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O que significa a humanidade? O que significa a justiça?  
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é porque os amamos que nossa vida, para nós, adquire sentido. 

 

Dedico este trabalho à Laura e à Luisa. 
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Por elas, trabalho comprometido com a esperança de um mundo melhor,  

um mundo que as mereça. 
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Ademais, o protestantismo está imbuído de uma substância espiritual 

discernível para todos aqueles que conhecem a genuína piedade protestante 

e o inquebrantável cristianismo protestante. É uma realidade que flui pelas 

veias de todos os povos formados no protestantismo, ainda que mesclada a 

muitos outros sangues. Ainda quando a ideia de uma igreja que determine a 

moral e a concepção de mundo de toda uma nação não seja mais que uma 

esperança (ou um clamor sem respostas), a influencia que exerce entre os 

povos protestantes é inegável, e ainda que com frequência seja descartada, é 

preciso tê-la em conta. Quase todas as criações da cultura autônoma 

moderna trazem em si rastros do espírito protestante. Como temos afirmado, 

o protestantismo é, sobretudo, cristianismo. Nunca aspirou ser outra coisa, 

todavia o nome de “protestantismo” se mantém, ainda que não seja como 

conceito político e sim como conceito religioso, representando o elemento 

característico dessa manifestação da essência cristã. O elemento protestante 

do protestantismo é a profunda proclamação da situação limite da 

humanidade e o protesto contra qualquer intento de esquivar-se dela por 

meios religiosos. 

Paul Tillich 

sobre o princípio protestante 
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RESUMO 

PROENÇA-LOPES, Leandro de. Educação, Protestantismo e Sociedade: um estudo 
sobre o Seminário Teológico de São Paulo. 268f. Tese de Doutorado – Programa de 
Pós-Graduação em Educação – Universidade Nove de Julho-UNINOVE, São Paulo, 
2013. 
 
Esta tese tem a finalidade de analisar as relações entre Protestantismo e Educação 
no Brasil, e cumpre esse objetivo por meio da pesquisa em História das Instituições 
Escolares. A instituição estudada é o Seminário Teológico de São Paulo, criado pela 
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil para promover a educação teológica e 
formar o clero reformado para compor seus quadros, possibilitando-lhe conquistar 
seu espaço na cidade que já apresentava traços do desenvolvimento que a 
transformaria no polo econômico do país. Apoiados nos conceitos do princípio 
protestante de Paul Tillich, procuramos identificar se a instituição estuda definiu 
como projeto educativo a formação do espírito protestante em seus alunos, a saber, 
a consciência crítica que tem o objetivo de transformar a sociedade a partir dos 
ideais reformados. Estabelecemos uma relação com o pensamento de Antonio 
Gramsci sobre os intelectuais e a formação da cultura; o autor diferencia os 
intelectuais em tradicionais e orgânicos, defendendo que somente o segundo tipo é 
capaz de uma postura crítica. Desta forma, para verificar se o princípio protestante 
está presente no projeto educativo da referida instituição, indagamos se o teólogo 
formado ali pode ser caracterizado como intelectual orgânico. A partir dessa 
problematização foi realizada a pesquisa histórica, fundamentada no pressuposto da 
professora Ester Buffa de que “pesquisar uma instituição escolar é uma forma de 
estudar a filosofia e a história da educação brasileira”. Utilizamo-nos dos aportes 
teóricos da primeira geração da Escola dos Annales, Lucien Febvre e Marc Bloch, 
para orientar a pesquisa histórica. Fundado em 21 de Abril de 1905, o Seminário 
Teológico de São Paulo permaneceu a maior parte de sua história funcionando 
como curso livre, obtendo o reconhecimento do MEC em 2012. Sua história é 
marcada por conflitos de projetos educativos opostos, sintetizados nas expressões: 
formar para a igreja ou formar para o mundo. Não houve predominância de um só 
projeto. A despeito disso, verificando a trajetória dos egressos, verificamos que um 
número considerável não irá restringir sua atuação aos contornos da igreja, mas 
buscar outras áreas para exercício de sua vocação, predominantemente a docência, 
o que permitiu concluir que a educação teológica protestante tem a vocação de 
formar o intelectual orgânico para ser um crítico da sociedade na qual está inserido. 
 
Palavras-chave: História da Educação; História das Instituições Escolares; 
Protestantismo; Princípio protestante; Intelectuais; Cultura. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this thesis is to analyze the relations between Protestantism and 
Education in Brazil, carrying out this objective through a research on School 
Institutions History. The studied institution is the Theological Seminary of São Paulo, 
raised by the Independent Presbyterian Church of Brazil to promote the theological 
education and to graduate the protestant priesthood to arrange its board, enabling 
itself to achieve its space in the city which had already presented features of the 
development that would change it on the economic field of the country. Supported in 
the principle protestant concepts of Paul Tillich, we have tried to identify if the studied 
institution has defined as educative project the formation of protestant spirit in its 
students, to know, the critical perception which has the objective of changing the 
society therewith the protestant ideals. We have established a relation with the 
thoughts of Antonio Gramsci about the intellectuals and the formation of culture; the 
author distinguishes the intellectuals in traditional and organic, defending that only 
the second kind has a critical posture. Thus, to verify if the protestant principle is 
present on the educative project of the referred institution, it has been questioned if 
the theologian, graded there, can be characterized as an organic intellectual. From 
this problematic render it has been done a historical research, underlay on the 
conjecture of the professor Ester Buffa that “research a school institution is a way of 
studying the philosophy and history of the Brazilian education”. Making use of the 
theoretical sidelights of the first generation of the Annales School, Lucien Febvre and 
Marc Bloch, to guide the historical research. Set up on April 21st, 1905, the 
Theological Seminary of São Paulo remained most of its history running as a free 
course, acquiring acknowledgment from MEC in 2012. Its history has been marked 
by conflicts of opposed educative projects, synthesized in expressions: graduate to 
the church or to the world. There hasn’t been predominance of only one project. 
Despite this, verifying the path of the egresses, there have been verified that a 
considerable number wouldn’t restrict them on church acting, but on searching other 
areas to exercise their vocation, predominating in teaching, what has allowed to 
conclude that protestant theological education has the vocation of forming the 
organic intellectual to be a critical of the inserted society. 
 
Key-words: History of Education; History of the School Institutions; Protestantism; 

Protestant Principle; Intellectuals; Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos 
realmente, isto é, um conhece-te a ti mesmo como produto do processo 

histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços 
recebidos sem benefício do inventário. Deve-se fazer, inicialmente, este 

inventário. 

Antonio Gramsci1 

 

Lucien Febvre, conhecido historiador, um dos nomes ligados à criação do 

movimento que ficou conhecido como Escola dos Annales, esteve na Universidade 

Mackenzie em 1949, para uma conferência sobre o reformador João Calvino. Nos 

seus prolegômenos, ele teceu alguns comentários dos seus estudos sobre a 

Reforma Protestante, demonstrando a “preocupação de repor, em seu verdadeiro 

lugar, na história da civilização, as forças espirituais e religiosas, insistindo sobre a 

necessidade de simpatia para com os homens, as doutrinas e as obras por eles 

realizadas”, criticando o fato de que 

 

escreve-se, muitas vezes, a história da civilização com ódios, prevenções 
e preconceitos. Raras vezes a encaramos com aquela simpatia consciente 
que, sem nos conduzir a qualquer indulgência excessiva para com desvios 
e excessos, permite-nos penetrar mais profundamente o segredo das 
almas religiosas (FEBVRE, 2002, p.253). 

 

Procuraremos seguir a orientação de Febvre ao nos lançarmos na pesquisa 

sobre uma instituição de educação teológica do protestantismo brasileiro. É nosso 

interesse verificar e analisar as marcas que o protestantismo deixou em nossa 

cultura. Não se trata de um interesse “desencarnado”: será bom que o admitamos 

desde o início. É o autor da pesquisa profundamente marcado pelo protestantismo. 

Segundo determinadas orientações metodológicas, corre-se sempre o risco de 

macular a pesquisa quando se perde a objetividade, que implicaria sempre numa 

neutralidade somente possível pela ausência de qualquer tipo de envolvimento com 

o objeto da pesquisa. Essa nota autobiográfica aparece logo no começo por 

                                                 
1 GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da História. 10ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1995. p.12. 
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compromisso com a honestidade do pesquisador, que ajuda o leitor a compreender 

melhor seu interlocutor, pois acreditamos que a objetividade absoluta não é possível 

nas ciências humanas e sociais. O que não significa que deva ser de todo ignorada. 

Neste caso, a objetividade está mais ligada ao esforço do pesquisador que se 

apresenta em sua pesquisa, explicitando sua própria história, para poder alcançar o 

esforço consciente de estranhamento em relação ao seu objeto de pesquisa2. É 

oportuno lembrar que para o filósofo Platão, a fonte do conhecimento é Eros, o que 

nos remente ao sugestivo artigo de Clarice Nunes, História da Educação: espaço do 

desejo, no qual analisa: 

 

São diversos os motivos que levam alguém a aceitar o desafio da pesquisa 
e a privilegiar a compreensão da Educação no movimento histórico. O mito 
da objetividade histórica, no entanto, mais interiorizado do que 
suspeitamos, intimidou os historiadores a falarem sobre eles mesmos e 
levou-os a esconderem-se por detrás dos seus fichamentos e do texto 
produzido, furtando-se de quaisquer referências que colocassem em risco 
a impessoalidade (falsa) e as condições (precárias) da sua garantia. A 
ligação íntima e estreita que o historiador mantém com seu trabalho, 
porém, longe de constituir obstáculo incontornável, pode se tornar um 
instrumento que impulsiona a compreensão, tão mais vigoroso do que 
qualquer vaga intenção, confessada ou não, de objetividade. Falemos, 
então, desse investimento existencial que nos conduz à pesquisa histórica, 
sem necessariamente cair na autobiografia, nas confidências inúteis, na 
profissão de fé ou na psicanálise rasteira. Afinal, o olhar que olha os outros 
sente a necessidade de voltar-se para si mesmo. O corpo que se apropria 
da história precisa enxergar-se apropriado pela História da qual se apropria 
(NUNES, 1990, p.37). 

 

 O desafio é considerar o conhecimento como produto da vida, e para isso é 

preciso escapar das armadilhas do cientificismo positivista que privilegia o objeto do 

conhecimento, e também do subjetivismo idealista que privilegia o sujeito do 

conhecimento. A História é fenômeno objetivo que se produziu no passado, sendo, 

portanto, possível estudá-la. Da mesma forma, o sujeito é fruto de seu meio, 

concebido em termos concretos, formado em meio a relações sociais, que são ao 

mesmo tempo históricas. O olhar sobre o passado se dá a partir do presente, e 

torna-se também um olhar sobre o presente. 

Em instigante participação num congresso de História da Educação, o 

professor Luis Antônio Cunha apresentou um trabalho no qual discutia a 
                                                 
2 ver: WEBER, Max. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Cultrix, 1999. 
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necessidade de mais pesquisas sobre a influência das igrejas protestantes na 

História da Educação brasileira, explicando o itinerário do estudo que seria 

apresentado: 

 

Na reconstrução histórica da presença da religião na escola pública não 
vou partir do passado para o presente, mas, sim, do presente ao passado. 
Com efeito, conheço, ao menos preliminarmente, a situação atual da 
relativa autonomia da educação pública brasileira diante da religião e da 
política, processo esse que tem passado por momentos de avanços e 
recuos. Na pesquisa que desenvolvo, esse conhecimento não pode ser 
descartado. Ao contrário, ele servirá de ponto de partida para a ida ao 
passado, fornecendo critérios para a identificação dos elementos mais e 
menos relevantes no processo de constituição do campo educacional, com 
relação aos campos religioso e político (CUNHA, 2010, p.11). 

  

Cunha discute aquilo que considera ter sido um retrocesso num Estado 

Republicano: a concordata entre o Brasil e a Santa Sé, firmada em novembro de 

2008 pelo Congresso em agosto-outubro de 2009 e homologada pelo presidente da 

República em fevereiro de 2010, que obriga, dentre outras coisas, as escolas 

públicas a oferecerem um ensino religioso confessional, em contradição à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tal fato se explica, na visão do autor, na 

perspectiva dos conflitos religiosos como disputas de espaço e poder, o que seria 

um dos elementos preponderantes na própria formação do Estado Republicano 

brasileiro. Daí a necessidade de “superação do binômio Estado-Igreja na pesquisa 

sobre a educação brasileira no Brasil monárquico”, como indica o próprio título do 

artigo (CUNHA, 2010). 

A presença do protestantismo no Brasil é um fato a ser considerado nas 

pesquisas sociais. Ainda que se tome o termo protestantismo como abrangente de 

um universo bastante complexo, como tudo que surgiu como resultado direto e 

indireto da Reforma Protestante – o que é prejudicial em termos de rigor científico – 

pode-se tomar os dados do censo 2010 para constatar a relevância de tais 

pesquisas: o IBGE contou 123.280.172 Católicos Apostólicos Romanos; 42.275.440 

Evangélicos (abrangendo todas as denominações); 1.461.495 pessoas de outras 

religiosidades cristãs; e 15.335.510 pessoas sem religião3. Se restringirmos os 

                                                 
3 IBGE, Censo 2010. Tabela 1.4.1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo 
os grupos de religião - Brasil - 2010 
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dados ao ramo do protestantismo no qual vamos concentrar a pesquisa, o 

Presbiterianismo, segundo o Censo 2010 são 921.209 pessoas. Podemos ser ainda 

mais precisos, concentrando-nos nos dados do Presbiterianismo Independente: 

 

Atualmente, ela é uma igreja com aproximadamente 95.000 membros, 
organizada em 15 Sínodos, 58 Presbitérios, 524 igrejas locais, 324 
congregações e um grande número de pontos de pregação e projetos 
sociais. Embora a maior concentração de suas igrejas locais se dê nos 
estados de São Paulo, Paraná e sul de Minas Gerais, ela está presente em 
todos os estados da federação, seja com igrejas, congregações ou 
projetos missionários. Além disso, possui parcerias com a Igreja 
Presbiteriana Unida do Brasil e igrejas de tradição reformada nos Estados 
Unidos, Argentina, Uruguai, Bolívia, Gana, Irlanda, Coréia do Sul e 
Taiwan.4 

 

É a partir desse contexto que voltamos nosso olhar para a história do 

protestantismo no Brasil. Segundo Durkheim (1989), uma determinada crença ou 

sistema religioso somente se insere numa sociedade quando as condições histórico-

sociais estão determinadas pelos grupos de domínio da cena social. A partir desse 

princípio de cunho sociológico, podemos compreender a chegada do protestantismo 

no Brasil na segunda metade do século XIX, quando as condições sócio-políticas 

eram propícias para a sua inserção. 

A história do Protestantismo no Brasil está de certa forma atrelada à investida 

do liberalismo político que se instalou na sociedade brasileira pelos anglo-saxões. 

Em decorrência disso, as instituições protestantes, influenciadas pelos ideais 

educacionais laicistas, ajudaram a consolidar os ideais do liberalismo no Brasil. As 

primeiras notas históricas de experiências protestantes no Brasil remontam ainda ao 

período colonial, com tentativas frustradas de implantação de igrejas e missões 

protestantes em terras brasileiras. Porém, foi no século XIX que o protestantismo 

encontrou no Brasil um contexto favorável para sua inserção. Segundo os 

professores Antônio Gouvêa Mendonça e Prócoro Velasques Filho5, isso se deu 

porque 

 
                                                 
4 Dados extraídos do Projeto Político Pedagógico da FATIPI, Faculdade de Teologia de São Paulo da 
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. s/d, p.8 
5 Trata-se de dois eminentes historiadores do protestantismo no Brasil, e renomados pesquisadores 
formados pela USP e Strasburg na França, respectivamente. 
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No começo do século XIX, a hegemonia comercial inglesa começava a 
ceder espaço à expansão norte-americana. O Brasil, como toda a América 
Latina, voltava-se com admiração para os modelos anglo-saxões de 
pensamento e progresso. O comércio inglês, a agricultura germânica e até 
mesmo uma possível contribuição norte-americana através de imigrantes 
confederados constituiriam componentes do desejado surto de 
modernização e progresso. Mas, acima de tudo, e porque não 
representava nenhum risco político, desejava-se assimilar idéias e práticas 
que tinham transformado os anglo-saxões em líderes do mundo. A 
abertura para o mundo anglo-saxão significou a abertura para o universo 
protestante. Ora, este ideário e o espaço religioso criado pelo afastamento 
entre o Estado monárquico liberal e a Igreja eram fatores muito favoráveis 
à penetração protestante no Brasil (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 
1990, p.73). 

 

 Todavia, os interesses de Inglaterra e Alemanha em terras brasileiras eram 

outros que a divulgação de sua religião, ficando a sua prática religiosa restrita a 

cada tradição, caracterizando-se como um “protestantismo de imigração”. Já os 

norte-americanos não estavam interessados em expandir-se em novos espaços 

geográficos; seu interesse deve ser considerado na compreensão que tinham de sua 

própria missão de levar aos povos atrasados os benefícios do Reino de Deus. 

Tratava-se de seu “destino manifesto”6 (BANDEIRA, 1973, p.75), o que caracterizou 

as missões norte-americanas como “protestantismo de missão”. 

Certamente, um dos ramos mais promissores desse tipo de protestantismo de 

missão foi o presbiterianismo, cuja inserção no Brasil oficialmente remonta à 

chegada de Ashbel Green Simonton (1833-1867), em 12 de agosto de 1959, no Rio 

de Janeiro. Destacam-se também outros missionários pioneiros, como Alexander L. 

Blackford, que chegou em 1860 e Francis J. C. Schneider, em 1861. 

A criação do Seminário Teológico de São Paulo é resultado da inserção do 

presbiterianismo no Brasil, fruto de tensões e disputas de interesses entre os 

missionários norte-americanos (e os que compartilhavam sua mentalidade) e os 

representantes do movimento nacionalista. Desses conflitos resultou uma cisão, 

conformando duas denominações7: a Presbiteriana do Brasil, representante da 

                                                 
6 Trata-se de uma expressão que explica, na sociologia da história dos norte-americanos, a ideologia 
de que os Estados Unidos eram um povo eleito por Deus e chegaram à América como à terra 
prometida. Assim, caberia a esse povo a missão de expandir suas contribuições e domínio a todos os 
lugares do mundo. 
7 Esse termo pode ser substituído por Igreja; mas foi usado por Richard Niebuhr para denominar um 
conjunto de expressões culturais que tem certa herança cultural, no caso dos presbiterianos – a 
tradição Reformada Calvinista. Niebuhr distingue seita, igreja e denominação (NIEBUHR, 1992). 
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mentalidade norte-americana; e a Presbiteriana Independente do Brasil, 

representante da mentalidade nacionalista. Essa cisão se deu em 1903, e dois anos 

após o surgimento do presbiterianismo independente, a denominação organizou a 

formação de pastores, criando para isso o Seminário Teológico de São Paulo. 

