecletismo~ mas um esforço para fazer justiça a 
todos os e lemen tos em nosso conhecimento de Deus."1t o 

"Ele valorizou a igreja primitiva; leu pre
gadores e teólogos orientais; interessou-se pe -

4oHINSON, William J. A dinâmica do pensamento de Wesley. são Paulo, 
Imprensa Metodista, 1984, pp. 11-2. 
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la tradição espiritual católico-romana; e foi re 
ceptivo para com o exemplo dos santos."_l 

De fato este traço da personal idade de Wesley r~ 

monta à sua própria formação intelectual marcada pela seri~ 

dade e disciplina, pela leitura a mais ampla possível e 

com perspectiva crítica. 

Sob este aspecto Wesley parece estar I igado à tra 

dição anglicana, na linha de posicionamentos que tinham si 

do desenvolvidos no Século XVII "por um grupo de eminentés 

pregadores e escritores conhecidos como os teólogos caroli 

nos (p. ex: Lancelot Andrewes~ Thomas Barlow~ William Beve 

ridge, John Bramhall~ Gilbert Burnet~ William Laud, Robert 

Sanderson, Jeremiah Tay lar, John Wi lkins e John WooUon) ".-2 

Aliás, toda esta corrente se filiava de alguma forma aope~ 

sarnento de Richard Hooker, autor de um I ivro chamado Eccle 

siastical Polity, que insistia na importância da escritura, 

da tradição e da razão. 

Por tudo isso parece compreensível que o Metodis 

mo tenha sido descrito por seu fundador não como uma nova 

reI igião, antes ao contrário, como expressão renovada da 

fé cristã. Em suas próprias palavras, quando da fundação 

da Capela de City Road, em Londres, 1777: 

"O assim chamado metodismo i a antiga reli
g~ao, a religião da B{blia, a religião da Igreja 
primi tiva, a re ligião da I grej a da Inglaterra."- 3 

Não há dúvida de que o acento individualista era 

forte no pensamento de Wesley. No entanto, é preciso des 

tacar sua significativa preocupação a respeito dos movime~ 

tos sociais, a respeito dos quais freqüentemente se mani-

-lLANGFORD, T.A. Practical divinity: theology in the wesleyan tradition. 
Nashville, Abingdon Press, 1983, p. 12 . 

. -2 DILL EMBERGER, J. Y WELT, C., op. cit., p. 77. 

-3Cf. LANGFORD, T.A. op. cit., p. 259. 
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festava. Para ele, a fé cristã resultava necessariamente 

em obras, sendo a chave da reforma social a conversão dos 

indivíduos. Como afirma um dos estudiosos do pensamento 

wesleyano: 

"Ele achava que o individuo era respons~vel 
pelo bem-estar social, e não o Estado. Era o de 
ver e priviligio do rico ~judar o pobre, do en= 
tendido esclarecer o ignorante, do santo buscar 
o pecador. Ele colocava a sua inteira confian
ça no esforço pessoal e individual. "44 

-Em seus sermoes, todavia, é possível observar a 

contundência de sua crítica aos acontecimentos do mundo em 

que vivia. Tal é o caso, por exemplo, do seu sermão inti

tulado Advertência contra o Sectarismo, no qual afi rma: 

"Seria desej~vel que ninguim, exceto os pa 
gãos, praticasse tais obras grosseiras, palp~ = 
veis, do diabo. Mas não ousamos dizê-lo. Mesmo 
em crueldade e derramamento de sangue, quão pou 
co estão os cristãos aquim daqueles! Não foram 
só os espanhóis ou portugueses, massacrando mi
lhares na Amirica do Sul; não só os holandeses, 
nas 1ndias Orientais, ou os franceses na Amirica 
do Norte, seguindo passo a passo os espanhóis; 
tambim nossos compatriotas têm brincado com o san 
gue, exterminando nações inteiras, com isto piá 
vando eloqüentemente qual o espirito que habita 
e opera nos filhos da desobediência. "45 

Ele afirma em outro de seus sermões 46 que o Cris 

tianismo é essencialmente uma rel igião social e que querer 

transformá-lo em uma religião solitária é, na verdade, des 

truí-lo. 

44EDWARDS, Malwyn, apud REILY, D.A.,Op.cit. pp. ]11]-8. 

45 - - • 4 WESLEY, John. Sermoes. Sao Paulo, Imprensa Metodista, 195 , 2 <: vo 1 . 
p. 236 (Sermão XXXVI I I). 

Ilbldem, op. cit., 1<: vol. pp. 499-517 (Sermão XXIV). 
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1.6. Polêmicas sobre o Pensamento de Wesley 

-Os posicionamentos de Wesley nao sao,pode-se ver, 

s u f i c i e n te s p a r a d e f i n i r de mo d o c o m pIe t o a s 1 i n h a s de a tua 
-çao que ele teve e muito menos a de seus seguidores. Mas, 

por outro lado, é incorreto desprezá-los. P o r i s s o me s mo , 

estudos recentes procuram caracterizar melhor o pensamento 

de John Wesley, buscando uma releitura que não apenas seja 

mais esclarecedora, como também que possa ser úti 1 para os 

dias presentes. 

-E esta tentativa nao tem por objetivo justificar 

posicionamentos contemporâneos, que porventura precissas -

sem de um aval dos antepassados. Ela é, antes de tudo,uma 

p esq u i s a que p a r t e d e e v i dê n c i a s h i s t ó r i c as, p o i s e s tas "nos 

mostram a participação de muitos metodistas no processo so 

cial hoje e no passado. O fato de que na maioria sejam me 

todistas e não de outra denominação nao e algo casual; cre 

mos que responde a certas raizes da tradição."47 

Um dos pontos de partida para os estudos visando 

a uma compreensão nova acerca do fundador do metodismo tem 

sido, não resta dúvida, o fato de que Wesley já foi tacha

do de reformista, de revolucionário e até mesmo de contra-

revolucionário. Ora, por aí 

fa de analisar suas idéias. 

se vê como é complexa a tare

E se tudo leva a crer que, já 

nas raízes do movimento metodista, e mesmo em seus desdo -

bramentos, há nítidos sinais da existência de práticas so 

ciais que estão comprometidas com os processos de mudança 

na sociedade, não se poderá, contudo, desconhecer as ambi-

güidades aí presentes. Tendo consciência disso e que pre-

tendo avançar aqui, tentando coordenar os dados disponí 

ve i s . 

47TAMEZ, EIsa. EZ Wesley de Zos pobres~ in La tradicián 
en la teologia Zatinoamericana: lectura de la tradición 
Editor: José Duque. San José, Departamento Ecumênico de 
ciones, 1983, p. 221. 

protestante 
metodista. 
Investiga -



Alguns historiadores, como E1ie Ha1évy e Bernard 

Semme1,48 atribuem um papel expressivo ao movimento meto-

dista na história da sociedade inglesa. o primeiro deles 

sustentou a tese de que o metodismo teria sido um dos pri~ 

cipais responsáveis pelo fato de a Inglaterra não ter pas

sado por um processo revolucionário semelhante àquele vivi 

do pela França naquele mesmo Século XVI I I. Já Semme1, co~ 

forme relata John Kent (professor de Teologia, na universi 

da de inglesa de Bristo1), entende que "na Inglaterra~ o we~ 

leyanismo foi a forma teológica da revolução democrática e 

que sua doutrina era essencialmente uma ideologia liberal 

e progressista~ confirmando e ajudando a fazer avançar o 

movimento de mudança de uma sociedade tradicional para uma 

sociedade moderna. ,,49 

Afinal, progressista ou conservador? 

Como sempre esta pergunta, por seu caráter acen 

tuadamente dualista, leva a impasses. 

Concretamente, ao ser transplantado para a Amér~ 

ca do Norte, o metodismo se deparou com um quadro bem dis

tinto e seu desenvolvimento ali assumiu contornos específ~ 

coso Deixo, porém, esta questão em suspenso, para ser tra 

tada mais adiante, quando for focalizar a passagem do meto 

dismo pelos Estados Unidos. 

4~E1ie Ha1évy (1870-1937), historiador franc~s, estudou de forma com
parativa as transformações por que passaram França e Inglaterra ao 
final do Século XVI II e início do Século XIX. Escreveu História do 
povo inglês no século dezenove, obra extensa, em seis volumes, onde 
procura explicar por que a França teve uma revolução sangrenta e a 
Inglaterra não, quando ambas as nações viviam em condições simila
res. 
Bernard Semme1 (1928 ), norte-americano, retoma a tese de Ha1é
vy, atua1izando-a e destacando novos matizes para a inf1u~ncia do 
movimento metodista na vida da Inglaterra. 

48KENT, John, Methodism and social change in Britain in Santification 
& Liberation. Liberation Theologies in Light of the wesleyan tradi -
tion. Edited by Theodore Runyon. Nashvi11e, Abingdon, 1981, p. 83. 
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Se, por um lado, a hipótese que atribui papel pr~ 

dominantemente conservador ao metodismo encontra respaldo 

em muitos fatos que fazem parte de sua história, por outro 

lado não é correto desconsiderar outros acontecimentos que 

estão situados em direção oposta. Por exemplo: como expll 

car que entre os adeptos do movimento metodista se encon -

trem numerosos operários, artesãos e camponeses ingleses que 

lotavam as capelas metodistas e ao mesmo tempo se engaja -

vam nas lutas pelos seus direitos?SO Como entender a ini

ciativa de Wesley ao estabelecer o trabalho na Fundição,sl 

em Londres, na qual se desenvolviam atividades diversifica 

das incluindo banco, escola, escritório para empréstimos, 

gráfica, dispensário médico e igreja, tudo num só lugar e 

funcionando como um conjunto? 

As duas tendências citadas podem ser representa

das, do ponto de vista conservador, pelo wesleyanismo ort~ 

doxo de Jabez Bünting e seus seguidores, e, do ponto de vi~ 

ta dos ,oprimidos, pelo movimento dos Metodistas Primitivos~ 

cujo fundador foi Bourne, um operário. Ele e seus compa -

nheiros também operários (já em pleno Século XIX) viv1am 

uma situação difíci 1, eram perseguidos, o que era de certo 

modo semelhante ao que tinha vivido o wesleyanismo em sua 

origem. A este respeito é oportuno transcrever um trecho 

de um testemunho de um metodista sindicalista de Lincolshire, 

chamado Joseph Chapman (1899): 

"Fiz parte dos Primitivos da par6quia de Al 
ford durante mais de trinta anos. Trabalhei co= 
mo pregador local pela causa de Cristo ... Quando 
começou a funcionar o Sindicato dos Trabalhado -
res de A lford~ me in teres sei muit{ssimo por ele ... 

50Cf. EIsa Tamez, no estudo já citado. Alguns dados relat1vos a esta 
questão a referida autora tomou-os de R. P. Thompson. La fORmación 
hist6rica de la clase obrera~ Inglaterra: 1780-1832. Barcelona, Ed. 
La i a, 1977. 

SIA Fundição {FoundryJ é o nome pelo qual ficou conhecido o 
de Wesley organizou uma espécie de centro de atendimento 
rio. t que anteriormente ali funcionava uma fundição. 

local on
comunitá -



Não cremos que lordes e ladies~ sacerdotes e 
suas mulheres sejam sagrados, nem que campone 
ses sejam vermes ... Creio que não está longe o 
dia em que Deus enviará a sua Igreja ap6stolos 
e profe tas dignos de la, que visitarão anciãos po 
bres e investigarão como vivem com três xelins 
por semana ... ap6stolos e profetas protestarão 
contra tanta crueldade e pregarão com forç~ sem 
igual a palavra de Deus que matará, senão os 
curar, os mestres vazios e estéreis. vêem-se pres
ságios anunciadores da grande união vindoura em 
que o principe e o grande camponês se unirão e 
cooperarão para o bem-estar de todos e de cada 
um. /I 52 

"0 conservadorismo politico de Wesley não pode 

ser negado", 53 mas também se torna impossível dizer que a 

preocupação social encontrada no metodismo não tenha seu 

ponto de partida no próprio fundador do movimento. 

Ocorre que, ao se fazer a crítica a Wesley,apo~ 

ta-se como principal lacuna o fato de ele não ter conse -

guido compreender o caráter estrutural dos males que de -

nunciava. Aqui vale a pena refleti r junto com Bonino: 

"Seria absurdo culpar a Wesley por esta f!!: 
lha. Nesse tempo Adam Smith trabalhava em sua 
Riqueza das Nações, que apareceria três anos d~ 
po~s. David Ricardo nascera no ano anterior.Po 
rém, a classe social que pagaria o custo inicial 
da riqueza das nações (imperiais) começava a for 
mar-se. Alguns dessa classe ingressavam nas ao= 
ciedades de Wesley; outros foram indiretame~te 
influenciados por seu movimento; o fator reli -
gioso chegaria a ser elemento integrante & suas 
consciências; alguns dos lideres da classe se
riam moldados por esse fator. E o fato de o me 
todismo ter sido incapaz de lhes descobrir area 
lidade de sua condição como classe social tem 
que ser levado em canta ao avaliar o peso so
cial do movimento."54 

52 Apud Elsa Tamez. Op. cito pp. 227-8. 

53 RUNYON, Theodore. Introduction; Wesley and the theologies of libera 
tion in Santification & Liberation. Nashvi lle, Abingdon, 1981.p. l7~ 

54''MfCUEZ BONINa, José. Metodismo: releitura latino-americana. Piraci
caba/S~o Bernardo do Campo, Editora Unimep/Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista, 1983, pp.l0-1. 
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Também é es c 1 a recedo r conhece r a.l guns aspectos das 

idéias de Wesley no que diz respeito à organização da so -

ciedade. Assim, e significativo assinalar que ele não en

tendia o direito a propriedade como algo inalienável. Aqu~ 

le que a possui, o faz na condição de administrador de Deus, 

e como este é Deus Soberano, pode retirá-la a qualquer te~ 

po. Tal interpretação se distingue da formulada pelo famo 

so John Locke, seu contemporâneo, que entendia dever exis 

tir proteção absoluta aos direitos de propriedade. 55 

A s i d é i as de We s 1 e y t i ver a m d e c i s i vo p a p e 1 na p r~ 

pria vivência das sociedades metodistas por ele organiza

das, tendo por base os modelos da Igreja Cristã primitiva. 56 

Em 1 744, q u a n d o h o u ve a r e uni ã o da p r i m e i r a C o n f e r ê n c i a po r 

exemplo, foi estabelecido um conjunto de regras, dentre as 

quais constava uma propondo o seguinte: "cada membro, ati 

que tenhamos todas as coisas em comum, trará semanalmente, 

honestamente, tudo que puder economizar para o fundo co

mum." Mas este parece ter sido um sonho que ele não p6de 

real izar. Em seus escritos não há nova menção ao fato. Sa 

be-se que, quatro anos após, em outra publ icação das re

gras, desaparece a cláusula "ati que tenhamos todas as coi 

sas em comum". Além disso, existe um relato documentado, 

no diário de um alfaiate de nome Richard Viney. Este re 

gistra que Wesley lhe falara em iniciar, junto com outros, 

uma comunidade de bens. 

fadada ao fracasso.5~ 

Viney diz a Wesley que acha a idéia 

Wesley demonstrou, a seu modo e no contexto de 

55Cf. MADRON, T.W. Op. cit., p. 107. 

56 V. as narrativas do texto bíblico em Atos dos apóstolos, capítulo 4. 
Também não deve ser esquecido o interesse de Wesley pelo Cristianis
mo primitivo, por ele estudado através de muitas leituras de autores 
antigos, da época dos chamados Pais da Igreja. 

57Estas informações foram colhidas por R.M.Cameron em estudos por ele 
realizados, conforme menciona em Methodism and society in histo
rical perspective. New York/Nashville, Abingdon Press, 1961, p. 70. 
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suas próprias limitações, uma real preocupaçao com as difi 

culdades cotidianas do povo. E muitas de suas proposições 

caracterizam uma visão ampla, pois apontam para a supera -

ção de problemas comuns. o fundo para concessão de empré~ 

timos a pessoas em dificuldades financeiras, que funcionou 

na Fundição, em Londres, é um exemplo. A preocupação com 

a educação das crianças é outro. A já mencionada falta de 

compreensão estrutural não invalida os aspectos 

detectados. 

positivos 

Com base nesta linha de raciocínio, fundamentada 

também em outras evidências, Madrbn contesta a inclusão de 

John Wesley na perspectiva e análise de Max Weber em seus 

e s t u dos sob r e a é t i c a p r o t e s t a n te. Se s e o b s e r v a ,po r exem

pIo, que Wesley combateu a monopol ização das fazendas, ch~ 

gando mesmo a propor impostos mais pesados para as grandes 

propriedades, pode-se afi rmar que aí encontramos uma séria 

preocupação com os setores desprivi legiados da sociedade, 

para os quais pouca ou nenhuma alternativa restava então. 

H. Richard Niebuhr chega à conclusão que disto resulta o 

espírito cooperativo no metodismo. "Entre os membros po-

bres das sociedades (metodistas) cultivou-se~ como todos 

estes movimentos fizeram~ um alto grau de ajuda mútua e coo 

peraç~o e colocaram-se as bases para a educaç~o popular. "58 

A esta altura penso ser conveniente destacar os 

principais posicionamentos de Wesley acerca da participa -

ção dos cristãos nos problemas vividos pela sociedade para, 

num passo posterior, fazer referência a algumas hipóteses 

que de certo pesarão no prato contrário. 

Wesley compreendia o Reino de Deus como algo cujos 

frutos, ao menos os primeiros, se manifestam já agora nes

te mundo. "Diferentemente da maior parte dos escritores do 

ss NIEBUHR, H. Richard. The social sources of denominationalism. Cle
veland and New York, The World Publishing Company, 1965, p. 70. 
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século XVIII, não vê o Reino de Deus referindo-se exclusi-

vamente ao céu ou a vida ap6s a morte. "59 Da í decorrem 5 e us 

esforços no sentido de organizar iniciativas visando ao aten

dimento concreto das necessidades das pessoas, lutando pa

ra diminuir o impacto que a industrialização no capitalis

mo nascente trouxe para o povo, empobrecendo-o e degradan

do-o. 

Um aspecto específico do pensamento wesleyano diz 

respeito à doutrina da santificação ou perfeição cristã. 

Ligada à doutrina da justificação, à questão da certeza da 

salvação, que encontramos com interpretação diferenciada em 

Lutero e Calvino, o modo de compreender a santificação pre~ 

supõe a idéia de processo, de algo que se vai construindo 

passo a passo. O indivíduo alcança a justificação median

te a fé e graças à misericórdia divina. No entanto, a pa~ 

tir deste instante, ele assume um compromisso que se mani

festará concretamente por meio das obras, pois o amor pe -

los irmãos não se restringe a palavras. 

"A santificação - ou perfeição cristã - não 
pode ser definida negativamente, como ausência 
de pecado. mas positivamente, como presença ati
va do amor expresso não apenas em palavras mas 
em ações".60 

Runyon afi rma que a antropologia de Wesley tem aI 

guns paralelos formais com a de Marx. Por exemplo, a vida 

humana é entendida como fundamentalmente atividade, e ati

vidade que está sempre dirigida para um propósito bem de -

terminado, o que no caso de Wesley é o serviço de Deus. 

P o r que, e n tão, a p e s s o a c o n ver t i d a p r o c u r a r a p_r~ 

duzir os bons frutos, as boas obras? Não será para alcan

çar a justificação, pois esta é alcançada mediante a fé . 

.59 RUNYON, T., op. c i t ., pp. 10 -1 . 

60 Idem, ibidem, p. 34. 
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Mas a fé impulsionará o cristão a cumprir a lei com pra -

zer e alegria, sem qualquer constrangimento. 6I Anterior -

mente a sua experiência vivida na rua Aldersgate, em 1738, 

John Wesley procurava intensamente fazer boas obras, cum 

prir os mandamentos divinos, mas tudo tinha origem no te 

mor a Deus e constituía um procedimento para 

salvação. 

alcançar a 

"Suas boas obras n50 derivavam da liberda
de; elas n50 eram a express50 de relações posi
tivas~ mas emergiam de um esforço compulsivo pa 
ra moldar uma vida em que todo pensamento e açãõ 
fosse agradável aos olhos de Deus - e~ por con
seguinte dignos de salvaç5o. ( ... ) Como ele mais 
tarde reconheceria~ todos esses esforços não lhe 
proporcionavam paz~ pois na sua raiz estava a 
alienaç5o. "62 

-O fundamento de suas açoes estava errado, cons~ 

qüentemente não constituíam sequer o cumprimento da lei 

divina. 

Na segunda fase, pós-Aldersgate, as obras se tor 

nam uma decorrência natural do novo compromisso: agora há 

um objetivo claro e ao mesmo tempo uma forte fonte motiva 

dora. Não se trata de alcançar o ceu, pois o céu é trazl 

do à terra, a vida aqui deve ser constantemente transfor 

mada por meio da santificação. Aqui está a idéia do rei 

de Deus . - neste mundo. Por isso presente no que Ja começa a 

ordem se ra combatida, denunciados os seus erros. 

6IRunyon mostra que esta concepção também se fundamenta no pensamento 
de Lutero, aliás no mesmo Prefácio aos Romanos, que foi tão decisi
vo na vida de John Wesley. 

62RUNYON, T., op. cit., p. 32. Aqui encontramos a tese de Runyon, que 
estabelece alguns paralelos entre Marx e Wesley, no que se refere à 
concepção sobre o trabalho. Marx destaca o conceito de alienaç50 
mostrando como se dá o relacionamento entre o trabalhador e os obj~ 
tos de sua produção. O trabalhador se nega através de seu próprio 
trabalho. Seu trabalho assume a característica de trabalho força -
do, algo que não é feito senão para satisfazer as necessidades que 
lhe são externas. 



r 

45 

"A religi50 3 por conseguinte~ n50 i para 
ser vista como um meio de a humanidade alienada 
escapar para um reino celestial e mais tolerá
vel 3 mas como participação no próprio propósito 
de Deus 3 transformando servos alienados em fi
lhos e filhas livres 3 cujas obras são ao mesmo 
tempo a expressão de sua própria vida no Esp{ri 
to e o sinal da nova era de justiça e amor por 
vir. ,,63 

Esta idéia de participação na construção de um 

novo mundo parece ter sido muito importante como resposta 

à necessidade das massas miseráveis que na Inglaterra do 

Século XVI I I foram expulsas de suas terras, desenraizadas 

e atiradas aos centros industriais e mineiros, naquelas 

ci rcunstâncias de anomia social. A mensagem de que, a par 

de serem aceitas por Deus, elas eram sujeitos ativos de 

uma nova vida correspondia perfeitamente à expectativa de 

uma epoca em que a realização pessoal passava a ter um si~ 

nificado vita1. 6 1+ 

Não obstante tudo isso, Bonino entende que a an

tropologia de Wesley é incuravelmente individualista. ~ cer 

to que ele fala no caráter social da vida cristã, insiste 

numa " santidade social " , critica a " re ligião solitária". T~ 

davia o marco referencial continua a ser a vida do indiví-

duo. "O homem i uma alma~ em termos tanto da esperança es 

63RUNYON, T., op. cit., p. 46. 

61+A propósito desta interpretação, J.M. Bonino faz referência a um co
mentário de Bernard Semmel que, em seu livro Me thodis t Revolution3 

afirma: liA sociedade moderna precisa da transformação de amplas cama 
das populacionais de uma passividade inerte que caracteriza seu es 
tado na sociedade tradicional para outro em que suas personalida ~ 
des sejam suficientemente fortes para capacitá-las a emergir de um 
estado de subordinação para outro de relativa independência ... No 
século XVI I I a Inglaterra mostrou-se capaz de fazer esta transforma
ção de forma relativamente pacífica ... Eu gostaria de investigar c~ 
mo o caráter específico do 'homem novo l concebido e em certa medida 
criado pelo Arminianismo evangélico de Wesley poderia ter contribuí
do - é tudo o que podemos dizer com segurança - para estabelecer uma 
ponte entre a ordem tradicional e a moderna sem convulsões tumultuo
sas, ao mesmo tempo em que promove os ideais que seriam mais úteis 
à nova soc i edade". (New Yo rk, Bas i c Books, 1973, pp. 8-9, apud J. M. 
Bon i no, op. c i t., p. 1 3) . 
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catológica quanto da experiência religiosa. O drama da ju!!.. 

tificação e da santificação realiza-se na subjetividade da 

vida interior - embora ele procure uma expressão objetiva 

em obras de amor. "65 

Entendo que a hipótese de Bonino está correta. 

De muitas maneiras o metodismo tem esbarrado neste limi -

te. No decorrer da sua história, as circunstâncias com 

que os metodistas se têm defrontado conduzem, muitas ve -

zes, a respostas ambíguas, e a ideologia liberal burguesa 

tem sido vitoriosa nas horas decisivas. 

Por isso, ao reexaminar a trajetória do movimen 

to metodista é preciso identificar claramente o contexto 

no qual -se desenrolam as açoes. Só assim se logrará al 

cançar a anál ise crítica que pode apontar os caminhos a 

tri lhar nas condições do tempo presente. 

No âmbito deste trabalho -nao me parece necessa-

rio expor exaustivamente as controvérsias em torno dos p~ 

sicionamentos de John Wesley. Mas entendo que é pertine~ 

te, para concluir esta parte que focaliza os primeiros tem 

pos do metodismo, acrescentar alguns outros dados, quer re 

ferindo-se diretamente ao fundador do movimento, ~uer re-

1 a t i vos a o s seu s se 9 u i d o r e s n a I n g 1 a t e r r a dos S é c u los XV I I I 

e XIX. Tais dados são apresentados com base em um crité-

rio seletivo, na perspectiva em que se colocam autores co 

mo Elsa Tamez, ou seja, buscando recuperar, reivindicar e 

aprofundar a memória de uma opção, ou se não tanto, de uma 
-preocupaçao real pelos grupos oprimidos. 

"Este espaço de sensibilidade para com os 
conflitos da história há de estar em algum as -
pecto de Wesley e seu movimento original. "66 

65BONINO, J.M., Wesley's doctrine of santification from a liberatio -
nist perspective in Santification & Liberation. Edited by Theodore 
Runyon. Nashville, Abingdon Press, 1981, p. 55. 

66TAMEZ, Elsa, op. cit., p. 222. 
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Sabemos que Wesley não concorda com a explicação 

acerca das causas da pobreza que era corrente em sua epoca. 

Ele refuta como falsas as teses segundo as quais a pobreza 

é conseqüência da preguiça ou do vício, ou ainda se trata 

do destino. Em uma de suas obras ele chega a afirmar que 

essas expl i cações são "perversas e diabolicamente falsas". 

Também encontramos sua palavra de denúncia do processo de 

p r i va t i z a ç ã o d a p r o p r i e d a d e ( p o r m e i o das f a mos a s enc losure 

laws) deixando milhares de camponeses sem terra. A avare

za igualmente é objeto de sua condenação. Ainda que sua 

concepção pessoal acerca destes problemas seja I imitada,um 

fato concreto é que tudo isto abre caminho para interpret~ 

ções mais ousadas de seus seguidores. 

Hobsbawm, ao estudar este período, assinala al

guns pontos relevantes. Entre eles o fato de que as sei

tas protestantes muito faci lmente se transformavam em as

sembléias igual itárias e democráticas de fiéis, atraindo o 

homem comum. E isto aconteceu entre os metodistas, muito 

embora o respeito de Wesley para com a hierarquia. Hobsbawm 

afirma que "a atitude caracterlstica do oper5rio sect5rio 

era sua atividade muito terrena e nada mlstica~ ou~ quando 

mlstica~ levada a disciplina a um âmbito também terreno. 

