
Revista HISTEDBR On-line                                                                                                  Resumo  
 

PRESBITERIANISMO DO SUL EM CAMPINAS:  
PRIMÓRDIOS DA EDUCAÇÃO LIBERAL 

 
Jorge Uilson Clark 
Orientador: Prof. Dr. José Claudinei Lombardi. 
Faculdade de Educação – Depto. de  História e Filosofia da Educação 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Ano: 2005. 
 
Resumo de Tese  de Doutorado: 
 
 O tema central do trabalho é o Presbiteriano do Sul em Campinas: primórdio da 
educação liberal. A tese propõe analisar historicamente o processo de incorporação de uma 
instituição religiosa de origem estrangeira à realidade brasileira, de origem tradicionalmente 
católica entre o período de 1860 a 1940.  
 O desenvolvimento das missões protestantes no Brasil esteve ligado à expansão 
econômica e política norte-americana na América Latina e na América do Sul, iniciada no 
século XIX e consolidada no século XX. A estratégia utilizada pelos missionários religiosos 
protestantes para influenciar o povo e a elite brasileira para a nova religião foi utilizar as 
escolas e seminários. Se as escolas promoviam uma educação liberal idêntica às recebidas 
pelos estudantes norte-americanos, os seminários, por sua vez, formavam pastores nacionais 
que atuavam diretamente junto a população, evangelizando ou educando. 
 Este trabalho foi desenvolvido em quatro capítulos: o primeiro estuda as raízes 
históricas do presbiterianismo e sua inserção na América do Norte a partir do século XVII, 
onde se buscou compreender os motivos que levaram anglo-saxões a imigrarem para a 
América do Norte e ali organizarem um novo tipo de sociedade e cultura. Analisa também o 
tipo de economia desenvolvida e a expansão econômica norte-americana amparada em 
doutrinas políticas e princípios religiosos. O segundo estuda Campinas na transição do 
Império para a República, com ênfase nas transformações políticas e econômicas. Trata-se de 
analisar a cidade no contexto nacional, seu grau de importância no campo político e 
econômico e o que estimulou seu desenvolvimento, tanto no setor educacional como no 
religioso. O terceiro trata especificamente da implantação do protestantismo missionário no 
Brasil, os fatores religiosos que tornaram possível a presença de protestantes no Brasil. O 
quarto trata especificamente, dos presbiterianos que aqui implantaram igrejas, escolas e 
seminários entre o período de 1860 a 1940 e quais as suas conseqüências.    
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