 

Trata-se, portanto, da história de um Seminário que se confunde com os 
eventos que marcaram o início e desenvolvimento da denominação 
independente, mas cujas raízes estão fincadas nas origens, conflitos e 
expansão do presbiterianismo brasileiro, na segunda metade do século 
XIX (CAMPOS, 2005, p.7). 

 

Desta forma, pretendemos, nesta pesquisa, tomar a história do Seminário 

Teológico de São Paulo com o objetivo de compreender o significado social e 

político das motivações que determinaram sua criação, bem como sua organização 

no espaço e no tempo, as ações de seus sujeitos e os saberes educacionais 

produzidos e incorporados e, com isso, encontrar o sentido social e cultural de uma 

instituição educacional de formação teológica do protestantismo brasileiro. 

Já nos levantamentos preliminares, chamou-nos a atenção o fato de um 

número significativo de formados por essa instituição procurar dar sequência a seus 

estudos seja em outra graduação seja na pós-graduação. O que poderia ser 

considerado um fato comum a qualquer formação acadêmica torna-se peculiar pelo 

fato de a instituição estudada servir, num primeiro momento, para a formação de 

quadros para a igreja, o que não exige a continuidade dos estudos. Além disso, 

constatamos em nossa pesquisa que boa parte do quadro clerical formado pelo 

Seminário Teológico de São Paulo atua em outra atividade profissional 

concomitantemente ao pastorado ou até mesmo, em alguns casos, sobrepujando 

sua atuação sacerdotal. Uma questão se colocou: a formação teológica protestante 

poderia formar para uma atuação secular? Recorremos ao conceito do princípio 

protestante de Paul Tillich para a análise de tal questão.  

 

Importantísima para mi pensamiento y para mi vida fue la aplicación de 
estas ideas [acerca do principio protestante] a la interpretación de la 
historia. La historia pasó a ser el problema medular de mi teología y mi 
filosofía, a partir de la realidad histórica tal como la percibí a mi regreso de 
la Primera Guerra Mundial: una Alemania y una Europa caóticas; el final 
del período de la burguesía victoriosa y de la forma de vida nonacentista; 
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la escisión entre la iglesia luterana y el proletariado; el abismo entre el 
mensaje transcendente del cristianismo tradicional y las esperanzas 
inmanentes de los movimientos revolucionarios. La situación requería 
interpretación y a la vez acción. Una y otra fueron intentadas por los 
movimientos religiosos socialistas alemanes fundados inmediatamente 
después de la guerra por un grupo de personas, entre las que me contaba. 
La primera tarea que afrontamos fue un análisis de la situación mundial 
sobre la base de los sucesos contemporáneos, enfocado a luz de la 
primera critica de la cultura burguesa del siglo XX y principios del XX, y con 
la ayuda de las categorías derivadas del principio protestante aplicado a la 
religión y a la cultura. En este análisis, la proposición central de mi filosofía 
de la religión demostró su validez: la religión es la sustancia de la 
cultura, la cultura es la expresión de la religión (TILLICH, 1965, p.19, 
grifos nossos). 

 

Está é, em sua formulação inicial, o problema da pesquisa: o princípio 

protestante pode ser encontrado na educação teológica protestante no Brasil? Para 

responder a essa questão, era necessário compreender que tipo de pessoa é 

formada nessas instituições. Que tipo de intelectual egressa da educação teológica? 

Apoiamo-nos em Antonio Gramsci para responder a essas questões, principalmente 

em suas obras Os intelectuais e a formação da cultura e em Concepção Dialética da 

História Gramsci. Ao demonstrar que todas as pessoas são filósofas, GRAMSCI 

diferencia a filosofia espontânea da filosofia crítica: a primeira existe como uma 

determinada concepção de mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, 

enquanto a segunda elabora uma concepção própria do mundo, consciente e crítica 

(1995, p.12). É a essa tarefa de elaboração do pensamento crítico que deve se 

dedicar toda a filosofia, na vertente de sua produção intelectual. 

Neste sentido, o intelectual cumpre sua tarefa quando é capaz de romper com 

as explicações dominantes de uma determinada época, que acabam sempre por 

paralisar determinado aspecto de uma cultura, tomando-o pelo todo e impedindo a 

gestação do novo. Criar cultura é o principal valor axiológico da atividade intelectual. 

A criação da cultura consiste em duas tarefas: elaborar uma concepção crítica e 

difundi-la, socializá-la, “transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em 

elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral” (GRAMSCI, 1995, p.13). 

Gramsci acrescenta que a socialização da cultura é um fato filosófico mais 

importante que a descoberta de novas verdades que permaneçam restritas a um 

pequeno grupo de intelectuais. Ao analisar a questão, Gramsci distingue os 

intelectuais em tradicionais e orgânicos a partir de sua função na sociedade. Uma 
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das categorias mais comuns dos intelectuais tradicionais é o eclesiástico, que, por 

ser incapaz de liberar-se para a criação cultural, acaba por restringir a sua ação à 

disseminação da ideologia. Em contrapartida, somente os intelectuais orgânicos são 

capazes de assumir suas críticas de maneira radical. Outra questão se colocou à 

nossa pesquisa: a educação teológica protestante no Brasil tem formado intelectuais 

eclesiásticos ou intelectuais orgânicos? 

Acreditamos que o estudo histórico-social desta instituição nos ajudará a tecer 

considerações sobre essas problematizações. A concepção historiográfica adotada 

é a da primeira geração do movimento dos Annales, que tem em Lucien Febvre e 

Marc Bloch seus expoentes. A História encarada como problema nos forçou a 

estabelecer diálogos entre diversas áreas do conhecimento, de maneira mais 

profícua com a Filosofia, com a Sociologia, e até mesmo com a Teologia, ao nos 

dedicarmos a refletir sobre a teologia da educação teológica na Instituição estudada. 

No primeiro capítulo apresentamos uma discussão teórica sobre a pesquisa 

em história das instituições escolares e sobre a dimensão política e educacional do 

protestantismo brasileiro. Para isso, apresentaremos um debate historiográfico da 

filosofia social até a caracterização da História como conhecimento científico. Neste 

percurso analisaremos a relação dialética da História com as Ciências Sociais e com 

a sociedade, procurando identificar as divergentes concepções de história na 

perspectiva dos projetos político-sociais. Faremos considerações sobre as 

contribuições da primeira geração do movimento dos Annales para a historiografia, 

centrados naquelas que consideramos ser suas principais características: a 

problematização da história, em lugar de uma tradicional narrativa de 

acontecimentos; a ampliação das fontes, abrangendo todas as atividades humanas; 

a natureza interdisciplinar do conhecimento histórico. 

Ainda no primeiro capítulo, apresentaremos uma breve análise da pesquisa 

em História das Instituições Escolares, a partir do pressuposto defendido por Ester 

BUFFA, de que ao estudar a história de uma instituição escolar estamos analisando 

a filosofia e a história da Educação num determinado contexto histórico (2002, p. 

25). Nesse ponto, procurarmos fundamentar a pesquisa sobre uma instituição 

escolar do protestantismo brasileiro, a partir da constatação da ausência de 

pesquisas sobre o protestantismo sob a perspectiva das Instituições Escolares. 

Consideramos que ao tomarmos a história do Seminário Teológico de São Paulo 
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teremos condições de encontrar os princípios filosóficos da educação teológica no 

protestantismo brasileiro. Procuraremos fazer isso a partir da análise do projeto 

político-pedagógico da Reforma Protestante e do Protestantismo brasileiro, 

analisado a partir do contexto dos colégios organizados pelas igrejas protestantes 

em sua fase de formação e expansão no Brasil. 

No segundo capítulo, apresentaremos a história do Seminário Teológico de 

São Paulo, e procuraremos fazê-lo na perspectiva do movimento dos Annales, a 

partir das questões levantadas anteriormente. Reconhecemos que a periodização 

adotada aqui não é comum: a análise de curtos períodos dentro de uma história 

centenária. O critério para essa seleção dos períodos foi a demarcação de sérias 

crises que marcaram a história da instituição. Acreditamos que as crises evidenciam 

as tensões e os conflitos ideológicos que marcaram a disputa de projetos 

educacionais distintos. 

No terceiro capítulo, partiremos do pressuposto, fundamentado pela pesquisa 

histórica, de que não houve a predominância de um único projeto político e 

pedagógico para a formação teológica. Os conflitos existentes revelam a tensão 

entre dois projetos antagônicos: formar pastores intelectuais, que promovam a 

cultura protestante, ou formar pastores para uma atuação restrita aos ambientes 

internos da igreja? Cada projeto predominou em determinado período, e 

procurarmos analisar qual o contexto histórico e social no qual sobressai 

determinado projeto. Além disso, a despeito dos conflitos existentes, procuraremos 

verificar se há predominância de algum projeto. 

Acreditamos que será possível estabelecer uma relação entre o projeto 

político-pedagógico da Reforma Protestante e o projeto educativo do protestantismo 

brasileiro. Buscaremos confirmar a hipótese de que a questão educativa é 

propedêutica da atuação dessa expressão religiosa. Desta forma, é possível verificar 

nos projetos educacionais do protestantismo brasileiro o ethos protestante, 

assumido aqui como o modo de ser protestante no mundo. Este ehos protestante já 

foi alvo de pesquisas clássicas como a de Max Weber (A ética protestante e o 

espírito do capitalismo) e Ernest Troeltsch (O protestantismo e o mundo moderno), 
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entre outros8. Nossa contribuição consiste na tese de que é por meio da formação 

teológica que o protestantismo realiza seu ethos no Brasil. 

 

 

                                                 
8 Também há estudos que podem ser considerados clássicos do protestantismo brasileiro que 
procuram analisar a existência deste ethos na inserção e consolidação do protestantismo no Brasil, 
como por exemplo: Émile Leonard (O protestantismo brasileiro: estudo de eclesiologia e de história 
social); Antônio Gouvêa Mendonça (O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil), com 
Prócoro Velasques Filho (Introdução ao protestantismo no Brasil). A estes estudos devemos muito e 
deles nos aproveitamos. 
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1. HISTÓRIA E PESQUISA 

 

 Ao nos envolvermos com a pesquisa científica somos levados, pelo próprio 

estatuto epistemológico da ciência, a nos aprofundarmos em determinado tema, 

especializando-nos em alguma área do conhecimento. Essa é uma questão bastante 

debatida principalmente desde a segunda metade do século XIX, quando o conceito 

de ciência passou a ser pautado pelas áreas que possuíam objetos exatos, isto é, 

não sujeitos à imprevisibilidade dos fenômenos subjetivos e sociais. É nesse debate 

que surgem pensadores nos alertando sobre os riscos do pensamento fragmentado 

nos esconder mais que revelar a realidade social, sendo que não existe, para o ser 

humano, realidade que não seja social. 

 Neste sentido, a premente especialização de que depende a ciência deve 

conduzir ao diálogo constante entre as diversas áreas do conhecimento. No caso 

das ciências humanas, por exemplo, Gabriel Compayré já em 1885 afirmava que “na 

ciência da educação, como em todas as ciências filosóficas, a história é introdução 

necessária à preparação da ciência mesma”9, isto é, sem o diálogo com a História 

não é possível o desenvolvimento de nenhuma pesquisa científica nas ciências 

humanas e sociais (e provavelmente nem mesmo nas ciências exatas). O que é dito 

da História em relação às outras ciências serve também à Filosofia, Sociologia, 

Geografia, Economia, etc. 

 Trata-se de opções metodológicas, que nos aproximam de alguns referencias 

teóricos, a saber, aqueles que buscam, com suas pesquisas, não sobrepujar a vida, 

mas localizar seus estudos dentro da vida. Gramsci, por exemplo, parte do princípio 

que a dimensão histórica é o começo da elaboração da consciência crítica, pois ela 

nos dará uma compreensão, em relação à nossa consciência, “da fase de seu 

desenvolvimento por ela representada e do fato de que ela está em contradição com 

outras concepções ou com elementos de outras concepções” (1995, p.13). Ou seja, 

não é possível pensar o presente senão a partir dos problemas de um passado que 

o explica e o significa. E pensar o presente significar a exigência de comprometer-

se, na pesquisa, com pessoas, homens e mulheres que têm uma participação 

dinâmica na construção de sua existência. Nessa mesma linha, encontramos em 

                                                 
9 Citado por Antonio NÓVOA. História da Educação. Lisboa: Universidade de Lisboa, 1994. p.28. 
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Lucien Febvre algumas considerações que balizam nosso posicionamento nesse 

debate: 

 

Diz-me: onde está a Geografia em tudo isso? Mas, meu caro amigo, está 
em toda parte e em parte nenhuma. Exatamente como a história da arte. 
Exatamente como o direito. Exatamente como a moral. Exatamente 
como... não continuo. Seja duro! Nada de concessões ao espírito de 
especialização, que é espírito da morte, no estado atual do trabalho 
humano [...] Quebrar os quadros absolutos, ir direto aos problemas que o 
homem não especializado traz em si [...]. Façamos, uns e outros, quando 
houver ocasião, Tratados e Manuais de nossas respectivas ciências: é 
uma necessidade prática. Mas não terão valor humano senão animados no 
largo espírito de unidade científica (1989, p. 161). 

 

 

1.1. História: conceito fundamental para o estudo das instituições escolares 

 

Em uma pesquisa sobre História das Instituições Escolares devemos começar 

pela discussão sobre a História, pois é nesse percurso que seremos capazes de 

definir o referencial teórico que irá balizar a própria pesquisa. Ademais, no debate 

atual sobre a História da Educação, é a História que tem ocupado a preocupação 

dos pesquisadores. Sobre isso diz Dermeval SAVIANI “Acredito, porém, que, até 

para nos introduzirmos de forma apropriada nesse debate, entendendo o grau, o 

sentido e o contexto em que a História vem sendo questionada, importa o resgate 

histórico do problema” (1998, p.7). Seguiremos a recomendação de Saviani, e 

exporemos alguns aspectos dessa problematização a seguir. 

A descoberta da historicidade dos seres humanos é um dos grandes 

aprendizados da formação científica. Na busca por compreender o sentido dessa 

historicidade, faz-se imperativo discutir os pressupostos teóricos da História como 

ciência. Vale ressaltar que não são todas as teorias historiográficas que contemplam 

a dimensão política intrínseca à ênfase na historicidade dos homens, ênfase 

importante para a educação como prática de liberdade. É surpreendente a 

observação de que não somente para o senso comum, mas mesmo para boa parte 

dos iniciantes na ciência permanece uma compreensão distorcida sobre a História, 

entendida como a narrativa veraz dos fatos passados. Portanto, é interessante 
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esboçar aqui um breve panorama do debate sobre a historiografia moderna, 

buscando compreender o processo que baliza essas distorções, principalmente para 

evidenciar o modelo que será seguido nesta pesquisa. 

 É a Modernidade que abre caminho para a caracterização de Ciência ao 

conhecimento histórico e à pesquisa historiográfica. Até então a forma predominante 

na produção do conhecimento histórico fora “a narrativa dos acontecimentos 

políticos e militares, apresentada como a história dos grandes feitos de grandes 

homens” (BURKE, 1991, p.17). São inegáveis as contribuições de filósofos 

racionalistas fundadores da Modernidade, como Giambattista Vico, por exemplo; ele 

considera que a História é produzida pelo homem. Segundo GARDINER 

 

O interesse de Vico pela história estava ligado a uma determinada Teoria 
do conhecimento. Segundo ele cria, para se conhecer realmente a 
natureza de qualquer coisa era necessário tê-la feito. Ao contrário do 
mundo dos objetos e dos acontecimentos naturais, que “uma vez que Deus 
os criou, só ele os conhece”, o “mundo das nações”, ou história humana, 
foi de fato criado pelos homens e é, portanto, algo que os homens podem 
“esperar conhecer” (2004, p.12). 

 

Pensadores como David Hume e Adam Ferguson são influenciados por essa 

perspectiva, e resulta disso que a História possui uma lógica racional, possível de 

ser apreendida e pesquisada10. Pode-se afirmar, de certa forma, que essa postura, 

presente em vários pensadores desse contexto, inaugura a Modernidade, ainda sem 

uma distinção nítida da separação entres os saberes filosófico e científico, e, 

portanto, alheio às fronteiras das diversas ciências que viriam a ser constituídas. O 

fato é que essa postura abria novas pistas de pesquisas racionais sobre a realidade, 

pois é no contexto da Modernidade que a História é colocada como problema para o 

homem. 

 É a partir desse contexto que uma série de reflexões sobre a História se 

desenvolve, desembocando em expressões teóricas formuladas no século XIX, de 

maneira mais marcante a partir das contribuições de Hegel e Marx, por um lado, e 

nas obras dos positivistas, como Comte e Durkheim, por outro, abrindo o caminho 

                                                 
10 Surge aqui uma importante distinção entre Natureza e Cultura/Civilização, a partir da qual o homem 
não é mais entendido de maneira exclusivamente passiva em relação à natureza, mas torna-se 
artífice de seu próprio destino. Essa visão seria posteriormente criticada pelos positivistas, mas 
desenvolvida e aprofundada por Hegel e Marx. 
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para a consolidação da historiografia em concepções elaboradas na Escola dos 

Annales e na Nova História, que abrangem, obviamente, um grande leque de 

teorias. 

 Até esse período, todavia, não é tarefa fácil sintetizar as teorias sobre a 

História. Mesmo a partir da contribuição dos filósofos racionalistas, não é possível 

perceber, nessas obras, características que pudessem ser consideradas específicas 

da pesquisa historiográfica. De modo geral, podemos afirmar que até meados do 

século XIX a História permaneceu tratada como gênero literário (LANGLOIS e 

SEIGNOBOS)11. Não é por acaso que passamos desta para uma problematização 

da História, mas são as condições materiais que criam essa necessidade. Até então 

era possível aos homens garantir sua existência a partir do trabalho realizado em 

condições predominantemente naturais e com pouca intervenção na natureza. Ao 

menos as intervenções eram lentas, não despertando estranhamento. Todavia, a 

partir da segunda metade do século XIX, o homem conhecerá novas condições de 

produção da existência, impostas pelos novos modos de produção que atingem sua 

máxima expressão com a Revolução Industrial. 

 O final do século XVIII havia dado demonstrações práticas do alcance da 

filosofia racionalista, expressas de maneira mais marcante pela dupla revolução que 

esse século testemunha. Abre-se espaço para a valorização das ciências e das 

técnicas, com um ânimo acentuado pelos avanços das pesquisas que seguiam o 

modelo das ciências exatas e da natureza. Este modelo chegou mesmo a ser 

considerado hegemônico por algumas correntes intelectuais do século XIX. É o caso 

do positivismo, fundado de forma não alheia a interesses práticos explicitados no 

próprio termo escolhido por Comte para nomear a teoria que estava formulando. 