Por isso não deve surpreender-nos que a conversão indicas

se ou estimulasse o tipo de atividade desinteressada que o 

militante oper5rio levava.,,67 Este mesmo autor contesta a 

interpretação de Halévy anteriormente referida 68 e, não obs 

tante reconhece r que "0 novo tipo de metodista de seita era 

anti-revolucion5rio", registra que "0 car5ter soci~l das 

novas seitas combatia sua retirada teol6gica do mundo.,,69 

Concluo, portanto, que é correto afirmar a exis

tência de uma significativa tendência no seio da tradição 

67HOBSBAWM, E. J. Rebeldes primitivos, apud EIsa Tamez, op. cit.p.227. 

68Cf. notas 47 e 48. 

69 HOBSBAWM, E. J., A era das revoluções, p. 249. 
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metodista britânica. Vale dizer: O metodismo original ex-

perimentou na prática o confronto entre as afirmações pro

postas pela fé reI igiosa e as situações concretas por que 

passava o povo. Para tomar as palavras de Bonino, reconhe 

cido o caiáter 1 imitado desta afirmativa, "no que diz res

peito à transição para a sociedade moderna~ pode o metodi! 

mo original ser considerado um movimento libertador. "70 

Não resta dúvida de que estes fatos da história 

do metodismo têm lugar em meio à ambigüidade que, de res -

to, vem marcando a história desta denominação. Por isso 

mesmo entendo que não somente é lícito, mas também é nece~ 

sário, pelo menos, trazer a público esse tipo de informa

ções. Afinal, é sabido que os registros da história são 

feitos primordialmente a partir do ponto de vista das elas 

ses dominantes, daí surgindo importante pergunta: -nao te-

riam ocorrido outros fatos que desconhecemos por terem si

do omitidos das versões que nos foram legadas? 

Já tendo sido constatado que "a consciincia e a 

atividade pol{tica para muitos l{deres operários notáveis 

teve in{cio juntamente com a conversão ou imediatamente 

apos ela"7l, é pertinente investigar este veio através do 

qual também transita a história do protestantismo. Ainda 

mais porque o fenômeno está presente em diferentes epocas, 

de forma paralela ou análoga, constituindo-se portanto em 

questão relevante para a análise das práticas sociais glo

bais, de que fazem parte as expressões ditas religiosas. 

Eis a razão por que esta pesquisa selecionou e 

privi legiou aspectos da prática de Wesley e seus seguido -

res que corroboram a tese apresentada. Há por certo o pe-

rigo de um reducionismo. Mas faz-se necessário correr es-

te risco como forma de superar o reducionismo praticado na 

70eoNINO, J./vi .. Metodismo: releitura latino-americana, p. 15. 

7l TAM EZ, E., op.cit., p. 227. Informação colhida pela autora em Hobs -
bawm. Cf. nota 66. . 
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direção inversa, que muitas vezes tem levado a conclusões 

equivocadas. Não se trata, contudo, fique bem claro, de 

tentar lograr falso equilíbrio. Antes se quer encontrar 

nas rotas percorridas as explicações para os rumos que ca

racterizaram a trajetória. 



CAPfTULO I I 
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2. O METODISMO EM SUA PASSAGEM PELA AM~RICA DO NORTE 

2.1. Elementos Introdutórios 

O segundo momento que desejo analisar é o que se 

refere às características assumidas pelo metodismo em ter 

ras norte-americanas, mais precisamente nos Estados Unidos 

da América. 

Originário da Inglaterra, nada mais natural que 

o metodismo logo chegasse aos territórios das entãocolô 

nias inglesas na América. Aliás, como já foi mencionado, 

antes mesmo de o metodismo ter-se iniciado como movimento, 

o próprio Wesley tinha viajado ao novo continente. E sua 

passagem por lá lhe deu oportunidades que de certa forma 

abriram caminho para a "experiência religiosa" da 

dersgate. 

Rua AI 

Todavia é importante que fique esclarecida a ma 

neira como tenciono organizar a exposição aqui. Ao discor 

rer sobre o modo como os metodistas atuaram ao atravessar 

o Atlântico, pretendo assinalar alguns aspectos que pare -

cem comprovar a continuidade da preocupação social no seio 

deste grupo protestante. Não serão descuidadas, é eviden

te, as referências às orientações que se tornaram predomi

nantes e, muito freqüentemente, aparecem quase como a ver

são única da prática social levada a cabo pelos metodis

tas. 

Em primeiro lugar é necessário reconhecer o fato 

de que o Metodismo teve início como um reavivamento. Este 

aspecto tem sido muito importante durante a trajetória do 

movimento metodista. 

Após os acontecimentos de maio de 1738, o gru

po lIderado por John Wesley foi aos poucos se firmando e,no 
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ano de 1744, foi organizada a primeira Conferência l meto -

dista, na Inglaterra. A partir de então, institucionaliza 

va-se o grupo, embora ainda não organizado como igreja se 

parada. E este dado, aparentemente ocasional ,constitui-se 

em marca significativa do pensamento de Wesley: nao era seu 

propósito organizar uma nova igreja. E tanto não era, que 

ele continuou ligado à igreja da Inglaterra até a sua mor 

te. O metodismo britânico estruturado como igreja é post~ 

rior, portanto, ao desaparecimento de seu fundador. 

As primeiras sociedades metodistas não preten-

diam fazer concorrência à igreja estabelecida. Por isso 

seus horários de reuniões não coincidiam com as programa -
-çoes oficiais. O comparecimento às reuniões para ouvir a 

pregaçao, para estudo da Bíbl ia ou para oração não eximia 

os metodistas de seu dever de participação nos serviços li 

túrgicos da Igreja Angl icana. No entanto, o desenrolar dos 

fatos acabou por levar à constituição de uma igreja separ~ 

da, embora bem mais tarde. 

2.2. Os Momentos Iniciais na América 

Semelhantemente ao ocorrido na Grã-Bretanha, o meto 

dismo deu seus primeiros passos junto aos pobres também na 

América do Norte. 

"O metodismo se originou como uma religi50 
dos pobres~ como aconteceu no inicio do desenvol 
vimento do metodismo nos Estados Unidos~ onde cõ 
meçou pouco antes da Revolução Norte-Americana em 
centros situados nos bairros pobres das cidades 
do les te. ,,2 

lConferência é o nome dado as reuniões da igreja, destinadas à avalia -
ção do trabalho realizado em dado período (ano, biênio, etc.) e a ela
boração dos planos para o período seguinte. Atualmente, no Brasil, 
prefere-se o termo concilio. 

2CRAIG, Roberto. Metodismo~ luchas populares y cambio social in La tra
dición protestante en la teologia latinoamericana.Primer intento: Lec 
tura de la tradición metodista. Ed i tor José Duque. San José, . Depa rt~ 
mento Ecuménico de Investigaciones, 1983, p. 41. 
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Contudo muitos outros acontecimentos acabaram por 

encaminhar o metodismo de forma diferente. 

Já na implantação começaram a destacar-se os pre

gadores leigos, que inclusive atuavam sem terem obtido uma 

licença formal de John Wesley. Também na Inglaterra vinha 

sendo importante o papel dos pregadores leigos. Tal fato é 

tanto mais significativo quanto sabemos que, após uma resi~ 

tência inicial, no que se poderia notar a forte influência 

de uma formação dentro dos parâmetros eclesiásticos ofici -

ais, Wesley concordou com a participação di reta dos leigos 

em algumas tarefas até aquele momento exclusivas do clero. 

Este procedimento, de forma muito natural, também 

foi transplantado para a América, onde as condições para o 

desenvolvimento do trabalho lhe foram ainda mais favoráveis. 

Ainda mais, a circunstância de grande afastamento geográfi

co em relação a Wesley deixou também suas marcas, pois des

de o início o metodismo norte-americano questionou a estru

tura de autoridade preferida por ele, muito impositiva e cl~ 

ramente não-democrática. Mesmo sendo uma espécie de figura 

patriarcal, que tratava seus pregadores como "fi lhos no evan 

gelho", este seu tipo de comportamento não conseguiu pleno 

êxito fora da Inglaterra, como se mencionará mais adiante. 

Ao firmar-se efetivamente como movimento,por vol

ta do final da primeira metade do Século XVI I I, o metodismo 

teve que enfrentar os momentos de grande tensão que culmina 

ram com a proclamação da independência dos Estados Unidos 

da América, em 1776. Tendo origem inglesa indisfarçável,l~ 

go se percebeu que a nova situação político-institucional 

exigiria dos metodistas um posicionamento claro. 

Em um dos mais importantes trabalhos sobre a his-

tória do metodismo norte-americano, F. A. Norwood registra 

sua compreensão de que "o Metodismo foi um processo social 

tanto quanto um movimento eclesiástico. "3 Ta 1 afi rmatl va p~ 

3NORWOOD, Frederick Abbott. The story of american methodism. Nashville, 
New York, Abingdon Press, 1974, p. 16. 
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rece bastante apropriada para aquela real idade e pode nos 

dar boa medida para precisar o grau de influência exercido 

no contexto dessa nação. Sob esse aspecto vale considerar 

que, de um modo bastante simi lar ao caso inglês, o metodi~ 

mo norte-americano começa a florescer em meio à Revolução 

Industrial que chega também à América. Mas surge um ele -

mento novo: a experiência política de um governo escolhido 

pelo povo, numa democracia representativa. Como diz Craig, 

"os primeiros metodistas eram republicanos seguidores de 

Jefferson~ embora seu fundador fosse tory (reacionário)."'+ 

Após a independência tornou-se necessário discu

tir os laços do metodismo com a Igreja da Inglaterra. E 

não tardou a compreensao de que se impunha uma organização 

em separado. Entretanto, como Wesley ainda era reconhecido 

como líder, sua opinião foi solicitada. Então, mesmo nao 

desejando que os metodistas se desligassem daquele igreja, 

"vacilantemente~ Wesley consente em estabelecer uma igreja~ 

autônoma nos Estados Unidos e toma na Grã-Bretanha, medidás 

com respeito a pregadores e sacramentos que conduzirão~ in~ 

vitavelmente~ à separação (que ele mesmo~ entretanto~ nunca 

consente). "5 

Formalmente, em 1784, no dia de Natal, surge a 

Igreja Metodista Episcopal, nos Estados Unidos. A Confe-

rência se reúne na cidade de Baltimore, e nela são consa -

grados bispos, embora com o título de "superintendentes", 

Thomas Coke, emissário de Wesley, recém-chegado da Grã-Br~ 

tanha, e Francis Asbury, que embora também designado por 

Wesley para a mesma tarefa atribuída a Coke, "s6 aceitou a 
• b....· d· - .. 6 ~ncum enc~a me ~ante eleiçao pelos seus pares.- Este pr~ 

cedimento revela não só um traço característico do metodis 

mo, mas também a influência de fatores que eram agora re -

"CRAIG, Roberto. Op. cit., p. 42. 

sBONINO, José Míguez. Op. cit., p. 44. 
6 RE I L Y, D. A. Op. c i t., p. 178. 
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presentativos das práticas adotadas -na nova naçao norte-ame-

ricana . E vale a pena aqui referi r como transcorreu a or 

de nação de Asbury, pois é fato que transcende a mera curio 

sidade: 

"Sendo apenas pregador leigo, Asbury foi or 
denado diácono num dia, presb{tero no outro e su 
perintendente no terceiro dia. "7 

Sobre este mesmo personagem, veja-se ainda o co 

mentário a seguir: 

"A figura mais destacada no desenvolvimento 
do metodismo norte-americano foi Francis Asbury, 
que escreveu que o pobre ... escutá"rá, ortco pos 
sivelme~te escutd~á a ve~ddde, pois ele cria que 
estamosc;Famados principalmente a pregar ... aos 
pobres. na 

A inserção do metodismo na vida da nação norte-ame 

ricana se dá num ambiente cujas características convém as 

sina1ar: 

"Ele [o metodismolnasceu no berço barulhen 
to da.fábrica e nutriu-se no berçário da democrã 
cia. Ferro, carvão, energia a vapor, liberdade; 
individualismo e os direitos do ser humano p~o 
porcionaram uma pesada bebida para a alimentaçãõ 
de uma denominação ainda na infância. "9. 

Não obstante o caráter comprometido da observa

ção acima transcrita, não se deve esquecer que a história 

da Igreja Metodista nos Estados Unidos guarda significat~ 

va relação com os fatos da vida nacional daquele país. 

De resto é sabido que as expressões da vida re1 i 

giosa guardam relação com o contexto mais amplo da vida de 

um povo. 

7REILY, D.A. Op. cit., p. 178. 

BCRAIG, Roberto. Op. cit., pp. 41-2. O trecho sublinhado registra as pa 
lavras textuais de Asbury e foi colhido por Craig em Boh1es,John. The 
great rev'lval, 1787-1805. Lexington, lhe University of Kentucky,p.169. 

9 NORWOOD, Frederick Abbott. Op. ci t., p. 16. 
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"0 que é verdadeiro a respeito da ética e da 
pol{tica~ é verdadeiro a respeito da teologia. 
Menos diretamente~ mas não menos efetivamente~as 
opiniões teológicas têm suas raizes no relaciona 
mento da vida religiosa com as condições cultu= 
rais e pol{ticas ~ue prevalecem em qualquer gr~ 
po de cristãos.,,1 

Este é o motivo por que se faz necessário assina 

lar alguns elementos que caracterizam a situação na Améri 

ca do Norte. 

2.3. Denominações Religiosas x(Estado Norte-Americano) 

Um primeiro ponto chama a atenção desde o início 

de sua história como nação independente: os Estados Unidos 

não conheceram uma religião oficial. Tal fato se explica 

também pelo próprio processo de colonização, levado a cabo 

p o r g r u p o s d i f e r e n t e s, não h a ve n d o p r o p r i a me n teu m pó 1,0 uni 

ficador. 

"Antes da Revolução nove col5nias tinham es 
tabelecido igrejas mantidas pelo Estado~ sendo as 
três da Nova IngZaterra Congregacionalistas e as 
outras seis Anglicanas. A batalha pela tolerân -
cia de outras formas de adoração progrediu mais 
em umas do que em outras; em nenhuma de~as foi 
tão com~Zeta quanto em Rhode Island e na Pensil
vânia." 1 

Percebe-se desde então as origens diversificadas, 

correspondentes a circunstâncias distintas, fato que anos 

mais tarde se tornará patente na distribuição 

das denominações. 

geográfica 

lONIEBUHR , 
11 CAM ERON , 

"Como Boston foi o centro do Congregaciona
lismo~ Nova Iorque do Episcopalianismo~ Filadél
fia do Presbiterianismo~ assim também Baltimore 

H.R. Op. cit., pp.15-6 

R:M. Op. cit., p. 84. 
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veio a ser o quarteZ-generaZ do Metodismo no in{
CiO.,,12 

Ao ser elaborada a primeira Constituição do país, 

foi redigida uma emenda que passou a integrar o texto an

tes mesmo que fosse ratificado, determinando qu~ "0 Con
gresso não fará nenhuma lei com referência a um estabeleci 

mento da re ligião e nem proibindo seu livre exerc'Ício. ,,13 

Firmava-se deste modo o princípio da liberdade religiosa do 

indivíduo, na perspectiva do liberalismo. 

Aparentemente, portanto, ficou definida uma sepa

raçao entre a esfera religiosa e a das relações sócio-polí-

tico-econômicas. Todavia se manifestam sinais da interse -

çao entre os dois campos, como atestam os seguintes exem 

plos, até hoje válidos: nas cédulas da moeda oficial, o dó

lar, se encontra a inscrição In God We trust (Confiamos em 

Deus); algumas solenidades oficiais são iniciadas com uma 

oração; o Presidente da República presta seu juramento usan 

do uma Bíblia; templos e propriedades das igrejas gozam de 

isenções fiscais.l~ 

c i a 1. 

~ correto afirmar que não existe uma religião ofl 

Mas isto não significa a ausincia de um referencial 

de tipo re1 igioso, No caso norte-americano é bastante c1a-

ro o papel exercido pelos grupos e seitas, que na quase to

tal idade dos casos são protestantes, enfim, pelas igrejas or

ganizadas. Constituindo grupos sociais cujos interesses es 

tão intimamente ligados aos interesses nacionais, econômi -

cos e culturais, sua ética se ajusta à ética da civilização, 

representando a moralidade da maioria respeitáve1. 1S 

12NIEBUHR, H.R. Op. cit., pp. 175-6. 

13Apud REILY, D.A. Op. cit., pp. 201-2. 

l~Até mesmo nas campanhas políticas se nota a valorização do aspecto re 
ligioso. Tal foi o caso do recente debate entre os candidatos à presT 
dincia Ronald Reagan e Walter Mondale (eleições de 1984), . que foram 
"sabatinados" sobre sua freqüincia ou não aos cultos. 

lsCf. NIEBUHR, H.R. Op. cit., p. 18. 
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Compreende-se, pois, o desdobramento que vai de 

sembocar na idéia de uma civilização protestante, cujo me 

lhor exemplo serão os próprios Estados Unidos da América. 

Esta concepçao já estava presente entre os primeiros colo

nizadores, que cruzavam o Atlântico no Mayflower. Eram p~ 

ritanos ingleses, fortemente imbuídos de concepções místi

co-religiosas, trazendo consigo os sinais de uma peculiar 

visão de mundo. 

"Como Deus libertou o povo de Israel da sua 
escravidão no Egito~ também os Puritanos se li -
bertaram das restrições e pressões dos ingleses 
Reis Tiago I e Carlos I. Como Moisés havia con
duzido os israelitas através do Mar Vermelho~ as 
sim os Puritanos atravessaram o Atlântico na pe= 
que na nau~ o May flower. Deus ~ após libertar o seu 
povo~ fez uma Aliança no Sinai; e~ antes de pôr 
o pé em terra seca na América~ os Puritanos fize 
ram também o seu instrumento de governo~ que to= 
mou o nome de Mayflower Compact~ ou seja~ a Alian
ça do Mayflower. 16 

Eis aí uma ideologia que se fortalece no decor -

rer do tempo, vindo a constituir-se em um dos principais el~ 

mentos de motivação para o movimento missionário do século 

XIX. Dela advém uma postura típica dos norte-americanos, 

cuja presença e atuação nas diferentes partes do mundo se 

caracteriza por uma espécie de "consciência de seu 

civi 1 izador". 

papel 

Mas em que direção se estabelece esse relaciona

mento entre a religião e as mudanças econômicas e sociais? 

"A religião influenciou~ a um grau que hoje 
em dia é dif{cil apreciar~ a perspectiva dos ho
mens face à sociedade. As mudanças econômicas e 
sociais influ{ram poderosamente na reZigião. i7 

"O puritarismo ajudou a moldar a ordem soi
cial~ mas também foi crescentemente moldado por 
ela."18 

16REILY, D.A. Op. cit., p. 202. 

17TAWNEY, R.H. Op. cit., p. 18. 
18 1 d . b· d em, I I em, p. 19. 
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Agrande dificuldade para formular .a resposta a 

e s s a p e r g u n t a r e s i d e nas i n t e r p r e t a ç õ e s sim p 1 i s tas. A t é po..!:. 

que a real idade é mais complexa que as formulações mecani 

cistas. t preciso discernir o movimento que a conforma. 

No período que vai das últimas décadas do Século 

XVI I I até à primeira metade do século XIX é sobremodo im

portante estar atento às relações entre a ideologia re1~ 

giosa e a ideologia secular, como a analisado por Hobsbawm. 

Nessa época difundia-se amplamente a chamada ideologia do 

progresso, expressão clara do 1 ibera1 ismo burguês c1ássi 

co. No ambiente norte-americano, por exemplo, havia uma 

nítida associação entre a trajetória de crescimento das de 

nominações re1 igiosas e a própria expansão territorial do 

país. Predominavam condições econômicas e sociais que fa 

voreciam claramente a valorização de concepções individua 

listas, as quais, por sua vez, eram também legitimadas p~ 

10 discurso re1 igioso típico do protestantismo. 

No que concerne a este assunto e oportuno re1e~ 

brar o estudo de Max Weber analisando as relações entre o 

protestantismo e o capitalismo. Em primeiro lugar, como 

o próprio Weber assinala, não é o caso de pensar que o sur 

gimento do chamado espírito capitalista tenha ocorrido por 

influência da Reforma, numa espécie de relação causal. 

"( ... ) nosso desejo e apenas o de verifi 
car se~ e em que medida~ participaram as influên 
cias religiosas da moldagem qualitativa e da ex 
press~o quantitativa desse "esplrito" pelo mun 
do~ e~ através de~spectos correntes da cultura 
baseada no capitalismo se pode chegar de volta a 
eles."19 

19WEBER, Max. A ética protestante e o esplrito do capitalismo. são Pau 
10, Livraria Pioneira Editora, 1967, pp. 61-2. A cláusula final des 
ta citação parece mais clara na tradução registrada na obra de C. ~~ 
1 ive D'Epinay (v. nota 20): Ile que aspectos concretos da civi 1 izaçao 
capitalista se devem a elas {as influências re1igiosas)lI. 
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Dada a vulgarizaçio da tese weberiana e as conse 

qüentes distorções, cabe registrar aqui o comentário de 

Christian Lalive d'Epinay, que sintetiza bem a questio. 

"A tes e weberiana quer" pois" que a ética pro 
testante tenha contribu{do para a criação de um 
es {rito de em resa e de ascese" que é justamen
te o esp~rito o cap~tatismo" esp{rito que prece 
de e dá nascimento a estruturas econômicas capi= 
talistas.,,2o (grifo do autor). 

No caso que aqui se investiga, estes pressupos 

tos sio relevantes, e em particular quanto ao modo de in -

serçio do metodismo na sociedade norte-americana. 

"Sua hist6ria [do metodismo] esteve entre
laçada com a expansão e exploração que acompanha 
ram o desenvolvimento do capitalismo nos Estados 
Unidos. ,,21 

Nesse período que começa no final do Século XVI,II 

e se espraia pelo Século XIX, muitos sio os pontos de con

tato entre os acontecimentos que têm lugar na vida do país 

e os de b a t esq u e o c o r r em de n t r o d a I g r e j a Me to d i s ta. A· i den

tificaçio desses pontos não somente possibi 1 ita compreen -

der melhor os próprios di lemas enfrentados mais tarde, co

mo torna mais claros os mecanismos que estavam em funcio -

namento à época. 

2.4. As Cisões no Metodismo Norte-Americano 

Os acontecimentos que constituem a história dos 

primeiros tempos do metodismo norte-americano esclarecem, 

sob muitos aspectos, a origem de diversas tendências exis-

20D'EPINAY, Christian Lalive. 
do protestantismo chileno. 
1970, p. 233. 

o refúgio das massas. Estudo sociol6gico 
Rio de Janeiro, Editora Paz. e. Terra, 

21CRAIG, Roberto. Op. cit~, p. 31. Esta afirmaçio também se aplica, e 
certo, a outras denominações protestantes. 
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tentes. Por isso e necessário fazer referências a elas. 

o título dado a esta seçao se justifica pelo fa

to de que os conflitos conduziram a cisões na igreja. 

Voltando a~primõrdios do metodismo nos Estados 

Unidos, constata-se desde a constituição da Igreja a pre -

sença de um conflito entre clérigos e leigos, no que con -

cerne ao exercício da autoridade. Se no caso da escolha 

de Asbury, o problema se colocava na perspectiva da repre

sentatividade (então enfrentado através de uma eleição en 

tre pares), no desenrolar do processo as divergências de 

interpretação quanto à autoridade dos bispos e quanto ao 

papel de leigos e de clérigos se tornaram de tal modo rele 

vantes, que deram origem a algumas cisões, cujos desdobra

mentos foram determinantes para a vida da Igreja. 

liA primeira divisa0 na Igreja aconteceu de
vido ao controle que o bispo tinha sobre os cir
cuitos e a nomeaçao dos ministros. A divisa0 foi 
dirigida por James O'Kelley, que com um grupo de 
seguidores estabeleceu a Igreja Metodista Repu -
b licana. ,,22 

A reclamação de OIKelley remetia à forma de org~ 

n i z a ç ã o d a C o n f e r ê n c i a, a q u a 1, p a r a e 1 e, não c o n s t i tu í a um 

corpo representativo. Nessa ocasião os pregadores locais 

não eram membros da Conferência e nem mesmo havia represe~ 

tação leiga. Além do mais, OIKelley entendia que a forma 

de governo da Igreja não se coadunava com o tipo de gover

no civi 1 representativo. Cabia ao bispo soberanamente de

signar os pastores para os diferentes circuitos, isto é, a 

reas geográficas reunindo algumas igrejas locais, atendi -

das por um mesmo ministro. Então, na primeira conferência 

geral, em 1792, ele fez uma proposta: "que qualquer prega

dor que se sinta insatisfeito com a nomeaçao recebida do 

Bispo possa apelar a conferincia pedindo alteraçao." 23 Ten 

22 CRA IG, Roberto. Op. cit., pp. 42-3. 
23CAMERON, R.M. 0R. cit., p. 115. 
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do ficado em evidente minoria, acabou por abandonar a con

ferência com seu grupo, que chamou de "Metodistas Republi

canos". 

De certo modo, esta discussão a respeito da fun-
-çao do leigo estava vinculada ao posicionamento dos refor-

madores conhecido como "sacerdócio universal dos crentes··, 

ou seja, t~do cristão ~ tamb~m sacerdote. Nesse sentido, 

o sacerdote profissional tinha sua especificidade, -mas nao 

era figura indispensável ou mais importante que o leigo. 

~ claro que esta concepçao não el iminou a figura do cl~ri-

go, antes a redimensionou. Mas o fato concreto e que o 

questionamento da autoridade passava a acontecer não ape -

nas no â m bit o c I e r i c a I, em b o r a a í e I e f o s se d e f a tom a i s de 

cisivo quando se tratava de questões especificamente ecle

siásticas, como tamb~m começava a se tornar mais efetivo no 

trato de problemas na esfera mais ampla da sociedade. 

A participação dos membros da igreja na organiz~ 

ção do trabalho recebia progressivamente uma estruturação. 

Assim, por exemplo, com o processo para algu~m se tornar 

ministro. o candidato, necessariamente membro da igreja, 

teria que submeter seu propósito à apreciação da comunida-

de, que aprovava ou não o pedido.2~ No caso do . metodismo 

norte-americano do período aqui considerado, o membro que 

quisesse ser cl~rigo deveria passar pelas seguintes etapas: 

2~Esta tem sido, no decorrer dos anos, uma prática usual da Igreja Me
todista e de outros grupos protestantes. Isto dá id~ia ,do tipo de 
controle existente, que ~ exercido desde a adesão. ~ praxe nas igre
jas protestantes que os adeptos tenham registrados seus nomes como 
membros, constituindo-se assim um rol. Dentro das normas estabeleci
das em cada igreja ou seita, ficam caracterizados os direitos e deve 
res de cada pessoa arrolada, incluindo-se aí a participação nos pro~ 
cessos concernentes às diferentes maneiras segundo as _quais_cada 
igreja ou grupo se organiza. Variando, ~ claro, de lugar para lugar, 
de ~poca para ~poca, e conforme o grupo, o mecanismo de participação 
e representatividade, mesmo quando outros fatores intervêm e quase 
podem chegar a comprometer os propósitos e intenções, ~ característ~ 
co no protestantismo em geral e no metodismo em particular. 
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líder de classe, exortador, pregador local, pregador itin~ 

rante em experiência, diácono itinerante e, só então, pre~ 

bítero itinerante. E todo este processo se organizava à 
maneira de estágios, com procedimentos acadêmicos e resul

tados a atingir, apreciados nas diversas instâncias e sub

metidos à consideração dos concílios/conferências da Igre

j a . 

Mas o problema da forma de organização e do exer 

cício do poder foi objeto de ainda outras discussões, 1e -

vantando questões relativas à participação dos pregadores 

e dos próprios membros na vida da igreja, incluindo-se .. 
ai 

a eleição de presbíteros-presidentes (ou seja, os presbít~ 

ros responsáveis pela supervisão do trabalho em uma deter~ 

minada área geográfica, mais tarde chamada de distrito ec1e 

siástico, alterando-se também o nome da função para supe -

r i n te n de n te s d i s t r i t a i s), os d i r e i tos dos p r e g a d o r e s loca i s , 

a representação dos leigos. Também desde os primeiros te~ 

pos surgiram eventualmente reivindicações das mulheres, e~ 

bora não atendidas. Em muitos momentos, conforme opinião 

de diferentes historiadores, tais discussões pareciam 1e-

var a um rumo de reformas democráticas. Todavia, acontece 

ram novos cismas. 

Na década de 1820, apos alguns anos em que as di 

ferentes opiniões se contrapuseram, veio a ocorrer mais um 

processo de divisão dentro da Igreja Metodista ~piscopa1: 

organizou-se a Igreja Metodista Protestante. Um dos pon -

tos centrais rumo à ruptura foi lia diferença de opinião a-

cerca da participação de Zeigos.~25 

Duas Conferências Gerais, em 1828 e 1830, defin~ 

ram o modo de organização da nova igreja dissidente. 

2SCRAIG, Roberto. Op. cit., p. 43. 
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"A nova constituição preservou cuidadosamen 
te as caracter{sticas de governo pelas quais õ 
movimento de reforma havia lutado. Foram rejeita 
dos tanto o episcopado como o sistema de presb{= 
teros-presidentes. A conferência anual era presi 
dida por um presidente eleito anualmente e com = 
posta por igual número de clérigos e leigos~o mes 
mo ocorrendo quanto a Conferência Geral.,,26 -

t verdade que os acontecimentos não poderiam oco~ 

rer senão em meio ao conjunto de fatos que então configur~ 

vam a situação nacional e, portanto, igualmente por ela i!!. 

f1uenciados. Em 1830 chegava à presidência da nação Andrew 

Jackson, inaugurando o período que veio a ser conhecido co 

mo IIdemocracia jacksoniana". 

Para apenas mencionar um episódio, pode ser cit~ 

do o aparecimento do grupo das union societies, dentr.e cujas 

preocupaç~es sobressaem na divisão (sharing) da autoridade 

com os pregadores itinerantes~ os direitos dos pregadores 
7 • - 7· 11 27 Ch b ~oca~s~ a representaçao ~e~ga. egou a ocorrer uma a 

talha jornal ística, através de artigos em pub1 icaç~es da 

Igreja, debatendo a questão. Punha-se em discussão ainda 

a autoridade dos bispos. Não se tratava de combatero epi~ 

copado (de resto surgido em circunstâncias já polêmicas,c~ 

mo citado anteriormente nos casos de Coke e Asbury), mas 

propunham-se limites constitucionais para o exercício da 

autoridade episcopal. Eis um exemplo significativo do mo-

do como a forma de organização da nação norte-americana in 

f1uenciava a instituição eclesiástica. 

Na verdade, ainda uma questao de fundamental im

portância na história dos Estados Unidos da América traria 

significativos reflexos para a vida da Igreja Metodista e 

todos os demais grupos religiosos. Trata-se da problemát~ 

ca da escravidão, que serviu como estopim para a eclosão 

26CAMERON, R.M. Op. cit., p. 118. 

27 NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 179. 
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da Guerra Civi 1 (1861-1865), na qual se confrontaram o No!:,. 

te e o Sul, representando formas diferenciadas de estrutu

ração econômica da sociedade. 

Nos limites deste trabalho, desejo fazer referê~ 

cias a maneira como o problema foi enfrentado pelos meto -

distas, o que não pode ser feito sem considerar rapidamen

te os antecedentes. 

Remontando, pois, a Wesley, deve ser lembrada sua 

atitude de franco combate à escravidão, que por volta da 

segunda metade do século XVI I I constituía prática na qual 

os ingleses tinham ampla participação. Wesley chegou a p~ 

blicar, em 1774, um livro intitulado Pensamento sobre a Es 

cravidão. Para ele, nenhum motivo justificava a escravi -

dão, inclusive considerava a escravidão norte-americana co 

mo amai s vi 1 exi stente sob o sol. Suas idéias faziam co-

ro em meio ao grande movimento que foi crescendo na Ingla

terra, defendendo a abolição da escravatura. Por exemplo, 

ele procurava apoiar os 1 íderes da campanha anti-escrava -

g i s ta. 

deles. 

William Wilberforce, membro do Parlamento, era um 

Uma das últimas cartas escritas por Wesley foi en-

dereçada a ele: sol icitava a continuação dos esforços na 

campanha. 

Quando a Igreja Metodista se organizou nos Esta

dos Unidos, em 1784, a Conferência chegou a declarar a in

compatibi lidade entre a fé cristã e a escravidão. Deveriam 

ser adotadas medidas efetivas para el iminar essa abomina -

çao. -Mas logo houve reaçoes. 

"Diversas aç5es foram levadas a cabo contra 
os possuidores de escravos metodistas 3 mas as r~ 
gras permaneceram efetivas apenas durante seis me 
ses; a hostilidade e cólera dos membros da Igre: 
ja do Sul levou à suspensão dos regulamentos re 
cém-estabelecidos sobre a escravidão e originou 
uma série de negociaç5es com os escravistas 3 as 
quais marcaram o desenvolvimento do metodismo nor 
te-americano. "26 

26CRAIG, Roberto. Op. cit., p. 33. 
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Não foram poucas as vozes, dentro do próprio meio 

metodista, protestando contra essa atitude que levava a in 

terpretações distorcidas do Evangelho, ao invés de lhe ser 

fiel. Mas a importância da escravidão na organização eco

nômica da sociedade, principalmente sulista, foi suficien

te para impor-se. Em conseqüência, chegou-se até mesmo a 

um processo de racional ização, que gerou distinções do ti-

po "pecados pessoais" e "males da sociedade". 

dão se enquadrava nesta última categoria. 

A escravi 

Em virtude disto, acabaram surgindo as igrejas ne 

gras, separadas. Em 1816, a Igreja Metodista Episcopal Afrl. 

cana; em 1821, a Igreja Metodista Episcopal Africana sião. 

Ambas cresceram significativamente após a Guerra Civil e a 

emancipação. De acordo com Norwood, estas igrejas apresen 

tavam cinco características: 1) controle pelos negros; 2)e~ 

volvimento na vida cotidiana das pessoas; 3) possibilidade 

de os negros se sentirem pessoas dignas, com identidade pr~ 

pria; 4) ênfase no evangelismo; 5) ajustamento as condi

ções sempre em mudança da sociedade. Este mesmo autor res 

salta o fato de o metodismo negro ter sido um tema negli -

genciado, implicando inclusive em perda de fontes. 29 

Mesmo com o aparecimento destas igrejas negras, 

as divergências e discussões sobre a escravidão permanece

r a m e x i s t i n d o e n t r e o s me t o d i s tas . E m c o n s e q ü ê n c i a , uma n o 

va cisão ocorreu, com a organização, em 1842, da Igreja Me 

todista Wesleyana, que, a par da questão anti-escravagis -

ta, também refletia reações anti-episcopais e interpreta -

ções diferenciadas quanto a posicionamentos doutrinários. 

Finalmente, em 1844, ocorreria a divisão entre 

os metodistas do Sul e do Norte, que duraria até 1939. A 

causa fundamental foi a escravidão. No norte a igreja man 

teve o seu nome, Igreja Metodista Episcopal, defendendo a 

29 NORWOOD, F.A. Op. cit., pp. 165ss. 



-

.. 

67 

emancipação dos escravos. Estava aI inhada com as forças p~ 

líticas dominantes naquela parte do país. Oposta a ela, 

a Igreja Metodista Episcopal, Sul {que anos mais tarde se 

responsabilizaria pelo trabalho missionário no Brasil),ali~ 

da aos grandes proprietários das plant~tions. Outras di -

vergências do caráter mais específico também contribuíram 

no processo, tais como a autoridade do concílio geral e sua 

relação com a integridade do ofício episcopal. 

As diferenças entre os dois grandes ramos do me

todismo norte-americano interessam aqui em virtude dos des 

dobramentos que tiveram para o trabalho dos mlssionários 

que vieram para o Brasi I, como se verá em outra parte des

te trabalho. 

2.5 - A Influência do Evangelismo e do Reavivalismo 

Neste ponto e conveniente retornar ao Século XVIII, 

para tentar compreender a história do metodismo então nas

cente. 

Como assinala Norwood, "no inlci0 3 o Metodismo 

foi inteiramente um movimento mission&rio. "30 E isto se 

aplica tanto interna quanto externamente aos Estados Uni -

dos. N e s se se n t i do, a h i s t ó r i a d a I g r e j a Me to d i s t a a í a co~ 

panha os movimentos mais amplos da sociedade. ~ o caso,por 

exemplo, da expansão territorial, a conhecida Conquista do 

Oeste. 

A esta altura é preciso destacar que, ao ser le

vado para a América, "o Cristianismo foi amplamente rein

terpretado em termos de dois principais padrões: evangeli~ 

30NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 330. 
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mo (evangelicalism) e reavivalismo (revivalism)".31 

Sem d ú v i d a e s t a f o r m a e s t a vaI i g a d a à s o r i ge n seu 

ropéias, expressas através do pietismo, com suas ênfases na 

retidio moral do indivíduo eem sua pureza pessoal Ji e 

hoje inteiramente compreendido o fato de que, "no todo~ o 

pietismo~ de Francke e Spener a Zinzendorf~ tendeu pa~a uma 

crescente ênfase de emocionalidade." 32 Com esta vi sio de 

mundo ocupando lugar proeminente, o metodismo norte-ameri

cano deu os seus primeiros passos. 

"Em termos culturais~ i preciso ver o reavi 
vamento no contexto do Romantismo~ tal como se 
expres~ou no movimento romantico do final do si
culo XVIII e in{cio do Siculo XIX. Uma forma pri 
mitiva desse romantismo já havia sido notada co
mo o Grande Despertamento dos anos 1740. Quando 
a Igreja Metodista Episcopal surgiu e começou seu 
avanço rumo ao Oeste~ outra onda de avivamento es 
palhou-se no Protestantismo Americano. "33 

E s t e me s mo a u t o r r e s sal t a a i m p o r t â n c i a de s se cha 

mado espírito avivalista para a reI igiio americana, que ne 

le tem uma marca permanente. 

Os metodistas, e também os batistas e presbite -

rianos, conheceram nessa época uma vigorosa expansio, que 

caminhou lado a lado com o alargamento territorial dos Es-

tados Unidos. De mios dadas com os desbravadores do Oeste 

caminhavam as igrejas e movimentos protestantes. Expres-

sava-se assim, no bojo do Romantismo, uma forma mais popu

lar de religiio emocional, que resultou nos mass revivals 

31WILLEMS, Emilio. Followers of the new faith. ,Nashville, Vanderbilt 
University Press, 1967, p. 6. Os termos indicados significam: Evange 
licalism - rnfase teológica segundo a qual é necessiria uma experiên 
cia de conversio como ponto inicial para a vida cristi. Revivalism ~ 
Técnica empregada para alcançar esse tipo de experiência, devendo ser 
mantida periodicamente sua utilizaçio, de modo a preservar a referi
da experiência. 

32WEBER, ~ax. 0r. cit., p. 97. 
33NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 156. 
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e nos camp meetings 34 , os quais, embora mais freqüentes 

nas regiões de fronteira, também chegaram a atingir campi 

universitários como o de Vale. 

Este modo prioritariamente individualista de con 

ceber a reI igião havia recebido, no wesleyanismo, um tom 

diferente: a experiência religiosa pessoal era importante 

não apenas como base para a vida religiosa do indivíduo, 

mas também para a transformação, em última instância, da s~ 

ciedade. Em outras palavras, -so haveria mudanças na socie 

dade se houvesse mudanças n~s pessoas. No que então se fir 

mava um enfoque bastante "adequado a uma sociedade que acei 

tara a filosofia de desenvolvimento social e de governo do 

tipo laissez-faire." 35 

Por volta da metade do Século XIX entrou em de 

cl ínio o movimento, com formas estereotipadas, incluindo até 

mesmo alguns 1 ivros que ensinavam como promover esse tipo 

de reunião. Mas a herança ficou, e expressiva. Suas in

fluencias têm sido bastante duradouras. Porém, vale assi 

nalar que, julgando o movimento reavivalista, alguns cheg~ 

ram a observar em suas práticas o espírito democrático, e 

até uma "teologia igualitária metodista." 36 

Em todo este período da primeira metade do sécu 

10 XIX, a forma de organização da Igreja Metodista Episc~ 

paI, usa n d o p r e g a d o r e s i t i n e r a n te s e p r e g a d o r e s loca i s, c o ~ 

binou muito bem com o modo de conquista da fronteira oes

te. Embora sem um plano de expansão rumo ao Oeste,parecia 

34Camp meetings eram reuniões religiosas realizadas ao ar livre, mui
tas vezes em clareiras situadas no meio de extensas áreas que começa 
vam a ser desbravadas pelos "conquistadores do Oeste".Congregavam-se 
aí grupos bem numerosos sob a liderança de pregadores (muitos deles 
ficaram famosos, como Charles G. Finney) que procuravam conduzir os 
assistentes a uma experiência reI iqiosa fortemente emocional. E nes 
sas ocasiões acabavam ocorrendo os-mass revivals, ou seja, o reaviva 
mento, o despertamento religioso de muitas pessoas no mesmo dia. -

~5NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 157. 

36Norwood se refere a Charles Johnson que, numa obra chamada Frontier 
Camp Meetings, faz tal interpretação. 
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que a Igreja o tinha. Em circunstâncias que exigiam muita 

mobilidade, em que famílias inteiras se deslocavam, o acom

panhamento era facil itado através da figura do pregador iti 

nerante. E, simultaneamente, o pregador local garantia a 

continuidade do trabalho. 

Alguns dados estatísticos revelam fatos importan

tes e dão uma medida de como transcorreu o processo de ex -
-pansao. 

Descrição / Ano lBOO 1850 

População total dos EUA 5.30B.000 23.192.000 
Total de membros da I.M. 64. B94 1.259.906 
Percentual/populacional - Total 1,2% 5,4% 

Estes dados 37 não incluem as igrejas metodistas n~ 

gras, cobrindo apenas os outros três ramos: Episcopal, Pro

testante e Republ icana. Note-se que, enquanto o crescimen

to da população atingiu 437%, o número total de membros au 

mentou 1939%. E havia a concorrência de batistas e presbi-

terianos, sem contar as dificuldades encontradas nas areas 

antes dominadas pelos franceses e pelos espanhóis. Assim 

po i s , "a expansão do Metodismo para o oes te não pode se r 

vista numa perspectiva apropriada fora do cenário da expan -

são naciona Z. " 38 

Não há como negar influências tão decisivas para 

o desenrolar da história do metodismo. Inclusive é necessa 

rio verificar que conseqüências o reavival ismo pôde gerar, 

entre elas o reforço de um espírito de cruzada reformista, 

cujo objetivo último é a perfeição do homem e de sua condi

ção moral. E novamente se coloca o problema da relação en

tre a vida individual e a vida social. 

37Dados citados por Norwood. 

38 NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 145. 
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De fato, as grandes questões enfrentadas pela na 

ção norte-americana geraram repercussões para a vida da 

Como já Igreja, como de resto não poderia deixar de ser. 

se falou, protestantismo e sociedade encetam uma caminhada 

cheia de paralelos. E, ademais, não é possível admitir a 

existência de movimentos sociais desvinculados da estrutu 

ra mais abrangente da sociedade. 

Que forças sociais, pois, estao atuando neste mo 

mento? Quais os seus interesses? A que resultados chega 

Igr~ esta grande luta? Como ela se manifesta no âmbito da 

ja, no caso, Metodista? 

2.6. A Influência do Evangelho Social 

Na história do metodismo pouco tem sido dito a 

respeito do papel desempenhado pelos pobres na vida da Igre-

j a. Isto, sem dúvida, -nao ocorre por acaso. Não obstante 

suas origens junto aos setores mais pobres da população,ta~ 

to na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e em.virtude 

das modificações por que foi passando, esse aspecto foi sen 

do posto à margem. 

Em seu artigo dedicado ao tema, Roberto Craig e~ 

põe as razões que determinaram a simpatia que o metodismo 

encontrou entre os pobres, mesmo dispondo de uma estrutura 

hierárquica autocrática. t que os pregadores metodistas, 

que viajavam por toda parte, muitos deles com pouca instr~ 

ção, mas dedicados e piedosos, proclamavam uma mensagem de 

graça universal, de eleição incondicional. Além disso, o 

espírito igualitário contrastava fortemente com as posições 

defendidas pelas Igrejas estabelecidas, de orientação cal

vinista e aliadas à ordem sócio-econômica dominante. 

"Foi o pobre, escravo ou livre, o que mais 
rápida e fervorosamente respondeu à pregação dos 
pregadores metodistas itinerantes. Um exemplo,en 
tre muitos, é a resposta dos pobres em Lynn Mas= 
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sachussets~ posteriormente convertida no centro 
do Metodismo na Nova Inglaterra. Ali o metodis
mo fez a maioria de seus convertidos entre o gru 
po de mecânicos. ,,39 -

E: fato reconhecido a faci 1 idade com que esses pr~ 

gadores conviviam com a gente simples, visitando suas ca 

sas, relacionando-se socialmente de manei ra 1 ivre e aber -

ta com essa população.~o 

Com efeito, no decorrer do Século XIX a Revolu-
-çao Industrial provocava mudanças fundamentais na organiz~ 

ção sócio-econômica dos Estados Unidos. 

"Depois da Guerra Civil~ os Estados Unidos 
ingressam num per{odo de mudança rápida e revo
lucionária nas bases econômicas e sociais da so 
ci edade . ,,~ 1 

Já na etapa do capital ismo concorrencial, com 

grande desenvolvimento dos setores industrial, comercial e 

financeiro, colocavam-se para a Igreja Cristã novas ques-

tões. Qual o seu lugar nas fábricas, nos bancos, nos gue-

tos operários? 

"0 crescimento do metodismo coincide com a 
expansão da nação e a origem e desenvolvimento 
do sistema fabril. Como na Inglaterra~ o meto
dismo se converteria na re ligião. popular da clas 
se trabalhadora: operários nas fábricas~ arte = 
sãos e mecânicos~ como aconteceu em Lynn. Além 
disso~ nos Estados Unidos~ contou com um apoio 
considerável da parte dos donos de fábricas~ os 
quais encontraram no metodismo um meio eara con 
trolar e disciplinar os trabalhadores." 2 

Sem dúvida uma faca de dois gumes. Por um lado 

a possibil idade dada ao povo de sentir-se como uma comuni-

~ CRAIG, Roberto. Op. cit., p. 42. 

~OCraig faz referincia a uma tese de doutoramento em que se registra 
essa opinião, colhida em trabalho de um historiador de Lynn. 

~lNORWOOD, F.A. Op. cit., p. 341 

~2CRAIG, Roberto. Op. cit., p. 43. 
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dade, numa epoca de transição para um tipo de economia ba-

seada no trabalho assalariado: diferentemente da fábrica, 

na igreja o operário encontrava a ênfase na igualdade, na 

participação, na responsabilidade, podendo atuar como pre

gador leigo, 1 íder de classe, professor da escola domini 

cal. Por outro lado, a valorização da auto-discipl ina, da 

cortesia, da conduta moral irrepreensível, também veicula 

da na escola dominical, cujo diretor muito 

era o superintendente da fábrica. 

freqüentemente 

No entrechoque destas tendências, com o passar do 

tempo, a Igreja Metodista tendo-se tornado a maior e mais 

rica do país, acabaria vitoriosa a corrente que identifica 

va os sucessos da igreja com os do capitalismo. Aliás,não 

faltaram bons exemplos de vários metodistas ricos, que aj~ 

daram a construir seminários e igrejas. Vale a pena,a gul 

sa de i lustração, transcrever o comentário de um historia

d o r me to d i s t a d a é p o c a, Mos e s L. S cu d d e r, c i ta dos po r C r a i g : 

"O celeiro~ a cozinha e o corredor que an ~ 
tes eram os locais de adoração metodista agora 
tinham sido substitu{dos por igrejas espaçosas 
com acabamento elaborado e todos os elementos ne 
cess~rios para o conforto."~3 

Num primei ro momento a resposta dada pela igreja 

teve caráter individual e assistencial ista. Não se enfati 

zavam as questões sociais na perspectiva global e de mani

festações conjuntas, tanto que, na década de 70, os líde -

res metodistas se opunham à organização dos trabalhadores. 

Posteriormente, contudo, vem a mudança: 

"Mas j~ durante os anos 80 e mesmo na dica
da seguinte~ alguns ministros e alguns articulis 
tas estavam começando a perceber a importância de 
uma compreensão cristã da vida econômica na nova 
era industrial. "~~ 

·4:3CRAIG, Roberto. Op. cit., p. 45. 

~4NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 343. 
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Nessa relação entre igreja e sociedade é possí 

vel perceber o quanto as modificações das estruturas sócio 

-econômicas determinam o aparecimento de novas respostas 

através das práticas religiosas. Por isso é preciso fazer 

menção a pelo menos dois pontos importantes de mudança das 

bases materiais que tiveram lugar na vida da sociedade nor 

te-americana no período após a Guerra Civi 1: l~) a transfe 

rência para o domínio privado dos recursos naturais, atra

ves da doação de terras feita pelo Estado a cidadãos adul

tos que se dispusessem a demarcá-las e nelas fixar residê~ 

cia; 2~) o acelerado crescimento do setor industrial aten

dendo à progressiva demanda de bens por parte de uma popu

lação cada dia mais numerosa, culminando, ao final do secu 

10, na chamada "era dos trustes". 

Para se ter apenas uma idéia sobre as modifica -

ções das condições de trabalho, vejam-se os seguintes da

dos: 

"A força de trabalho destas empresas [no ca 
so indústrias] expandiu-se com comensurável rap7: 
dez. Em 1860 reunia um milhão e meio de traba = 
lhadores; em menos de cinqüenta anos~ tinha che
gado a cinco milh5es e meio."~5 

A indústria prosperava, obtinham-se lucros cres

centes, os investimentos haviam crescido no mesmo período, 

passando de um bi lhão de dólares para doze bilhões. E es

tes fatos não eram externos à vida das igrejas, pois mui 

tos homens de negócios, industriais, tinham participação at.i.. 

va nas comunidades. E m c o n s e q ü ê n c i a, d e s e n c a d e o u - s e um p r~ 

cesso de tomada de consciência por parte de algumas 1 ide -

ranças no meio eclesiástico, que começavam a perceber com 

clareza os mecanismos geradores daquela situação: explora

ção dos trabalhadores através da jornada de trabalho exces 

siva, dos baixos salários e da repressão. 

~ 5 CAMERON, R. M. Op. c i t., p. 281. 
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Voltando à análise específica referente ao meto 

dismo, a mudança de postura que então se deu teve 1 igação 

com o debate instaurado pela corrente que ficou conhecida 

como Evangelho Social e também por meio da experiência di 

reta com os problemas sociais emergentes. 

Quanto ao Evangelho Social -e p r e c i s o a qui ,em r a 

pidos comentários, mencionar suas principais característi

cas. 

Foi uma corrente teológica que surgiu no prote~ 

tantismo norte-americano, nas últimas décadas do século pa~ 

s a do. Um dos seu s 1 í d e r e s m a i sim p o r t a n t e s f o i o Re v. Wa 1 

ter Rauschenbusch, batista, que inclusive deixou publica

dos alguns trabalhos célebres, entre os quais The Social 

Principles of Jesus e Christianizing the Social Order. 

A visão do Evangelho Social se vincula ao con -

ceito de Reino de Deus, que, conforme os estudos de H. Ri 

chard Niebuhr, representa de fato "a idiia dominante no 

Cristianismo Americano [American Christianity] "If 6 embora 

nem sempre tenha significado a mesma coisa. Para Rauschen-

busch trata-se de cristianizar a ordem social, ou. seja, 

"coloc5-la em harmonia com as convicç5es iticas que nos 

identificamos com Cristo."lf7 

parte: 

Ou. como e 1 e a f i rma noutra 

"O desenvolvimento do que i chamado 'Cris
tianismo Social' ou o "evangelho social" i uma 
fusão entre a nova compreensão criada pelas ci
ências sociais e os ensinamentos e ideais morais 
do Cristianismo. Esta combinação era inevit5ve~ 
e la j 5 registrou efeitos sociais da mais alta im 
portância."48 

If6NIEBUHR, H.R. The Kingdom of Cod in America, New York, Evanston and 
London. Harper & Row, Publishers, Harper Jorchboohs, The Closter Li 
brary, 1959. -

If7RAUSCHENBUSH, W. Christianizing the Social Order. New York, The Mac 
millan Company, 1914, p. 125. -

If8ldem. The social principles of Jesus. New York/London, Association 
Press, 1916, p. 196. 
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o Eva~ge1ho Social -propoe uma inserção concreta 

nas lutas sociais, tem consciência dos conflitos que sera 

n e c e s s á r i o e n f r e n t a r, r e c o n h e c e a e x i s t ê n c i a da 1 u t a de c 1 as 

ses, identifica com clareza a desigualdade de relações vi-

gente na sociedade burguesa. 

chenbusch: 

Nas palavras do mesmo Raus -

"A Hist5ria sempre tem sido escrita do pon
to de vista das classes dominantes e editada pa
ra satisfazer suas necessidades. "49 

"A Religi~o afirma o supremo valor da vida 
e da personalidade, mesmo a mais humilde; o esta 
belecimento comercial ou industrial (business)ne 
ga essa declaração de fé ao colocar o Lucro como 
o supremo e atraente objeto de pensamento e es -
forço, e ao sacrificar a vida ao lucro quando ne 
cessário. "50 

Nos meios metodistas foi somente na última déca

da do Século XIX que a influência do Evangelho Social com~ 

çou a torna~-se mais forte. Suas pressuposições teo1ógi 

cas eram os princípios da teologia liberal, com as seguin

tes ênfases, entre outras: 

1~) Insistência na real humanidade de Jesus e na 

incumbência de sua vida histórica e de seus ensinamentos co 

mo nossa mais alta revelação acerca do caráter e dos prop~ 

sitos de Deus; 

2~} Elevada estima da natureza humana, centrada 

na santidade e dignidade de cada pessoa como filha de Deus; 

3~) Relevância da religião cristã para a totali

dade da vida do ser humano aqui e agora, com a correspon -

dente menor ênfase na eternidade; 

4~) A visão do reino de Deus, concebido primeir~ 

mente como a crescente real ização dos propósitos divinos na 

49RAUSCHENBUSH, W. Christianizing the Social Order, p. 326. 

50 Idem. Op. cit., p. 321. 
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história humana. 51 

Pode-se mencionar ainda sua crença no progresso 

como algo prioritário, nos ensinamentos de Jesus como cri

tério fundamental para julgar o indivíduo e a sociedade,na 

pessoa humana como ser racional e moral, capaz de 

zar os ideais básicos do cristianismo. 52 
rea 1 i -

Mas também a experiência direta com os problemas 

sociais levou os metodistas à mudança. Há registro de ca 

sos como o de um pastor, Wi 1 1 iam H. Carwardine, em Chica -

go, 1894, que por ocasião de uma greve de trabalhadores,em 

seu s e r mão dom i n i c a 1 a pó i a a s r e i v i n d i c a ç õ e s, d e f e n de n d o os 

direitos dos trabalhadores e denunciando a política da em

presa. 53 

Sem dúvida houve debates controvertidos sobre a 

atitude de interferência ou não da Igreja em assuntos poli 

ticos. Nessa época os metodistas discutiram sobre a situa 

ção dos operários, questão indígena, a guerra com a Espa -

nha, o movimento pró-temperança, etc. 

Enfrentando na própria carne as contradições ine 

rentes ao capitalismo industrial, manifestas nos conflitos 

entre capital e trabalho, no abismo entre riqueza e pobr~ 

za, sob o impacto da aceleração dos processos de industria 

lização e urbanização, os adeptos do Evangelho Social bus

cavam as mudanças, embora dentro dos 1 imites de um enfo

que reformista. 