A Filosofia iluminista havia provocado grandes mudanças a partir da 

transformação da realidade por ela mesma. Tal perspectiva consiste numa negação 

das condições atuais da realidade em prol de uma transformação necessária12. Seria 

a ação do homem que poderia criar uma sociedade propriamente humana. No 

                                                 
11 A obra referenciada é a Introdução aos Estudos Históricos, publicada no final do século XIX, e que 
teve grande influência na formação de diversos historiadores até meados do século XX. Langlois e 
Seignobos têm formação positivista e estão interessados na distinção entre narrativa e ciência, esta 
como a que caracteriza a pesquisa em História. 
12 É a postura contrária a essa característica da filosofia iluminista que marcará o início do 
positivismo, que, aliás, marca no próprio termo positivismo, de aspecto conservador, a contrariedade 
à negação, de aspecto crítico e revolucionário. 
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aspecto social e político, porém, essas transformações já teriam cumprido sua 

finalidade ao permitir a ascensão da burguesia. Daí a necessidade de pôr fim ao 

ímpeto revolucionário que ainda existia no começo do século XIX, criando uma 

ciência positiva que, ao contrário da filosofia iluminista negadora da realidade, 

passaria a afirmar a ordem existente. Com relação às ciências e à tecnologia, 

deveriam continuar assegurando o progresso das civilizações. Dessa forma, as 

pesquisas históricas e sociais deveriam seguir o modelo já consagrado das ciências 

exatas e naturais. 

 É esta a concepção que subjaz o nascimento da Sociologia enquanto ciência, 

o mesmo acontecendo com a História. São sugestivos os termos dados por Comte à 

Sociologia, como, por exemplo, Física social. A Sociologia deveria estudar a 

sociedade seguindo o mesmo modelo de análise com a qual a Física estudava a 

Natureza. Do mesmo modo poder-se-ia falar de uma Física da História, mais 

propriamente uma física do passado: a ciência emergente deveria estudar o 

passado segundo esse mesmo modelo. As ciências exatas e, mais especificamente, 

as ciências da natureza, desenvolviam-se de tal forma que as suas contribuições 

eram notáveis. Esses conhecimentos eram responsáveis pelo progresso que parte 

da Europa testemunhava, progresso que continha em si o germe de grandes 

promessas de melhora da vida social. Animado por essa perspectiva, surge um 

paradigma de cientificismo, que primeiro distingue ciência de filosofia, e depois se 

estabelece enquanto critério para o saber científico, caracterizando os saberes que 

não seguissem esse paradigma de filosofias, a saber, conhecimentos ou métodos de 

pesquisa a serem superados pela ciência13. 

 As etapas da história universal rumo ao progresso marcavam também as 

sucessões dos objetos do conhecimento e dos métodos de análise. Sob esse 

prisma, as imprecisões e os limites do conhecimento filosófico deveriam ser 

superados pela exatidão do saber científico. Desta forma, a História, nessa 

perspectiva, é uma Ciência responsável pela fiel reprodução do passado. Aliás, o 

positivismo traz em seu bojo uma finalidade política: ao reproduzir o passado, 

                                                 
13 É conhecida a interpretação de Comte sobre o movimento geral da história, que teria passado por 
três grandes fases: a fase mitológica precederia a metafísica e esta seria sucedida pela fase 
científica, também chamada de positiva. 



  32

conserva a ordem social vigente, realidade que passaria a ser conhecida segundo 

suas leis gerais e universais14. 

Os métodos de análise, inclusive o critério de seleção das fontes, resultam de 

uma teoria da História. Segundo Ester BUFFA: “A questão das fontes de 

investigação na área de História e História da Educação está fundamentalmente 

ligada às teorias da História, vale dizer, teorias do conhecimento. Conforme a teoria 

adotada, o historiador privilegia fontes diferentes” (2001, p.81). 

Não é difícil constatar que o historiador positivista irá privilegiar a História 

Oficial, aquela encontrada nos registros oficiais e autorizados, pois é esta, a partir da 

análise destes documentos oficiais, que pode ser reproduzida de maneira fiel e 

objetiva. Sob o paradigma cientificista, da mesma forma que a natureza é regida por 

leis gerais e racionais, e cabe, portanto, ao cientista descrevê-la, sem provocar 

nenhuma interferência em seu objeto de estudo, o historiador positivista irá acessar 

os documentos oficiais, sem interferir na reprodução do passado com suas 

interpretações: o documento fala por si. Desta forma, o interesse do historiador 

positivista recairá sobre certos temas, selecionados segundo o critério das fontes de 

pesquisa. 

Durkheim, indo além das contribuições de Comte e fundamentando a 

fundação das Ciências Sociais, por assim dizer, estabelece relação interdisciplinar 

necessária entre as Ciências Sociais e a História, cabendo à História a contribuição 

de localizar no tempo o movimento natural de preservação da sociedade, no 

conceito de fato social; e às Ciências Sociais justamente a formulação desse 

conceito, o qual seria a prova de que existe uma lei natural no movimento da 

sociedade, lei que escaparia aos historiadores. 

Também no século XIX, de outra vertente temos as contribuições teóricas de 

Hegel, com o método dialético. Para Hegel, a relação entre sujeito do conhecimento 

e objeto do conhecimento não devem ser polarizadas a partir de uma contradição 

que deva ser superada com a sobreposição de um sobre o outro. A realidade não 

seria puramente objetiva, de forma que somente a ênfase no objeto do 

conhecimento poderia ser capaz de garantir a objetividade, mas também não seria 

                                                 
14 Michel Löwy reflete sobre esses aspectos políticos da ciência positivista de forma mais 
aprofundada (conferir LÖWY, Michel. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. 
São Paulo: Busca Vida, 1987). 
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exclusivamente dependente do sujeito cognoscível, de forma que o conhecimento 

seria apenas uma construção do pesquisador. A realidade seria justamente 

resultado dessa contradição entre sujeito e objeto, reconciliados pelo movimento do 

Espírito15. E a História seria justamente esse movimento reconciliador entre sujeito e 

realidade, que deverá provocar transformações na realidade e na razão humana 

para possibilitar tal reconciliação16. O movimento do Espírito pode ser interpretado 

como o movimento dos contrários, e dessa forma,  

 

Hegel transforma o conceito de progresso retilíneo e indefinido numa 
evolução dialética em que não é mais a razão absoluta que explica tudo. A 
dialética, aceita desde a Antiguidade grega por alguns filósofos, é agora 
retomada em outro sentido. O Idealismo de Hegel é uma concepção que 
mostra a primazia fundamental das ideias do homem em relação à 
realidade e ao desenvolvimento do processo histórico (BORGES, s/d, 
p.23). 

 

As suas lições foram importantes para as teorias históricas que se 

desenvolveram como alternativa ao paradigma positivista. A concepção dialética de 

Hegel ensinaria que sujeito e objeto do conhecimento estabelecem entre si uma 

relação dialética, e que é nessa relação que o conhecimento é produzido; não de 

forma puramente subjetiva (centrada no sujeito) e nem tão somente de forma 

objetiva (centrada do objeto).  

Karl Marx e Friedrich Engels17 irão reformular as contribuições de Hegel, 

considerando que ele havia ignorado as condições materiais da existência. A 

História não seria o movimento do Espírito, como algo alheio a interesses políticos, 

econômicos e sociais concretos e determinados. A relação dialética entre sujeito e 

realidade, conflituosa, não é conciliada pelo Espírito, que seria alheio à própria 

História. Se há possibilidade de conciliação, esta deverá resultar da ação política 

                                                 
15 “A história filosófica [de Hegel] não mostra somente um processo humano, mas também um 
processo cósmico – um processo, pelo qual o mundo se converte em autoconsciência, como espírito” 
(COLLINGWOOD, 2001, p.133-4). 
16 Ver HEGEL, F. Fenomenologia do Espírito. São Leopoldo: Vozes; e HEGEL, F. A Razão na 
História: uma Introdução geral à Filosofia da História. São Paulo. Ed. Centauro. 2001. 
17 Não há um texto específico no qual Marx ou Engels exponham uma teoria da história; esta é 
subjacente aos seus estudos. Todavia, a historiografia marxista aparece melhor elaborada em textos 
como A miséria da filosofia (MARX, 1984), A ideologia alemã (2009), e o Manifesto do Partido 
Comunista (2009), os dois últimos de Marx e Engels. 
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dos sujeitos conscientes em relação aos conflitos gerados pela luta de classes. Seria 

a luta de classes, aliás, até aquele momento, o verdadeiro motor da história. 

Reformulando o idealismo de Hegel, Marx e Engels consideram que não é o 

Espírito, ou as ideias, que provocam as transformações na realidade. Obviamente 

essas ideias não estão isentas de interesses políticos, explicitados nas suas obras. 

Os seguidores de Hegel dividiam-se entre a “direita hegeliana”, que usavam a 

dialética para legitimar o Estado como a mais alta realização do Espírito, e “os de 

‘esquerda’ convertiam o idealismo em materialismo, como forma de crítica social, 

voltando Hegel contra si mesmo” (FUNARI; SILVA, 2008, 44-5). 

A partir dessa concepção, compreendem que a transformação da natureza 

pelo homem se dá a partir de condições materiais determinadas e de relações 

travadas entre os homens para produzir a sua existência. É na busca por 

sobrevivência que os homens precisam transformar o mundo em que vivem, por 

meio do trabalho. É dessa necessidade que surge a sociedade, pois o homem não 

produz isoladamente sozinho essas transformações. 

Para viabilizar o trabalho, os seres humanos dependem de certas condições 

que transcendem suas vontades: dependem das condições oferecidas pelo mundo 

que desejam/necessitam transformar e dos meios de produção que dispõem para 

isso. A partir dessas condições estabelecem-se as relações de produção. É nas 

relações de trabalho que se estabelecem as divisões de classe, determinadas pelo 

acesso e pela posse dos meios de produção. As outras relações interpessoais 

subjacentes à vida social são corolários das relações de trabalho, assim como toda 

a produção material e espiritual que compõem a cultura. As relações sociais são, 

portanto, relações de classe, conflituosas devido às contradições dos interesses 

oriundos de cada classe social.  

Marx e Engels não chegam a essas conclusões a partir dos estudos da 

sociedade capitalista somente. Eles analisaram também as sociedades que 

precederam aquele novo modelo de sociedade moderna. Sua teoria, denominada de 

Materialismo Dialético é, dessa forma, aplicada à História, forjando o Materialismo 

Histórico. Marx e Engels contribuem com a noção de que a história é um processo 

dialético; para compreender essa dinamicidade da história, é preciso considerá-la 

em sua totalidade, a partir da produção material da existência. 
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 Hegel havia elegido a História Universal como fonte de análise que 

fundamenta suas ideias. A ação transformadora do homem seria resultado da 

relação dialética com a natureza, negada e modificada através do trabalho. Essa 

ação transformadora deveria ser explicada por meio do movimento do Espírito, que 

produz a si mesmo enquanto o homem produz sua existência. A História 

fundamentaria, dessa forma, sua tese, ao demonstrar a constante ação do Espírito. 

A alienação, o não reconhecimento do homem em seu próprio mundo, seria o motor 

da história. Assim, Hegel subordina o mundo material à lógica do Espírito.  

Marx concorda com a ideia de que a ação transformadora do homem é 

resultado de um processo dialético, que pode ser observado na História, 

considerando, todavia, que o ponto de partida desse movimento não pode ser o 

Espírito, mas a matéria. O trabalho deixa de ser compreendido como movimento do 

Espírito; passa a ser considerado como ação necessária de reprodução da 

existência humana, encerrado na ambiguidade de possibilitar emancipação ou 

alienação. A alienação não é, portanto, ponto de partida para o trabalho, mas 

potencial resultado dele. Dessa forma, é imperativo compreender o processo no qual 

o trabalho se tornou meio de opressão. Marx irá buscar na História a explicação, 

considerando a possibilidade de encontrar nela uma orientação da ação política. É 

essa busca que fundamenta a concepção de história em Marx, da qual podemos 

destacar seu fundamento materialista: “O modo de produção da vida material 

condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, 

inversamente, determina a sua consciência” (MARX, in: GARDINER, 2004, p.162). 

Disso resulta que 

 

Esta concepção de história fundamenta-se, portanto, na evolução do 
verdadeiro processo de produção – a começar concretamente pela 
produção material da vida imediata –, e na compreensão da forma de 
intercâmbio relacionada e criada por este modo de produção, isto é, na 
compreensão da sociedade civil nos seus vários estádios como base de 
toda a história, e bem assim na representação da sua ação como estado. 
Ela tenta também explicar as várias produções teoréticas e as várias 
formas de consciência, de religião, de filosofia, de moral, etc., etc. 
seguindo o seu processo de nascimento a partir dessa sociedade, o que 
permite, evidentemente, representar a coisa na sua totalidade (e 
consequentemente também a acção recíproca destes vários aspectos). 
(MARX, in: GARDINER, 2004, p.156). 
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 Marx abre o leque de possibilidades do historiador, até então reduzidas a 

análises abstratas ou a relações de poder institucionalizado, se voltando ao 

movimento mais geral da história. As contribuições de Marx para a pesquisa 

histórica são inegáveis, pois “tornou difícil aos historiadores voltarem a olhar para o 

seu assunto exatamente da mesma maneira que anteriormente” (GARDINER, 2004, 

p.155). 

Das contribuições analisadas até aqui, procuramos destacar principalmente 

aquelas oriundas da Filosofia e principalmente das Ciências Sociais para o 

desenvolvimento epistemológico da ciência histórica. Mas é na chamada Escola dos 

Annales18 de que teremos as contribuições mais decisivas para o debate 

propriamente historiográfico. Segundo BURKE (1991), devemos sobretudo aos 

Annales uma verdadeira revolução na historiografia. Na verdade este movimento 

parte de uma crítica contundente ao modelo historiográfico positivista, recusando a 

análise restrita à história oficial, concentrada na vida política institucionalizada, 

postura marcante até década de 20 do século passado. Nessa mesma década é 

criada, na França, A Revista de Síntese, e em 1929 a revista Annales d’Historie 

Économique et Sociale. A última criada pelos historiadores Lucien Febvre e Marc 

Bloch, representantes pioneiros desse novo movimento. Nessa revista foram 

publicados trabalhos inovadores, que provocaram grande impacto; “ao cabo de meio 

século de experiências, o espírito dos Annales impregna a maior parte dos 

historiadores da França [...] e influencia determinados historiadores no estrangeiro” 

(BOURDÉ; MARTIN, 1983, p.119). Acrescenta BURKE: 

 

Da produção intelectual, no campo da historiografia, no século XX, uma 
importante parcela do que existe de mais inovador, notável e significativo, 
origina-se na França. La nouvelle historie, como é frequentemente 
chamada, é pelo menos tão conhecida como francesa e tão controvertida 
quanto la nouvelle cuisine [...] Uma boa parte dessa nova história é o 
produto de um pequeno grupo associado à revista Annales (1991, p.11). 

 

                                                 
18 O termo “escola” dos Annales tem merecido críticas devido à limitação de sua abrangência. 
Segundo BURKE, “esta escola é amiúde vista como um grupo monolítico, com uma prática histórica 
uniforme, quantitativa no que concerne ao método, determinista em suas concepções, hostil ou, pelo 
menos, indiferente à política e aos eventos. Esse estereótipo dos Annales ignora tanto as 
divergências individuais entre seus membros quanto seu desenvolvimento no tempo. Talvez seja 
preferível falar num movimento dos Annales, não numa ‘escola’” (1991, p.12). 
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 As inovações a que fazem menção os autores citados podem ser sintetizadas 

em três características gerais: 

 

I. A problematização da história, em lugar de uma tradicional narrativa de 

acontecimentos; 

II. A ampliação das fontes, abrangendo todas as atividades humanas, 

incluindo uma análise dos aspectos particulares, e não apenas da 

história política; 

III. A natureza interdisciplinar do conhecimento histórico, ao qual 

contribuem as outras disciplinas das Ciências Sociais e Humanas19. 

 

Essas inovações caracterizam justamente o que Peter Burke denominou 

revolução historiográfica, pautando os pontos centrais da historiografia que 

pretendiam superar. Os historiadores dos Annales, representados inicialmente por 

Lucien Febvre e Marc Bloch, promovem intenso e profícuo debate sobre o método, 

forma e finalidade da pesquisa histórica. Trata-se de uma discussão sobre o ofício 

do historiador e sobre o próprio sentido da história. Amadurecendo a convicção 

moderna de que a história – enquanto fato – é construção humana, elaboraram a 

convicção de que a história – enquanto conhecimento – também é construção 

humana, estando sujeita a tudo o que é próprio do espírito humano. Como lembra 

FEBVRE, é o historiador quem “chama os fatos à vida” (1989), o que significa que 

um fato histórico é antes construído que simplesmente relatado ou resgatado20.  

 Em relação ao modelo historiográfico dominante que pretendiam superar, 

Febvre e Bloch são fortemente influenciados pelas críticas oriundas das ciências 

                                                 
19 Essa síntese é baseada na análise de Burke (1991) e na apresentação brasileira de Lilia Moritz 
Schwarcz ao livro Apologia da História, de Marc BLOCH (2011, p.7-14). Essas especificidades são 
características do movimento inicial dos Annales, e vão se perdendo com o tempo, conforme se 
dissemina e ganha amplitude. Todavia, destaca BURKE, “algumas de suas preocupações básicas 
permanecem, pois a revista e os indivíduos a ela associados oferecem o mais sistemático exemplo, 
neste século, de uma interação fecunda entre a história e as ciências sociais” (1991, p.13). 
20 Ainda sobre essa característica dos Annales: “É contra a ideia de que os fatos deveriam somente 
ser registrados que também se “insurgem”, fundamentando a ideia de que os fatos são criados, não 
bastando somente um método e a sua aplicação para que o fazer histórico se completasse, era 
necessário se aperceber da dimensão humana que orbitava tanto o documento quanto sua 
interpretação, sendo a “escolha” o elemento constituinte da criação dos objetos” (FUNARI; SILVA, 
2008, p.61). 
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sociais21. Foram decisivas, em especial, as críticas do discípulo de Durkheim, 

François Simiand, contra o que chamou de ídolos da tribo dos historiadores. Em seu 

artigo Méthode historique et science sociale ele expôs suas considerações sobre os 

três ídolos que identificara: 

  

• O ídolo político, a preocupação exclusiva com a narrativa dos 

eventos políticos; 

• O ídolo individual, a ênfase nos relatos das vidas de grandes 

personagens, reduzindo a história à história de indivíduos;  

• O ídolo cronológico, tendência de ocupar-se com estudos das 

origens22. 

 

Simiand está influenciado pela ideia de ciência positiva, e nas suas críticas 

procura demonstrar que a tendência historicizante de então precisa de mudanças 

significativas para converter a História em ciência. Para isso, seria necessário o 

abandono dos ídolos em favor de uma história mais social, que buscasse na análise 

das esferas coletivas as relações de causa e efeito que deveriam possibilitar a 

formulação de leis que moviam o passado. Na verdade, as críticas de Simiand não 

fazem, por si mesmas, contribuir com a História, senão alargar o alcance histórico 

das pesquisas sociais. 