"No contexto metodista~ os defensores do evan 
gelho social se tornaram a consciência da Igreja 
buscando uma abertura social para os pobres e ten 

51Cf. SCHILLING, Paul S. Methodism and society in theological perspecti 
ve. New York, Abingdon Press, 1960, p. 88. 

52Cf. CRAIG, R. Op. cit., pp. 56-7. 
53Cf. NORWOOD, F.A. Op. cit., p. 343. 
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tando que as vozes dos qrupos sem poder fossem 
escutadas na sociedade. "~4 

Nas primei ras décadas do novo sêcu10 surgiram ma 

nifestações mais explícitas, tentativas de compromisso for 

mal da igreja. Surge em 1908 o Credo Social da Igreja Me 

todista Episcopal, que em 1914 é também adotado na Igr~ 

ja do Su1. 

* * * * * * * 

Como foi possível verificar, o metodismo, f i r-

mando-se nos Estados Unidos da América, teve que enfren-

tar, no seu relacionamento com a sociedade, as questoes 

surgidas no bojo de um processo de transformação das re1a 

ções econômicas e sociais. De forma semelhante ao que oco~ 

rera na Inglaterra, seu berço, os metodistas foram chama 

dos a dar respostas concretas àqueles desafios. Embora,p~ 

los motivos já conhecidos, a Igreja Metodista se tenha trans 

formado em uma igreja da classe média "respeitáve111 e bem 

-educada, a herança que lhe fora legada incluía a preocu-
-paçao com os problemas sociais. E este veio pode ter es-

tado quase desaparecido. No entanto, sobreviveu e, redes 

coberto, possibilitou o aparecimento de novas 

de atender aos clamores da época. 

54CRAIG, R. Op. cit., p. 57. 

tentativas 
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3. O METODISMO NO BRASIL (1880-1920) 

3.1. Elementos Introdutórios 

Apesar do título escolhido, este capítulo -nao 

se destina a uma extensiva exposição sobre a presença do 

Metodismo no Brasil. Isso resulta não apenas dos limites 

impostos para a realização deste trabalho, que de outra 

maneira se tornaria demasiado longo. Decorre também da 

existência de outras pesquisas em que o assunto mereceu 

detalhamento maior, como é o caso das teses de mestrado 

já citadas na introdução. 

A fixação do período, de 1880 a 1920, se deve 

aos seguintes fatos: 1) em 1881 surge o primeiro educandá 

rio metodista, em Piracicaba; 2) em 1886 chega ao Br,asi I 

o missionário Rev. Hugh Clarence Tucker, responsável pela 

organização, vinte anos mais tarde, do Instituto Central 

do Povo; 3) concentrei o estudo das atividades desta ins

tituição no período que vai de 1906 a 1920. 

Pretendo focalizar mais de perto os aspectos l~ 

gados à preocupação com os temas sociais, da qual parece 

ter sido uma das expressões a iniciativa de criar uma ins 

tituição voltada para o atendimento de setores da popula

ção operária do Rio de Janeiro. 

No entanto, resumidamente farei menção as orien 

taçoes que predominaram no trabalho dos missionários, pr~ 

vilegiando os aspectos que dizem respeito mais de perto 

à educação. 

3.2. Os Missionários e sua Atuação - Liberal tsmo e Pie 

tismo 

A primeira tentativa missionária dos metodistas 
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no Brasi 1 ocorreu no ano de 1835 e durou até 1841. A f ren 

te veio o Rev. Fountain E. Pitts, nomeado pela Conferência 

Anual do Tennessee, com a tarefa de visitar alguns países 

da América do Sul, devendo "dar parecer sobre a conveniin

cia do estabelecimento de trabalho metodista nas suas capi 

tais". 1 Ainda não havia ocorrido a cisão norte x sul en-

tre os metodistas norte-americanos. 

Dificuldades de diversa ordem impediram a conti 

nuidade do trabalho. Assim, somente vinte e seis anos mais 

tarde, em 1867, chegaria outro missionário, Rev. Junius 

Eastham Newman. Vinha comissionado pela Igreja Metodista 

Episcopal, Sul. 

Esta 1 igação com o metodismo do sul significou a 

predominância de algumas tendências que, de certo modo,ma~ 

caram o perfil de atuação de grande parte dos missionários. 

Sua pregação era voltada para o indivíduo, que precisaria 

converter-se e abraçar uma religião cujas principais ênfa 

ses eram o arrependimento pessoal, a necessidade de uma 

experiência religiosa de tipo emocional, a padronização do 

comportamento através da obediência rigorosa a regras ca -

racterísticas de um certo tipo de moralidade (p. eX.:a gua~ 

da do domingo*, a não utilização de bebidas alcoólicas, a 

proibição do uso do tabaco, do jogo, da dança). Segundo es 

ta perspectiva, através da conversão dos indivíduos, se 10 

graria alcançar a transformação da sociedade. E, para es

ses missionários, o Brasi 1, como de resto toda a América la 

tina, carecia deste tipo de mudança. A mensagem que t ra-

ziam seria capaz de operar as necessárias transformações 

nessa sociedade corrompida, que deveria amoldar-se aos pa

drões modelares da civi lização protestante, suplantando o 

atraso que, a seu ver, estava 1 igado ao fato da predominâ~ 

cia do catol icismo nessa região. 

lSAlVADOR, José Gonçalves. História do metodismo no Brasil. Vol. I, são 
Pau 1 o , I mp r e n s a Me to d i s ta, 1 982, p. 23. 

*t o costume segundo o qual o domingo deve ser reservado para o descan 
so e para atividades estritamente. religiosas. 
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Deve ainda ser lembrado o fato de que, logo no 

início, os missionários também prestavam assistência reli

giosa a alguns grupos de americanos, egressos do Sul dos 

Estados Unidos, os quais, em conseqüência dos resultados da 

Guerra Civil, buscaram outras terras na tentativa de cont~ 

nuar vivendo e trabalhando segundos os moldes da facção der 

rotada. 

Mas existe ainda outro fator de grande relevo: é 

que a chegada dos missionários à América Latina ocorreu no 

quadro da expansão religiosa, que seguia de braços dados 

com a penetração econômica, política e militar. Era a re

I igião acompanhando o avanço dos colonizadores, costume an 

tigo. Neste caso, porém, é de se ressaltar, pois a epoca 

tendia à secularização; no entanto o expansionismo das sei 

tas protestantes era muito significativo. 2 

A visão desses m ssionários estava fundamentada 

nos princípios do liberali mo, que se conjugaram 

grandes ênfases do pietism 

com as 

Em primeiro luga destacava-se o individualismo. 

Cada pessoa é 1 ivre para d cidir sobre o seu próprio des

tino, daí que, quanto à fé a responsabi lidade cabe ao in-

divíduo. ~ necessário que ele se converta mediante um en-

contro pessoal com Deus. isto surge um imperativo para os 

protestantes: é preciso le ar a todas as pessoas, e a cada 

uma delas, a mensagem do E angelho. o trabalho missioná -

rio tem que avançar, a pre ação evangél ica tem que alcan 

çar todos os lugares. 

a educação é um deles. 

Dev m ser usados todos os recursos, 

"Estes tipo de trabalho, educaç~o e evange 
lismo, caracteri aram o trabalho protestante na 
Am~rica Latina d sde o inicio. "3 

2HOBSBAWM, E.J. A era das revoluções. Europa 1789-1948. Rio de Janeiro, 
Ed. Paz e Terra, 1981, pp. 244-5. 

3CANNON, James, I I I. History of southern methodist missions.Nashville, 
Cokesbury Press, 1926, p. 190. 
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Embora a tradição metodista também contivesse a 

preocupação pelos aspectos sociais, no metodismo brasi lei

ro, 1 igado à tradição do Sul dos Estados Unidos, a ênfase 

social apresenta-se mais reduzida, pois predominaram os mis 

sionários desse setor da Igreja, que em grande parte sepa

rou o evangel ismo da ação social, com base na Doutrina da 

Espiritualidade da Igreja. 1t 

Outro conceito importante é o de liberdade. O in 

divíduo tem o direito de conseguir para si o maior proqres - -
so. Assim fazendo ele beneficia a sociedade como um todo. 

No aspecto religioso isto representa o direito de o indiví 

duo interpretar a Bíblia livremente e de ter livre acesso 

a Deus. Por isso é necessário haver liberdade religiosa. 

Cada pessoa tem o direito de examinar qual o credo que me 

lhor lhe convém. 

fa prioritária. 

A divulgação da Bíblia torna-se uma tare 

Focal izando os primeiros tempos da presença dos 

missionários, os relatos registram que as atividades dos 

chamados colportores (homens, geralmente leigos, que se de 

dicavam a viajar levando Bíbl ias e folhetos para distribui 

ção e venda e que em alguns casos eram também pregadores) 

indicam com clareza seu propósito de, enfrentando todo e 

qualquer tipo de dificuldade, levar a cabo sua missão. To 

dos eles se mostravam convictos dos benefícios que a leit~ 

ra traria àqueles que possuíssem o 1 ivro. Inúmeras são as 

observações dando conta da existência de homens e mulheres 

que, até mesmo em quase completo isolamento, se haviam tor 

nado pessoas livres, de mentalidade aberta, progressista. 

05 lugares em que autoridades ou pessoas de prestígio se 

mostravam conhecedoras da Bíblia ou simpatizantes, facili-

tando o trabalho dos protestantes, eram vistos como mais 

progressistas. Em contraposição, onde a predominância da 

It Cf . REILY, D.A. Metodismo brasileiro e wesleyano. são Paulo, Impren
sa Metodista, 1981, pp. 226-8. 
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hierarquia católica se fazia sentir mais fortemente, o am

biente era caracterizado como retrógrado. 

Terceiro ponto: a democracia é a forma de gover

no mais apropriada. Os missionários trazem consigo o exem 

plo da nação norte-americana, com seu progresso incontest~ 

vel. Também com este aspecto o pietismo se relacionava,na 

medida em que postulava uma forma democrática de organiza

ção da igreja, com participação dos leigos e das congrega

ções nas decisões relativas à vida da igreja. No ambiente 

brasileiro isto também significava oposição ao autoritaris 

mo e centralismo característicos da igreja católica. Se-

guindo esta linha de pensamento, muito coerentemente com 

seus princípios liberais, os missionários explicavam o atra 

so em que se encontrava o povo brasileiro como resultante, 

em última instância, do elevado número de pessoas que po-

diam ser consideradas ignorantes, presas a uma concepçao 

religiosa dogmática, autoritária, medieval (isto sem falar 

no problema do analfabetismo). Era preciso apresentar-lhes 

uma nova perspectiva, que fosse condizente com as necessi

dades de um novo tempo, caracterizado pelo crescente pro -

gresso. 

"Batendo-se contra uma autoridade central e 
forte~ os movimentos protestantes apoiavam uma 
forma de governo cuja intervenção pol{tica fosse 
pequena e que garantisse a.liberdade dos diver -
sos grupos da sociedade. "5 

Assim sendo, os líderes protestantes se batiam 

pela separação entre a Igreja e o Estado, o que lhes faci-

litava as iniciativas. E com o incentivo a organização das 

igrejas com base em princípios democráticos, tentavam mos

trar uma nova racionalidade administrativa eclesiástica,e~ 

plicando desta maneira o sucesso alcançado pelos 

dos missionários. 

esforços 

5 RAMALHO , J.P. Prática educativa e sociedade. Rio de Janeiro. Zahar 
Editores, 1977, p. 45. 
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Outro ponto a considerar se refere -a idéia de 

trabalho. Os missionários compreendem o trabalho como uma 

atividade muito importante, orientadora da própria vida. 

Todo homem deve trabalhar, o ócio é, portanto, firmemente 

condenado. Não se discute a existência ou não de oportun~ 

dades de trabalho, não se questionam as condições em que o 

trabalho vai ser exercido. O trabalho faz parte da vida,é 
-uma vocaçao. Se há êxito, fica evidenciada a bênção de Deus 

sobre as atividades exercidas pelo homem. 

Tendo como base estas concepçoes sobre individua 

lismo, liberdade, democracia, trabalho, êxito, se explica, 

nos termos da ideologia liberal, a categoria de progresso, 

tao realçada no discurso dos missionários. E I es trazem con 

sigo a experiência de vida em uma sociedade mais moderna, 

que se apresenta como modelo a imitar. 

"O protestantismo brasileiro~ devido~ suas 
origens e também devido à presença constante e 
diretora dos missionários~ sempre divisou nos Es 
tados Unidos o modelo a ser seguido pelo Brasil; 
isto é~ os americanos são protestantes e próspe
ros~ democratas e poderosos; não podia por isto 
mesmo verificar as conseqüências~ para nossa for 
mação~ das relações com duas nações protestantes: 
Inglaterra e Estados Unidos. "6 

A idéia de uma civilização democrática cristã, 

exemplo para a humanidade, padrão para todos os povos, ap~ 

rece com muita freqüência. Foi trazida pelos primeiros 

missionários que aqui aportaram no início do século passa

do. 

"2 muito evidente nos escritos de Protestan 
tes que visitaram o Brasil nas primeiras décadas 
do Século XIX a opinião unânime: o que o Brasil 
precisava era a B{blia e a civilização protestan 
te. Então ele receberia bênçãos iguais às já go= 
zadas pelos Estados Unidos~ Inglaterra e os pa{-

6MACIEL, Elter Dias. O pietismo no Brasil. Tese de Doutoramento. Mimeo 
grafada. Goiânia, 1972, fI. 145. 
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ses adiantados (protestantes 3 é claro!) da Euro 
pa. ,,7 

Em seu relato autobiográfico, o já citado Rev. 

Tucker dizia estar convencido de que "0 livre acesso as Sa 

gradas Escrituras era essencial para que se estabelecesse 

e desenvolvesse com sucesso a Democracia."a 

Este é, portanto, o grande arcabouço ideológico 

que se manifesta à época do início da atuação dos missioná 

rios metodistas no Brasi 1. 

Convém, entretanto, estar atento ao fato de que, 

principalmente no que concerne a questão do progresso, do 

êxito, os exemplos que surgem no meio protestante estão sem 

pre circunscritos a casos individuais. De certo modo par~ 

ce ainda prevalecer a concep~ão segundo a qual, transfor -

mando-se os indivíduos, a sociedade virá a 

também, como um todo. 

transformar-se 

Ora, como bem o demonstra Lalive dJEpinay, anall 

sando o caso chi leno, que podemos considerar válido nos as 

pectos gerais, também para o protestantismo brasileiro, "0 

sucesso econômico dos protestantes não é uma evidência que 

se impõe J1 e lia promoção social individual não tem como con 

seqüência necessária e automática o crescimento da riqueza 

nacional e o desenvolvimento do país."9 

Em resumo, a pregação e a prática dos missioná-

rios protestantes não leva em conta a interferência de ou 

tros fatores, relativos -as estruturas existentes na socie-

dade latino-americana. 

7 REILY, D.A., Op. cit., p. 203. 

aTUCKER, Hugh Clarence. Reminiscences - fifty years in Brazil or Memo 
ries of widening horizons. Dati lografado, Capo IV, fI. 12. 

9 D1EPINAY, Christian Lal ive. Max Weber et le protestantisme I1Jhilien in 
Les Cahiers Protestants. Nouvelle série, n~ 3. Lausanne, Evangile et 
Cu-lture, 1967, pp. 61-2. 
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Para finalizar as considerações deste tópico e, 

contanto, fundamental estar atento para um aspecto das en 

fases pietistas que marca profundamente a prática dos mis 

sionários responsáveis pela implantação do protestantismo 

no Brasi 1: a importância da experiência religiosa do indi

víduo, concebida em termos de uma experiência emocional. 

Creio que a pregação dos missionários, ao privi

legiar este comportamento na prática religiosa, é, indubi

tavelmente, bastante fiel à formação recebida no seio do 

protestantismo norte-americano. Ao mesmo tempo, acrescen 

te-se, se adequa à situação que encontram na sociedade bra 

si1eira, pois aqui as condições estruturais diferem subs -

tancia1mente das vigentes no hemisfério norte,registrando-se 

um quadro de profunda desigualdade social. Portanto, não 

é possível reproduzir aqui as experiências vividas pelos 

norte-americanos, os impedimentos são de ordem estrutural. 

Em conseqüência, acaba funcionando como última alternativa 

a religião do coração, que de resto pode circunscrever-se 

ao âmbito do próprio indivíduo. E no caso dos metodistas, 

a questão encontra seguro respaldo na própria história pe~ 

soal do líder do movimento, Wesley. 

3.3. A Educação como Forma de Atuação Missionária 

Tendo por base o conjunto de idéias mencionadas 

na seção anterior, os missionários procuraram atuar nao somen 

te através da pregação religiosa. Ficou logo evidente que 

a educação era seguramente um dos instrumentos mais efica

zes para que atingissem seus objetivos. Segundo JamesCannon 

I I I, educação e evange1ismo tinham sido escolhidos porque 

estavam mais diretamente relacionados com as 

do povo. IO 

Vale a pena analisar algumas das 

necessidades 

conclusões da 

Comissão encarregada de discutir Educação, conforme reg i~ 

lOV. também nota 3 deste capítulo. 
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tradas nos anais do chamado Panama Congress, que reuniu 

missionários das diversas denominações, em 1916, para deb~ 

tes sobre o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelas mis 

sões na América Latina. Passados mais de trinta anos de 

atividades, representa uma sistematização do pensamento des 

ses missionários. 

-As escolas sao vistas como instrumentos indispe~ 

sáveis para alcançar o principal propósito missionário:"fa 

zer discípulos de todas as nações." 

Disso decorrem as seguintes finalidades: 

1) Submeter crianças e jovens as influências atra 

vés das quais elas possam ser levadas a adotar os princí -

pios de conduta cristãos e a se tornarem discípulos do Se 

nhor Jesus. 

2) O desenvolvimento da comunidade cristã, atra

ves do crescimento de sua inteligência e eficácia, e a for 

mação de líderes cristãos com poder espiritual. 

3) A influência sobre a comunidade mais ampla, 

através das mais elevadas idéias e ideais cristãos, prove~ 

do a ap 1 i cação des tes i dEt! a i s em todas as fases da v i da hu 

mana e a criação de uma atmosfera favorável ao discipulado 

cristão inteligente e sincero. 

4) A criação de uma oportunidade para a natural 

e espontânea expressão do espírito de cristandade em seu 

cuidado pelo bem-estar de todo o homem. ll 

De fato os missionários, logo ao começarem suas 

atividades, se defrontaram com um problema específico: era 

lIDados extraídos do Relatório da Comissão I I I, sobre Educação, apre -
sentado ao Congresso em 14 de fevereiro de 1916, cf. Christian Work 
in Latin America (Panama Congress). New York, The Missionary Move
ment of the U.S. and Canada, 1917. 
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necessário promover a alfabetização, para possibilitar a 

leitura da Bíbl ia pelos que se iam tornando adeptos. 

"Os missionarios americanos n50 se contenta 
ram em distribuir B{blias através do sert5o; co
mo poderiam lê-las seus habitantes analfabetos? 
Juntaram escolas primarias às primeiras capelas, 
formaram evangelizadores em seus colégios. Es
ses colégios, como o Mackenzie, abriram-se tam
bém a estudantes não protestantes, ministrando-se 
neles um ensinamento diferente do ensino brasi -
leiro da época, uma instrução antes moderna do 
que classica, mais cient{fica do que literária e, 
principalmente, mais pratica do que te5rica."12 

Tendo em vista atender a estas necessidades, co

meçaram a vir, juntamente com os missionários pastores e 

pregadores, os professores, para cuidar da org~nização das 

escolas. 

Ora, a criação escolas não poderia estar disso -

ciada da sociedade em que se instalavam. Daí porque pelo 

menos duas questões tiveram que ser enfrentadas: a relação 

das escolas com o sistema de ensino então vigente no país 

e o papel da escola como agência de evangelização. 

No que tange à primei ra questao, constata-se que 

as escolas criadas pelos protestantes procuravam obedecer 

as formas básicas de organização do ensino brasileiro na 

epoca. Mas, como não podia deixar de ser, introduziram ele 

mentos novos, o que pode ser explicado por, pelo menos,dois 

motivos interrelacionados: l~) Os missionários eram repre

sentantes de uma sociedade capitalista mais avançada,o que 

se expressava também através dos modelos da educação norte 

-americana; 2~) a sua filosofia educacional e as novas téc 

nicas que propunham constituíam uma das armas no combate ao 

predomínio da influência católica, responsável, como diziam, 

pelo atraso de nossa sociedade. 

12BASTIDE, Roger. Brasil terra de contrastes. são Paulo, Difusora Euro 
péia do Livro, 1969, p. 207. 
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-No bojo destas preocupaçoes subjaz a questao do 

proselitismo. Como fazer das escolas um efetivo instrumen 

to de divulgaçio do pr~testantismo, de molde a conseguir 

mais adeptos? 

Quanto a fazer mais conhecido o protestantismo, 

embora dentro de determinados limites, as escolas cumpri 

ram o papel. No entanto, o esforço no sentido de contri-

buir para o crescimento numérico das igrejas protestantes 

se constituiu desde o início em assunto polêmico, objeto de 

debates muitas vezes acirrados. 

Suponho que, até o presente momento, mesmo dian 

te das considerações apresentadas em outros estudos, -nao 

existe ainda um conjunto mais amplo de informações para se 

chegar a uma conclusio definitiva sobre o modo como o con 

flito educação x proselitismo se expressou na prática das 

instituições e igrejas. Alguns dados que pude encontrar 

em documentos e outros obtidos em entrevistas me levam a 

crer que, ao menos no caso de escolas metodistas, o probl~ 

ma tenha sido encarado sob a perspectiva de uma certa tole 

rância, tanto em função das dificuldades reais quanto em 

ligação com os postulados da filosofia liberal. Creio ain 

da possível relacionar o assunto a alguns aspectos da his

tória da tradição metodista. 

Tem sido estudada mais amplamente a 

grandes escolas criadas pelos protestantes no 

nal, parece haver concordância quanto ao fato 

cação foi "realmente a maior contribuiç5o que 

atuaçio 

Brasil. 

de que a 

forneceram 

das 

Af i 

edu 

em 

sua trajetória evangelizadora pelo pais. 13 Todavia, estes 

mesmos estudos puderam constatar o predomínio de uma ten-

dência, dentro da prática educativa protestante, a saber,a 

13MACIEL, E.D. Op. cit., fl. 88. 
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-opçao pelo atendimento aos fi lhos das famílias da classe 

midia urbana ascendente e da pequena burguesia progresst~ 

ta. 

Os muitos coligios então fundados manifestam a 

crença do protestantismo americano na educação, vista co

mo a principal mola para a ascensão social. Na verdade,c~ 

berá às escolas um papel complementar ao das igrejas pro

priamente ditas, gerando algumas controvérsias entreos que 

postulavam uma atitude mais francamente proselitista e os 

que advogavam a concepção segundo a qual à escola cabia a 

evangelização indireta. 

"Em alguma medida, uma grande porcentagem, 
algumas vezes a maioria dos estudantes matricu
lados nas escolas protestantes vinham e ainda vêm 
de fam{lias não protestantes. Atrair os não pro 
tes tan tes e convencê- los ou, ao menos expô-los ãs 
influências da 'cultura protestante' era um dos 
principais objetivos das escolas, mas a questão 
de se elas realmente cumpriram esta função foi, 
ao menos no inicio, um assunto altamente contro 
vertido dentro das igrejas protestantes."14 -

Não há dúvida de que a contribuição trazida a 

educação brasileira da época foi positiva. 

"A situação geral do ensino era deplorável 
e incipiente, e a contribuição dos evangélicos 
chega em momento oportuno, ajudando a queb~ar a 
estrutura monolitica e clerical em que estava co 
locada a educação. "15 -

Mas a orientação fi losófica que nelas se impla.!.'!. 

tou, analisada dentro dos marcos mais amplos em que se in 

serem as transformações por que passou a sociedade brasi

leira, permitiu que elas, progressivamente, fossem absorvi-

14WILLEMS, Emilio.Follohlers of the Nehl Faith. Nashville, Vanderbilt 
University Press, 1967, p. 235. 

1 5MAC I EL, E. D. Op. c i t ., fI. 88. 
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já agora 

"O pioneirismo pedag5gico e as inovaç5es di
dáticas que são introduzidas no Brasil pelos colé 
gios protestantes - o que~ de certa forma~ é reco 
nhecido pelos estudiosos da matéria - são melhop 
interpretados quando vistos na perspectiva de re
presentaç5es antecipadas de um estágio mais moder 
no do sistema capitalista ainda não atingido~ na 
época~ pelo Brasil."16 

Ocorre, todavia, que a prática educativa protes -

tante, mesmo no que diz respeito à educação formal, não se 

limitou àquilo que ficou mais patente, através da presença 

dos grandes colégios protestantes. Estes, é sabido, cumpr~ 

ram seu papel, coerentemente com os princípios predominan -

tes na igreja. Uma outra história, porem, existe, quase des 

conhecida, à qual me reporto a seguir. 

3.4. A Igreja e os Setores Populares 

Realmente são muito escassas as fontes que permi-

tem conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelas igrejas 

protestantes no atendimento aos setores populares. Daí a 

dificuldade que encontrei no levantamento de dados que pos

sibilitasssem reconstituir, ao menos em parte, esta histó

r i a . 

Pelos motivos já anteriormente esclarecidos, esta 

pesquisa se limita à atuação dos metodistas, buscando escl~ 

recer, em sua origem, as motivações que levaram à criação do 

Instituto Central do Povo. 

Para tanto, retomo aqui alguns elementos assinal~ 

dos no decorrer desta exposição, procurando relacioná-los 

entre si e com os acontecimentos ligados à história dessa 

16RAMALHO, J.P. op. cit., p.162. 
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instituição. 

Um primeiro aspecto deve ser considerado. Tra-

ta-se do fato de as igrejas protestantes terem conseguido 

muitos adeptos entre os setores populares. Mesmo não sen

do fáci 1 comprovar com dados estatísticos a veracidade da 

afi rmativa segundo a qual esses setores constituíam a maior 

parcela dentre os membros das igrejas, alguns outros fatos 

parecem confirmar essa hipótese. 

Wi 11ems apresenta os resultados de algumas amos

tras por ele utilizadas para traçar um perfil a respeito da 

composição social das denominações. Ele apresenta um qua

dro, propondo a divisão entre classe baixa, classe de tran 

sição* e classe média. Para maior clareza transcrevo abai 

xo o trecho em que ele esclarece o que chama de classe de 

transição. 

"Ã época em que os primeiros missionários me 
todistas e presbiterianos pisaram em solo sul-a
mericano~ havia um tipo de pessoas que~ por sua 
ocupação~ educação e n{vel de vida~ diferia do 
vasto proletariado rural. Havia os pequenos pro
prietários de terra (sitiantes~ chacreros) e ar
rendatários de fazendas; os donos de pequenas ven 
das ou armazéns~ um tipo de casa de negócio que 
poderia ser estabelecida com capital reduzido;os 
artesãos e empregados de n{vel mais baixo em es
tabe lecimen tos comerciais., bancos., ferrovias e fá " 
bricas; e~ finalmente., os escalões inferiores áa 
burocracia governamental. Parece uma questão de 
semântica se estas categorias devem ser conside
radas da 'alta classe baixa' ou da 'baixa clas
se média'. Ambas as classificações se justifica~ 
mas para não sugerir paralelos com a estrutura 
de classe americana., preferimos chamar de classe 
de transição este tão heterogêneo conglomerado,""17 

Na amostra que obteve no Rio de Janeiro, Wi 11ems 

seleciona tíês congregações situadas em bairros diferentes. 

A que chamou de Metodista I, em um bairro suburbano predo-

*Wi 11ems usa o adjet ivo "transitional". 
17" WILLEMS, E., op. cit., p. 201. 