Motivados por essas críticas, são principalmente Bloch e Febvre que irão 

reestruturar as bases da pesquisa e do conhecimento históricos sem, todavia, 

permanecerem presos à ideia de ciência positiva. Queremos destacar que as 

principais referências para as críticas fundantes do movimento dos Annales vieram 

das ciências sociais, pontuando desde o princípio o caráter interdisciplinar que 

marcou todo o movimento. Sobre isso temos o registro do ainda jovem estudante 
                                                 
21 Destaca-se aqui a história política, tida como único tipo de narrativa a que se dedicavam os 
historiadores do período, ainda presos à influência dos seguidores do historiador Leopold von Ranke, 
mais até do o próprio Ranke, como ressalta Burke (1991, p.18). Na França, os grandes expoentes 
dessa corrente eram Gabriel Monod, Gustave Fagniez, Charles-Victor Langlois e Charles Seignobos. 
Burke ainda esclarece o equívoco de pensar que todos os historiadores profissionais da época 
estavam restritos a esse tipo de narrativa, demonstrando que essa visão é, em grande parte, oriunda 
dos cientistas sociais da época, visão que acabou se impondo como opinião comum sobre o assunto 
(1991, p.19-21). 
22 Ver SIMIAND, François. Método Histórico e Ciências Sociais. Bauru: Edusp, 2003. 
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Marc BLOCH num caderno de anotações datado de 1902, no qual lemos uma bela 

frase: “Sou historiador pelas manhãs e filósofo pelas tardes” (2006, p.13). 

 O diálogo com interdisciplinar parece ser fundamental para a construção 

própria da tarefa do historiador naquilo que consiste a sua virtude, para além do seu 

dever. A seleção criteriosa das fontes e o esmero pela exatidão, por exemplo, são 

condições prévias para qualquer pesquisa histórica. Edward Hallett CARR nos 

lembra que “elogiar um historiador por sua exatidão é o mesmo que elogiar um 

arquiteto por usar a madeira mais conveniente ou o concreto adequadamente 

misturado. Trata-se de uma condição necessária do seu trabalho, mas não sua 

função essencial” (1982, p.14)23. 

 Sobre a função essencial do historiador foram dadas muitas explicações, 

como temos procurado demonstrar nesta breve análise. A resposta do movimento 

dos Annales é formulada a partir da interdisciplinaridade, característica fundamental 

defendida com ardor por Bloch e por Febvre, sobretudo no diálogo com as ciências 

sociais. 

Já destacamos a influência de Simiand. Burke (1991, p.24) destaca ainda a 

influência do marxista Jean Jaurès, com sua obra Historie socialiste de la révolution 

française, constatando essa influência em sua tese de doutoramento. De fato há 

uma aproximação com o esquema interpretativo de Marx, ao analisar, no estudo 

sobre a França do século XVI, a revolta dos países baixos, a ascensão do 

absolutismo e a luta entre as classes da nobreza e da burguesia, embora atribua a 

esses conflitos tanto ideias quanto causas materiais. Das influências exercidas sobre 

Bloch e Febvre estão estudos de historiadores, sociólogos, filósofos, antropólogos, 

geógrafos, linguistas, embora seja possível perceber um interesse mais notável de 

Bloch pela sociologia e de Febvre pela geografia política (BURKE, 1991, p.17-43). 

 A interdisciplinaridade permite aos historiadores dos Annales desenvolver o 

que pode ser considerada a sua contribuição mais notável para o conhecimento 

histórico, a saber, o de problematizar a história, pois, como enfatiza Febvre, sem 

problema não há história (1989, p.49). A história-problema se caracteriza pela 

construção teórica a partir das perguntas que se fazem às fontes. O texto histórico 

deve, então, ser construído a partir de teorias, e não de forma narrativa. A 

                                                 
23 Ver o capítulo O historiador e seus fatos (CARR, 1982. p.11-30).  
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formulação de hipóteses é condição necessária para guiar o historiador na busca 

das respostas às perguntas levantadas previamente. 

Segundo Febvre, essa nova história-problema não se fecha nunca, mas 

permanece aberta, uma vez que novas perguntas e novas teorias permitem a outros 

historiadores forjar interpretações diversamente complementares sobre um mesmo 

fato, privilegiando desta forma o senso crítico e convidando o próprio leitor a se 

posicionar diante da história. 

Detemo-nos, nesta pesquisa, na primeira geração do movimento dos Annales, 

não ignorando o fato de que a existência de gerações diferentes demonstra rupturas 

inevitáveis de perspectivas teóricas. De qualquer forma, a influência de Bloch e 

Febvre são tão marcantes a ponto de estabelecerem o que devem ser consideradas 

características fundamentais de todo o movimento. Segundo José Carlos REIS,  

 

a descontinuidade parece ser completa! Mas o que há de comum é esse 
espírito: abertura à história efetiva, às ciências sociais, à experimentação; 
recusa de sistemas, da dogmatização; utilização de todas as estratégias 
de conhecimento permitidas pelo objeto. [...] A ponte entre as gerações é 
feita por duas posições fundamentais e permanentes: a adoção do ponto 
de vista temporal das ciências sociais – a estruturação do evento – e a 
prática da interdisciplinaridade (REIS, 2005, p.81). 

 

 

1.2. Pesquisa em História das Instituições Escolares no Brasil 

 

O interesse pela pesquisa sobre a história das instituições escolares pode ser 

inserida no contexto de renovação da pesquisa histórica em curso desde meados de 

1950. O objetivo era romper com tradições historiográficas que desprezavam 

aspectos mais amplos da produção social, para além da descrição dos fatos 

eminentemente políticos ou dos aspectos econômicos24. “Parece que o grande 

questionamento pelo qual a história passou, no século XX, foi o da natureza e da 

qualidade do saber que ela produziu” (GATTI JÚNIOR, 2002, p.6). Em função disso, 
                                                 
24 Ver GATTI JÚNIOR, Décio. A história das instituições educacionais: inovações paradigmáticas e 
temáticas. In: ARAÚJO, José Carlos Souza; GATTI JÚNIOR, Décio (Orgs.). Novos temas em História 
da Educação Brasileira - instituições escolares e educação na imprensa. Campinas/Uberlândia: 
Autores Associados/EDUFU: 2002. pp.3-24. 
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consolida-se a crítica à ideia de verdade histórica e de que, para alcançá-la, deveria 

haver uma forma exclusiva de compreender a realidade. Desta forma, “a teoria não é 

mais vista como um a priori absoluto, mas apenas como forma de acesso, ou seja, 

um recurso para iniciar o inquérito das fontes de pesquisa” (GATTI JÚNIOR, 2002, 

p.7). Corolário disso é o surgimento do interesse por novos temas, novos objetos, 

novas problematizações e novas maneiras de abordar a pesquisa em História. A 

história das instituições escolares desenvolve-se, como área de pesquisa, nesse 

contexto. Esse processo se dá também no Brasil, onde se constata que trata-se de 

área consolidada e que vem atraindo a atenção de diversos pesquisadores. As 

pesquisas nessa área têm se destacado por sua capacidade de identificar e analisar 

aspectos singulares do fenômeno social, catalisados nas instituições.  

 
Deste modo, percebe-se que a história das instituições educacionais 
almeja dar conta dos vários atores envolvidos no processo educativo, 
investigando aquilo que se passa no interior das escolas, gerando um 
conhecimento mais aprofundado destes espaços sociais destinados aos 
processos de ensino e de aprendizagem, por meio da busca da apreensão 
daqueles elementos que conferem identidade à instituição educacional, ou 
seja, daquilo que lhe confere um sentido único no cenário social do qual 
fez ou ainda faz parte, mesmo que ela se tenha transformado no decorrer 
dos tempos (GATTI JÚNIOR, 2002, p.20). 

 

É preciso considerar a necessidade, todavia, de compreender a escola 

inserida num contexto mais amplo da realidade social e do sistema educacional. 

Nesse sentido, Ester Buffa e Paolo Nosella nos propõem o referencial teórico 

metodológico apontado pela dialética para o estudo de instituições escolares. 

Partindo da constatação de que o estudo sobre instituições escolares tem crescido 

bastante ultimamente, os autores chamam a atenção para o perigo de as pesquisas 

enfatizarem as particularidades das instituições escolares sem que resulte numa 

compreensão da totalidade histórica. Segundo os autores, “abordar essa totalidade 

histórica exige a adoção do método dialético e sua aplicação habilidosa, sem 

prejuízo das contribuições de novas metodologias, porque a dialética pressupõe [...]  

 Os autores defendem “uma linha metodológica que descreva o particular, 

explicitando, dialeticamente, suas relações com o contexto econômico, político, 

social e cultural” (NOSELLA & BUFFA, 2005, p.356). Partindo da premissa de que 

dialética é a ciência referente à história humana, afirmam que 
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o método dialético supõe a investigação da conexão intima entre a forma 
pela qual a sociedade produz sua existência material e a escola que cria. 
O fundamental do método não está na consideração abstrata dos dois 
termos, escola e sociedade, relacionados a posteriori, mas na relação 
constitutiva entre eles, pois esses termos só existem nessa condição. A 
dialética não é uma relação mecânica que descortina, para além da 
aparência (escola), uma essência metafísica (sociedade), mas, sim, uma 
condição recíproca de existência (NOSELLA & BUFFA, 2005, p.362). 

 

 A partir desse referencial, o emprego do método dialético no estudo das 

instituições escolares consiste em três passos: em primeiro lugar, deve-se proceder 

ao detalhamento dos dados empíricos da instituição escolar; em segundo lugar, 

deve-se expor adequadamente o movimento real, que não deve ser confundido com 

a lógica formal, uma vez que a dialética do real é impregnada de desejo, de vontade 

e das tensões reais existentes nas lutas sociais; por último, deve-se estabelecer a 

conexão objetiva entre as particularidades da instituição escolar e a sociedade a 

partir do levantamento e análise de dados empíricos, com a recomendação de que, 

para isso, se analisem as trajetórias de alunos e ex-alunos e docentes, além da 

análise dos conteúdos e das metodologias empregadas. 

 

 

1.3. Fundamentação da pesquisa sobre uma instituição escolar do 
protestantismo brasileiro 
 

Os estudos sobre educação e protestantismo têm despertado o interesse de 

muitos pesquisadores atualmente. Ao pesquisar os trabalhos mais recentes com os 

termos “educação” e “protestantismo”, encontramos dissertações e teses que 

procuraram analisar essa mesma relação, sob várias perspectivas. 

 A tese de Éber Ferreira Silveira Lima, de 2008, Entre a sacristia e o 

laboratório – os intelectuais protestantes brasileiros e a produção da cultura (1903-

1942) analisou a inserção do protestantismo brasileiro na sociedade brasileira, na 

primeira metade do século XX, por meio de um grupo de intelectuais protestantes. O 

autor analisa o trabalho e a produção intelectual desse grupo, que assumiu o espírito 

de transformação e modernização social presente na burguesia social emergente. 
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 Outra tese recente, do mesmo ano, é a de Luiz Cândido Martins, A relação 

entre protestantismo e sociedade brasileira no final do século XIX frente aos temas 

da educação e a escravidão. O autor analisa as pretensões expansionistas do 

presbiterianismo no Brasil, mostrando que, para isso, logrou maior êxito no campo 

da educação, pois, esta se apresentou com um instrumento facilitador da 

assimilação do ideal protestante pelo povo brasileiro. 

 César Romero Amaral Vieira, com a tese Protestantismo e educação: a 

presença liberal norte-americana na reforma Caetano de Campos – 1890, de 2006, 

analisa a influência do protestantismo na reforma da Escola Normal de 1890. O 

autor procura demonstrar que o protestantismo, como uma força simbólica e, 

associado a outras condições sociais favoráveis, pode impulsionar o processo de 

modernização da sociedade brasileira por meio da educação, mais precisamente, 

por meio dos colégios protestantes. 

 Elton de Oliveira Nunes, com sua tese Teologia e currículo – multiculturalismo 

e cidadania como parâmetros para a elaboração do currículo teológico nas 

instituições protestantes, analisa a adequação das instituições de educação 

teológica a partir das novas exigências impostas pelo reconhecimento dos cursos 

superiores de teologia pelo Ministério da Educação. Segundo o autor, essa nova 

realidade resultou na elaboração da matriz curricular a partir dos eixos norteadores 

“multiculturalismo” e “cidadania”; a possibilidade de que o entendimento do Conselho 

Nacional de Educação de que os cursos de teologia devem apresentar um projeto 

pedagógico e uma matriz curricular coerente com sua tradição teológica exigiria 

esses eixos norteadores. O autor procura demonstrar que a origem histórica e 

filosófica comum entre a vertente humanista da teologia protestante e as correntes 

democráticas e cidadãs modernas foi um dos principais motivos para o 

reconhecimento formal dos cursos superiores de Teologia. 

 Jorge Uilson Clark, com a tese Presbiterianismo do sul em Campinas: 

primórdio da educação liberal, analisa historicamente o processo de inserção do 

protestantismo no Brasil a partir das tensões existentes numa instituição estrangeira 

na realidade brasileira tradicionalmente católica. O autor demonstra que a 

implantação de escolas e seminários foi a estratégia utilizada pelos missionários 

protestantes para permitir sua expansão no Brasil. Para isso, procura demonstrar 
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que tanto os colégios quanto os seminários, com o mesmo objetivo de reproduzir a 

ideologia norte-americana, estão na origem da educação liberal no Brasil. 

 José Luis Corrêa Novaes, com a tese Protestantismo e educação: metodistas 

e liberais na Primeira República – a inserção da educação confessional metodista na 

sociedade brasileira sob a hegemonia do ideário liberal, busca compreender o 

discurso e as práticas liberais da educação brasileira a partir das influências da 

inserção da educação protestante. O autor delimita o período de análise entre 1890 

e 1930, e o campo de pesquisa na denominação metodista, especialmente no 

colégio Granbery, em Juiz de Fora-MG, mostrando como a instituição serviu para a 

formação das elites, objetivando a disseminação do protestantismo e impulsionando 

o progresso no Brasil. 

Temos também a dissertação de Edson Martins, Implantação, marginalidade 

e reconhecimento formal: um olhar protestante acerca da história da educação 

teológica superior no Brasil, em que analisa a implantação dos cursos superiores de 

teologia pelas denominações protestantes históricas (presbiteriana, batista, luterana 

e metodista) e os esforços dessas instituições por conseguirem o reconhecimento 

formal do Ministério da Educação, a partir de 1999, quando o MEC decidiu 

reconhecer os cursos de Teologia. O autor nos apresenta uma análise dos dados 

que compõem a história dessas instituições; porém não apresenta uma análise 

crítica da relação dessas instituições com a realidade brasileira. 

Marcelo Barzola Trabaj, com sua dissertação Edifício educacional protestante: 

Seminário teológico presbiteriano do Centenário, procura fazer uma reconstrução 

histórico-crítica do Seminário Presbiteriano do Centenário, que funcionou de 1958 

até 1971, servindo na preparação de pastores especificamente para as regiões 

rurais e semirrurais; configurando seu perfil histórico, teológico e educacional. 

 A análise de algumas pesquisas realizadas sobre educação e protestantismo 

nos permite observar a ausência de um estudo sobre uma instituição de educação 

teológica a partir da perspectiva da história das instituições escolares. Pelo que nos 

foi possível analisar, não temos um estudo sobre as relações entre educação, 

protestantismo e sociedade a partir do estudo de uma instituição de educação 

teológica; e as análises que temos destas instituições não têm o objetivo de analisar 

tal relação. 
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 Esse levantamento nos permite constatar que o tema tratado sob o prisma 

dos estudos sobre as Instituições Escolares, segundo nossa compreensão, tem sua 

relevância e possibilita trilhar um caminho ainda não percorrido pelos pesquisadores 

da área. 

 

 

1.4. Reforma protestante e educação 

 

 Émile-Guillaume LÉONARD chamou atenção com a originalidade de sua tese 

de que o contexto histórico-social do Brasil no começo do século XX proporcionava 

um ambiente privilegiado para a compreensão da Reforma Protestante, uma vez que 

era possível observar a introdução recente do protestantismo no Brasil, a 

semelhança do catolicismo brasileiro do século XX em relação ao catolicismo 

europeu do século XVI, a existência de conflitos, polêmicas e perseguições 

religiosas semelhantes às que ocorreram no quinhentismo europeu (1981)25. 

 Aproveitando a intuição de Léonard, mas num sentido inverso, ao 

procurarmos a compreensão do projeto educacional teológico protestante no Brasil, 

buscamos fazê-lo a partir daquilo que consideramos ser a herança de certos 

princípios da Reforma. Procuraremos analisar o projeto político-pedagógico dos 

reformadores, pontuando os princípios que pautam a ação dos protestantes 

brasileiros naquilo que diz respeito ao aspecto educacional. 

 Para adentrarmos o pensamento da Reforma, reproduziremos uma descrição 

metafórica de Odair Pedroso MATEUS, que consideramos bastante didática: 

 

A moral cristã medieval admitia tacitamente que a Igreja era uma 
sociedade dividida em dois grupos que vivam na mesma casa. No andar 
de baixo, o térreo ou “natural”, vivam as massas leigas e delas a moral 
exigia apenas que procurassem cumprir os dez mandamentos do Antigo 

                                                 
25 Émile-Guillaume Léonard trabalhou na USP como professor de História Moderna e Contemporânea 
durante os anos 1948-1950. Veio ao Brasil indicado por Lucien Febvre, de quem foi aluno, torando-se 
amigo. A exemplo de Febvre, dedicou-se ao estudo do século XVI, principalmente da Reforma 
Protestante. Durante o período em que esteve em São Paulo, dedicou-se a pesquisar o 
protestantismo brasileiro, que viria a ser o título de um texto publicado em doze artigos na Revista de 
História, de janeiro de 1950 a dezembro de 1952, reunidos posteriormente em livro publicado pela 
ASTE (1963). 
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Testamento. No andar de cima, sobre o natural, viviam os sacerdotes e 
todos aqueles que tinham a “vocação” e deles ela exigia que cumprissem o 
rigoroso sermão da montanha do Novo Testamento vivendo, para isso, em 
condições e lugares – mosteiros, por exemplo – diferentes daqueles em 
que vivia o pessoal do térreo26. Os reformadores Lutero e Calvino, entre 
outros, lutaram por uma casa terra em que a elite do antigo andar de cima 
trabalhasse para os do andar de baixo e todos juntos trabalhassem pela 
vizinhança (2008, p.80). 

 

Aparecem nessa citação alguns pontos importantes para a liberação 

protestante para os assuntos seculares, dentre eles a educação. A partir dessa 

perspectiva, dirigimos nosso olhar aos aspectos educacionais da Reforma. Não nos 

concentramos no fenômeno religioso; sobre isso é possível encontrar profusão de 

estudos27. Também não nos dedicamos aos aspectos da educação religiosa, 

intrínseca ao fenômeno religioso. Nosso olhar pretende englobar o projeto político-

pedagógico da reforma protestante, pautados pelo objetivo de analisar as 

contribuições da reforma protestante no pensamento moderno. 