\ 
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minantemente proletário; a Metodista I I num bairro com pr~ 

dominância de pessoas da classe média e da classe de tran-

sição e a Catedral Presbiteriana. 

guinte: 

o resultado foi o se-

Distribuição de classe em três paróquias 

protestantes do Rio de Janeiro 1B 

Classe Metodista Metodista 
I II 

Ba i xa 86,7% 54% 
De transição 9,8% 25% 
Média 3,5% 21% 

Catedral 
Presbit. 

25,2% 
33,9% 
40,9% 

Outro dado a considerar é a extração de classe 

do clero protestante, que mostrou, por exemplo, no seminá

rio metodista, um percentual de 37,2% de indivíduos prove

nientes da classe baixa. 

Estes dados foram obtidos mais recentemente, va

le dizer, em época diferente da focalizada aqui. No entan 

t~, parecem realmente confi rmar a tese de que "as igrejas 

protestantes hist6ricas n~o perderam o contacto comas clas

ses mais baixas. ,,19 

"Parece claro~ pois~ que~ nos momentos de 
sua penetraç~o e durante sua consolidaç~o~ as de 
nominações sensibilizaram em sua maior parte as 
camadas menos favorecidas.,,20 

Sem dúvida deve-se considerar todas essas afirma 

ções com precaução, já que são amostras muito 1 imitadas. 

1BWILLEMS, E., °e· c i t. , p. 274. 
19 Idem, ibidem, p. 206. 
2oMACIEL, E. D. , °e· c i t. , p. 135. 
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Ocorre, porem, que, tendo entre seus membros es

se razoável contingentes de indivíduos pertencentes às classes mais 

baixas, Impôs-se o debate a respeito das formas pelas quais 

as igrejas deveriam atendê-las, com repercussões específl 

cas quanto às iniciativas no campo educacional. 

Nos anais da Conferência do Rio de Janeiro, re~ 

lizada apos o Panama Congress~registra-se no debate. sobre 

um dos relatórios a opinião de um dos pastores nacionais, 

o Rev. José Ferraz, afirmando que o trabalho da igreja de 

ve ser servir os pobres e os necessitados. Para ele, a en 

f a s e d e ver i a s e r n o e s t a bel e c i me n t o d e e s c o 1 a s p r i má r i as. 2 1 

Ele encontra apoio para suas idéias entre missionárias im 

portantes como Layona G1enn. 

Houve efetivamente uma grande preocupaçao com o 

assunto, como se ve no relatório da Junta de Educação du 

rante o Concílio da Igreja Metodista em 1911, recomendando 

que: 

"Os nossos atuais estabelecimentos procurem 
estabelecer~ em todo o nosso território~ escolas 
paroquiais a semelhança de Juiz de Fora~.BeZo Ho 
rizonte e Rio e as conferências das igrejas estu 
dem a oportunidade dessa instrução primária fun 
damental~ principalmente nas cidades do Rio e sãõ 
Paulo."22 

Entre os metodistas existiram muitas escolas p~ 

roquiais. No Rio de Janeiro foram bastante importantes as 

mantidas junto às igrejas do Jardim Botânico, do Catete e 

de Vi la Isabel. Havia outras em Petrópo1 is, Cabo Frio,Juiz 

de Fora, Monte Alegre, Laranjeiras. 

21Cf. Regional Conferences in Latin America. New York, The Missionary 
Education Movement of the U.S. and Canada, 1917. Os dados referentes 
à Conferência do Rio de Janeiro (14 a 18/4/1916) encontram-se às pp. 
217-55. 

22Cf. Annuario Brasileiro. (Registro Official da 
Brasileira da Egreja Methodista Episcopal~ Sul), 
ra, Casa Pub1icadora Methodista, 1912, p. 51. 

Conferência Annual 
1911. Juiz de Fo-
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No Anuário de 1918 encontramos referência ao apoio 

dado pela Sociedade Conferencial das Senhoras ao Programa 

de escolas paroquiais. 

guintes números: 

Aí se encontram registrados os se 

Escolas Paroquiais 

- Birigüi, Juiz de Fora, Maria Dias, 
Monte Alegre, Laranjeiras, Petró -
polis, Italiana 

Instituto Central do Povo 

TOTAL 

Instituições 

Granbery, Izabela, Piracicabano, 
Rib~irão Preto, Petrópolis 

Alunos 

987 

364 

1 . 351 

761 

TOTAL GERAL 2 • 1 1 2 

Dois fatos merecem destaque .. a I: lc:') O total de 

alunos das escolas paroquiais é quase o dobro do das insti 

tuições; 2c:') O Instituto Central do Povo, embora com 364 

alunos (17,2% do total geral), está arrolado como escola 

paroquia1. 23 

Posteriormente o quadro se inverteria e as esco

l as p a r o qui a i s te n d e r i a m a de s a p a r e c e r . A n te s que i s to acon 

tecesse, porém, houve recomendações como as que se seguem: 

"Recomendamos que o Granbery confeccione um 
curso especial para professores de Escolas Paro
quiais." 

"Peçamos aos col~gios das nossas irm~s q~e 
nos auxiliem no preparo de professores para as 
escolas paroquiais. "24 

23Este item será abordado de novo adiante. 

24Cf. Anuário Brasileiro refereente a 1919, pp. 30-1. Os "colégiosdas 
nossas irmãs" são o Izabela e o de Petrópolis. 
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A necessidade de escolas para as classes popula

res foi efetivamente sentida entre os metodistas, como se 

pode ver a seguir: 

"A grande necessidade do Rio i um grande n~ 
mero de escoZas diurnas de orientação evangiZi = 
ca. Em todas as partes da cidade há miZhares de 
crianças para as quais o Estado não faz provisã~ 
pois o número de crianças na idade escoZar i ex
cessivamente grande e não há Zugar para todas nas 
escoZas púbZicas. O que temos necessidade não 
i uma rede escoZar para meninas~ como está na mo 
da no setor residenciaZ do Ri0 3 mas escoZas diur 
nas para as massas 3 das quais surgirão eZementos 
de forte infZuência evangiZica. O pastor do Cate 
te reconhece este fat0 3 e tem trabaZhado intensa 
mente para reorganizar a escoZa que formaZmente 
funcionava na capeZa."2S 

A que s tão d a o r g a n i z a ç ã o d e e s c o 1 aspa roq u i a i s v i 

nha de longe. Era uma tradição que começara com o próprio 

John Wesley. E no trabalho dos primeiros missionários que 

vieram para o Brasil havia sinais evidentes dessa preocup~ 
-çao. 

Em 1887, no Rio Grande do Sul, criou-se uma esco 

la primária diurna "com a matricula de 114 alunos 3 e mais 

tarde 18?" e classes noturnas destinadas a mulheres pobres. 

Era o Colégio Evangél ico Misto, dirigido pela Srta. Carmen 

Chacon. 26 

Escrevendo a Junta Americana de Missões, em 1889, 

o Rev. J.W. Tarboux relata a visão dos missionários acer

ca do trabalho escolar. 

"Nosso trabalho educativo i muito importan
te~ não somente por causa das vantagens e miri -
tos da educação evangilica 3 mas tambim devido ao 
apelo urgente 1ue nos i feito agora para esse mes 
mo trabaZho."2 

25AnnuaZ Report3 19133 Methodist Episcopal Church, South, pp. 153-4. 
26Cf. José Gonçalves Salvador. História do Metodismo no Brasil, vol. I, 

são Paulo, Imprensa Metodista, 1982. 
27Apud J.G.Salvador. Op. cit., p. 269. 
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T u d o 1 e va a c r e r que o de b a t e f o i i n t e n s o. De um 

lado estavam os defensores do esforço maior junto às clas

ses mais elevadas, como e o caso do conhecido missionário 

metodista Rev. James L. Kennedy, que "enfati:w as necessi

dades das classes educadas e de governantes", chegando me~ 

mo a sugerir uma universidade protestante, envolvendo mais 

de uma denominação. Por seu turno, o Rev. Hugh C.Tucker 

"chama a atenção para a importância dos vários tipos de tr!!:. 

balho para alcançar as diferentes classes da população.,,2B 

Pode-se concluir que, esquematicamente, estao aí 

representadas as duas principais propostas para a ação edu 

cativa promovida pela igreja. 

Saiu vencedora, as evidências o comprovam, a cor 

rente favorável ao maior empenho no trabalho através dos 

g r a n d e s c o 1 é g i os. E m b o r a d e s t i n a dos a o s f i 1 h o s d e f am í f i as 

abastadas, já que os custos eram elevados, também recebiam 

um grupo de alunos mais pobres, estes sim ligados direta -

mente à igreja. Eram os bolsistas que, em troca do estudo 

e hospedagem, já que o regime de internato era bastante co 

mum, trabalhavam na própria escola, ajudando em pequenos ser 

viços burocráticos, na limpeza, no controle de dormitórios, 

etc. 

o que desejo destacar com estas observações, no 

entanto, e a existência dessa preocupação, desse dilema: 

como atender às necessidades da própria igreja, dessa gra~ 

de parcela dentre seus membros que carecia de escolariza -

ção, ou ao menos de alfabtetização, para poder ajustar-se 

aos padrões propostos pela forma de trabalho dos protesta~ 

tes? Seria correto consumir enormes quantias em colégios 

que não apenas recebiam alunos em sua maior parte desvincu 

1 a dos d a i g r e j a, c o m o t a m b é m não a p r e s e n t a va m r e sul ta dos p~ 

sitivos em termos de conquistar mais adeptos? 

2BCitações extraídas do debate realizado durante a Conferência do Rio 
de Janeiro, op. cito pp. 227-8. Cf. nota 19. 
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Deixo de lado, contudo, estas perguntas para fi

nal izando este capítulo, expor, resumidamente, o que ia 

acontecendo na sociedade brasi leira da época, relativamen

te à educação popular. 

3.5. Principais Características da Sociedade Brasileira 

no Período 

As últimas décadas do Século XIX e as i n i c i a i s 

do Século XX se caracterizam por algumas transformações i~ 

portantes na organização de nossa sociedade. Nessa ocasião 

surge o primeiro impulso da industrialização no Brasil, li 

gado aos seguintes fatores: 

1. Internos - Mão-de-obra disponível (em virtude 

da abol ição da escravatura e da imigração), mercado ampl i~ 

do e acumulação de capit~l. 

2. Externos - Substituição de importações; impu~ 

so à urbanização, decorrente da expansão do setor de servi 

ços em virtude do aumento das atividades 1 igadas à export~ 

ç ã o; e a f 1 u x o dos t r a b a 1 h a d o r e sem d i r e ç ã o à c i da de, po r ca u 

sa da crise na agricultura de exportação. 29 

~, por conseguinte, uma época em que ocorrem mo

dificações nas relações de trabalho, gerando situações no-

va s. 

"Durante a Primeira Rep~blica no Brasil as 
relações de trabalho eram regidas pelo principio 
de 'liberdade de traba lho' em nome do qua las con 
dições de trabalho não podiam ser regulamentada~ 
a fim de evitar o surgimento de obstáculos ao de 
senvolvimento da implantação comercial e indus= 
trial."30 

~ Cf.PINHEIRO, Paulo Sérgio de M.S. politica e trabalho no Brasil(dos 
anos vinte á 1930). Rio, Editora Paz e Terra, 1975. 

30ldem. Op. cit., p. 98. 
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No que se refere à cidade do Rio de Janeiro,oco~ 

reu um processo de crescimento populacional expressivo,que 

levou ao fato de o Rio de Janeiro reunir a maior concentra 

ção operária do país, a ser superada após a década de 20 

por são Paulo. 

A entao Capital da Repúbl ica, nos últimos anos do 

regime monárquico, quando era Município Neutro, tinha sido 

palco para a instalação de fábricas, em função da acumula

ção de capitais provenientes das empresas agrícolas ou dos 

negócios do comércio exterior. Nela se local izavam os gran-

des bancos e seu mercado de consumo era razoável, espraia~ 

do-se pelas regiões servidas pela rede de ferrovias. Ade

mais, dispunha de mão-de-obra de baixa qual ificação e já 

estava implantada a utilização da energia a vapor. 

"Sumariamente, foram estas as condiç5es que 
permitiram o surgimento na Capital do pals do em 
brião de um proletariado de fábrica concentrado 
na Gamboa e em são Cristovão, nos subúrbios, ou 
ao fundo dos vales na antiga periferia da cidade 
- Gávea, Tijuca e Laranjeiras. "31 

Este conjunto de transformações passou a exigir 

outros requisitos dos trabalhadores, trazendo à tona o de

bate sobre as medidas a adotar no âmbito do sistema educa-

c i ona I. Por isso, já ao final do Século XIX, aparecem no 

seio da intelectualidade brasileira as idéias relativas a 

importância da educação para o progresso do país. 

Quanto aos setores mais elevados da pirâmide so

cial, os protestantes já vinham procurando suprir as nece~ 

sidades (ver os casos dos Colégios Piracicabano, Mackenzie 

e Granbery). Porém, a educação de mais amplas camadas da 

população ainda não merecera o devido cuidado, nem por pa~ 

te do Estado, nem por grupos como os religiosos. 

31 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito sociaZ (1890-1920). Rio e 
são Paulo, Difel/Dif. Editorial S.A., 1977. p. 15. 

IIILIOTECA 
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nNa verdade~ a educaç50 para o povo s5 come 
çou a ser valorizada como processo sistemáticõ 
quando a revoluç5o industrial na Europa passou a 
exigir o dom{nio das técnicas da leitura e da es 
crita por parte de um maior número de pessoas~em 
bora sua difus50 se fizesse também com base em 
motivos religiosos; tornou-se ainda mais impor -
tante quando o desenvolvimento do capitalismo per 
mitiu percebê-la como um importante instrumento 
de ascens50 social."32 

A educação chegou a ser vista como o principal 

problema do Brasi I. Miguel Couto, por exemplo, eminente mé 

dico e personalidade destacada na época, considerava que, 

resolvido o problema da educação, os outros também seriam 

solucionados. 

da higiene. 

Ele identificava o problema do ensino com o 

Daí resulta o preconceito contra o analfabeto,vi~ 

to como o responsável por todos os males. E sob este pri~ 

ma, vai-se defender a educação popular através da difusão 

do ensino, significando também a ampl iação das bases elei

torais (pois, como se sabe, é vedado o voto ao cidadão anal 

fabeto) . AI iás, este vínculo com o direito ao voto né re-

sultado da aç50 dos liberais~ da penetraç50 dos ideais de 

democratizaç5o do ensino e da sociedade em geral~ da valo

rizaç50 da educaç50 como instrumento de ascens50 social."33 

Aos poucos, portanto, vai-se difundindo o novo 

sistema de valores da civi lização urbano-industrial. Para 

isso contribuem o processo imigratório e a urbanização pr~ 

priamente dita, que se vai traduzindo em diversas altera -

ções sociais. 

no desenvolvimento do modo capitalista de 
produç5o e de vida~ durante a República Velha~ 
ocasionou o ace leramento da divis50 social do tra 
balho e exigiu n{vel cada vez mais crescente de 
especializaç50 de funç5es J de que resultaram o 

32PAIVA, Vanilda Pereira. Educaç50 popular e educaç50 de adultos. são 
Paulo, Ed. Loyola, 1973, p. 26. 

33ldem, Op. cito pp.S4-S. 
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consolidação do empresariado rural e a da 
ção do proletariado industrial. "34 
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dife -
a his
a da 
evolu-

Começam também a surgir as camadas médias, urba

nas, resultado da pressão exercida sobre o organismo esta

tal por "grupos de indiv{duos colocados compulsoriamente a 
margem de um sistema econômico pouco diferenciado"35, ten

do como principais fontes o bacharel ismo e o empreguismo. 

Os reflexos dessas modificações no padrão de es

tratificação se farão sentir na esfera da educação escolar, 

manifestamente sob a forma do entusiasmo pela educação. O 

grande objetivo é democratizar a cultura através da ampl i~ 

ção dos quadros escolares. 

"De um lado~ existe a crença de que~ pela 
multiplicação das instituições escolares~ da dis 
seminação da educação escolar~ será poss{vel in= 
corporar grandes camadas da população na senda do 
progresso nacional~ e colocar o Brasil no cami -
nho das grandes nações do mundo; de outro lado~ 
existe a crença de que determinadas formuZações 
doutrinárias sobre a escolarização indicam o ca
minho para a verdadeira formação do novo homem 
brasileiro (escolanovismoJ.,,36 

Proclama-se que o Brasil vive uma hora decisiva. 

Crê-se na possibil idade de reformar a sociedade pela refor 

ma do homem. 

Pelo exposto, é possível perceber a grande infl~ 

ê n c i a d o i d e á r i o 1 i b e r aI, do q u a 1 a m a i o r i a dos 1 í d e r e s p r~ 

testantes compartilhava. Mesmo no seu relativo isolamento 

para com a sociedade nacional, havia pontos de contato en

tre suas propostas de ação educativa e as de outras I ide -

ranças contemporâneas. 

34NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na primeira república. são Paulo 
e Rio, E.P.U. e Fund. Nac. de Material Escolar, 1976, p. 26. 

35 ldem , op. cit., pp. 29. 
36 

Idem, op. cit., pp. 99-100. 

\ 
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4. O INSTITUTO CENTRAL DO POVO 

4.1. Elementos Introdutórios 

As razões por que escolhi estudar a história ini

cial do Instituto Central do Povo já as expus na Introdução 

deste trabalho. 

No entanto, cabem aqui ainda alguns outros escla

recimentos que permitirão uma melhor compreensão acerca dos 

objetivos pretendidos e da metodologia de exposição adota -

da. 

De início é mister considerar a circunstância de 

que, entre as tradicionais instituições metodistas espa1ha

das p e 1 o B r a s i 1, e s t á o I n s t i t u t o C e n t r a 1 do Povo ( I CP), com 

seu nome muito característico. Embora desde a sua origem 

tenha sido reconhecido como uma instituição destinada a as

sistência social da clientela a que servia, também em ne

nhum momento deixou de ser uma escola. Aliás, provavelmen

te, esta é a faceta mais conhecida de suas atividades. E sen 

do assim, fica esclarecido por que privi 1egiei o estudo dos 

aspectos da prática educativa protestante (e, mais especifl 

camente, dos metodistas), para possibilitar uma compreensao 

mais adequada acerca da questão. 

Em segundo lugar, existe a singularidade do ICP 

frente às muitas outras escolas criadas e mantidas pela Igr~ 

ja Metodista, que lograram alcançar muito maior destaque no 

cenário nacional. Disso surge uma pergunta: por que as di-

ferenças existentes se, tanto num caso quanto noutro, se tra 

ta de instituições cujos fundadores, primeiros líderes e di 

rigentes foram missionários e missionários norte-americanos, 

havendo casos até mesmo de alguns que trabalharam cá e lá? 

Impôs-se, por conseguinte, um levantamento histó

rico, visando a esclarecer os pontos de aproximação e de di 

vergência. Diga-se, a propósito, que a história do ICP e 
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muito pouco conhecida entre os metodistas, mesmos os mais 

próximos, da cidade do Rio de Janeiro. Disto resulta agrande 

surpresa de algumas informações, de modo geral restritas a 

grupo muito reduzido de pessoas, via de regra ex-funcioná

rios e ex-alunos. Por incrível que pareça, a história da 

instituição é parcamente conhecida pelos que atualmente ali 

trabalham. Nisso, ao menos, este trabalho pode ter algu-

ma u til i da de. 

Reunindo estes dados, encontram-se muitos episó

dios que, devidamente analisados, se inserem no conjunto de 

contribuições oferecidas pelo ICP à comunidade diretamente 

atingida por sua ação,l à própria Igreja Metodista e, por 

que não a d m i t í - 1 o, à s o c i e d a de b r a s i 1 e i r a ( e n t e n d i das ,é ce r 

to, as proporções). 

Para recompor esta história, utilizei-me funda -

mentalmente das seguintes fontes: documentos da própria ins 

tituição, tais como relatórios, folhetos de divulgação, co 

pias de reportagens sobre o trabalho; documentos oficiais 

da Igreja Metodista, a saber, os Anuários contendo as Atas 

das Conferências; exemplares do Expositor Cristão, órgão of..!,. 

cial da Igreja, publ icado sob a forma de tablóide semanal 

(no período), o qual era distribuído por todos os estados 

do território nacional em que a Igreja estava presente(de~ 

tacando-se o Distrito Federal e os Estados do Rio de Janei 

ro, de Minas, de são Paulo e do Rio Grande do Sul); publi

caçoes oficiais da Junta de Missões da Igreja Metodista E

piscopal, Sul, dos Estados Unidos da América, à qual o tra 

balho metodista no Brasi 1 esteve diretamente vinculado até 

o ano de 1930, quando a igreja nacional se tornou autôno -

ma. Também recorri a outras fontes, ocasionalmente, e en

trevistei algumas pessoas que trabalharam durante longo tem

po no ICP e/ou conheceram pessoalmente os fundadores e pri~ 

lpresentemente está sendo iniciada uma pesquisa objetivando discutir a 
proposta de trabalho da instituição e tomando como um dos referenci -
ais sua relação com a comunidade circunvizinha. 
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cipais dirigentes da instituição no período estudado. Ain 

da um documento foi bastante elucidativo, fornecendo pis -

tas p a r a a i n ve s t i g a ç ã o: o r e I a t o a u t o b i o g r ã f i c o d e i x a d o p~ 

lo Rev. Hugh Clarence Tucker, fundador da Casa, que, embo

ra destinado a publicação, permanece até hoje como foi dei 

xado pelo autor, dati lografado. 

No desenvolvimento deste capítulo, optei por in

tercalar comentários em meio à narração dos fatos. Com is 

to desejei apenas tornar mais vívidos os aspectos sigOifi

cativos a que os próprios acontecimentos aludem. t prová

vel que este procedimento tenha antecipado algumas conclu

soes a que pude chegar, que fazem parte do capítulo poste

rior a este. 

4.2. Surge a Missão Central 

Domingo, 13 de maio de 1906, 17 horas. 

Local: um salão alugado, na Rua do Acre, 17. 

Total de pessoas presentes: mais de 200. 

Sob a forma de um típico serviço religioso (cul

to) protestante, com cânticos, leitura da Bíblia, pregação 

do Evangelho, realizou-se a primeira atividade daquilo que 

inicialmente sob o nome de Missão Central, viria a ser o 

Instituto Central do Povo, lia mais antiga instituição de 

serviço social da Igreja Metodista no Brasil", como até ho 

je alguns metodistas a ela se referem com uma certa ponta 

de orgulho. E não faltaram preparativos para o evento, p~ 

ra o qual foram distribuídos convites nas circunvizinhan -

ças, além da divulgação feita entre os membros de diver

sas igrejas evangél icas da cidade, que constituíram a maio 

ria dos presentes. 

o dirigente foi o Rev. Hugh Clarence Tucker, mis 

sionário norte-americano que chegara ao Brasil em 1886 pa-
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ra ser o pastor de uma comunidade americana residente .no 

Rio de Janeiro. 

E interessante observar como o próprio Rev.Tucker 

se expressou naquele reunião inaugural, conforme o regis -

tro que temos no órgão oficial da Igreja, Expositor Cris -

tão, aqui transcrito na ortografia da época: 

/IHa tempos um pequeno grupo de crentes., de
sejosos de fazerem alguma coisa em benef{cio das 
almas dessa numerosa multidão de trabalhadores 
que têm vindo de diversos pontos do paíz ., para 
esta Capital., têm se reunido., de semana em sema
na., em oração., rogando a Deus para lhes deparar 
os meios necessapios e um logar apropriado., para 
onde podessem convidar o povo., especialmente a 
multidão dos operarios para lhes annunciar o EVan 
gelho de nosso Senhor Jesus Christo."2 

Coube ao próprio Rev. Tucker prosseguir à frente 

do trabalho no decorrer daquele ano. E logo transparece -

ram QS audaciosos propósitos que animavam o grupo de cola

boradores, numa perspectiva surpreendente para a época, es 

pecialmente se considerarmos que a população-alvo era cons 

tituída basicamente de pessoas das classes populares, como 

dizemos hoje. 

No período entre maio e dezembro de 1906, confo! 

me consta de um panfleto distribuído para divulgação, dat~ 

do de 1<.'/1/1907, assinado pelo Rev. Tucker, foram realiza

dos os seguintes tipos de atividade (excluo aqui, proposi

tadamente, aquelas de cunho estritamente religioso): 

- sessões de Free Concerts and Magic Lantern En

tertainments, ou seja, concertos musicais e projeções lumi 

nosas de lanterna mágica; 

- criação de uma sala de leitura, aberta diaria

mente até às 21h e "freqÜentada por grande número de ho-

2Expositor Cristão. Vol. XXI I, n<.' 20, 16/5/1907, p. 2. 
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mens que~ de outro modo~ teriam estado perambulando pelas 

ruas à noite~ sujeitos às mais diversas tentações que exis 

tem abundantemente nesta cidade"3; 

- escola diurna, atendendo as crianças das clas

ses mais pobres de Saúde e distritos adjacentes; 

- assistência a desempregados, providenciando-lhes 

colocações; 

- ajuda a recém-chegados para conseguir trabalho 

e alojamento; 

- assistência a doentes e necessitados. 

E s t e s p r i m e i r o s r e g i s t r o s r e ve I a m a e x i s t ê n c i a de 

um clima de confiança e otimismo, malgrado as dificuldades 

de toda sorte, em especial a carência de recursos. Por sua 

vez, a simples observação das atividades descritas. denota 

a tendência para promover atividades bem diferenciadas, abran

gendo distintos aspectos da vida humana, não apenas reli -

gião ou instrução, mas também apoio no campo do trabalho, 

da saúde, da habitação, da cultura, do lazer. 

o local de funcionamento continuou sendo o mesmo 

salão alugado. o prédio estava situado em uma região rec~ 

nhecidamente importante, para a qual se voltavam muitos in 

teresses naquele período: estavam tendo início as obras de 

construção do novo cais do porto da cidade do Rio de Janei 

ro. Aquela área, portanto, constituía um poderoso pólo de 

atração para os trabalhadores naquele vultoso empreendime~ 

to, e igualmente para suas famíl ias, procurando espalhar-se 

pelos morros e ruas nas proximidades. 

A Missão Central começara, pois, suas atividades 

em meio a grandes desafios . E durante estes primeiros oi-

to meses ainda não estava formalmente I igada a uma denomi-
-naçao. Ali labutavam protestantes pertencentes a diferen-

tes igrejas, cooperando uns com os outros. 

3Transcrito do panfleto citado, intitulado Report and Appeal. 
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No início do ano seguinte o próprio grupo con

cluiu que era necessário haver algum tipo de ligação admi

nistrativa com uma igreja. 

"Quantos se interessaram em manter o movi -
menta julgavam que ele devia, como uma medida sá 
bia, ligar-se a um ramo responsável e bem organ"l 
zado da Igreja Crist~."~ -

A escolha recaiu sobre a Igreja Metodista, cuj a 

Junta de Missões consentiu em aceitar o oferecimento e a 

responsabi 1 idade pelo trabalho. Para isto deve ter influ-

enciado o fato de o Rev. Tucker ser metodista. Deve-se ain 

da destacar que continuou a haver a presença e a particip~ 

ção de não metodistas, incluindo membros de outras denomi

nações evangélicas, católicos, enfim, simpatizantes do ti

po de trabalho que aI i tivera começo. 

Contudo, dentre as instituições metodistas,o Ins

tituto Central do Povo é talvez o único que tenha suas ori 

gens tão intimamente relacionadas ao trabalho da igreja em 

sentido restrito. Daí porque é preciso abordar a questão 

que se segue. 

4.3. Igreja Institucional 

Já foi mencionado no capítulo anterior a existê~ 

cia de igrejas (templos) lado a lado com as escolas. 

A preocupação com a criação de escolas se prende 

a necessidade de fazer expandir o trabalho missionário. Mul 

tos dos que aderem às congregações protestantes são pes

soas analfabetas ou com precária formação escolar. Conse

qüentemente é preciso oferecer-lhes a oportunidade de apre~ 

d e r a 1 e r, p a r a que p os s a m c o n sul t a r a B í b 1 i a e u s u f r u i r de 

~Cf. histórico incluído no Décimo Relatório Anual do Instituto Central 
do Povo, 1916, p. 3. 
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outros materiais publ icados para orientação dos fiéis. Não 

espanta, portanto, que os missionários logo se ocupassem 

com essa tarefa. 

o que se propunha através da Missão Central era 

uma espécie de amálgama entre o trabalho reI igioso e o edu 

cativo, cultural, recreativo, social. 

va igreja institucional. 

Era o que se chama-

Como o próprio nome sugere, era simultaneamente 

uma igreja e uma instituição. Seus serviços eram concebi

dos em função das necessidades da comunidade onde estava 

estabelecida. Suas atividades incluíam a pregação do Evan 

gelho, a distribuição de 1 iteratura religiosa, a realiza -

ção de reuniões de oração e de cânticos, a organização de 

classes da escola dominical, etc. Mas, a par disto, as 

preocupações do trabalho se direcionavam também para os ou 

tros aspectos da vida humana: trabalho; educação; saúde e 

higiene; recreação, esporte e lazer; cultura. Nesta pers

pectiva, procurava-se atingir o ser humano em sua total ida 

de. Ele não era visto como apenas uma "alma a ser ganha 

para Cristo". Era igualmente corpo, com suas necessidades 

concretas. 

Em 15 de maio de 1908, dois anos apos a fundação, 

realizou-se nas dependências da Missão Central a Conferên

cia Distrital do Rio de Janeiro, quando então a Professora 

A. Marchante proferiu um discurso sobre Os Deveres da Igr~ 

ja Institucional. Entre eles assinalava: a) uma igreja que 

não só abre as portas ao pecador, antes vai buscá-lo; b) 

procura atender às necessidades físicas, intelectuais, mo

rais e espirituais das pessoas; c) apresenta a Luz Divina, 

mas também os conhecimentos humanos; d) ensina a cuidar do 

corpo; e) propõe-se a atuar no período de formação das pes 

soas (infância e mocidade) .15 

1~ referido discurso foi publicado no Expositor Cristão. Vol. XXI I I,n? 
24, 11/6/1908, p. 2. 
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-A concepçao de igreja institucional, segundo os 

relatos, chega a ser atribuída ao próprio fundador do met~ 

dismo, John Wesley, que organizou o trabalho na Fundição, 

em Londres,6 em moldes assemelhados. 

Em 1916, o Anuário da igreja, publicação que re

gistrava as atividades dos concílios, relatórios, etc.,tr~ 

zia uma descrição do trabalho do já então Instituto Central 

do Povo e fazia a seguinte referência histórica: 

"0 fundador do Metodismo atingiu o seu maior 
sucesso 3 alcançando a classe operária de Londres3 

por meio de métodos institucionais; e de fato foi 
ele o fundador da igreja institucional moderna.,,7 

Neste mesmo ano de 1916, por ocasião da Conferên 

cia do Rio de Janeiros, registrou-se a seguinte observação 

sobre o ICP: 

"t uma combinação de instituição social 3 igre 
ja institucional 3 escola de vizinhança 3 ambuZatõ 
rio gratuito 3 campo de recreio (~yground) parã 
crianças e mais outras tantas co~sas pelas quais 
o moderno cristianismo é responsável. t a pri -
meira tentativa feita nesta cidade de um milhão 
de almas 3 depois de meio século de trabalho mis
sionário aqui 3 para apZicar o evangelho proveito 
samente 3 de um modo organizado 3 às reais necessI 
dades humanas da comunidade.~ -

Também é oportuno transcrever o texto de um fo -

lheto escrito pelo Bispo norte-americano Edwin D. Mouzon, 

cuja data não foi possível identificar, sendo provavelmen

te da década de 20. Destinava-se à divulgação da obra do 

ICP entre as igrejas metodistas norte-americanas, com o tí 

tulo Instituto do Povo 3 Rio de Janeiro 3 Brasil. 

6V. nota 51 no capítulo 1. 

7Anuário Brasileiro, 1916, p. 100. 

sv. nota 12 do capítulo introdutório. 

9 Cf. os anais da referida Conferência, publicado no volume Regional Con 
ferences in Latin America. New York, The Missionary Movement .of the 
U.S and Canada, 1917, p. 222. 
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"2 certo que muitos de nós temos pregado apenas a 
metade do evangelho - o evangelho para o i~divl
duo. Mas os homens não vivem como indivlduos.vi 
vemos como membros da sociedade. Nenhum homem vI 
ve para si mesmo. Somente quando pregarmos o evan 
gelho social tanto quanto o evanelho do indivl = 
duo iremos salvar nossas cidades. Nist0 3 como tam 
bem em outras coisas 3 John Wesley foi um lider.-

A primeira grande igreja metodista foi o que 
agora chamamos "igreja institucional". A Fundi -
çã0 3 em Londres 3 era uma instituiçao para salvar 
os homens como membros da sociedade. Era um lar 
cristã0 3 um banc0 3 um escritório para emprésti -
mos 3 uma gráfica 3 um ambu latório médico e uma igre 
ja cristã3 tudo reunido. Quão vagarosos temos sr 
do para aprender que salvar a "alma" significa 
salvar a "vida"! 

Isto é exatamente o que o Instituto do Povo 
está tentando fazer no Rio de Janeir0 3 Brasil."lO 

Fica, pois, evidente o caráter da proposta que se 

tentou levar adiante através do ICP. E também é óbvio que 

está fi 1 iado à corrente do Evangelho Social. Em sua expo-

sição sobre o Protestantismo Americano no Século XIX,Willi~ 

ton Walker se refere às formas utilizadas pelos adeptos da 

quela corrente. 

"Certo n~mero de instituiç5es sociais em á
reas desamparadas foram fundadas sob auspicios 
protestantes 3 e muitas igrejas institucionais fo 
ram e s tabe lecidas para pres tarem serviço social ás 
massas urbanas. ,,11 

Na história do protestantismo brasileiro pouco ou 

nada se tem registrado sobre as influências do Evangelho So 

cial nas práticas dos missionários. Ainda que diminutas, 

elas existiram. Por exemplo, como se pôde ver, no Institu 

to Central do Povo, "do qual o Rev. Tucker e a Sra. Tucker 

parecem ter sido os espiritos inspiradores e dirigentes".I2 

lOFolheto guardado no arquivo do ICP. Os grifos são do próprio autor. 

llWALKER, Wi lliston. História da igreja cristã. Vol. I I. Rio de Janei
ro e são Paulo, JUERP/ASTE, 1981, p. 282. 

12Regional Conferences in Latin America. New York, The Missionary Edu
cation Movement of U.S. and Canada, 1917, p. 222. 
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'4.4. Os Missionários no Instituto Central doPavo 

Creio que ainda -nao foi possível investigar as r~ 
- - -zoes por que sao tao escassos os documentos referentes aos 

trabalhos realizados nos primeiros anos pelas escolas pro-

testantes ou, ao menos, pelas metodistas. Mesmo no caso do 

Instituto Central do Povo, que fazia publicar seus relató

rios anualmente, em português e em inglês. 13 Ainda assim, 

é preciso assinalar o caráter descritivo dos registros fei-

tos, inclusive com prestação de contas. Um dos objetivos 

era interessar mais pessoas para contribuir para a obra. 

Apesar disto, no caso da presente pesquisa foi 

possível ter acesso ao material deixado pelo Rev. Tucker, 

reconhecidamente o grande incentivador da instituição. Sua 

autobiografia revela muitos dados curiosos e significati 

vos para a compreensão da história do ICP. De alguma ma -

neira também colhi informações através de uma entrevista 

com um pastor metodista que foi secretário particular do 

R e v. T u c k e r, t e n do - o a j u d a d o n a p r e p a r a ç a o dos o r i g i n a i s da 

autobiografia. 1lt 

Da safra dos antigos missionários um ainda está 

vivo, -e o Rev. Charles A. Long, que conta presentemente 103 

anos. C h e g o u a o B r a s i 1 em 1 9 1 1, c o m 3 O a nos d e i da de, e fo i 

nomeado inicialmente para o ICP. 

O Rev. Hugh Clarence Tucker (1857-1956) iniciou sua 

carreira no Brasil como pastor da comunidade norte-america 

na no Rio de Janei ro, que se reunia na capela metodista do 

Catete. Transcorria o ano de 1886. Não tardou muito e re 

cebeu convite para trabalhar como agente da Sociedade Bí -

13Pude consultar os relatórios do período entre 1906 e 1920. Em 1929 
o relatório registra que não foram publicados os relatórios dos três 
anos anteriores. Não foram local izados os dos anos de 1921 a 1925. 

1ltTrata-se do Rev. Carlos de Abreu Godinho, ainda vivo, e lúcido nos 
seus 86 anos. 



-

1 1 4 

bl ica Americana. Nessa condição teve oportunirlade de per

c o r r e r g r a n d e p a r t e d o t e r r i t ó r i o b r a s i I e i r o, o que I h e pe 2:. 
mitiu conhecer mais de perto a realidade política, social e 

econômica do país. A julgar pelos comentários que deixou 

escritos no que pretendia fosse seu I ivro de memórias, to

da essa sua experiência contribuiu para orientar suas op

ções de trabalho como missionário, além de sua própria for 

mação, na qual têm destaque as idéias do evangelho social. 

Embora extensa, creio oportuna a citação a se

guir' extraída do capítulo por ele intitulado Serviço So

cial. 

"Freq~entemente tenho sido perguntado sobre 
quando e como me interessei pelo moderno"e~ange 
lho social". A pergunta n50 pode ser respondida, 
pois tal interesse é inseparável do desenvolvi -
mento de minha atitude e carreira crist5 desde o 
in{cio. Os filhos de alguns imigrantes irlande -
ses pobres, meus vizinhos na escola rural n50 ti 
nham o suficiente para comer e eu instintivamen~ 
te sabia que devia dividir minhas refeições com 
eles. Testemunhei a devastaç50 da Guerra Civil e 
a subseqüente desorganização da sociedade e so -
frimentos da{ resultantes entre o povo. Em Nash
ville, durante um ano e meio trabalhei junto ao 
povo trabalhador pobre empregado nas fábricas da 
redondeza. A{ também entrei em contato com as ne 
cessidades e problemas dos negros através da UnI 
versidade Fisk. N50 me parecia que a religião que 
eu professava e pregava n50 tinha mensagem ou apZi 
caç50 para os prob lemas com os quais eu estava em 
con tato diário. Nunca pude conceber a re ligi50 em 
termos exclusivamente do "outro mundo." 

Quando cheguei ao Bras i l, encontrei prob le -
mas sociais muito mais sérios. Ainda havia escra 
vid50, as modernas concepções humanitárias eram 
grandemente ausentes em campos como o sanitaris
mo, a saúde pública, o cuidado com as crianças e 
o tratamento aos criminosos. As condições eram 
muito mais primitivas do que qualquer uma que eu 
tinha conhecido nos Estados Unidos, especialmen
te no interior."ls 

lS TUCKER, H.C. Op. cit., capo XII, fI. 1. 
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Mais adiante, declarando ter lido as obras de Wal 

ter Rauschenbusch e de outros apóstolos do evangelho so-

cial, afirma que elas tornaram mais claras as suas idéias 

e aprofundaram suas convicções, embora sem acrescentar na

da essencialmente novo. 

Conheceu profundamente o Brasil, durante as lon-

gas viagens que fez a serviço da Sociedade Bíbl ica. Estu-

dou em profundidade os diferentes aspectos da vida brasi 

leira, pois logo que chegou aqui sentiu que precisava fam~ 

1 i a r i z a r - s e c o mal í n g u a, c os t um e s, cu 1 t u r a e p s i c o 1 o g i a do 

povo brasileiro. ~ curiosa uma observação sua sobre os co 

légios metodistas: 

"A llngua portuguesa i usada com exclusivi 
dade, não há quase nenhuma influência estrangel 
ra e o currlculo se propõe a formar o melhor ti 
po de cidadão brasileiro. "16 

Destacou-se, entre os missionários, como ele

mento preocupado com o ecumenismo, tendo participado de 

conferências internacionais como a realizada em 1901, em 

Londres. 

Nesse ano, dado seu interesse pelo problema da 

febre amarela, que contraíra em 1888, fez contato com uma 

irmã do Dr. Walter Reed, médico que juntamente com outros 

pesquisadores tinha chegado a conclusões importantes. Con 

seguiu então corresponder-se diretamente com o Dr. Reed, 

tornando-se logo a seguir intermediário entre ele e o Dr. 

Osvaldo Cruz, chefe do Serviço de Saúde Públ ica do gover-

no federal. Assim, ajudou na campanha para erradicação 

dos mosqu i tos causadores da doença. II 

Os bons serviços prestados pelo Rev. Tucker ao 

Brasi 1 foram reconhecidos pelo governo, que lhe outorgou 

no ano de 1944 a condecoração da Ordem Nacional do Cruzei 

16 Idem. Cap. I V, fI. 2. 
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ro do Sul, no grau de Oficial. Em entrevista prestada ao 

jornalista Francisco de Assis Barbosa, ele rememora a sole 

nidade em que foi condecorado, presidida pelo Dr. Oswaldo 

Aranha: 

"Disse o chance ler que me entregava aquela 
comenda não pelo que eu tivesse feito pelo pa{s~ 
mas pelo povo brasileiro. Quase que chorei. "17 

O sucesso da campanha contra a febre amare1aatraiu 

a atençao geral e faci litou os projetos de saneamento e u~ 

banização iniciados sob a presidência de Rodrigues Alves. 

Surgiu a Avenida Central (hoje Rio Branco), foi demolido o 

Morro do Senado. Mais afastados, porém, estavam os distr~ 

tos da Gamboa e da Saúde, na área onde surgiria a primeira 

f a ve 1 a d a c i da de. E r a m b a i r r os de n s a m e n te p o voa dos, po r i ~ 

so foram escolhidos para local de distribuição de Bíblias, 

sob a responsabilidade da Sociedade Bíblica, da qual era se 

cretário o Rev. Tucker. 

Pouco a pouco seu interesse pela área aumentou, 

surgindo a idéia de providenciar um local fixo para reu

niões. 

"Um dia recebi uma carta do Sr. C. Hay Wal
ker~ procedente de Londres. Não o conhecia~ mas 
sabia que sua firma estava encarregada do desmon 
te do Morro do Senado e da construção das insta= 
lações do novo porto~ e ele tinha ouvido falar 
sobre meu trabalho dando B{blias aos trabalhado
res. Ele deu a entender que sua companhia esta -
ria disposta a ajudar-me se eu entrasse em conta 
to com o escrit6rio no Rio."IS 

Esta informação é de especial importância, pois 

a ajuda do Sr. Wa1ker foi decisiva para o início e susten

to do trabalho durante os sete primeiros anos. (Veja-se o 

Anexo I) 

I7Entrevista publ icada no semanário Diretrizes~ edição de 20/4/1944, 
p. 2, sob o título O Pastor Tucker~ her6i do Brasil. 

ISTUCKER, H.C. Op. cit., capo XI I, fl. 7. 
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Durante muito tempo o Rev. Tucker esteve presen-

te na vida do Instituto . Mesmo não sendo mais o superin -

t e n de n te, a p o i a vai n d i r e t a me n t e o t r a b a 1 h o, d i v u 1 g a n d o - o no 

pars e no exterior. Há inúmeras referências a ele no Exp~ 

sitor Cristão~ nos Anuários, nos relatórios da Juntade Mis 

sões, ou mesmo notícias e documentos por ele redigidos. 

A atuaçao de outros missionários nunca chega a 

ser tao expressiva. No entanto, pode ser citada a atuaçao 

do Rev. Long na compra do terreno para o qual o ICP se trans 

feriria em 1914, ar permanecendo até hoje, ou o empenho de 

Layonna Glenn, grande entusiasta das escolas paroquiais. 

"Nossas escolas paroquiais espalharam-se por 
toda a cidade~ onde quer que estabelecêramos igre 
jas~ e eu supervisionei o trabalho dos professo~ 
res. Eram escolas elementares~ com base no siste 
ma americano~ mas naturalmente com ensino em por 
tuguês. A 19umas tinham apenas vinte e cinco a cem 
alunos~ outras duzentos ou trezentos. Nosso sis
tema escolar atendia meninos e meninas igualmen
te."19 

o Rev. Paul Eugene Buyers foi outro que traba 

lhou no Instituto em diversas ocasiões. Após ter sido Rei

tor do Granbery (1919), foi nomeado para o ICP em 1920, f~ 

cando igualmente responsável pelo Seminário Unido, que ali 

passou a funcionar a partir de 1921. Também deixou uma au

tobiografia, na qual declara que "uma das finalidades do 

Instituto é favorecer a classe menos privilegiada. "20 

Para concluir esta caracterização sobre os mis -

sionários 1 igados a este perrodo da história do ICP creio 

ainda oportuno transcrever algumas das declarações do Rev. 

Tucker na entrevista citada anteriormente: 

19 GLENN, Layona e SMITH, Charlote Hale. I remember~ I remember. Old 
Tappan, Fleming H. Revel 1 Company, 1969, p. 114. 

2oBUYERS, P.E. Autobiografia. são Paulo, Imprensa Metodista, 1952, p. 
214. 
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"Em 1906~ achei que aquele era o lugar para 
edificar uma escola destinada à classe proletá -
ria. A Gamboa era~ ent5o~ como ainda hoJe~ infe
lizmente~ um dos bairros esquecidos da cidade." 
(Comentário sobre o terreno comprado para sede do 
Instituto, localizado ao lado da chácara onde nas
cera Machado de Assis). 

"Um pastor evangilico deve mostrar aos ho
mens o caminho da liberdade~ nada mais. E isso 
se consegue com amor~ sem ferir a dignidade huma 
na, respeitando a pessoa do homem. A Igreja Evan 
gilica se interessa n50 somente pela transforma= 
ç50 espiritual da humanidade. A nOBsa Igreja tam 
bim cuida dos interesses da vida~ em todos os seUs 
aspectos: material~ f{sico, intelectual e moral
mente."21 

-Para ter uma noçao mais clara a respeito das pre~ 

cupaçoes do grupo que I iderava o trabalho, é conveniente 

transcrever aqui um trecho extraído de um dos relatórios. 

Embora longo, creio ser necessário registrá-lo aqui, prin

cipalmente por dois motivos: 1:» Dá esclarecimentos sobre 

a situação na área próxima ao ICP; 2?) Está incluído num 

documento de acesso mais difíci I. 

"Estamos iniciando em pequena escala [in a 
small way] um estudo sociológico do ambiente e con
dições em que moram as massas que tentamos aju
dar e abençoar. Uma reduzida estat{stica dará 
idiia do que está sendo tentado nessa direç50. 
Tomemos uma parte de um lado de certa rua próxi
ma à Miss50. Neste local há 27 pridios ocupados 
como resid~ncias, 13 casas de negócios e lojas ~ 
tipos diferentes, 21 vendas, 5 cafis, 1 fábrica 
de cerveja, 5 depósitos de bebidas, 1 hotil, 1 a 
g~ncia lotirica e 1 ag~ncia postal. Dos 27 pri= 
dios residenciais, 5 t~m um pavimento, 7 t~m dois, 
12 t~m tr~s e 3 t~m quatro pavimentos; estes es
t50 divididos em 88 salas, 168 quartos e 39 cozi 
nhas, num total de 295 cômodos; há 347 janelas: 
50 caixas d'água, 34 banheiros, 68 tanques e 44 
privadas. Somente 8 tinham pequenos jardins e 14 
pequenos terraços." 

21Ambas esta~ citações da reportagem O Pastor Tucker~ herói do Brasil, 
semanário Diretrizes, 20/4/1944, p. 25. 
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"Vivem nestas casas 89 fa~{lias, compostas 
de 457 pessoas, das quais 342 acima de 12 anos e 
115 abaixo; 200 sabem ler e escrever e 257 são 
analfabetas. Como se vê há em média 5 pessoas 
por famtlia; cada famtlia tem menos que 1 sala e 
2 quartos, o que faz com que, na maioria dos ca 
sos, três pessoas durmam no mesmo quarto. Em mé= 
dia há mais de 2 familias para cada cozinha, ba
nheiro, privada e, na maior parte dos casos, duas 
famtlias têm que usar o mesmo tanque." 

"As condições existentes têm relação direta 
com a vida ftsica, social e moral, e devem ser 
levadas em consideração em qualquer esforço que 
possa ser feito em favor da educação, progresso 
e elevação geral destas pessoas. Não existem ~ 
grounds ou espaço livre e aberto para crianças, 
nem parques ou jardins públicos nas redondezas. 
As famtlias estão de tal forma amontoadas que sur 
gem discussões, rixas e muitos males e dificulda 
des sociais; o pior tipo de bebida pode ser obt? 
do em 27 locais diferentes nesse único lado da 
rua e o bilhete de loteria está sempre tentando 
os transeuntes." 

( ... ) 
"0 que foi feito de inicio é pouco; os re -

sultados estão encorajando, e se o trabalho for 
mantido com liberalidade e dirigido sabiamente, 
grandes coisas acontecerão às massas, especial -
mente os pobres, os desafortunados e as classes 
trabalhadoras da cidade. "22 

4.5. Os Anos Iniciais e a Definicão do Nome .. 

No desenrolar. de suas atividades, desde o infcio, 

se percebe o intuito de prestar um serviço à comunidade vi 

zinha. A partir da observação das condições de vida da p~ 

pulação, por meio de visitas efetuadas principalmente pelo 

grupo de mulheres envolvido no trabalho, conclui-se pela 

organização dos diferentes tipos de atividades oferecidas a 

crianças, mulheres, homens. Tais visitas têm também o ob-

jetivo de evangelizar: levam-se folhetos e Bfblias. Mas nem 

por isso se deixa de observar as necessidades materiais das 

famflias visitadas. 

22Cf. Annual Report da Missão Central, referente ao ano de 1907, publ~ 
cado em maio de 1908, pp. 4-5. 
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o ano de 1907 vê o trabalho crescer e deitar raí 

zes. Outras atividades têm início, juntando-se as começa

das no ano anterior. Cria-se uma sala de jogos. Inaugu

ra-se um dispensário, constituído de consultório médico,fa~ 

mácia, laboratório e consultório dentário. Organiza-se a 

escola noturna, as classes de treinamento em enfermagem e 

primeiros socorros (que teriam sido as primeiras a existir 

na cidade do Rio de Janeiro, talvez no pais, sob orienta -

ção do Dr. Eduardo Pereira), as classes de cultura física. 

O local de funcionamento, ainda na Rua do Acre, 17, se mo~ 

tra conveniente por seu tamanho, adaptabi lidade ao traba -

lho e localização central, que facilita o acesso das mas -

sas do distrito da Saúde, dos trabalhadores do porto, dos 

funcionários da Light. O salão tinha capacidade para 350 

pessoas. 

A esta altura convem sal ientar um outro dado si~ 

nificativo. Trata-se da equipe de trabalho: o Superinten

dente (Rev. Tucker), um assistente brasileiro, a diretora 

da escola diurna (também missionária), dois professores as 

sistentes, professora de inglês, professora de costura, o 

médico (brasileiro e que trabalhou seis meses gratuitamen-

te), além dos voluntários. O trabalho contava, portanto, 

com a participação de nacionais em proporção elevada. Se, 

na verdade, os postos principais cabiam aos missionários, 

que afinal eram os grandes responsáveis pela captação de r~ 

cursos financeiros, em diversas ocasiões se observa que os 

brasileiros ocupavam funções importantes. (Veja Anexo 11). 

Durante o ano de 1908 não houve grande expansao 

do trabalho, firmando-se apenas as atividades já existen -

teso O estudo sociológico iniciado no ano anterior assume 

caráter sistemático e contínuo. Através dele vão sendo 

mais bem conhecidos o ambiente e as condições de vida das 

massas trabalhadoras. 

das. 

Algumas dificuldades da população são constata -

Por exemplo, a maioria dos 153 alunos da escola diur 
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na recebe atendimento gratuito. A pouca disponibilidade 

de espaço físico é sentida e pela primeira vez se menciona 

a n e c e s s i da d e d e c r i a ç ã o deu m c a m p o d e r e c r e i o (p laygzoound ) 

onde as crianças possam fazer os exercícios físicos e es -

portivos apropriados ao seu crescimento. No final do ano 

é promovido um passeio a uma i lha da Baía de Guanabara, do 

qual participam as crianças da escola diurna e da escola 

dominical. Este tipo de programação será repetido com fre 

quencia nos anos seguintes. Excursões ou piqueniques se

rão promovidos e terão a participação não só de alunos co

mo também de familiares e amigos das crianças. 

Nessa ocasião, as atividades desenvolvidas come

çam a repercutir mais amplamente. Por exemplo, o traba

lho do dispensário recebe o apoio do Dr. Osvaldo Cruz. Os 

relatórios mencionam o reconhecimento do trabalho por par

te de autoridades municipais e federais. 

A proposta de um atendimento global, isto e, que 

se dirija aos diferentes aspectos da vida humana, e bem c1a 

ra. Os líderes estabelecem seu interesse inicial por ati~ 

gir o corpo como forma de, posteriormente, chegar à alma. 

Por isso afirmam que adaptabilidade é uma das pa1avras-ch~ 

ve do espírito do Instituto do Povo, cuja esfera de ação é 

a totalidade dos interesses da vida humana. 23 

O trabalho está dividido por departamentos. O D~ 

partamento de Evange1 ização desenvolve um trabalho não-sec 

tário, a instrução religiosa se faz sem dogmatismos. 2 '+ No 

23Parece que o termo adaptabilidade significa a 
condições de adaptação da população às novas 
por uma sociedade em processo de mudança. 

tentativa de propiciar 
exigências colocadas 

2'+Nos próprios relatórios é que aparece esta expressão - sem dogmatis
mos. Não há dúvida de que, pelo menos, este era o posicionamento do 
Rev. Tucker, haja vista o que ele declara na entrevista a Assis Bar
bosa, em 1944, referida nas notas 17 e 21 deste capítu10: "Q bem mais 
precioso do homem é a sua liberdade. Em matéria religiosa, como em 
tudo o mais, devemos respeitar essa liberdade. Cada indivíduo deve 
escolher a sua própria religião. t assim que mandava Jesus Cristo, 
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Departamento de Educação Prática Elementar mantém-se a es

;!cola diurna e a escola noturna. Tem início neste ano de 

1909 o atendimento de Jardim de Infância. t a primeira ten 

tativa de que se tem notícia no Rio de Janeiro. Outros de 

partamentos: de Instrução Física, de Caridade e Socorro,de 

Recreação, de Emprego. Este último objetiva facilitar o 

contato entre empregadores e pessoas de confiança ("bonafi 

de persons") necess i tadas de emprego. 

Resultado das observações feitas, manifesta-se o 

interesse para que, tao logo quanto possível, se crie o cam 

po de recreio que deverá ser ao ar 1 ivre. Surge também a 

idéia de criar um clube e uma sala de lazer (CZub and Rest 

Roam) destinado às mulheres e moças da vizinhança, a maio

ria das quais consomem suas vidas dentro das quatro pare -

des de uma sala freqüentemente sem janelas. 

1910 sera um ano marcante, pois nele se decide 

sobre o nome da Instituição. Até então conhecido como Mis 

são Central, o trabalho precisa, segundo seus dirigentes, 

receber um nome definitivo. t feita uma consulta entre os 

participantes, resultando na opção pelo nome Instituto do 

Povo. A partir de 1912 se acrescentaria o termo Central: 

INSTITUTO CENTRAL DO POVO. 

Sem dúvida foi um modo diferente de chegar à de-

finição do nome para a instituição. Não está claro se a 

consulta também foi feita entre os que eram atendidos,mas, 

em todo caso, era um procedimento distinto do que ocorreu 

em outras escolas metodistas. 