Para atingir o objetivo proposto, faremos uma breve análise do contexto 

histórico da reforma protestante, o que permitirá a compreensão de que o ato 

educativo dos reformadores não é relegado à educação religiosa28. A atuação 

política dos reformadores e o teor de boa parte de seus escritos revelam sua 

preocupação com o movimento educacional enquanto ato político, o qual constitui 

elemento essencial para o desenvolvimento e o progresso social. Segundo Lutero: 

 

o progresso de uma cidade não depende apenas do acúmulo de grandes 
tesouros, da construção de muros de fortificação, de casas bonitas, de 
muitos canhões e da fabricação de muitas armaduras [...]. O melhor e mais 
rico progresso para uma cidade é quando possuem muitos homens bem 
instruídos, muitos cidadãos ajuizados, honestos e bem educados (Lutero, 
1995, p.309). 

 

                                                 
26 Essa estrutura que separa os estamentos da elite e do povo foi criticada por Gramsci como um 
impedimento à educação do povo. Trabalharemos essa crítica no terceiro capítulo. 
27 Nossa perspectiva não é desconsiderar o fenômeno religioso; todavia registramos desde já a 
preocupação em se evitar o perigo comumente presente na perspectiva maniqueísta, fortemente 
alimentada pelo senso comum e constituinte do mundo da vida em que se dão as reflexões sobre o 
tema. 
28 Neste estudo, nos concentraremos nos reformadores Martinho Lutero e João Calvino. 
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 A partir dessa perspectiva, temos condições de analisar os temas do 

pensamento educacional de Lutero em harmonia com as contribuições que recebe 

do humanismo renascentista; ambos são formulados a partir das exigências de sua 

época. Ao percorrermos os estudos sobre História da Educação, constatamos que o 

capítulo da Reforma tem recebido pouco destaque. Em livro sobre o pensamento 

educacional da reforma, José Rubens Lima Jardilino chama a atenção para a falta 

de destaque às ideias educacionais protestantes nos compêndios de História da 

Educação (2009, p.7-8). Por isso consideramos ser a nossa abordagem pertinente, e 

necessária. 

 As questões religiosas, dentre outras, geralmente são permeadas por paixões 

que levam a opiniões maniqueístas e romanceadas. Dessa forma, é comum o erro 

de se considerar que a Reforma Protestante tenha sido fruto de um ato isolado do 

monge Martinho Lutero, que teria, através de uma súbita revelação divina, 

desencadeado todo o movimento de protesto contra a Igreja Romana. Ao contrário, 

tanto a contestação de Lutero quanto o movimento da Reforma são frutos de seu 

tempo e das inquietações da sociedade europeia desde os fins do século XIV. 

 Nesse período, a sociedade Ocidental estava passando por profundas 

transformações. Por isso mesmo, inquietações intelectuais e religiosas se faziam 

presentes em diversas áreas da sociedade. É este o período conhecido como a “Alta 

Renascença”, o ponto mais elevado do renascimento. A Alta Renascença se 

caracterizou pelo redescobrimento, revalorização e resgate da cultura da 

antiguidade clássica, a partir das suas fontes literárias e artísticas. Filósofos 

clássicos e neoplatônicos29 foram relidos, bem como os pais da igreja, 

especialmente Santo Agostinho. Além disso, as artes conquistam um espaço muito 

importante; destacam-se artistas como Leonardo Da Vinci, Michaelângelo e Rafael. 

 O humanismo foi uma das principais características do Renascimento, 

promovendo a valorização e celebração do ser humano30. Este movimento alcançou 

a Alemanha de maneira significativa, e nos fins do século XV se tornara o grande 

                                                 
29 Os filósofos clássicos foram bastante relidos a partir dos neoplatônicos, como por exemplo, Platão 
relido a partir de Plotino. 
30 Muitos séculos após a célebre máxima de Protágoras, o homem voltava a ser a medida de todas as 
coisas.  
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centro do pensamento humanista31. Em pouco tempo, diversas universidades foram 

criadas, inclusive em Wittenberg, local em que mais tarde Lutero lecionaria. Lutero é 

personagem indispensável na tarefa de compreender o mundo contemporâneo. Em 

meio a um mundo que vivia a transição da Idade Média à Idade Moderna, ele 

significou grande influência no rumo dos acontecimentos, e por isso ainda hoje é 

figura controversa e polêmica. O historiador Justo Gonzalez resume bem as 

controvérsias que cercam o imaginário sobre ele: 

  

Poucos personagens na história do cristianismo têm sido discutidos tanto 
ou tão acaloradamente como Martinho Lutero. Para uns, Lutero é o 
monstro que destruiu a unidade da igreja, a besta selvagem que pisou a 
vinha do Senhor, um monge renegado que se dedicou a destruir as bases 
da vida monástica. Para outros, é o grande herói que fez com que uma vez 
mais prevalecesse o evangelho puro, o campeão da fé bíblica, o 
reformador de uma igreja corrompida (GONZALES, 1983, p.78). 

 

 Nascido em dez de novembro de 1483, Martinho Lutero não era membro de 

família abastada; ao contrário, seu pai era um simples mineiro e de piedade não 

eclesiástica. Mesmo com poucas condições, seu pai dedicou-se a dar a ele uma boa 

educação, pois tinha o desejo de torná-lo advogado. Em 1501, Lutero ingressou na 

Universidade de Erfurt, onde foi influenciado fortemente pelo movimento humanista. 

Sua formação inicial foi nas artes, e quando se preparava para ingressar na carreira 

do direito, foi surpreendido com a morte de um amigo próximo por um raio que caiu 

onde ambos estavam. Essa experiência foi marcante para a experiência religiosa de 

Lutero. Nessas circunstâncias, ele resolveu ingressar num mosteiro de tradição 

agostiniana. 

 Em 1508 foi enviado para Wittenberg, um ano após ter sido ordenado para o 

sacerdócio. A finalidade de sua passagem na Universidade daquela cidade era 

preparar-se para a docência. Em 1509 graduou-se bacharel em teologia. Pouco 

tempo depois se ocupou com o estudo e o ensino da Bíblia, partindo das línguas 

originais, o hebraico e o grego, referentes respectivamente ao Antigo e ao Novo 

                                                 
31 A Itália viveu em maior profusão o Renascimento nas artes. Mas o clima na Itália não era favorável 
para o desenvolvimento do pensamento humanista. Seus intelectuais, como Maquiavel, enfrentaram 
dificuldades para encontrar respaldo político e social para suas ideias. Pode-se considerar que o 
contexto que ia se conformando com a Reforma favoreceu o florescimento intelectual do humanismo 
renascentista. 
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Testamento. Trata-se novamente de uma experiência decisiva. O contato com a 

Bíblia seria responsável, segundo Lutero, por uma nova maneira de forjar as ideias 

religiosas. Além disso, o tratamento científico da Bíblia, segundo enfatiza Paul 

Tillich, caracterizou-se com uma das principais marcas do protestantismo, pois 

passou a exigir o esforço intelectual na interpretação dos textos bíblicos, e não 

somente a partir do aspecto mágico32 da espiritualidade. Daí a necessidade de dar 

às pessoas as condições de chegarem ao conhecimento de Deus, por si mesmas, 

através do estudo e do livre exame das Escrituras. 

 A importância atribuída à leitura da Bíblia por Lutero é tanta que pensadores 

como Luzuriaga consideram sua tradução da Bíblia para o alemão sua principal obra 

educativa. Talvez compreendamos melhor esse pensamento se considerarmos as 

exigências reclamadas por Lutero para a correta interpretação das Escrituras. O 

ensino das línguas antigas seria o único meio de se evitar desvios de interpretação: 

 

os sofistas33 disseram que a Escritura é obscura; pensavam que a Palavra 
de Deus fosse muito obscura por natureza e que se expressava de 
maneira muito estranha. Mas não veêm que o erro todo está no 
desconhecimento das línguas. Do contrário, se entendêssemos as línguas, 
jamais teria sido dito algo mais claro do que a Palavra de Deus 
(Lutero,1995, p.315). 

 

É a partir das ideias oriundas da Bíblia, principalmente do Novo testamento, 

que Lutero desenvolve as críticas que resultaram nas suas famosas noventa e cinco 

teses contra a venda de indulgencias. No dia trinta e um de outubro de 151734, 

Martinho Lutero afixou essas teses na porta da Igreja de Wittenberg35. A propagação 

delas não foi em si mesma a Reforma; porém, as ideias de Lutero encontraram 

simpatizantes em diversas áreas da sociedade, como os príncipes da Alemanha, a 

burguesia e os camponeses36. Em tempos de crises políticas, sociais e econômicas, 

                                                 
32 Usamos o conceito na perspectiva weberiana. O termo é importante para a análise que Weber faz 
do mundo Moderno, de onde temos a expressão desencantamento do mundo como processo oriundo 
da secularização. Magia, ou encantamento, significa a dependência do aspecto sobrenatural como 
hipótese explicativa da realidade (WEBER, 1987). Ver o livro de Pierucci apresentado para obtenção 
de sua livre docência:  
33 Trata-se aqui dos escolásticos das universidades, contemporâneos de Lutero. 
34 Esta ficou sendo a data que marca o início da Reforma, na qual se comemora seu aniversário.  
35 Este era o local tradicional para recados e propagandas da universidade. 
36 Essa variedade de classes sociais ocasionou um fato controvertido na vida de Lutero: os 
camponeses organizaram movimentos revolucionários a partir das suas ideias, e os príncipes 
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a contestação à Igreja era algo recorrente. Desde o movimento contestatório de 

maior expressão, no século XI, que fez surgir a Igreja Oriental37, vários movimentos 

similares puderam ser vistos na Europa. Isso ajuda a compreender o rumo dos 

acontecimentos da Reforma. A proteção que recebeu dos príncipes da Alemanha 

explica que havia rejeição ao poder político da Igreja. Fosse outro o contexto, a sorte 

de Lutero provavelmente teria sido outra. 

Essas considerações nos ajudam a reforçar a ideia de que o fenômeno 

religioso deve ser encarado como eminentemente social. A Reforma parece ser o 

ápice de uma série de movimentos sociais, econômicos, políticos e culturais que 

desde o século XIV já preludiavam a Modernidade. É importante ressaltar que a 

Reforma protestante não apresenta apenas uma ruptura religiosa, mas faz parte de 

importantes e fundamentais rupturas socioeconômicas e políticas no edifício 

medieval, que formataram uma nova sociedade e, consequentemente, uma nova 

era. 

As antigas estruturas sociais, antes caracterizadas pela transcendentalização 

do mundo, dão lugar à racionalização e à moralização da vida religiosa. Essas novas 

estruturas sociais garantem lugar de destaque à Reforma Protestante na construção 

do mundo moderno38. Dentre outras coisas, a Modernidade é marcada pela 

passagem do feudalismo para o capitalismo comercial, gerando um quadro que 

possibilita compreender a ação pedagógica dos reformadores. É nesse contexto que 

Lutero reivindica ações na Educação Básica, como a criação de um sistema 

educativo universal. Tal proposta salienta a forte presença dos ideais do iluminismo, 

bem como a sua preocupação em preparar as pessoas para as exigências do novo 

momento histórico. 

Todavia é importante considerar que, apesar de as preocupações dos 

reformadores estarem em sintonia com as exigências da modernidade, a Reforma 

foi gerada no período medieval, cujo modo de agir e pensar não era estranho aos 

reformadores. Com isso ressaltamos uma característica pouco enfatizada do 

                                                                                                                                                         
cobraram o seu apoio como retribuição ao fato de terem-no protegido quando foi perseguido pela 
Inquisição. 
37 Pode-se considerar que cisma que separou a Igreja Cristã em Igreja do Oriente, conhecida como 
ortodoxa, e Igreja do Ocidente, que continuou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, foi 
um movimento de Reforma. 
38 Segundo Valdinei Aparecido Ferreira, a expressão religiosa da Modernidade é o Protestantismo 
(FERREIRA, 2008, p.63). 
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pensamento medieval. Um dos teóricos do protestantismo, Ernst Troeltsch, afirma 

que o movimento reformado não se liberta de características essenciais do 

pensamento medieval: 

 

Contudo, em sua visão fundamental das relações entre indivíduo e 
comunidade, o protestantismo é totalmente o contrário do puramente 
individualista e sem autoridade. Pelo contrário, em quase todos os ramos 
principais, ele é surpreendentemente conservador. Não conhece, 
descontando-se os grupos batistas radicais, a ideia de igualdade e jamais 
propôs a formação livre da sociedade pelos indivíduos. Se alguma vez 
existiu a igualdade, isso foi no estado de inocência do Paraíso, mas não se 
pode falar disso no mundo do pecado (TROELTSCH, 1958, p. 80). 

 

Essas considerações são contrárias à ideia de que o protestantismo tenha 

defendido a plena liberdade para o indivíduo. O processo de institucionalização 

protestante, como exigência de todo fenômeno institucional, trouxe a necessidade 

de produzir leis e regular a vida dos seus fiéis. Todavia, a Reforma representa, para 

além do fenômeno religioso, uma mudança no contexto geopolítico da Europa. 

Ademais, a concepção de livre-exame e de consciência individual foi decisiva para a 

autonomia do sujeito e da interioridade, temas importantes para o pensamento 

moderno. Valdinei Aparecido FERREIRA afirma que 

 

O protestantismo é um elemento fundamental da modernidade pelo tipo de 
experiência subjetiva propiciada. A liberdade religiosa, por si só, não 
garante o cultivo da religião como uma esfera privada. Contra a fé na 
autoridade da prédica e da tradição, o protestantismo reclama a soberania 
do homem/sujeito que faz valer seu próprio discernimento para interpretar 
as Escrituras. Afirmar que em matéria de religião na modernidade 
predomina o protestantismo não significa a prevalência numérica das 
igrejas oriundas da Reforma Protestante sobre o catolicismo ou outras 
expressões religiosas, mas somente que no mundo moderno a religião é 
cada vez mais uma questão íntima, privada. A fé e a conduta do fiel e o 
seu modo de cultuar são atributos que independem da mediação da 
autoridade “infalível” de um papa, de um padre, de um pastor ou de um 
rabino. A questão sobre o que é pecado ou não, é uma decisão da 
consciência do indivíduo perante o seu Deus. John Locke, formulando com 
clareza ímpar a condição da religião na modernidade, afirmava: “... mesmo 
Deus não salvará os homens contra a vontade deles [...] cuidar de sua 
própria salvação é exclusivo de cada pessoa”39 (2008, p.44-5). 

                                                 
39 A fonte da citação é: LOCKE, John. A letter concerning toleration. Em: SIGMUND, P. E. (ed.) The 
selected political writings of John Locke. New York/London: W.W. Norton & Company, 2005. p.126, 
135. 
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Para a tarefa a que nos propomos, consideramos que se faz necessário 

considerar as principais ideias da pedagogia dos humanistas. Dois pensadores são 

evidenciados como marca dos ideais pedagógicos do humanismo renascentista: 

Rabelais e Erasmo. Estes, juntamente com Lutero, são considerados os principais 

críticos da Escola Medieval. A reconstrução das concepções pedagógicas da 

Renascença somente se fez possível em consonância com as mudanças ocorridas 

nos meio social, político e econômico. Segundo esses críticos, essa reconstrução 

deveria ter início com a destruição do escolasticismo característico da pedagogia 

medieval, pois, segundo julgavam, a escolástica representava um problema e 

impedia o acesso à razão. 

O tema da liberdade foi a pauta do novo modelo pedagógico que se desejava 

e que se estava forjando: para desenvolver todas as suas potencialidades, o homem 

moderno deveria se ver livre dos obstáculos que o prendiam por meio de 

obrigações, disciplina e regulamentos. Não por acaso, foi um dos principais temas 

que marcaram o debate religioso da Reforma. 

Podemos observar duas tendências bem determinantes no modelo 

pedagógico do humanismo renascentista:  

 

I) A primeira é enfatizada com Rabelais, em cujos ideais pedagógicos se 

buscava o homem universal, que deve receber uma formação integral, 

aplicando-se às habilidades físicas, às artes e ao conhecimento de 

tudo, tanto teórico quanto prático;  

II) A segunda tendência é enfatizada por Erasmo, para quem a destreza 

literária, o saber das letras clássicas e o entendimento desses 

conhecimentos por meio de processos de entendimento devem pautar 

o modelo pedagógico, que privilegia um conhecimento enciclopédico. 

 

Desta forma, é possível afirmar que o pensamento pedagógico da Reforma é 

herdeiro das ideias pedagógicas humanistas. É possível observar, porém, que há 

algo de específico no pensamento educacional, que de certa forma anuncia o 
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pensamento pedagógico moderno. Rabelais e Erasmo rompem com os métodos 

medievais e redesenham o pensamento educacional da modernidade; todavia, 

pensaram uma educação fundamentalmente aristocrática.  

Lutero, por outro lado, a partir de suas concepções teológicas, irá orientar 

uma educação para a vida; à pedagogia humanista do renascentismo, acrescentou 

preocupações sociais que fizeram da escola um verdadeiro lema de sua Reforma. 

Os conflitos e os debates em que os reformadores se envolveram parecem dar 

razão à denúncia de o projeto educacional da reforma como antagônico ao 

humanista. Todavia, sem desconsiderar às controvérsias quanto às contribuições de 

Lutero para a educação, é possível compreender que suas contribuições 

possibilitaram a criação de um novo sistema educacional que defende o direito 

universal à educação.  

O tema da universalização do ensino é caro ao pensamento de Lutero, e não 

devemos ignorar que ele foi um dos primeiros defensores de uma educação pública, 

gratuita e inclusiva. Atuando politicamente em favor dessas mudanças, estendeu o 

alcance de sua reforma para a educação de seu tempo. Essa reforma exigia a 

necessidade de mudança do paradigma educacional, no que diz respeito ao método, 

ao enfoque e à postura didático-pedagógica. 

Para tanto, podemos direcionar nosso olhar para os principais temas 

pedagógicos da Reforma, considerando que seu projeto de expansão se deu com 

base em um sólido projeto educacional. Tal fato se verifica na influência exercida na 

educação dos países em que o protestantismo se desenvolveu, inclusive o Brasil. 

Segundo José Rubens Lima JARDILINO, “o protestantismo, por onde quer que 

tenha chegado, carregando consigo o ideal de mudanças sociais, tinha a educação 

como seu principal aliado” (2009, p.53). Encontramos na obra de Lutero temas 

importantes que estarão na pauta do projeto educacional da modernidade.  

Um tema a ser destacado é a discussão sobre gênero, tema de preocupação 

singular do reformador. Lutero chegou mesmo a defender a criação de escolas para 

mulheres em todas as cidades. Mesmo não rompendo totalmente com o 

pensamento medieval, não chegando a formular uma compreensão moderna sobre 

a igualdade de gênero, a preocupação de Lutero é animada pela consistência 

teológica da doutrina do sacerdócio universal do cristão. Tal doutrina não distinguia 

ninguém em dignidade nem indignidade, o que fazia o reformador igualar ao homem 
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a mulher no direito à educação. Todavia, as mulheres deveriam passar menos 

tempo na escola, a fim de que pudessem se dedicar também aos serviços 

domésticos. De qualquer forma, verificamos um avanço: se a preocupação com a 

educação da mulher não era possível na estrutura social do mundo medieval, Lutero 

expressa, com isso, o ideal de uma sociedade com mobilidade social. 