Mas como teria surgido a expressão "do povo"? 

... assim devemos fazer. Cristo disse: "Conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará. 1I A liberdade está na revelação que Deus fez 
pelo seu Filho Jesus Cristo, quando veio à terra cumprir a Sua mis -
são: liberdade de pensar, de examinar as escrituras sagradas, de ado 
rar a Deus, conforme a vontade de cada um." 
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Creio que representava uma corrente do trabalho 

missionário, pois em um dos relatórios do Panama Congre88 

fala-se na existência de um Instituto do Povo, local izado 

na cidade de Piedras Negras, no México, dispondo de traba-

lho social e biblioteca pública. 25 

E mais: parece que a idéia de organizar este ti

po de instituição, visando primordialmente ao atendimento 

de operários, pequenos empregados e suas famílias, remonta 

à virada do Século conforme se pode atestar pela seguinte 

no t í c i a, r e f e r e n t e à e x i s tê n c i a deu m P e o p Z e ' 8 In s ti tu t e em 

Nova Iorque, surgido por volta de 1899. 

Povo é, 

"Iniciativa de um grupo de JornaZistas~ ho 
mens poZ{ticos e pubZicistas dedicados às ques = 
tões de ordem sociaZ~ pertencentes a escoZas di
versas no tocante às idéias gerais~ porém uni
dos no desejo de favorecer as cZasses pobres. 1r26 

P a r e c e 1 í c i t o c o n c 1 u i r que o I n s t i tu t o C e n t r a 1 do 
-de fato, expressa0 de uma corrente de pensamento 

que encara com seriedade a questão social e está presente 

tanto no âmbito da igreja como no da sociedade em geral. 

4.6. O Apoio ao Trabalho e a Postura Não-sectária 

De um modo geral as instituições têm sido cria -

das pela Igreja Metodista, mas não propriamente mantidas. 

'A época da o rgan i zação das p r i me iras esco 1 as, o 

projeto mesmo para o seu abastecimento previa que o suste~ 

to seria providenciado em sua maior parte pelas juntas mi~ 

sionárias, com expressiva p~rticipação do grupo de mulhe -

res, dispondo de organização própria. 

25Cf. Christian Work in Latin America (Panama Congress). New Vork, The 
Missionary Movement of the U.S. and Canada, 1917, p. 570. Segundo in 
formações que colhi recentemente, essa instituição posteriormente r~ 
cebeu o nome de um educador mexicano. Mas até hoje (atualmente fecha 
da, a escola deve reabrir proximamente) está inscrito no prédio o no 
me Instituto deZ PuebZo. 

26JornaZ do Comércio. Rio de Janeiro, 18/9/1911, p. 3. 
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Mais uma vez o caso do Instituto Central do Povo 

é ímpar, pois em sua origem já foi contemplado com a ajuda 

de um capitalista, o Sr. Walker. t certo que a Igreja Me

todista provia seus obreiros de recursos, mas é grandemen

te significativa a contribuição de firmas estranteiras e 

nacionais, e também de particulares. (Ver Anexo 111). 

Como se pode perceber anal i sando os relatórios p~ 

blicados, aliam-se, assim, aos propósitos religiosos os in 

teresses econômicos. 

De tal forma cooperou com expressivas quantias o 

casal Walker, que chegou a ter publicadas suas fotos no re 

latório do Instituto sobre o ano de 1915. 

to encontra-se o seguinte comentário: 

Neste documen -

"Seria dif{cil~ se n~o imposs{vel~ exprimir 
em palavras ou em números as bênç~os e melhora -
mentos f{sicos e espirituais que têm sido acess{ 
veis a milhares de vidas por meio do Instituto 
Central do Povo durante os quase dez anos de sua 
existência. Julgamo-nos felizes em crer que o 
Instituto Central do Povo se está tornando um fa 
tor na soluç~o de problemas morais~ intelectuais 
e f{sicos da vida das massas nesta cidade; e que 
a influência do seu trabalho beneficente para a 
salvaç~o do homem inteiro está impressionando as 
classes pensantes e abastadas a um desenvolvimen 
to de maior progress~o. Atualmente a necessida= 
de mais urgente é a de fundos para se comprar a 
propriedade que o Instituto está ocupando. Esse 
grande e sempre crescente movimento deve ter lo
calização própria e permanente entre o povo. O 
local por ele ocupado presentemente é ideal e p~ 
de ser adquirido por preço mui razoável. "27 

Então o Instituto já se havia transferido para o 

novo local, à Rua do Livramento, 233, na antiga Chácara Ha.!:, 
2 

greaves, com 1844 m. O valor da compra, mais as taxas e me 

1horamentos feitos, chegou a 120:721$850, dos quais 76;200$000 

vieram da Junta de Missões e 36:800$740 de contribuições de 

27Décimo ReZatório Anual do ICP, 1916, p. 4. 
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empresas, de amigos e de pessoas do próprio Instituto. 28 

Algumas outras características merecem atenção, 

pois além do trabalho de pregação religiosa os relatórios 

afi rmam que "o MOTIVO do Instituto do Povo i SOCIOL6GICO e 

RELIGIOSO e não teológico ... O Motivo do Instituto do Povo 

i puramente cristão e não sectário. t passado para sempre 

o dia em que qualquer organização pode ser chamada Cristã 

e~ ao mesmo tempo~ sectária."29 

Afora as citações já feitas, transcrevendo prin

cipalmente palavras textuais do Rev. Tucker ou de documen-

tos oficiais do ICP (muitos deles originalmente 

por ele próprio), há poucas informações seguras a 

to dessa postura institucional de tipo tolerante. 

escritos 

respei-

Tentando obter informações adicionais, entrevis

tei uma antiga funcionária, D. Enóé Azara. Em seu depoi 

mento ela afirma que, de fato, não havia, para as pessoas 

atendidas pelo Instituto, imposição de que 

nos trabalhos da igreja local. 

participassem 

Sempre houve a preocupação com a evangel ização. 

Havia pelo menos uma vez por ano uma semana especial de ê~ 

fase religiosa, quan~o então era costume vi r um pastor co~ 

vidado especialmente para falar aos alunos da escola. Este 

costume, porém, é posterior aos anos trinta. 

-A reaçao de pessoas da igreja, questionando a va 

1 idade do trabalho feito pelo ICP, na medida em que não re 

presentava crescimento do número de conversos, existiu de 

fato. No entanto, havia aulas em que se usava a Bíblia co 

mo 1 ivro-texto, embora algumas crianças não a abrissem por 

instrução dos pais católicos. E nem assim, conta D. Enóé, 

28Cf. Dicimo Terceiro Relatório Anual do ICP, 1919, p. 5. 

29 Cf. folheto de divulgação intitulado Os motivos~mitodos e necessida 
des do Instituto Central do Povo~ 1910 (data provável). 
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a professora obrigava as crianças a lerem. Fato análogo 

ocorreu envolvendo a missionária Ruth Hillis, que trabalha 

va junto a um grupo de rapazes freqüentadores da quadra de 

futebol. Certa ocasião ela conseguiu o auxílio de um jo

vem, nao filiado a qualquer igreja evangélica, e o traba -

lho correu bem. Tempos depois, outro rapaz, desta feita 

membro de igreja, veio ajudá-la, mas foi preciso dispen-

sá-lo, pois queria catequisar de imediato os rapazes, com 

o que não concordava Miss Hillis. 

Em outra entrevista, com o Rev. Carlos de Abreu 

Godinho, novamente foi reafirmado que o ICP não forçava o 

comparecimento às programações da igreja. Segundo ele, "0 

ambiente ali era carregado de catolicismo". A orientação 

seguida se vincularia ao fato de a Igreja Metodista se ca

racterizar por uma atitude mais 1 iberal. Mesmo quando eram 

real izadas diariamente na escola algumas atividades reI i -

giosas: 

"Mas era uma coisa~ digamos suave~ era uma 
palestrazinha rapida~ uma leitura b{blica." 

"Havia convite~ havia esforço de persuas5o~ 
mas n50 podia obrigar. "30 

Um ponto também característico no que concerne 

ao caso do ICP é o envolvimento de pessoas na condução do 

trabalho sem que necessariamente pertencessem à Igreja Me-

todista. t certo que a direção principal nunca deixou de 

estar em mãos de metodistas, mas os fatos que constituíram 

os primeiros momentos da história da instituição, envolve~ 

d o a f i I i a dos d e ou t r a s de n o m i na ç õ e s, se t o r n a r a m p r a xe no 

trabalho. Isto também ficou confirmado por meio das entre 

vistas, com referências a congregacionais, presbiterianos, 

catól icos, etc. 

300S trechos entre aspas transcrevem o que está registrado em fitas 
gravadas. 
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Em suma, havia uma intenção deliberada de fazer 

o trabalho avançar, contando com a colaboração de quantos 

se dispusessem a juntar seus esforços na empreitada, o que 

extrapolou o simples relacionamento com particulares, pois 

desde logo se fez também o contato com as autoridades do go

verno, até porque o Rev. Tucker já mantinha laços de amiza 

de com personalidades conhecidas, por exemplo, o Dr. Osval 

do Cruz. 

4.7. Expansão do Trabalho 

Convém aqui retomar a narrativa dos acontecimen

tos ocorridos em 1910. 

Novas atividades foram introduzidas em 1910, co

mo aulas de estenografia e datilografia. O Departamento de 

Emprego se ampl iou, tornando-se Departamento de Emprego e 

Aconselhamento Legal, responsável 

selhamento Legal e Ajuda, no qual 

p o rum E s c r i t ó r i o de Acon

trabalhava um advogado. 

O crescimento levou ao aluguel de dois andares 

no prédio número 26 da Rua dos Beneditinos, contíguo ao da 

Rua do Acre, agora com nova numeraçao, 19-21. 

1 igação interna entre os dois edifícios. 

Havia uma 

Por essa ocasião, percebeu-se que era necessário 

providenciar local adequado para as crianças brincarem e 

se exercitarem. Caso contrário elas continuariam a brin -

car pelas ruas estreitas e perigosas, sujeitas a acidentes. 

Surgiu a idéia de criar um campo de recreio, para o que se 

solicitou a ajuda das autoridades. 

Em 12 de outubro de 1911, em solenidade comemor~ 

tiva do Dia do Descobrimento da América, prestigiada com a 

presença do Prefeito, General Bento Ribeiro, e do Inspetor 

de Parques Públicos, Dr. Júlio Furtado, inaugurou-se o ca~ 

po de recreio, localizado em terreno da Quinta da Boa Vis-
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ta. o sonho de três anos tornou-se realidade. Os missio-

nários haviam conseguido que os equipamentos viessem dos E~ 

tados Unidos, as autoridades municipais tinham cedido o te~ 

reno, várias firmas colaboraram para a montagem. E assim 

surgiu o primeiro campo de recreio (playgroundJ da América 

Latina, a ser verdade o registro de relatório da época. Os 

alunos do Instituto deslocavam-se em bondes especiais e lá 

iam fazer seus exercícios físicos. Também usufruíam daqu~ 

las instalações as crianças das escolas públicas, conforme 

o acordo que tinha sido feito entre as partes. 

"O Instituto prossegue nas investigaç5es das co~ 

diç5es sociais em que vive o prolet&rio do distrito."31 

Assim se dava continuidade aos estudos iniciados em 1907. 

Já agora (1911), registraram-se nos relatórios observações 

sobre o sério problema do preço elevado dos aluguéis, le -

vando a utilização de uma mesma casa para várias famílias. 

Também foi verificada a alta taxa de mortalidade infantil 

no distrito (ironia!) da Saúde. 

Em agosto de 1911 chegou ao Rio mais uma missio

nária, a professora Margareth Simpson, especialista em Ja~ 

dim de Infância. A experiência iniciada em 1909 malogra -

ra, pois não havia equipamento adequado e também faltava 

uma orientação especializada. Com a tarefa de fazer rea -

brir as classes do Jardim de Infância ela se ocupou da or

ganização durante o decorrer daquela segunda metade do ano. 

Em março de 1912 recomeçou o trabalho de atendimento do ICP 

e com um aspecto a mais: era uma escola destinada às crian 

ças de um bai rro de trabalhadores. Setenta anos passados, 

pode-se bem aquilatar a importância dessa iniciativa. 

A repercussão na cidade parecia fazer-se sentir, 

ao menos pelo interesse despertado, por exemplo, junto ao 

Superintendente da Instrução Pública, que se mostrou impres 

sionado com a idéia dos campos de recreio. Também estrei-

31Relatório Anual do Instituto Central do Povo, 1911, p. 4. 
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tou-se a cooperação com o Diretor da Saúde Públ ica. Algu -

mas campanhas de orientação sanitária contaram com o apoio 

e a participação decidida do Instituto Central do Povo. 

d i u • 

Em 1912, ainda, o consultório dentário se expan

Iniciou-se paralelamente um trabalho de atendimento 

às crianças da escola. Três anos mais tarde, como parte 

das atividades escolares rotineiras, todos os alunos pass~ 

riam a ter um momento em que deveriam escovar seus dentes, 

aprendendo a fazer a higiene bucal, sob a supervisão do de~ 

tista e das professoras. Com esta atividade tencionava-se 

também atingir a família. 

o ano de 1913 marcou o início de uma atividade 

também pioneira. Criou-se um trabalho educacional e so

cial para surdos-mudos, dirigido pelo Dr. João Brasil Sil-

vado Júnior, atendendo inicialmente a 53 pessoas. 

às outras atividades, seguiam seu curso normal . 

Quanto 

No entanto, nem tudo ia bem e os registros dão 

conta de que este foi um ano difícil para a escola. A de

manda de alunos era muito grande, mas, como em anos ante -

riores, nem sempre foi possível atender a todos, apesar de 

muitas vezes se aceitar um número excessivo de matrículas. 

A P a r t i r deI 9 1 4, q u a n d o o I n s t i t u t o p a s sou à sua 

sede definitiva, muitos outros tipos de trabalho conjunto 

com as autoridades governamentais puderam ser levados adi

ante. 

A nova sede, que ainda hoje abriga os trabalhos, 

t r a z i a a 1 g uma s va n ta g e n s, e n t r e a s q u a i s a d e e s t a r bem p ri 

xima de cerca de duas mi 1 famíl ias que residiam nas redon

dezas. Anos mais tarde, com a abertura do Túnel João Ri 

cardo sob o morro do Livramento, melhorou bastante a liga

ção com o centro da cidade, na altura da Estação Dom Pedro 

I I, surgindo a Rua Rivadávia Correia em direção à Avenida 

Rodrigues Alves, que acompanha o cais do porto. 
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o relatório referente ao ano de 1914 mencionava 

o grande desafio que representara a aquisição da propried~ 

de, principalmente numa ~poca de crise econ5mica, de dese~ 

prego crescente. Este ano e os imediatamente seguintes tro~ 

xeram inúmeros problemas, pois como se sabe, foi nessa oc~ 

sião que ocorreu a Primeira Grande Guerra. Apesar disto, 

continuaram os esforços para dar continuidade às ativida -

des. 

Em 1915 o trabalho continuou, malgrado as difi 

culdades. Nessa ocasião, aproximando-se dos dez anos de 

funcionamento, reenfatizaram-se os objetivos voltados ao 

atendimento das massas. Alguns destaques seriam assinala

dos no campo da saúde e higiene. Os dirigentes do ICP in

sistiam na prioridade da medicina preventiva. Já tendo ha 

vido franca colaboração com as autoridades em ocasiões an

teriores, o governo federal acabou por escolher o Institu

to Central do Povo como centro para sua propaganda contra 

a doença. Assim, por exemplo, teve início a lC? de janeiro 

de 1916 a campanha oficial contra a tuberculose. 

Ainda em 1915 ocorreu um fato relevante. A par-

tir da observação do desempenho dos alunos da escola diur

na, levantou-se a hipótese de que, provavelmente, uma das 

causas do insatisfatório rendimento escolar das crianças s~ 

ria uma aI imentação insuficiente. Decidiu-se então que s~ 

ria oferecida diariamente a todos os alunos uma merenda,b~ 

sicamente um mingau. A experiência foi acompanhada, cons-

tatando-se, meses depois, que muitas crianças tinha aumen

tado de peso e seu aproveitamento escolar melhorara. Este 

t r a b a 1 h o c o n t i n u ou, em b o r a te n h a h a v i d o o c a s i õ e s, como a 1 i ás 

logo no ano seguinte (1916), em que a merenda teve que ser 

suspensa por falta de recursos. 

Sem dúvida todo esse conjunto de atividades re -

percutia na vida da cidade. Tanto assim, que o Jorna~ do 

Comércio, principal diário da ~poca, já fizera uma report~ 

gem sobre o ICP. Em 1916 foi a vez de os jornais A Rua e 
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A Noite publ icarem matérias relativas ao trabalho do Insti 

tuto. 

Como dizia o Rev. Tucker, o método que a insti 

tuição procurava desenvolver em todo o seu trabalho de ca

r i dade e aj uda era "estimu lar e encorajar cada pessoa a a~ 

to-ajudar-se. Há muita caridade indiscriminada que ten-

de a pauperizar. ,,32 Por isso se dava todo o apoio aos in 

divíduos, com forte valorização de aspectos como o espor-

tivo. Assim, durante o ano de 1917, cerca de 500 pessoas 

se utilizaram do campo de esportes, incluindo alunos, op~ 

rárias que faziam parte de um clube que havia sido criado 

no ICP, rapazes das fábricas circunvizinhas, além de ou -

tras pessoas do bai rro. 

Criou-se nesse ano um clube para operárias, que 

promovia um encontro semanal. Além da parte de sociabi I..!.. 

dade, procurava-se oferecer às moças 1 ições práticas de 

higiene e saúde. A maioria dessas operárias era analfabe 

ta, muitas trabalhavam em f~bricas desde os oito anos de 

idade. Também foi organizado um clube para mães. Neste 

havia duas reuniões por semana, tratando principalmente 

de temas 1 igados à saúde e à gestão dos negócios domésti

cos. Em 1918 uma enfermeira ministrou um curso de prime..!.. 

ros socorros e de informações sobre doenças infantis e de 

meninas adolescentes. o problema das mães que precisavam 

trabalhar fora de casa e não tinham com quem deixar seus 

f i 1 hos to rnava paten te a neces si dade de um p réd i o onde fun 

cionasse uma creche. 

Prosseguia, assim, o Instituto Central do Povo, 

mantendo seus diversos cursos, procurando atender às ne -

cessidades da comunidade, então agravadas pelos reflexos 

que a guerra projetara sobre a economia do pafs. Tanto que 

na maioria dos casos de pessoas atendidas no dispensário 

a causa principal das doenças observadas estava ligada ao 

problema da desnutrição. 

32Décimo Segundo Relatório Anual do ICP, 1918,p. 5. 



... 

132 

4.8. O Instituto Central do Povo e a Educação 

Tendo discorrido sobre a história do movimento 

metodista, tentando encontrar nela o caminho percorrido até 

chegar à criação do Instituto Central do Povo, cabe agora, 

para final izar esta exposição, considerar a perspectiva edu 

cacional adotada pelos di rigentes desta instituição. 

Retomo aqui os pontos que me parecem mais rele -

vantes para a discussão da proposta e prática educativa im 

plantada no ICP: 

1) t uma escola para os filhos de famílias da clas 

se operária e também para os próprios operários, nisto se 

distinguindo claramente dos outros colégios protestantes. 

2) Procura atuar de forma a atingir mais ampla -

mente a famíl ia dos alunos e, por extensão, a 

em geral. 

comunidade 

3) Tenta desenvolver uma prática que conjuga os 

trabalhos escolares propriamente ditos com as questões re

lativas à saúde, à higiene, ao lazer, à recreação, ao es -

porte, a profissão, além de procurar influenciar por inte~ 

médio da pregação reI igiosa, ainda que sem caráter eminen

temente proselitista. 

4) Concebe a educação como um processo visando a 

tornar o indivíduo independente, capaz de auto-ajudar-se. 

Segundo o folheto de propaganda distribuído no 

ano de 1910, o ICP se definia como "um movimento progressi 

vo para a elevação f{sica~ intelectual e moral da classe op~ 

raria da cidade do Rio de Janeiro. "33 

Chama logo a atenção o emprego das expressões 

"classe operaria e "proletariado" constantes desse folheto. 

33 00 folheto Os motivos~ métodos e necessidades do Instituto Central do 
Povo. 

, 
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Expondo os métodos que pretende utilizar, enfatiza os cien 

tíficos, com especial relevo para a perspectiva de preven

ç ã o . O e c 1 a r a que o I n s t i t u tos e p r o põe " a pôr a c las s e op!!.. 

rária com contacto com os melhores elementos nesta Capital 

Federal"~ fazendo "um apelo a classe elevada e inteligent~ 

que pode promover ou impedir a evoluç~o do proletariadb"~ 

para que colabore com a instituição. E conclui: "N6s cre

mos na Democracia e trabalhamos para democratizar o povop~ 

pela elevaç~o moral e intelectual~ e a TODOS que simpati -

zam com essa idéia queremos oferecer oportunidade de coop~ 

rar pessoalmente.,,3~ 

t um projeto de colaboração entre as classes,que 

exclui os antagonismos. Não existem menções aos conflitos 

que já vinham ocorrendo na cidade: a greve dos sapateiros 

(1906), a disputa entre nacionais e estrangei ros, princi 

palmente portugueses, no porto do Rio (1908). Na verdade 

a tendência à conci 1 iação e ao compromisso era muito gran

de nessa época, o que foi constatado no material existente 

sobre a greve de 1906, no qual "tanto industriais quanto 

os sapatei ros revelam uma série de noções ideológicas cal

cadas nos princípios postulados pelo liberalismo." 35 

Em toda a documentação consultada não pude enco~ 

trar sequer uma única referência aos fatos que conturbavam 

a vida da cidade do Rio de Janeiro naquele período. Os re 

latórios do ICP chegam a falar sobre a crise econômica, o 

desemprego, o alto custo de vida, o problema habitacional. 

No entanto, 
~ 

e como se as lutas sindicais que se manifesta-

ram naqueles anos não tivessem acontecido. 

O Primeiro Congressso Operário Brasileiro reali

z o u - s e deI 5 a 2 O d e a b r i 1 deI 9 06, p o r t a n t o a n t e s de o I CP 

3~Do folheto Os motivos~ métodos e necessidades do Instituto Central do 
POVO. 

35NEVES Maria Cecília de Baeta. Greve dos sapateiros de 1906 , -
de Janeiro: Notas de Pesquisa in Revista de Administraçao de 
sas. Vol.13, n~ 2, junho/1973, p. 60. 

no "Rio 
Empres-

, 
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ter sido fundado. Mas o Segundo Congresso Operário, de 8 
a 13 de setembro de 1913, teve suas reuniões na Rua do Se

nado, 273, no Centro Cosmopolita, e é praticamente impossi 

ve 1 que quem t raba 1 hava no I nst i tuto não tenha sabi do de sua 

realização. Até mesmo porque algumas manifestações do Co~ 

gresso se afinavam com posições defendidas pelos metodis -

tas, por exemplo o combate ao alcoolismo. 36 

Outra reunião similar, o Congresso Operário de 

1912, organizado por "burocratas sindicais " , também é des-

conhecido na história do ICP. E isto é curioso, pois em 

meio às divergências entre os diferentes grupos, predomina 

vam idéias semelhantes às expostas no folheto citado. E, 

ao que parece, a maioria do proletariado ignorava as teo 
-rias que se contrapunham ou nao se interessava por elas. 

"Dai dever o movimento operario limitar-se 
ao ponto de convergência de todas as vontades
a questão dos melhoramentos econõmicos 3 de eleva 
ção social 3 intelectual e moral da classe - nao 
se ocupando de doutrinas internacionalistas 3 an
timilitaristas e antiestatais; nem do problema 
de organização da propriedade que se colocara no 
futuro. "37 

Esta menção à questao operária 

aqui por dois motivos, ao menos: 

tem importância 

l~) Permite investigar o grau de ressonância que 

o assunto alcançou entre os metodistas. 

2~) Tem conexão com as propostas relativas ao p~ 

pel da educação no processo de "elevação social, intelec -

tual e moral da classe operária." 

36Cf. PINHEIRO, Paulo Sérgio e HALL, Michael M. A classe operaria no 
Brasil. Documentos (1889 a 1930). Vol. I - O movimento operário. são 
Paulo, Edit. Alfa Õmega, 1919. 

37FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). Rio e 
são Paulo, Difel/Difusão Editorial S.A., 1977, p. 56. 

, 
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Para ainda analisar o primeiro motivo, e necessa 

assinalar aqui que, de fato, a ausência de discussão sobre 

os problemas e lutas dos operários não está ausente apenas 

nos relatórios sobre as atividades do ICP, que, é bom re -

cordar, estava situado numa das areas de maior efervescên-

cia das lutas sindicais, a zona portuária. Também o jor-

nal semanal publicado pela Igreja Metodista, o Expositor 

Cristão, que abordava os mais variados assuntos, tanto na 

cionais quanto internacionais (provavelmente uma pesquisa 

focal izando esta questão apresente resultados importantes 

na compreensão das atividades dos metodistas), também esse 

semanário omite as notícias sobre acontecimentos da vida 

operária. Considerando que entre 1906 e 1910 o jornal e 

editado do Rio de Janeiro, é plausível supor que a omissão 

se deve às orientações do editor responsável, Rev. J.L. 

Kennedy, de posições conservadoras. Quando, por volta de 

1919 e 1920, o redator é o Rev. Wi 11 iam Bowman Lee, conhe-

cido entre os missionários por seu interesse pelas ques-

tões sociais, no jornal é feito um comentário sobre uma 

greve ocorrida em Juiz de Fora, apoiando as reivindicações 

dos trabalhadores e contrapondo sua luta pacífica frente às 

medidas pol icialescas adotadas para reprimi-los 

I V) . 

(Ver Anexo 

Portanto, na Igreja como na sociedade, eviden 

cia-se a desigualdade na luta. A igreja dispunha de con -

gregaçoes e até mesmo de templos em bairros de forte con -

centraçao operária (Jardim Botânico,Vila Isabel, Gamboa),onde aliás, 

foram criadas escolas paroquiais, mas não há indícios de 

maior envolvimento nas lutas vividas pelos trabalhadores. 

No segundo aspecto percebe-se que a educação pa~ 

sa a ser algo discutido no próprio meio operário. Para tan 

to, muito contribuem as iniciativas organizadas pelos anar 

quistas, que procuraram incentivar o funcionamento de esco 

las e jornais destinados aos operários e suas famílias. Ou 

então pelos grupos de tendência social ista. os quais, ten

do fundado um embrionário partido socialista em 1912, c610 



', 

136 

cam entre os pontos principais de seu programa a promoçao 

de conferências social istas e a fundação de escolas. 38 

Não existiam escolas para o povo. As próprias ao 

toridades de governo reconheciam o descompasso entre o cres 

cimento do número de analfabetos e a difusão da instrução 

primária, sendo esta em taxa inferior à daquele. 

Para os missionários protestantes estava estabe 

lecida a meta: suplementar a ação do governo. 

"Recomendamos que as escolas prim5rias evan 
gélicas sejam estabelecidas onde o atendimento 
governamental é inadequado ou insatisfatório~ 

"Recomendamos que o padrão educacional das 
escolas prim5rias evangélicas seja em todo caso 
igualou superior ao padrão governamental." 

"Recomendamos que os professores destas es 
colas sejam habilitados a dar instrução elemen= 
tar~ não só aos alunos mas a suas fam{lias~ em 
sanitarismo~ higiene pessoal e cuidado com as 
crianças. ,,39 

As escolas do Instituto Central do Povo, diurna 

e noturna, constituíam uma tentativa de resposta para as 

necessidades da educação popular. E assim foi visto pelo 

respeitado I íder presbiteriano da epoca, Dr. Erasmo Braga. 