O tema da educação infantil também ocupa lugar de destaque no pensamento 

de Lutero, com uma novidade inusitada para a época: a ludicidade na educação. A 

dedicação ao tema é anacrônica, num tempo em que a criança era pouco 

considerada, vista como um adulto em miniatura, o que foi, inclusive, objeto da 

crítica de Rousseau40.  

No aspecto político, o reformador aborda o tema do financiamento da 

educação, considerando uma responsabilidade a ser dividida entre o Estado e os 

pais. Os benefícios sociais da educação deveriam ser compreendidos pelo Estado e 

pelos cidadãos, para que assumissem comprometimento político coma sua causa. 

Isso aconteceria quando a educação fosse aceita como algo mais abrangente do 

que simplesmente a formação do clero, preocupação predominante da educação 

medieval. Os novos contornos sociais que tomavam a sociedade moderna exigiam 

uma educação cidadã, devendo orientar os estudantes para o trabalho e para a vida 

urbana, a partir das perspectivas humanistas. Para possibilitar esse projeto 

pedagógico, a formação de professores deveria ser encarada com grande 

seriedade: deveria se oferecer para estes um estudo intensivo e prolongado. Carla 

Regina dos SANTOS afirma, sobre o pensamento educacional de Lutero: 

 

Sua proposta de criação e manutenção de escolas que reformulassem 
seus programas, que investissem no estudo das línguas clássicas, em 
boas obras para suas bibliotecas, que desenvolvessem novos métodos de 
ensino e considerassem a natureza de seus alunos, era uma proposta de 
escola produtora de conhecimento [...]. Lutero trouxe a responsabilidade 
destas escolas para a esfera secular, chamando a atenção para a 
educação como um imperativo ao Estado, embora reconhecesse que era 
dever dos pais empenhar-se pela educação de seus filhos, por se tratar de 
um mandamento divino. Mas, da mesma forma, tinha consciência de que 
muitos pais permaneciam com a velha mentalidade de enviar os filhos à 
escola com o intuito de garantir sua subsistência, por meio dos cargos 

                                                 
40 Ressalte-se tema importante da proposta pedagógica de Lutero: formação de professores e 
currículo da Escola. Lutero tece um grande elogio ao ato de ensinar, considerando a importância do 
ofício docente. 
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religiosos. Diante desta realidade, foi enfático em sua argumentação de 
que competia às autoridades civis intervir junto aos pais, obrigando-os a 
encaminharem seus filhos à escola (2008, p.31). 

 

Além do que temos analisado sobre Lutero, não ignoramos as contribuições 

de João Calvino no que diz respeito ao seu projeto educacional. Quando Lutero 

tornava públicas as ideias que foram consideradas o marco inicial da Reforma, 

Calvino era ainda criança: nasceu em Lyon, França, em dez de julho de 1509. Sua 

mãe era de família burguesa, possuidora de grande piedade, e seu pai era 

advogado da igreja e secretário do bispo, razão pela qual chegou a pretender que o 

filho estudasse teologia, tendo chegado a iniciar seus estudos de Filosofia e 

Teologia em 1526, no Seminário de Montaigu, onde também haviam estudado 

Erasmo e Rabelais. Ali foi Calvino fortemente influenciado por seu preceptor nos 

assuntos pedagógicos. Marthurin Cordier foi considerado por Emil Doumergue o 

primeiro pedagogo daquele tempo e o fundador da pedagogia moderna (THEMUDO 

LESSA, s/d, p.38). Mais tarde seria convidado por seu ex-aluno para lecionar e 

dirigir o Colégio de Genebra41. 

Os efeitos da Reforma já se faziam notar na França nesse período; os 

conflitos sociais que a acompanharam, bem como os conflitos subjetivos do jovem 

Calvino, o levaram ao estudo do Direito, curso realizado nas universidades de 

Orleans e de Bourges, de 1528 a 1533. Essa formação jurídica teve influência no 

estilo de escrita de Calvino, com seus textos legais e sistemáticos. 

Já em 1536 publicara a primeira edição daquela que seria considerada sua 

principal obra: As Institutas da Religião Cristã. Nesta obra já é possível observar a 

aderência de Calvino às ideias reformadas. Houve repercussão a esses escritos a 

ponto de ter sido convidado para trabalhar em Genebra na causa da reforma. A 

partir de 1537 passou a ser subsidiado, assumindo a responsabilidade de organizar 

e sistematizar a vida eclesiástica. Nessa cidade logrou certo sucesso com a 

                                                 
41 Calvino dedica a Marturin Cordiber um de seus livros, o Comentário da 1ª. Epístola aos 
Tessalonicenses. Destacamos as seguintes palavras: “Quando menino, instruído apenas nos 
rudimentos de latim, fui enviado a Paris por meu pai. Fostes-me concedido por Deus como meu 
preceptor por pouco tempo, bastante, porém, para me ensinardes o verdadeiro método de aprender e 
de tirar dele o maior proveito. A preparação que recebi de vós habilitou-me de tal maneira que todo o 
progresso que depois obtive, com justiça a vós o refiro. E quero deixar o testemunho disso à 
posteridade. Se ela tirar algum benefício de meus escritos, saiba ao menos que em parte o derivou 
de vós” (CALVINO, 2008, p.12) 
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implantação de suas ideias na igreja, também participando do Conselho da cidade 

nas questões legais. Na realização de seu trabalho, Calvino consideraria a 

importância também de dedicar-se à reforma das escolas. Estabeleceu a 

necessidade de os pais levarem seus filhos à escola sob ameaça de sanções. 

Todavia, a atuação da Igreja Reformada em Genebra foi vigilante e 

disciplinadora, o que fez gerar conflitos com a população. Como resultado, Calvino 

foi expulso da cidade junto com outros pastores, encaminhado-se a Estraburgo, 

cidade que serviu de abrigo aos perseguidos do protestantismo. Foi convidado por 

Martín Bucero para pastorear aqueles refugiados. 

Uma das marcas da Reforma nessa cidade foi a criação de escolas primárias, 

aulas de latim e cursos superiores por Jacques Sturm, e a própria criação da 

Universidade de Estraburgo por Jean Sturm (THEMUDO LESSA, p.115), um dos 

promotores da pedagogia clássica, o que ocorreu em outros lugares, com “célebres 

Academias e Universidades protestantes que começaram a aparecer no século XVI, 

além das inúmeras escolas secundárias e primárias que as Igrejas protestantes da 

Europa mantiveram e das quais algumas ainda existem” (LÉONARD, 1981, p.133). 

O contato de Calvino com as escolas reformadas em Estraburgo provocou-lhe 

muitas ideias sobre a educação, e Calvino ainda viria a visitá-las outras vezes para 

reformular seus princípios pedagógicos. 

Desafiado a dar continuidade à implementação da Reforma em Genebra, 

retornou para lá em 1540, onde dedicou seu trabalho até sua morte, em 1564. A 

reforma da cidade era considerada uma necessidade urgente, e Calvino passaria a 

dedicar-se à educação quase na mesma medida em que se dedicou aos assuntos 

da igreja e do Estado. A preocupação com a vida religiosa era central em Calvino, e 

em sua concepção o fim último da vida era a glorificação de Deus. Deus, porém, não 

é glorificado apenas pelo serviço religioso, mas em todas as atividades e esferas da 

vida. 

As questões subjetivas da religiosidade, os aspectos coletivos da vida social e 

política se entrelaçam de tal forma à necessidade de uma formação adequada que 

não é possível separa-las no pensamento do reformador francês. Para desenvolver 

sua piedade cristã, o fiel precisa ler e compreender a Bíblia e as doutrinas religiosas. 

Os males sociais, por sua vez, são frutos de ignorância das doutrinas cristãs ou de 

má índole; nos dois casos, uma formação idônea preservaria os fieis das graves 
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consequências do pecado. Calvino dedicou seus esforços à organização do sistema 

escolar de Genebra. Investiu na reforma da escola criada por Guillaume Farel em 

1536, transformando-a no Colégio de Genebra42 e criando a Academia de Genebra 

em 1559, e que viria a se tornar a Universidade de Genebra.  

A presente análise nos permite tecer considerações sobre as influências do 

projeto pedagógico da Reforma nos sistemas educacionais da modernidade e dos 

períodos que se seguiram. Notamos, nesses reformadores, uma proposta de criação 

de escolas para a formação de pessoas para atender às exigências das cidades e 

das novas conformações sociais e políticas. Com isso podemos perceber que o 

pensamento educacional da modernidade começava a ganhar seus primeiros 

contornos. Segundo Jardilino: 

 

a divisão de classes escolares por faixa etária, a nova compreensão sobre 
essas faixas, o novo currículo e a nova ordenação dos graus escolares 
representam um conjunto de modificações que, além de romper 
definitivamente com a Escola medieval vai dando o formato da educação 
da modernidade (JARDILINO, 2009, p.71).   

  

Jardilino seguiu a mesma direção de Max Weber ao analisar os impactos 

sociais da educação da Reforma, constatando que ela acarretou uma grande 

responsabilidade social e civil, o que pode ser percebido de forma mais expressiva 

nos sistemas educativos da Europa protestante. Da mesma forma André Petitat 

havia procurado mostrar que no projeto educativo de Melanchthon, grande 

sistematizador da Reforma Luterana, encontramos a estrutura da escola ocidental e 

moderna que herdamos, com o ensino divido em três classes.  

Com essa análise, jogando luzes sobre sua dimensão social da reforma 

protestante, fica evidente a impossibilidade de reduzi-la ao tema da religião. 

Também é importante observar que a pedagogia realista, tendo em Comênio seu 

principal expoente, se caracteriza como um dos melhores modelos que expressam 

as ideias pedagógicas da Reforma. Embora ainda envolto na religião, esta nova 

ênfase pedagógica chega à maturidade ao desenvolver aquilo que já era reclamado 

por Lutero, uma educação que buscava preparar o homem para a vida concreta. 

                                                 
42 Analisada por PETITAT (1994) 
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Figura 1.1. Academia de Genebra, estabelecida por João Calvino. 
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2003 (Raízes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil). 
 

 

1.5. Protestantismo e educação no Brasil 

 

Temos pesquisado há algum tempo as relações entre protestantismo e 

educação no contexto brasileiro43. Nesses estudos, pudemos verificar que a história 

do protestantismo brasileiro está marcada pelas questões relativas à educação. De 

certo modo, a preocupação com a educação resulta da compreensão que o 

protestantismo tem de sua missão, que pode ser sintetizada no seguinte debate: a 

igreja deve se ocupara somente com a evangelização e com as questões religiosas 

ou deve prover essa função primeva com outros instrumentos de transformação 

individual e social? 

Da divergência de respostas a essa questão surgiram os diversos ramos do 

protestantismo. Acrescenta-se o fato de que o culto protestante promove um 
                                                 
43 As secções sobre Protestantismo e Educação no Brasil e As escolas paroquiais do protestantismo 
brasileiro: o caso do Colégio Evangélico são resultados de pesquisas realizadas em parceria com 
José Rubens Lima Jardilino e Éber Ferreira Silveira Lima. Muitas das ideias desenvolvidas aqui foram 
trabalhadas anteriormente em artigos que publicamos juntos. Ver: PROENÇA LOPES, Leandro de; 
JARDILINO, J. R. L.; SILVEIRA, E. F. (2011; 2010). 
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esvaziamento dos aspectos simbólicos presentes nos ritos, em função da oposição, 

necessária ou imposta44, em oposição ao culto católico. Isto fez com que o culto 

protestante se concentre no discurso, o que exige o mínimo de preparo intelectual 

dos fiéis, que devem ser capazes de ler e compreender a dinâmica do culto e da 

vida religiosa pautada na observação das doutrinas. Isso fez com que as missões 

organizassem escolas praticamente na mesma proporção em que organizavam 

igrejas45. O que coloca a questão: qual o objetivo dos missionários ao oferecer 

educação ao povo? O fato é que os missionários entendiam que o desenvolvimento 

da religião protestante estava diretamente ligado ao investimento na educação, 

como exemplifica a seguinte citação, expressa nas palavras de Ashbel Green 

Simonton, um dos pais fundadores do presbiterianismo brasileiro, numa reunião de 

líderes em 1867: 

 

outro meio indispensável para assegurar o futuro da Igreja evangélica no 
Brasil é o estabelecimento de escolas para os filhos de seus membros... 
Mas é necessário não cedermos a nenhum obstáculo... O evangelho dá 
estímulo a todas as faculdades do homem e o leva a fazer os maiores 
esforços para avantajar-se na senda do Progresso (HACK, 2000, p.59). 

 

Consideramos que o ato educativo desses missionários não pode ser 

reduzido somente aos aspectos religiosos. Herdeiros do projeto político-pedagógico 

da Reforma Protestante do século XVI, os missionários enviados ao Brasil em 

meados do século XIX demonstraram-se sensíveis às questões sociais e às 

carências da realidade educacional que encontram. Concomitantemente à 

organização das primeiras igrejas protestantes em solo brasileiro, deu-se também a 

implantação de escolas bíblicas46, bem como a organização das primeiras escolas 

paroquiais. A elite paulista, principalmente, proporcionava um clima favorável às 

novas e modernas ideias pedagógicas praticadas nas escolas paroquiais, de forma 

                                                 
44 Como determinou a Constituição de 1824, em seu artigo 5º. Ver p.139. 
45 LÉONARD faz uma diferença entra as estratégias missionárias das diferentes denominações: “ os 
propagandistas batistas, brasileiros e americanos, se mostraram inicialmente desinteressados por 
todo meio de evangelização que não se exercesse de maneira direta, enquanto presbiterianos e 
metodistas fizeram acompanha-la da fundação de colégios paralelamente à fundação de igrejas” 
(1981, p.173). 
46 Conhecidas como escolas dominicais, essas são classes avulsas, organizadas nas igrejas, nas 
quais são ensinadas a Bíblia e as doutrinas. Trata-se de uma prática bastante disseminada no 
protestantismo histórico; mas para que tal empreendimento fosse possível, era necessário que as 
pessoas soubessem ler. Daí a necessidade de promover a alfabetização. 



  60

que elas acabaram dando sua contribuição para os novos rumos da educação 

brasileira. 

De qualquer forma, a ação educativa foi fundamental para a empresa 

missionária protestante. Todavia, esse aspecto permanece pouco estudado, tanto no 

que diz respeito às marcas do protestantismo na educação brasileira, quanto em 

relação a sua importância na própria História do protestantismo no Brasil. Poucos 

estudos foram feitos sobre o tema47. Pesquisadores como Hack (2000) e Mendonça 

(1984; 1990; 1991) consideram que a criação de escolas pelo protestantismo 

brasileiro foi uma estratégia missionária. Essa hipótese tem fundamentação em 

fontes históricas relevantes, como releva o seguinte documento da igreja Batista, 

citado por Léonard: 

 

Nós evangélicos estamos plenamente convencidos da superioridade dos 
nossos ideais, mas o povo culto em geral não aceita o Evangelho antes de 
ficar convencido da superioridade da cultura evangélica. Afinal de contas, a 
evangelização do Brasil implica no conflito dos dois sistemas de civilização 
(católico e evangélico), e o resultado dependerá da possibilidade de 
demonstrar a superioridade do cristianismo evangélico. Não será fácil no 
Brasil onde a vantagem do treinamento dos séculos está com os católicos. 
Os ideais, o modo de pensar, as instituições políticas e domésticas, os 
costumes e hábitos sociais do povo, o coletivismo social são influenciados 
e formados pela religião católica, e naturalmente resistem até entre os 
próprios evangélicos aos princípios de democracia e individualismo. Não 
obstante o poder maravilhoso do Evangelho na transformação imediata 
dos ideais dos indivíduos, a superioridade das doutrinas batistas não será 
demonstrada ao povo brasileiro exclusivamente no campo da 
evangelização. O povo ficará convencido pelos frutos, do Evangelho. É 
justamente no campo da educação que o Evangelho produz os seus frutos 
seletos e superiores, homens preparados para falar com poder à 
consciência nacional. O Evangelho encerra os princípios de democracia, 
individualismo, igualdade de direitos, liberdade intelectual e religiosa... Não 
é por acaso que nos países onde o catolicismo predomina maior 
porcentagem de analfabetismo48. 

 

A educação ajudaria a criar o clima favorável ao desenvolvimento da religião 

protestante. Mendonça desenvolve esta ideia como uma das hipóteses de sua tese 

doutoral (1984), a partir do seguinte questionamento: quais as razões que levaram 

                                                 
47 Os estudos clássicos sobre o tema são: MENDONÇA (1990; 1991); RAMALHO (1976); HACK 
(2000) SCHROEDER (1982); BOAVENTURA (1979; 1991). Recentemente têm sido defendidas teses 
e dissertações sobre essa temática, como procuramos destacar no primeiro capítulo. 
48 A passagem faz parte da argumentação do missionário Crabtree para o investimento nas obras 
educacionais (citado por LÉONARD, 1981, p.173-174). 
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os missionários a preocupar-se com a educação formal do povo brasileiro? Duas 

são as respostas a ser consideradas: preocupação com o desenvolvimento da nova 

igreja, uma vez que religião protestante é centrada no discurso, e necessita de 

membros letrados; ou preocupação social diante do grave quadro de analfabetismo. 

A partir desses estudos pioneiros, as pesquisas recentes sobre 

protestantismo têm considerado as relações entre Religião e Cultura com maior 

interesse. Se esses elementos são tratados como inseparáveis, conduzem as 

pesquisas sobre protestantismo e educação a partir dessa relação; daí que se pode 

afirmar que a educação não foi somente uma obra filantrópica dedicada a um povo 

atrasado, mas foi a causa importante para a trabalho religioso49. Essa é a tese 

defendida pelos autores citados até o momento. Antes de fazer adeptos, a religião 

reformada precisa fazer leitores, alfabetizar as pessoas para compreender a 

racionalidade do culto e da doutrina. Segundo Mendonça (1984), no Brasil, duas 

estratégias foram propostas para essa finalidade: 

Nas zonas rurais, os missionários deviam instruir o povo e prepará-los para o 

culto baseado no discurso, para a leitura da Bíblia e do catecismo de fé - uma fé 

laica. No campo teria se dado a aceitação do protestantismo pelos pequenos 

sitiantes, pobres e livres. A expansão desse novo sujeito religioso pela via 

econômica teria sido facilitada pela cultura cafeeira e a trilha que ela percorreu na 

economia brasileira. Formaram-se, nas zonas rurais, bases importantes para a 

cultura protestante brasileira, como se percebe no famoso quadro dos dois 

caminhos, encontrados em quase todas as casas de evangélicos na primeira 

metade do século XX. Neste quadro são apresentados dois caminhos: o largo, que 

leva à condenação, e que é relacionado às coisas da cidade; e o estreito, que 

conduz à salvação, em que se encontram as coisas relativas ao campo50. 

Nos centros urbanos era necessário preparar as elites para a transformação 

de mentalidade que fazia parte dos objetivos missionários, o que se daria por meio 

                                                 
49 Émile Léonard analisa as lutas eclesiásticas e as separações ocorridas no presbiterianismo 
brasileiro no início do século XX, considerando que a questão educacional foi um tema importante 
desse debate entre o grupo nacionalista e o grupo das missões norte-americanas. O grupo 
nacionalista reivindicava “modalidades de evangelização por meios unicamente eclesiásticos e 
religiosos, mais diretos e mais francos do que a tática demasiadamente hábil dos colégios ‘mistos’” 
(LÉONARD, 1981, p.147). 
50 A referência a esse quadro, e sua presença significativa no imaginário evangélico, ajuda a 
compreender a resistência, por parte da cultura evangélica, à teologia e à Modernidade. 
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das escolas e pela educação não-formal e informal51. A nova religião não queria 

produzir apenas uma civilização, mas um estilo de vida: o American Way of Life 

(Mendonça 1984). 

É possível situar, ou justificar, esse ethos protestante que acompanhou outros 

processos missionários desde os princípios da Reforma e pela difusão do princípio 

protestante na Europa oitocentista, que foi percussora na luta pela Educação para 

todos. Exemplo disso foi o ideal de Comênio, que não só escreveu uma 

normatização didático-pedagógica, mas organizou todo o sistema da escola básica 

na Europa reformada52. 

No Brasil, os protestantes – vindos dos EUA, país recém-dividido pela guerra 

civil – mantêm as mesmas raízes da tradição reformada no que diz respeito à 

Educação: fundar escolas. Com os missionários, chega também a experiência da 

escola de paróquia53, que depois dá lugar aos colégios americanos e, 

posteriormente, às universidades, como aconteceu nos EUA (Harvard, Princeton e 

outras). 

Não é fácil concluir se a organização de escolas no Brasil foi propaganda 

religiosa ou vocação social do protestantismo. Porém, é possível verificar algumas 

possibilidades de análise a partir de uma perspectiva político-social que teria criado 

o ambiente certo a receber a religião protestante. No caso da América Latina54 e, em 

especial, no Brasil, foram as forças políticas e econômicas do liberalismo inglês que 

permitiram a entrada do Protestantismo. Contribuíram também os interesses da elite 

                                                 
51 Amparamo-nos na conceituação definida pela professora Maria da Glória Gohn. A dimensão 
educativa informal é característica das religiões, mas o protestantismo destaca-se pelos projetos 
pedagógicos inseridos na experiência religiosa, como por exemplo, a instituição da Escola Bíblica 
Dominical. 
52 Podemos citar também o exemplo dos protestantes na França; animados pelo espírito laico, 
ajudaram a organizar a política escolar da III República. Conforme Jacqueline GAUTHERIN (2006, 
p.91) “a pequena minoria protestante exerceu uma influência notável sobre a pedagogia universitária 
e sobre a Ciência da Educação”. Na verdade é possível falar até mesmo de uma certa liderança dos 
pedagogos protestantes no governo da III República. Estes não tinham como objetivo primeiro 
protestantizar a escola, a universidade e a França, mas, sobretudo, defender a escola republicana, 
laica e propagadora da nova pedagogia. 
53 Escolas paroquiais eram escolas anexas aos templos. 
54 Estadistas como Sarmiento e Varela, preocupados em modernizar suas respectivas sociedades, 
mostravam-se animados com as viagens que fizeram aos Estados Unidos nas quais puderam tecer 
considerações sobre a influência do protestantismo na cultura (ver PROENÇA LOPES, Leandro de; 
JARDILINO, José Rubens Lima. Sarmiento e Varela. Caminos de cruces en la educación del cono sur 
en el siglo XIX. In: ARANGO, Diana Elvira Soto (et al. orgs). Educadores en América Latina y El 
Caribe: de la Colônia al siglo XIX y XX. HISULA. RUDECOLOMBIA. Ediciones Doce Calles, S.L. 
2011). 
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local que, seduzida pela ideologia do progresso, permitiu a inserção de estrangeiros 

protestantes, representantes do liberalismo social, político e econômico. É nesse 

contexto que o Brasil recebe instituições como a Maçonaria e o Protestantismo, 

entre outros: 

 

El comercio inglés, la agricultura germana – e incluso una posible 
contribución estadounidense, por medio de inmigrantes confederados – 
constituyeron la modernización del progreso. Aunque en realidad, por 
encima de todo y porque no representaba ningún riesgo político, existía el 
deseo de asimilar las ideas y practicas generadoras de la transformación 
de los anglosajones, quienes, cabe mencionarlo, habían pasado a ser 
lideres del mundo. La apertura al mundo anglosajón significó el ingreso al 
universo protestante. Este ideario y el espacio religioso originado por el 
alejamiento que se dio entre el Estado monárquico y la Iglesia (Católica) 
constituyeron factores favorables para la incursión del protestantismo en 
Brasil (MENDONÇA, 1990, p. 77). 

 

Apontamos para uma relação entre protestantismo e educação a partir da raiz 

de sua inserção no contexto nacional. Uma das principais preocupações das elites 

brasileiras e latino-americanas, em geral, era o de inserir os Estados recém-

independentes nas trilhas do progresso. Para a realização dessa tarefa, a Educação 

é o carro-chefe. Desta forma, para além da ideologia do american way of life 

presente na estratégia missionária, está o ideal do progresso. Embora tenha 

encontrado muitas resistências culturais no Brasil, é a ideia de progresso que 

permite o ingresso e a ingerência da cultura protestante no imaginário religioso do 

Brasil. É esse o campo fértil a que se refere Simonton em seus relatórios ao Board55, 

no qual os missionários exercerão suas vocações de semear o evangelho e o 

progresso da nação a partir da educação liberal. A educação protestante, por meio 

de seus seminários, escolas paroquiais e colégios do final do século XIX e começo 

do XX está inserida nessa história. 

 

 

 

                                                 
55 Board of Foreign Missions (Junta de Missões estrangeiras), de Nova York, que ficou conhecida 
simplesmente por Board. 
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1.6. As escolas paroquiais do protestantismo brasileiro: o caso do Colégio 
Evangélico 

 

A pesquisa sobre os colégios paroquiais protestantes podem nos ajudar a 

compreender o projeto educacional do protestantismo brasileiro, que desde o início 

se viu envolto em discussões sobre a educação, como já destacamos anteriormente. 

É possível compreender as escolas paroquiais como embrião do modelo protestante 

de Educação, uma vez que constituem uma das principais ações dos primórdios da 

inserção dos missionários americanos na sociedade brasileira. Além disso, é 

importante destacar também que as origens do Seminário Teológico estão ligadas 

ao Colégio Evangélico, um exemplo dessas escolas paroquiais. Ambos nasceram 

juntos, o Colégio em prédio anexo ao Seminário.  

O protestantismo brasileiro56, em especial o de missão, é portador de uma 

ideia de Reforma, que será concretizada por meio da educação que começa com a 

escola paroquial das primeiras letras e se consolida no final do século XIX com o 

apogeu dos Colégios Protestantes. É possível distinguir essas duas experiências 

educativas. 

As escolas paroquiais estavam ligadas diretamente aos aspectos religiosos 

das missões (trabalho evangelizador), possibilitando o sucesso da empresa 

missionária, uma vez que se materializava na aprendizagem pelo único livro texto – 

a Bíblia – e a participação no culto (cânticos baseados na leitura dos hinários); e os 

Colégios como obra educativa propriamente dita, pois tinham como objetivo realizar 

um novo processo civilizatório cristão. Permeavam essas duas experiências 

educativas as ideias econômicas em plena expansão na América desse período, no 

apogeu da estruturação do Império. 

O modelo educacional dos missionários protestantes ia ao encontro do que as 

elites brasileiras almejavam: formar o cidadão republicano. Podemos perceber a 

expectativa que era lançada nessas pioneiras experiências educacionais no seguinte 

registro no Correio Paulistano de 20 de agosto de 1872: “Mostraram todos 
                                                 
56 Na classificação feita por Mendonça (1985) o Protestantismo pode ser de Missão, que se compõe 
das igrejas que por qualquer motivação enviaram missionários para a América Latina; e de Imigração, 
que se compõe de assistências cúltica/pastoral àqueles que vieram por missões econômicas oriundas 
dos acordos entre Portugal, Brasil e Inglaterra e as igrejas para aqueles que imigraram por motivos 
de trabalho, como os luteranos. 
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maravilhosos desenvolvimentos, como não estamos nós brasileiros habituados a 

presenciar nas nossas escolas rotineiras do tempo colonial. Encontra-se ali o ideal 

americano – escola mista regida por mulher”57. 

As escolas paroquiais iniciam suas atividades de maneira modesta e 

improvisada, ensinando as primeiras letras. Aos poucos vão se estabelecendo na 

sociedade como um modelo que objetivava formar pessoas livres e independentes, 

aptos para atuar numa nova concepção de sociedade. Consideramos que estes 

aspectos dos colégios paroquiais devem ser mais profundamente explorados. 

Mendonça, que abordou o tema das chamadas “escolas paroquiais” protestantes, ao 

comentar o surgimento dessas escolas ao longo da segunda metade do século XIX, 

assim se expressou sobre o tema: 

 
Uma leitura dos principais historiadores das denominações protestantes no 
Brasil mostra enfaticamente que as escolas paroquiais iam sendo 
fundadas continuamente, simultaneamente às igrejas. As escolas parecem 
ser um complemento natural para as igrejas. Mesmo assim, essas escolas 
paroquiais permanecem misteriosas em relação aos seus objetivos 
principais, métodos, currículos, professores, etc. (MENDONÇA, 1994, p. 
77)58. 

 
Certamente que a expressão usada por Mendonça, chamando essas escolas 

de “misteriosas, pode ser considerada exagerada, e pode provocar equívoco. Mas 

podemos tentar compreender o que quis explicar o autor. Temos acesso a estudos 

sobre colégios evangélicos que acabaram se tornando instituições importantes no 

país59, como o Mackenzie, da igreja Presbiteriana, e o Colégio Piracicabano, da 

igreja Metodista. Permaneceram pouco conhecidas, no entanto, as “escolas 

paroquiais”; escolas que cumpriram seu papel como apoio da propaganda religiosa e 

depois acabaram extintas. Muitas dessas escolas, devido a condições de 

precariedade, acabaram não deixando muitos vestígios de sua existência. 

                                                 
57 A nota faz referência ao Colégio Americano, citado por THEMUDO LESSA (1938, p. 106). 
58 Este texto foi apresentado no Simpósio sobre Protestantismo e Educação na América Latina, 
evento organizado pela CEHILA (Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina), em 
1990, nas dependências da faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em São Bernardo do Campo, 
São Paulo. Os estudos e palestras foram publicados em 1994, em inglês, sob os auspícios da 
Universidade de Manitoba, do Canadá. 
59 São referência estudos como os de Jether Pereira Ramalho (1976) e de Osvaldo Henrique Hack 
(1985), que analisam a contribuição educativa dos protestantes no Brasil. 
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Recentemente, algumas dessas escolas têm despertado interesse nos 

pesquisadores60. 

O Colégio Evangélico é um representante dessas escolas de paróquia. 

Organizado pela Igreja Presbiteriana Independente, foi fundado em São Paulo no 

ano de 1905. Nele encontramos os mesmos ideais e preocupações pedagógicas 

que marcaram a prática missionária evangelizadora protestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 . Professores e alunos no Colégio Evangélico (1912). No centro, Eduardo Carlos 
Pereira. 
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2003 (Raízes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil). 

 

 

O Colégio Evangélico foi idealizado e fundado por Eduardo Carlos Pereira, 

pastor presbiteriano e reconhecido gramático61. Foi professor da cadeira de 

Português no Gimnasio da cidade de São Paulo, admitido por concurso público em 

1895. Em 1888 assumiu o pastorado da Igreja Presbiteriana de São Paulo, 

assumindo a partir daí papel de notável liderança no protestantismo brasileiro. 
                                                 
60 Ver, por exemplo, a dissertação de Eneida Ramos Figueiredo, As Escolas Paroquiais Protestantes 
em Brotas no final do século XIX (2001). 
61 Suas gramáticas da língua portuguesa foram publicadas anos a fio, na primeira metade do século 
XX, e ficaram conhecidas, por exemplo, pela geração de Evanildo Bechara como a Bíblia das 
Gramáticas. 
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Exercendo essa liderança, em 1903 conduziu um movimento de independência da 

igreja presbiteriana no Brasil em relação à sua matriz nos Estados Unidos, 

organizando assim a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

Eduardo Carlos Pereira tornou-se opositor do Colégio Mackenzie, projeto 

educacional de maior destaque. Segunda Pereira, a independência presbiteriana no 

Brasil era algo a ser conquistado, e dependeria de uma proposta educativa voltada 

para a “educação sistematizada dos filhos da Igreja pela Igreja e para a Igreja”62. 

Pereira não rivalizou diretamente com o projeto do Mackenzie, apesar de se 

posicionar contrário ao método da evangelização indireta praticado ali. Estava em 

questão uma disputa política mais ampla. Ao optar pelo projeto do Mackenzie, as 

missões estrangeiras criavam uma série de dificuldades para que os pastores 

brasileiros desenvolvessem suas práticas e conquistassem sua autonomia. Em carta 

a Chamberlain, fundador do Mackenzie, Pereira discute a questão: 

 

Não tenho preconceitos vãos contra o Colégio, e apesar da política errada 
dos Boards, reconheço agradecido suas boas intenções. Julgo que o 
desligamento dos missionários dos presbitérios nativos virá restaurar, com 
o tempo, a paz e mútua confiança pela qual tanto almejo. Com esse 
desligamento os missionários não poderão impedir, com seus votos, que a 
Igreja faça a sua parte na educação de seus filhos. Quanto ao Mackenzie, 
uma vez que o Board tem fé no trabalho, isto é, nos seus métodos ele 
continuará onde está, cumprindo sua missão e merecendo das igrejas 
evangélicas maior ou menor apoio, conforme a maneira por que 
desempenhe essa mesma missão. Certo não faremos guerra mesquinha 
ao Mackenzie, ainda mesmo que não concordemos com os seus métodos; 
somente o que ele não tem o direito é impedir, com os votos dos 
missionários, no Sínodo, que a Igreja ponha em prática os seus63. 

 

A primeira finalidade dessa educação era formar bons presbiterianos, que 

assumiriam a causa da propaganda religiosa. Também se procuraria identificar nos 

alunos potenciais vocações, para prepará-los a desempenharem a função de 

pastores. Nesse sentido, as escolas paroquiais deveriam funcionar à guisa de um 

“seminário menor”, uma escola de preparação de jovens para o serviço religioso 

protestante. 

                                                 
62 O próprio Pereira assim declarara, no ano de 1902. Ver RODRIGUES, 1983, p.26. 
63 Carta de 21/6/1902, citada por LÉONARD, 1981, p.154-155 
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Pereira raciocina a partir do seu contexto urbano, uma cidade que se 

colocava, no começo do século XX, como um novo e importante polo do 

desenvolvimento econômico no Brasil. Uma escola paroquial de um centro urbano 

em crescimento deveria ser, em seu entendimento, um ponto de irradiação da 

religião protestante, a partir da formação de quadros de liderança.  

Com essa visão, Pereira organizou, em 1901, a Escola Paroquial e o 

Externato Evangélico para atender aos filhos dos protestantes da cidade de São 

Paulo. Com isso a religião presbiteriana em São Paulo teria, segundo suas 

expectativas, o suporte educativo para prosperar no ambiente urbano em que estava 

inserindo-se. Em 1903 surgia a Igreja Presbiteriana Independente, como resultado 

da cisão com a Igreja Presbiteriana. Em sequência a esse projeto, em 1905 foi 

organizado o Colégio Evangélico, simultaneamente ao Seminário Teológico de São 

Paulo, explicitando a estratégia adotada e respondendo aos ideais do grupo 

organizado na igreja Independente. 

Os objetivos do colégio foram expressos da seguinte forma: “‘finalidade geral’ 

– ‘oferecer, aos filhos das igrejas evangélicas, educação intelectual, moral, e 

religiosa’, e ‘especial’ – ‘verificação e preparo das vocações ministeriais da Igreja 

Presbiteriana Independente’” (Colégio Evangélico da Igreja Presbiteriana 

Independente, em O Estandarte, 16/11/1905, p.1). 

O Colégio Evangélico foi organizado com a tarefa de gerir os cursos primário 

(3 anos), intermediário (1 ano) e secundário (5 anos). Assim, estruturava-se a 

formação ideal para os “filhos dos crentes”, lembrando a expressão utilizada pelo 

próprio Eduardo Carlos Pereira em sua Plataforma de 190264. Assim Eduardo Carlos 

PEREIRA expôs seus planos para o Colégio Evangélico: 

 
Nele receberemos os filhos dos crentes de todas as procedências, 
facilitando a entrada por meios moderados; dar-lhes-emos um ensino 
esmerado, cuidadoso e desenvolvido. Durante anos serão eles o objeto de 
constante observação, e aos que revelarem aptidão ou vocação divina 

                                                 
64 Documento que elaborava os principais argumentos para a independência da igreja nacional: 1. 
Independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do Brasil; 2. Desligamento dos 
missionários dos presbitérios nacionais; 3. Declaração de incompatibilidade da maçonaria com o 
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; 4. Conversão das missões nacionais em missões 
presbiterianas ou autonomia dos presbitérios na evangelização de seus territórios; 5. Educação 
sistematizada dos filhos da Igreja pela Igreja e para a Igreja (O Estandarte, 6/3/1902, grifos 
nossos). 
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aconselharemos a que se matriculem na aula ou faculdade teológica (O 
Estandarte, 27/4/1905, p.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1.3. Propaganda do Colégio Evangélico 
Fonte: Jornal O Estandarte, 13.04.1905 
Nesta nota veiculada durante os meses que antecederam a inauguração do Colégio podemos notar, 
entre outras coisas, a preocupação com o sentido religioso: “Sendo o Colégio da Egreja e para a 
Egreja, só serão admitidos os alumnos cujos paes forem ligados a qualquer egreja evangelica, afim 
de que não seja neutralizada a influencia religiosa” (em O Estandarte, 27/04/1905, p.4). 
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A trajetória do Colégio Evangélico manteve-se à orientação de dentro da 

orientação de seu idealizador, em direção contrária ao caminho do Mackenzie. 

Pereira entendia que este colégio, ao optar pelo método da evangelização indireta, 

buscava influenciar as classes dominantes, mais com um discurso moral do que 

religioso. O Colégio Evangélico seguiria com sua proposta conservadora. 