Convidado para ser o orador da solenidade comemorativa do 

décimo-quinto aniversário de fundação do ICP, preparou ele 

um discurso, que proferiu no dia 13 de maio de 1921, nas 

dependências da escola, focal izando a escola popular e seus 

objetivos. 

"A escola popular tem~ pois~ o propósito d~ 
sobre a comunicação dos elementos acuradds~ quan 
to aos fatos essenciais à vida~ estimular a inte 
ligincia~ acordar no aluno as faculdades adorme= 
cidas. " 

38 Cf. FAUSTO, B. Op. cit., pp. 43ss. 

39 Recomendações por ocasião do Panama Congresso Op. cito pp. 275-6-
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"Tal tipo de escola i eminentemente um pa
trim6nio neces~5ri03 uma criaç50 oportuna3 nes -
tes pa{ses trabalhados pelo caudilhismo. V5riaB 
causas hist6ricas tim conspirado para peduzir as 
massas populares da Amirica Latina à 'carneira
da' . " 

"Para iss03 cumere incutir no esp{rito des
perto as grandes noçoes do dever e da justiça3 e 
criar no aluno o h5bito de pontualidade 3 de exa
tid50, de nitidez, de obediincia, e o sentimento 
de responsabilidade."~o 

Analisando a obra até entao realizada, indo além 

da mera instrução intelectual, vê o ICP como exemplo a ser 

seguido. 

"Um instituto de educaç50 popular n50 deve 
restringir-se à instruç50 meramente intelectuál 
- na limpeza e nitidez que deve exigir dos alu -
nos, na obra de assistincia m~dica e den~5ria3 
nas au las pr5ticas de higiene onde a criança apren
de at~ a escovar os dentes, como se pratica no 
Instituto do Povo, colaboram os mestres com os 
higienistas no ressurgimento do pa{s para a sa~
de e para o trabalho. Da escola, os alunos le -
vam novos h5bitos e novas idéias para a sa~de e 
a vida, para os lares. "~l 

Não há dúvida de que, sob variados aspectos, a 

proposta educacional do Instituto Central do Povo (se as -

sim a p o de mos de s i g n a r) a p r e s e n t a mui tas c a r a c t e r í s t i c a s re 

levantes, principalmente no que concerne à sua preocupação 

mais abrangente, tentando ultrapassar os 1 imites estreitos 

da mera instrução. 

"A teoria ~ educar, fortalecer, transforma~ 
sOCOrre1? cada vida humana e dar-lhe 'uma justa 
oportunidade na luta pela existincia; fazer com 
que cada pessoa seja independente, tornando-se 
autodependente."r..2 

r..°BRAGA, Erasmo. Os objetivos da educaç50 popular. são Paulo, Imprensa 
Metodista, 1922, p. 7. 

r.. 1 Idem, Op. c i t. p. 10. 

,r..2Ninth Annual Report of People's, Central Institute, 1914, p. 3. 

, 
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Todavia, no contexto da educação promovida numa 

sociedade capital ista, e com os pressupostos já assinala -

dos, o resultado que se obtém assume matizes específicos. 

"Ao inv~s de construir a independincia e a 
autoconfiança entre os pobres na Am~rica~ as es
colas são utilizadas para assegurar~ tanto quan
to poss{vel~ e aparentemente com algum sucesso~ 
que aqueles situados nas piores posições econômi 
cas não se rebelem contra o sistema que os reprI 
me e identifica com osl{deres que trabalharia~ 
dentro da estrutura de aião proposta pela clas
se dirigente dominante." 3 

Atendendo a uma cl ientela oriunda dos setores mais 

desfavorecidos da sociedade brasi leira dos primei ros anos 

deste Século, as turmas mantidas pelo ICP possibi 1 itavam o 

surgimento de um contingente de futuros trabalhadores (ou 

de já trabalhadores) que dispunha dos conhecimentos bási -

cos de I inguagem e aritmética, que se habituara a uma dis

ciplina rígida com forte ênfase na responsabilidade, hone~ 

tidade (premiada com recompensas), que adquirira novos há-

bitos de higiene, que recebera a influência das pregaçoes 

religiosas protestantes valorizando a obediência as autori 

dades, o espírito de camaradagem entre empregados e patrões, 

ricos e pobres. Ou seja, na justa medida dos interesses 

globais das classes dominantes, que procuraram correspon -

der, oferecendo seu auxílio à instituição. 

" se as crianças pudessem ser ensinadas 
a freqüentar regularmente a escola e aprender a 
importância da pontualidade~ elas chegariam pon
tualmente ao trabalho. Se pudessem ser ensinadas 
a responder ao sistema de recompensa na sala de 
aula e a submeter-se à autoridade do professor~ 
seriam obedientes trabalhadores. Os industriais 
também reconheceram que a escola servia como um 
meio de preparar força de trabalho disciplina
da. "1+ 1+ 

1+ 3 CARNOY, Martin. Education as cultural imperialismo New York, David 
McKay Co., Inc., 1974, p. 18. 

I+I+~dem, Op. cit., p. 240. 
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Não tendo conseguido partir da perspectiva das 

próprias classes populares, o trabalho, principalmente o es 

colar, levado a efeito no Instituto Central do Povo não 10 

grou atingir a comunidade à sua volta, a qual, em larga me 

dida, ressalvadas as devidas proporções, enfrenta os mes -

mos problemas de há setenta, oitenta anos atrás. Fica bas

tante claro que houve uma tentativa bem intencionada de dar 

assistência à população pobre do bairro, operários, traba

lhadores do ponto, favelados. Todavia, sendo estas pes

s o a sal vos tão som e n te de s s a p r á t i c a, sem p os s i b i 1 i da d e e f~ 

tiva de dizer sua palavra, de direcionar ações, os result~ 

dos, em termos de mudança, só puderam ser constatados em 

nível individual. t possível falar, por exemplo, em casos 

de indivíduos que lograram alcançar posições mais elevadas 

na escala social, conjugando influências recebidas através 

da escola, tanto como agência educativa quanto como instr~ 

mento de divulgação religiosa. Aliás, como demonstrou Emi 

1io Wi11ems, são casos de mobilidade social de tipo verti

cal, muito freqüentes no seio do protestantismo, embora o 

fenômeno possa ser visto de maneira ainda mais ampla. 

Postulando conseguir reformar a sociedade por i~ 

termédio da reforma dos indivíduos, o trabalho do ICP não 

leva sequer a proclamada " e 1evação física, intelectual e mo 

ra1 da classe operária", pois na verdade não consegue se 

dirigir à classe como conjunto, mas tão somente a alguns 

dos seus componentes. 

Creio que uma curiosidade final contribui para es 

c1arecer o modo de inserção do ICP no bairro da Gamboa. t 
que, entre os moradores daquela região, é costume re fe -

rir-se à instituição como "os ing1eses". Ora, ainda que o 

terreno onde está local izado o Instituto tenha pertencido 

anteriormente a um cidadão inglês e, além disso, se situe 

exatamente ao lado do Cemitério dos Ingleses; ainda que du 

rante quase toda a sua história tenha sido dirigido por mis 

sionários (americanos, portanto falando inglês), sobressai 

o fato de que a expressão usada revela um certo grau de dis 

, 
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tanciamento, de estranheza, que tem marcado as relações ICP 

x comunidade circundante. No que, uma vez mais, a lingua

gem expressa reveladoramente uma situação. 
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5. CONCLUSÕES 

Os movimentos educativos surgem em função das con 

dições sociais, econômicas e po1 íticas da sociedade em que 

estão inseridos. Respondem, igua1me~te, aos elementos da 

tradição histórica a que se filiam, reinterpretados à luz 

das peculiaridades do momento. 

Enquanto instituição 1 igada à Igreja Metodista,o 

Instituto Central do Povo traz as marcas das tendências que 

desde sua origem na Inglaterra do Século XVI I I caracteriza 

ram o metodismo como uma versão do protestantismo fortemen 

te influenciada pelo pietismo, enfatizado de modo muito es 

pecia1 o tipo de prática religiosa expresso numa roupagem 

individualista e mística. Entendendo que a verdadei ra re 

1 igião é a "reZigiãó; do coração", ou seja, aquela que se ex 

pressa mediante uma experiência íntima e pessoal, levando 

à afi rmação da consciência do indivíduo perante os homens 

n a i n t e r p r e t a ç ã o da B í b 1 i a e dos pró p r i o s f a tos de sua ex i s 

tência, os metodistas manifestaram sua reação contra o for 

ma1ismo então reinante na igreja oficial e saíram a espalhar 

sua mensagem de despertamento, que encontrou eco entre as 

massas de trabalhadores, pobres e desempregados dos difí

ceis anos daquele período de profundas transformações eco

nômicas, sociais e po1 íticas na Inglaterra. 

Mas, característica importante, a mensagem do m~ 

todismo não contemplava somente as necessidades ditas esp~ 

rituais das pessoas. Diante das inúmeras dificuldades de 

ordem concreta por que passava a população trabalhadora, 

submetida a penosas jornadas de trabalho, a condições insa 

tisfatórias de a1 imentação, habitação, saúde e educação, a 

dificuldades financeiras de toda espécie, enfim, ao desam

paro, numa sociedade crescentemente marcada pelo espírito 

de competição e do Zaissez-faire, os metodistas procuraram 

soluções objetivas para fazer face a essas necessidades. 

Para tanto, tentaram valer-se de diferentes formas de atua 

ção, criando escolas, organizando instituições para auxí -

, 
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1 io aos mais necessitados, participando de sindicatos,apo~ 

ando as lutas em prol da abol ição da escravatura e de me

lhores condições de vida, denunciando como falsas as inter

pretações que atribuíam a pobreza à preguiça dos trabalha

dores, etc. 

Não se pode ignorar a influência que as altera -

ções das estruturas econômicas e sociais então em curso ti 

veram no sentido de minimizar ou neutral izar os efeitos de 

muitas iniciativas promovidas pelos metodistas ou das quais 

eram participantes, ao lado de outros grupos. Todavia, fi~ 

mava-se a tradição de uma preocupação efetiva com os pro -

blemas sociais, ainda que bal izada pelo princípio de que a 

reforma dos indivíduos levaria à reforma da sociedade. 

Levado para a América, o metodismo encontrou te~ 

reno fértil, onde pôde expandir-se. Formava-se ali uma no 

va nação, em condições bastante distintas de sua origem in 

glesa. 

No novo continente deu também seus primeiros pa~ 

sos entre os pobres. No entanto, ao acompanhar o processo 

de expansão territorial levado a cabo no decorrer do Sécu

lo XIX, por um lado contribuiu para facilitar a adaptação 

as novas condições, especialmente em função dos modelos que 

já adotava desde o início, baseado no sistema de itinerân

cia e na participação dos leigos; por outro lado, ao aume~ 

tar o número de adeptos, forjados em um novo ambiente, pri 

vilegiador do espírito individualista dos desbravadores, 

paulatinamente o metodismo passou a identificar-se mais com 

os interesses da nova classe dominante. 

Em meio às contradições, que já começavam a se 

manifestar na própria organização administrativa eclesiás

tica, surgem as primeiras reações, tentando resgatar aspe~ 

tos da tradição metodista então esquecidos ou negl igencia

dos. Vêm as cisões, fruto não apenas das querelas inter -

nas, mas também resultantes dos embates travados na esfera 



j 

.~ 

143 

mais ampla das lutas sociais. 

No auge do seu crescimento, ao firmar-se como uma 

nova denominação, os metodistas dão início às lIexpediçõesll 

missionárias. O metodismo, tanto quanto outras denomina -

ções protestantes, avança pelo mundo, paralelamente à am -

pliação da influência norte-americana, e chega a América 

Latina, ao Brasi 1, na segunda metade do Século XIX. 

Enquanto isso, o processo de industrialização e 

urbanização, sedimentado nos Estados Unidos após a vitória 

do Norte sobre a Confederação do Sul na Guerra Civil (1861 

-65), leva os cristãos a se confrontarem com novas ci rcuns 

tâncias. Os trabalhadores se vêem compelidos a reagir co!!. 

tra as condições adversas a que são submetidos pelos capi-

talistas. E entre as igrejas renasce a preocupação, gera!!. 

d o a n e c e s s i da d e deu m a r e s p os ta, i n i c i a 1 me n t e c o n c e b i d a em 

termos de Evangelho Social e do socialismo cristão. Entre 

os metodistas repercutem as novas idéias, trazendo de vol

ta elementos da tradição. 

Ao iniciar-se o Século XX, quando semelhantemen

te, no Brasil, se dá a passagem de um sistema agrário-co -

mercial para um sistema urbano-industrial, surge entre os 

protestantes, ou ao menos no caso aqui anal isado, entre os 

metodistas, a discussão sobre a necessidade de a igreja tran~ 

mitir a sua mensagem para as massas trabalhadoras que, dia 

a dia, afluem para as zonas urbanas metropol itanas. Advir

ta-se, contudo, para o fato de que não se trata de uma ex

pressão de boa-vontade desses líderes. t antes o reflexo 

das modificações a cada instante mais . .. . vlslvels nas estru-

turas da sociedade brasileira, articulado com a sensibili

dade de homens e mulheres que acreditam que a mensagem re

ligiosa deve abranger a total idade da vida humana. 

Do que concluo: 

l~) A prática educativa dos protestantes no Bra-
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sil comporta, além do que se manifestou através da atuação 

dos chamados grandes colégios, expressões de trabalho jun

to aos setores das camadas mais baixas da população, seja 

através das inúmeras escolas paroquiais que foram planta -

das ao lado de muitas igrejas e congregações espalhadas pe J _ 

lo território nacional, seja através de instituições maio

res, como o Instituto Central do Povo, orientado segundo o 

parimetro das cognominadas "igrejas institucionais". 

2<;» Não obstante as mediações decorrentes dos fil 

tros do pietismo e do 1 iberal ismo, que exerceram influên -

cia preponderante, há suficientes evidências de que a cor

rente do pensamento cristão conhecida como Evangelho Social 

também se expressou no seio do protestantismo nacional, e 

em particular junto aos metodistas, conforme se pode notar 

em documentos oficiais (Vide Anexo V) e nas proposições de 

trabalho manifestas, por exemplo, no Instituto Central do 

Povo. 

3<;» No que tange ao caso dos metodistas, há que 

admitir o vínculo com a tradição do movimento metodista,r! 

montando ao próprio fundador, John Wesley, e continuada na 

história da Igreja Metodista norte-americana, mercê das cir 

cunstincias que determinaram o aparecimento de outras ênf~ 

ses e obscureceram muitos aspectos das intenções originais. 

4<;» O aparecimento dessa concepção entre os meto 

distas brasileiros, na linha do envolvimento do trabalho re 

1 igioso com a totalidade dos aspectos da vida humana, se 

dá também através dos missionários, ou mais propriamenre,de 

um grupo deles, que de certo modo transferem para ca, ten

tando traduzi r para nossa real idade, algumas discussões que 

fazem parte do cenário da vida das igrejas norte-america -

nas. 

5 <;» O a p a r e n t e f r a c a s s o do t r a b a 1 h o r e a 1 i z a do, em 

termos de uma efetiva transformação das condições devida 

da população atingida, decorre dos próprios fundamentos teó 
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ricos sobre os quais as atividades foram concebidas, levan 

do a uma inserção equívoca, além do fato de ter sido a ex

pressão de uma corrente senão minoritária pelo menos mui

to dispersa dentro do grupo. 

Não tendo podido ir além, creio, -porem, ter con-

tribuído para os estudos sobre a prática educativa dos pr~ 

testantes no Brasil. Possivelmente uma pesquisa focal iza~ 

do o trabalho desenvolvido pelas escolas paroquiais, ape -

sar das dificuldades enormes a transpor no que se refere as 

fontes de consulta, poderá trazer subsídios que complemen

tem as conclusões aqui registradas . 
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1907 

1908 

1909 

191 O 
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Anexo I 

Resumo sobre a origem dos recursos destinados 

ao Instituto Central do Povo 

Período: 1907 a 1913 

Fonte: Relatórios Anuais do Instituto Cen

t ra 1 do Povo 

I Tota 1 da Rece i ta I ( 1 ) I (2) I ( 3 ) 

13:147$870 4:000$000 2:000$000 * 
* 3:975$160 2:000$000 * 
* 3:975$160 2:000$000 9:274$470 

21: 264$620 3:796$250 2:000$000 8:845$050 

23:511$280 3:735$400 2:000$000 9:596$490 

23:727$200 3:703$000 2:000$000 8:126$600 

22:236$120 2:971$000 2:000$000 7:226$300 

(1) Contribuição anual do Sr. e Sra. H.C. Walker, no va -
lor de (250 por ano de 1907 a 19l2.e de (200 em 1913. 
A conversão para moeda nacional (réis) referente a 
1907 é aproximada. 

(2) Contribuição anual da Rio Tramway, Light and Power Co. 
à qual deveriam ser acrescidos valores referentes a 
abatimentos no preço cobrado pela energia elétrica uti 
lizada. Os abatimentos são mencionados sem referência 
exata ao montante. 

(3) Total da contribuição proveniente dos organismos mis
sionários di retamente responsáveis oplo trabalho,a sa 
ber,Board of Foreign Missions e Women1s Board of Foreign Mis -:: 
sions. 

(*) Valores não mencionados nos documentos consultados. 

Obs.: Um interessante fato a observar é que a contribuição do Sr.Wal
ker chega a 30,42% do total arrecadado em 1907, caindo para 
13,36% em 1913. Os organismos missionários por sua vez, contri 
buíam em 1910 com 41,5% da receita total e em 1913 este índice 
era de 32,49%. 

, 
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Anexo I I 

Relação do pessoal trabalhando no 

Instituto Central do Povoem 1910 

1. Hugh C. Tucker - Superintendente 
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2. Joseph A. Parkin - Secretirio do Departamento de Mari -
nheiros 

3. Dr. Eduardo Pereira - Médico consu1tante 

4. Dr. João Brasil Silvado Junior - Advogado 

5. Dr. Ba1thazar Dias - Dentista consu1tante 

6. Americo Sampaio - Farmacêutico 

7. Wa1demar Coutinho - Farmacêutico 

8. D. Gabrie11a Sa11es - Diretora da Escola Diiria 

9. D. Caci 1da Cardoso - Professora ajudante 

10. D. Eudoxia Sa11es - Professora ajudante 

11. Miss May Dye e 

12. Miss Tru1ie Richmond Diretoras do Trabalho com Mulhe-
res e Crianças 

13. D. Fe1icia Cantuaria - Ajudante 

14. D. Helena Castro Barboza - Ajudante 

15. Sinc1air Trancioni de Padua - Professor na aula noturna 

16. Antonio Esteves de Freitas - Professor na aula noturna 

17. João Ambrosio do Nascimento - Professor na aula noturna 

18. Miss Mate Vandegrift - Professora de escrever a miquina 

19. Alfredo de Castro Winz - Professor de ginistica 

20. João José Ribeiro - Ajudante do Superintendente 

21. Aristides Moraes - Ajudante do Superintendente 

Fonte: Relatório Anual do Instituto Central do Povo, 1910. 
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Anexo I I I 

Lista de subscritores locais e contribuintes 

(Empresas e indivíduos) 

(Para simpl ificar, cita-se apenas uma vez o valor da con -

tribuição anual). 

- C.Hay Wal~er, [250 

- Rio de Janeiro Tramway Light and Power Co. 

- F.A. Huntress 

- Hard, Rand and Co. 

- Rio de Janeiro Flour Mills 

- Arbuckle Brothers, by Louis Gray 

- P.S. Nicholson and Company 

- The Braz i 1 i an Coa 1 Company 

- The British Bank of South America 

- The London and Braz i 1 i an Bank 

- The London and River Plate Bank 

- The Royal Mai 1 Steam Packet Co. 

- C. H. Pratt 

- Centro de Cereaes 

- Or. Benjamin Rocha Faria 

- Or. Daniel d'Almeida 

- C. Gafré 

- E. V. Cook 

- Miss L. A. Shaffer 

- Anônimo 

- F. S. Pryor 

- C . O . Simmons 

- J. W. Applin 

- J. C . Walker 

- S. T . Longstreth 

- H. C . Brogden 

- P . A. Rambo 

- Hopkins, Cause r and Hopkins 

- W. S . Robertson 

3:703$000 

2:000$000 

200$000 

100$000 

60$000 

50$000 

50$000 



- Anexo I I I (cont.) 

- Char1es Keyes 

- Lanport and Ho1t 

- G. H. Craig 

- Joseph Wa1ker 

- Dr. Potter 

- C. E. M. Taylor 

- Leopo 1 d i na Ra i 1 way Company 

- Miss M. T. Pescud 

- The Womenls Aid Society (for Christimas Tree) 

- E. Rambo 

- J. K1epsch 

- John Sha1ders 

- D. D. Ke ay 

- Mrs. Bashervi11e 
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50$000 

40$000 

30$000 

20$000 

Fonte: Relatório Anual do Instituto Central do Povo, 1912. 
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Anexo IV 

Reprodução do artigo A Greve, de autoria do Rev. 

Bowman Lee, publicado no Expositor Cristão em 22 

ro de 1920, p. 2. 

Obs.: Mantida a ortografia da época. 

A GREVE 
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Wi 11 iam 

de jane..!.. 

o IIExpos i to r ll pub 1 i cou na p r i me ira pág i na da ca

pa do seu número 44 do anno passado os 18 artigos do pro

gramma social adoptado pela Federação das Egrejas de Chris 

to nos Estados Unidos da America. Quasi toda a imprensa 

evangel ica fez o mesmo, e muitos dos grandes diarios do pais, 

tambem, pub1 icaram a declaração. 

Algumas assemb1éas officiaes das egrejas evange-

1 icas, adoptaram estes artigos, por voto unanime. 

Isto quer dizer que a consciencia das egrejas e

va n 9 e I i c a s t a n t o nos E s t a dos Uni dos c o mo n o B r a s i I e s t a de s 

pertada, e que as Egrejas têm convicções 

a questão social. 

formuladas sobre 

Não pertencemos a nenhum partido politico, mas 

como orgam da Egreja Methodista a 

bem definida. 

nossa attitude já está 

Não temos odio dos chefes industriaes, nem do c~ 

pital, mas a Egreja não póde mais ficar calada sobre asque~ 

tões que tocam, de perto, a vida dos que vivem pelo suor 

do seu rosto. E a classe esquecida até aqui; e a clas -

se cujos interesses são desprezados ou assaltados, e a cons 

ciencia dos que assim fazem não lhes condemna. 

Os que tiram a sua subsistencia pelos braços de 

outrem, em regra geral, não sentem vivo interesse pelo bem 

estar e melhoramento social da classe operaria . 

E preciso que isto mude. 

Enquanto escrevemos estas linhas, ha 5.000 oper~ 

rios em greve na cidade de Juiz de, Fóra, Minas. 

Eles reclamam o dia de 8 horas e o augmento de 
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50% nos seroes. O dia de oito horas não augmenta a renda do 

operario, somente lhes dá mais folga. Oito horas de traba -

lho bem remunerado é sufficiente para manutenção do opera -

rio. t verdade que diminue a producção da fabrica em 20%. 

Quando fôr preciso augmentar duas horas de serão, então o 

operario receberá mais 37 1/2% de ordenado. Se os indus 

t r i a e s são tão p r o s p e r o s que e x i g e mIO h o r a s d e t r a b a 1 h o po r 

dia, então é mais justo que o produto desta prosperidade se 

ja repartido com o operario. 

Achamos os ped i dos mu i to razoave i s. Nem sabemos co 

mo o operario foi tão modesto, nem como tem esperado com tan 

ta paciencia. 

As razões dadas pelos industriaes na sua recusa 

não convencem a ninguem. Dizer que a hora é inopportuna, é 

ignorar o estado mental do mundo neste momento, ou suppor 

que os operarios o ignorem. t suppor que os operarios nada 

saibam dos lucros escandalosos que o seu braço tem produzi

do para os patrões nestes ultimos quatro annos. t suppor que 

o operario brazileiro seja tão differente dos do resto do 

mundo, que assista ao enriquecimento dos patrões e conti 

nue contente na sua penuria, e supporte a crescente caris -

tia da vida com o mesmo salario. Inopportuna! t o mesmo 

grito de sempre. Desde que o mundo é mundo, nunca houve um 

levantamento para a reivindicação de direitos, que não fos

se inopportuno ou injusto ou maZ pensado, na bocca dos ou -

tros. Quando não resta mais uma sombra de razão contra as 

reivindicações, sahem com esta - "são inopportunas". Sãoju~ 

tas, sim, mas devem ser apresentadas daqui a seis meses. 

Até aqui a greve é pacifica e ordeira, apezar das 

ruas estarem cheias de carabinas embaladas, o que não nos 

parece muito pacifico. 

Façamos votos que os industriaes de Juiz de Fôra 

pensem melhor e concedam os pedidos dos operarios de um dia 

de o i t o h o r as, e o a u g me n to de 5 O % nos -seroes. 

A Princeza de Minas tem uma esplendida opportuni

dade de abri r o caminho para a solução da vibrante questao 

social que está abalando o mundo. 



Anexo V 

PROGRAMMA EVANGtL ICO DE ACÇÃO SOCIAL 

(Publicado no Expositor Cristão, Vol. 33,n~ 44, 6/11/1919) 

Obs.: Mantida a ortografia da época. 
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O Conselho Geral das Egrejas Evangelicas de são 

Paulo, resolve adoptar e recommendar o seguinte Programma 

Evangelico de Acção Social já acceito em substancia pelo 

Conselho Federal das Egrejas Evangel icas dos Estados Uni -

dos da America do Norte, reunido em Congresso na cidade de 

Chicago, no mez de Dezembro de 1912, quando ellas se decla 

raram a favor de: 

1. Igualdade de direitos e justiça para todos,sem 
-excepçao. 

2. Proteção da fami 1 ia mediante o reconhecimento 

de uma unica norma de conducta para ambos os sexos. A reg~ 

larisação devida ao matrimonio e a provisão de moradias a 

dequadas. 

3. Maior desenvolvimento physico, intellectual e 

moral de cada creança, mediante os melhores methodos educa

tivos e recreação mais adequada. 

4. Suppressão absoluta nas fabricas, do trabalho 

das creanças. 

5. Estabelecimento nas fabricas ou proximidades, 

de escolas diurnas ou nocturnas para a instrucção dos ope

rarios. 

6. Regularisações necessarias das condições de 

trabalho da mulher, para salvaguardar os interesses physi

cos e moraes da communidade. 

7. Diminuição e prevençaõ da miseria. 

8. Protecção do individuo e da sociedade contra 

os estragos sociaes, economicos e moraes que produzem o 

commercio das bebidas alcoolicas e o jogo. 
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9. Conservação da saude publ ica. 

10. Protecção do operario contra os mechanismos p! 

rigosos, as enfermidades profissionaes e os accidentes do 

trabalho. 

11. Di reito inviolavel de todo o homem de aprovei-

tar as oportunidades de ganhar os seus proprios meios de 

subsistencia e a proteção contra a penuria da desoccupação 

involuntaria. 

12. Previsão adequada de sustento dos operarios em 

sua velhice e tambem para os incapacitados pelos accidentes. 

13. Direito tanto dos empregados como dos patrões 

de se organizarem; creação de meios adequados de concilia -

ção de modo a estabelecer livre arbitrio para dar solução 

aos conflictos industriaes. 

14. Descanço hebdomadario para todo o trabalhador. 

15. Reducção gradual das horas de trabalhos até 

chegar a um minimo razoavel, de modo que haja tempo bastan

te de repouso e recreação indispensavel para a vida effici

ente. 

16. Salario sufficente como o minimo em cada indus 

t r i a . 

1 7. Em p h a s e sob r e a a p p 1 i c a ç ã o dos p r i n c i p i os chr i s 

tão 5 p a r a a a c qui s i ç ã o dos b e n 5 d e r a i z e a d i s t r i b u i ç ã o ma i s 

equitativa que se possa conceber dos problemas I íquidos da 

industria. 
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