Por alguns anos, o Colégio Evangélico conseguiu formar turmas em suas 

dependências. O quadro docente se destacava por sua qualidade. Alguns dos 

mestres tinham atuação destacada como professores concursados dos Ginásios de 

São Paulo e Campinas. Estudaram no Colégio Evangélico pessoas como Orígenes 

Lessa (escritor e jornalista) e Lívio Teixeira (professor da USP). Embora a ênfase 

fosse religiosa, o Colégio Evangélico não descuidou dos conteúdos. Porém, a falta 

de recursos financeiros da Igreja Presbiteriana Independente foi decisiva para fazer 

minguar o projeto do Colégio Evangélico. Somava-se a isso a orientação 

conservadora de fechar-se para filhos de não crentes, o que fez com que a procura 

pelo colégio fosse cada vez menor. No jornal O Estandarte de 23 de Novembro de 

1922 recomendava às Igrejas: 

 

Nossa Igreja não pode manter um tal Colégio. Para o pouco de alunos que 
há seria mais conveniente fazê-los instruir-se em outros estabelecimentos 
de educação, como por exemplo, o Mackenzie College, cujo diretor, Dr. 
Waddell, fez ao nosso Sínodo ofertas nesse sentido. 

 

Em meio a essas dificuldades, no ano de 1922 o Colégio Evangélico encerrou 

suas atividades, um ano antes da morte de seu idealizador e fundador, Eduardo 

Carlos Pereira. A Faculdade de Teologia enfrentou problemas semelhantes, mas 

manteve-se como forma de dar continuidade a seus objetivos fundantes. 
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2. O SEMINÁRIO TEOLÓGICO DE SÃO PAULO 

 

 O Seminário Teológico de São Paulo foi fundado em 21 de abril de 1905, sob 

a bandeira nacionalista de Eduardo Carlos Pereira. Assumindo o objetivo de 

fomentar no Brasil o pensamento humanístico-teológico dos protestantes, formou, 

nesses mais de cem anos de história, a grande maioria do clero reformado para 

atuar na jovem e nascente igreja de tradição Reformada no país, outorgando, de 

certa forma, grau de bacharelado em Teologia. Por vários momentos essa formação 

era legalmente aceita. Em outros momentos, com mudanças na legislação, mantinha 

o “status” de formação superior, mas não legalizava o diploma. Na atual legislação 

foi recentemente credenciado pelo MEC65. 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

A obra presbiteriana tem início no Brasil com a chegada de Ashbel Green 

Simonton, em 1859. Um dos empreendimentos desse missionário para consolidar a 

empresa presbiteriana no Brasil foi a criação de um seminário no Rio de Janeiro em 

14 de maio de 1867. Esse esforço consistia na tentativa de conceder formação 

adequada a jovens promissores que deveriam atender a enorme demanda de 

evangelização encontrada pelos missionários. Simonton apresentou desta forma 

seus argumentos em defesa da formação teologia: 

 

Aqueles que mostrarem alguma vontade e aptidão para serem 
ministros da palavra de Deus, deverão ser provados e desenvolvidos 
por estudos próprios para esse fim. Neste século importa que os 
ministros de Cristo sejam instruídos não só nas doutrinas da salvação, 
mas também nas ciências a fim de que sejam capazes de dar uma 
razão de sua fé em resposta aos que contradizem a verdade. Todo o 
conhecimento é útil para o pregador do evangelho66. 

                                                 
65 Autorizado pelo MEC mediante a Portaria nº 63, de 14 de Janeiro de 2009; Reconhecido mediante 
a portaria nº 251, de 31 de Dezembro de 2012. 
66 Discurso de Simonton na reunião do presbitério do Rio de Janeiro, em 1867, em MOURA, Paulo 
Viana de. Escola de Pastores – Elite intelectual e Presbiterianismo. Londrina: UEL, 2001. p.24 
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Esta instituição escolar ficou conhecida como Seminário Primitivo, e foi 

instalada em um sobrado com três pavimentos na Praça da Aclamação67. Simonton 

faleceu no mesmo ano em que fundou o Seminário Primitivo, que funcionou até 

1870. A educação teológica continuou acontecendo por meio de classes avulsas, 

criadas de modo paliativo. Segundo THEMUDO LESSA, foram criadas classes do 

mesmo tipo em São Paulo, Campinas, Recife, regiões estratégicas (1938, p.317). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Seminário Primitivo do Rio de Janeiro 
Fonte: Annaes da 1ª Egreja Presbyteriana de S. Paulo 

 

 
                                                 
67 “Os três pavimentos eram alugados pela missão. O primeiro foi destinado ao culto divino, no vasto 
salão da frente. Nos fundos a escola parochial e no centro o deposito de livros. O segundo andar era 
de uso exclusivo do Seminario e alli residiam os estudantes. No terceiro morava o poeta Santos 
Neves. Sua esposa, D. Gervasia Neves, era diretora da escola parochial e organista da egreja”. 
(THEMUDO LESSA, 1938. p.111-2) [grafia da época] 
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Não devemos olvidar o fato de que as missões presbiterianas no Brasil eram 

fortemente marcadas pelo contexto da guerra civil nos Estados Unidos, fomentada 

em grande parte pelo tema da escravidão, de forma que havia a Igreja do sul, mais 

conservadora, e a igreja do norte, mais aberta. 

A mesma animosidade tomava conta do debate sobre a formação teológica. 

Destacava-se, nesse ponto, o debate divergente entre dois projetos: a criação de um 

seminário em Campinas, anexo ao Colégio Internacional; ou um seminário anexo ao 

Colégio Americano (futuro Mackenzie), em São Paulo68. Obviamente não se tratava 

somente de uma questão geográfica, mas de questões políticas. Blackford e Howel, 

da missão do norte, representavam os interesses na criação de uma rede de escolas 

paroquiais e o estabelecimento da Training School no Colégio Americano, que 

deveria servir como curso teológico para formar pastores e como curso normal para 

formar professores para as escolas paroquiais; por outro lado, Morton, da missão do 

sul, defendia um seminário que formasse a “futura liderança social brasileira”69 no 

Colégio Internacional. 

 A educação teológica permaneceu objeto de discussões até a realização do 

primeiro Sínodo Presbiteriano no Brasil, em 6 de setembro de 1888. Dentre as 

comissões sinodais, uma tinha a incumbência de dar parecer sobre a criação de um 

seminário teológico. John Rockwell Smith foi o relator da comissão que apresentou 

parecer recomendando “como interesse da mais alta importancia, que o Synodo 

estabeleça um seminario ou classe theologica o mais breve possível” (citado por 

THEMUDO LESSA, 1938, p.317). 

 Nessa ocasião houve, todavia, apenas o apelo pela necessidade da criação 

de um seminário, fato que demoraria ainda quatro anos para ser concretizado, após 

a realização do segundo Sínodo, que decidiu estabelecer um seminário em Nova 

Friburgo, inaugurado em 15 de novembro de 1892, sob responsabilidade de Smith. 

Logo depois, em fevereiro de 1893, teve início em São Paulo o Instituto Teológico, 

por iniciativa de pastores nacionais, representados principalmente por Eduardo 

Carlos Pereira e Álvaro Reis. O Instituto Teológico de São Paulo viria a adquirir um 

                                                 
68 O modelo de organização desses colégios já foi analisado anteriormente. Ambos eram colégios 
organizados e mantidos pela igreja Presbiteriana.  
69 Ver Boanerges RIBEIRO, 1987, p.212-3 
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terreno de 5 mil metros quadrados, na rua Maranhão, onde se lançou a pedra 

fundamental para a construção de um prédio em 1898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Edifício da Rua Maranhão 
Fonte: Acervo da FATIPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Mesa examinadora e alunos do Seminário na Rua Maranhão, 1899. 
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2003 (Raízes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil). 
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Todavia, a questão educativa ocupou lugar de destaque nas discussões sobre 

os projetos da Igreja Presbiteriana. Essas discussões não trataram sobre as escolas 

paroquiais, uma vez que eram entendidas como responsabilidade das igrejas locais; 

mas os colégios eram organizados numa perspectiva conjuntural, estando a cargo 

das missões estrangeiras, o que provocou discussões mais acirradas sobre a função 

que esses colégios deveriam exercer, como procuramos demonstrar ao tratar do 

caso do Colégio Evangélico. 

 Os nacionalistas se demonstravam temerosos de que a empresa educacional 

protestante perdesse seu potencial de evangelização direta. Mas as decisões do 

Board indicavam a concentração de esforços na obra educativa, animados 

certamente com as expectativas geradas pelas breves experiências dos colégios 

existentes. Estes colégios nasceram de iniciativas particulares, para atender a 

demandas mais urgentes das igrejas estabelecidas. Mas o fato é que despertaram o 

interesse de parte da sociedade por representarem ares de modernização, de que 

estava ansiosa a elite brasileira. 

G. Nash Morton, por exemplo, organizou o Colégio Internacional em 

Campinas no ano de 1869, o qual abandonara para abrir em São Paulo o Colégio 

Morton dez anos depois. Como nos indica LÈONARD, por ali passaram nomes como 

Júlio de Mesquita, Carlos de Campos e J. Pereira de Queiroz, membros da elite 

paulistana (1981, p.134)70. O Colégio Morton funcionou somente até 1884, e em São 

Paulo as atenções passaram a ser dirigidas ao Colégio Americano, que viria a se 

tornar o empreendimento educacional de maior sucesso no presbiterianismo 

brasileiro. 

 O Colégio Americano teve início em 1870 com aulas ministradas pela esposa 

do missionário Chamberlain em sua casa. As aulas eram oferecidas principalmente 

a crianças de famílias protestantes que sofriam com a intolerância religiosa. Apesar 

do início modesto, as aulas começaram a ser procuradas por um número cada vez 

maior de pessoas e a ganhar prestígio. Em 1876 precisou estabelecer-se em local 
                                                 
70 Sobre a estratégia de Morton, é interessante a observação de Boanerges Ribeiro: “Morton quer os 
filhos da elite nacional, para educá-los no modelos cultural protestante, ainda que não venham a 
tornar-se protestantes. Visa a realizar um tipo de ser humano análogo ao das classes dirigentes de 
seu estado natal, berço de estadistas norte-americanos e pais de sua pátria; pretende lançá-los 
contra o “status quo”, como agentes de mudanças sociais, que julga necessárias (citado por Leontino 
Farias dos SANTOS, 1998, p.28). Por ocasião do falecimento de Morton, nos Estados Unidas, este 
fora saudado pelo jornal O Estado de São Paulo, propriedade de seu antigo aluno, como o “protótipo 
de educador” (LÉONARD, 1981, p.134). 
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apropriado na famosa esquina que seria imortalizada bastante mais tarde pela MPB, 

no encontro da Avenida Ipiranga com a São João71. Não houve a preocupação de 

restringir o colégio somente aos meios protestantes, inclusive no corpo docente, 

uma vez que deste faziam parte o jornalista Rangel Pestana e o poeta Teófilo Dias. 

 
 

Figura 2.4. Colégio Americano, em 1911.  
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2003 (Raízes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil). 

 

O sucesso era evidente, reforçado pelas atenções políticas que também 

despertara. Em 1878, ao visitar São Paulo, D.Pedro II visitou o Colégio Americano, o 

mesmo fazendo em Campinas ao Colégio Internacional, nos dois casos 

demonstrando entusiasmo pelas práticas pedagógicas que presenciara, embora com 

reservas ao aspecto religioso. Alguns anos mais tarde, já na experiência da 

República, uma das professoras do Colégio Americano, Miss Marcia Percy Brown72, 

                                                 
71 Sampa, de Caetano Veloso. 
72 Tema ainda a ser mais explorado nas pesquisas é a atuação de educadoras protestantes na 
educação pública em finais do século XIX e meados do século XX. Destacaram-se Miss Brow, na 
Reforma Caetano de Campos, em São Paulo, 1890, e Miss Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, 
na mesa reforma e também na Reforma João Pinheiro-Carvalho de Brito, em Minas Gerais, 1906. 
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foi convidada pelo governo de São Paulo para organizar escolas-modelo. A uma 

dessas escolas, o Grupo Escolar do Carmo, foi dado seu nome73. 

Com o crescimento do colégio, Chamberlain viu-se obrigado a convidar para 

assumir a direção o Dr. Horacio Lane em 1884, que não estava ligado à missão 

religiosa. No ano de 1886 o Board assumiu a responsabilidade pelo colégio, 

mantendo o Dr. Lane com a responsabilidade da direção, concedendo-lhe o título de 

Missionário. Tais decisões demonstravam a importância conferida à obra educativa. 

Por outro lado, lembra-nos Léonard, o título de missionário conferido ao Dr. Lane o 

tornara conselheiro e superintendente dos pastores formados no Brasil, o que 

revelava também a direção dada pelo Board à instrução teológica dos incumbidos 

com a obra religiosa (1981, p.136). 

É certo que os missionários continuaram empenhados em seus trabalhos, que 

não foram prejudicados por essas decisões, mas as relações da obra educativa com 

a obra religiosa e o próprio sentido daquela eram objetos de intenso debate. O 

protestantismo brasileiro avançava entre “aristocratas e caipiras” como resultado do 

trabalho da evangelização direta dos pastores formados em solo nacional, que 

passaram a buscar a autonomia da igreja brasileira, enquanto parte dos missionários 

estrangeiros “acreditavam que o êxito da evangelização dependeria em parte da 

criação de uma atmosfera e de uma mentalidade estrangeira nos estabelecimentos 

de ensino em que as qualidades pedagógicas tomaram logo o primeiro plano” 

(LÉONARD, 1981, p. 136), ao passo que o lema defendido por Eduardo Carlos 

Pereira bem representava as ideias dos pastores brasileiros: uma educação pela 

igreja e para a igreja. 

A questão educativa tornara-se pedra de toque na relação dos pastores 

nacionais com a missão estrangeira. Outros temas se somaram ao debate, como a 

questão maçônica e a escravidão, o que levou ao cisma de 1903, que consistiu na 

divisão do Presbiterianismo brasileiro, que passava a contar com a Igreja 

Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana Independente, esta representada pelos 

nacionais. O Seminário Teológico de São Paulo é um dos desdobramentos desta 

cisão, tornando-se uma das principais bandeiras da nova denominação. 

                                                 
73 O governo paulista reservou ainda distinções a outros educadores presbiterianos: os nomes de 
Eduardo Carlos Pereira e Erasmo Braga também foram dados a grupos escolares, também 
homenageados como nome de logradouro na vila D. Pedro I e em Osasco, respectivamente, além de 
Remigio Cerqueira Leite, em Santana (THEMUDO LESSA, 1938, p.433). 
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2.2. O início do Seminário após o cisma (1905-1929) 

 

 Como fruto da cisão de 1903, a igreja independente permaneceu com o 

templo da Primeira Igreja de São Paulo. O prédio da Rua Maranhão, todavia, 

permaneceu como propriedade do Sínodo, o que significava que o grupo 

independente ficou sem o Seminário. O grupo independente assumiu como 

prioridade a criação de um espaço de formação teológica, promovendo campanhas 

para construção do Colégio Evangélico e do Seminário Teológico de São Paulo, 

inaugurados em 21 de abril de 1905, nos fundos do templo da Primeira Igreja, que 

na ocasião estava localizado na Rua 24 de maio, número 23474. O templo 

permaneceu aí até 1955, quando foi construída uma Catedral em estilo gótico, uma 

das primeiras e ainda das poucas neste estilo dentro do protestantismo brasileiro. 

Depois de algum tempo o seminário funcionou numa casa na Rua Vitória; e em 22 

de janeiro de 1914 foi inaugurado um majestoso prédio na Rua Visconde de Ouro 

Preto, que passaria a abrigar o Seminário75, além da Escola Paroquial da Primeira 

Igreja, o Colégio Evangélico e as oficinas do jornal O Estandarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5. Templo da rua 24 de Maio 
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2003 (Raízes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil). 

                                                 
74 Do salão do fundo ao templo, o primeiro andar foi usado como dormitório e os dois andares à frente 
comportavam as salas de aulas. 
75 O Seminário tem uma história itinerante; podemos perceber no período e nos endereços citados 
que esteve sempre por perto da 1ª Igreja. 
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O programa inicial do curso está assim disposto: História eclesiástica, moral, 

história da filosofia, Introdução à Bíblia, teologia sistemática, hermenêutica bíblica, 

governo da igreja e homilética, sendo acrescentado ao final do mesmo ano a 

disciplina de Física e História Natural. Eduardo Carlos Pereira assumiu a direção do 

Seminário, auxiliado por Albertino Pinheiro. O curso teve início com dois alunos, e 

após um mês eram quatro os alunos recebidos pela Diretoria e três os que estavam 

sendo avaliados para admissão. O corpo docente era composto pelo próprio 

Eduardo Carlos Pereira, além de Albertino Pinheiro, Saulo Ferraz, Odilon Moraes, 

Carlos Pereira de Magalhães, Adelaide Molina e Esther Leme, que dividiam suas 

aulas entre o Instituto Teológico e o Colégio Evangélico76. 

 

 

Quadro 2.1. Regimento Interno da Faculdade de Theologia (1926): 

I. Haverá estudos obrigatórios das sete e trinta ás dez e trinta (ou em horário equivalente, 
para os que tiverem aulas nessa occacião) e das vinte às vinte e duas horas, guardando-se 
o necessario silencio. 
II. Os que tiverem necessidade especial de prolongar os estudos além das vinte e duas 
horas, devem obter permissão e estudar sem incomodo para os demais. 
III. Não haverá estudos obrigatórios aos sábados á noite e nem nos dias que a Faculdade 
considerar feriados. 
IV. Será facultativo, para os estudantes de teologia, o estudo em uma noite da semana, para 
assistirem a culto publico. 
V. É preciso obter permissão para o estudante permanecer fóra, depois das vinte horas, 
alem dos casos acima expostos. 
VI. Será obrigatória a todos os estudantes a frequencia aos cultos do estabelecimento. 
VII. Á hora das aulas, devem os estudantes de theologia estar nas salas, á espera dos 
professores. 
VIII. Ás vinte e duas horas será fechado o estabelecimento, e os estudantes, apagadas as 
luzes, guardarão logo absoluto silencio (sendo que aos domingos a luz deve apagar-se ás 
vinte e duas horas e meia) 
IX. Ninguem poderá ausentar-se da cidade sem licença prévia (mesmo nos dias feriados, 
nos casos dos estudantes de preparatórios). 
X. Todos devem tomar o maior interesse na limpeza e conservação do edificio e objectos de 
uso e na manutenção da ordem geral da casa. 
(o presente Regimento visa os estudantes de theologia e os prepatorianos que vivem no 

estabelecimento). 

 

                                                 
76 O jornal O Estandarte é fonte privilegiada sobre informação desse período; ver as edições do mês 
de abril e maio daquele ano. 
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O Instituto Teológico elevou os ânimos dos independentes, que consideram 

sua criação a consolidação do projeto nacional, do qual o cisma de 1903 fora um 

infeliz e inevitável capítulo. A autonomia da igreja nacional era defendida por 

Eduardo Carlos Pereira desde seu envolvimento com o trabalho religioso. Formado 

em Teologia em 1880 e ordenado pastor um ano mais tarde, Pereira começara seu 

trabalho já preocupado com as questões autóctones. Sensível às dificuldades de 

acesso às principais obras teológicas disponíveis, todas em língua estrangeira77, 

organizou em 1883 juntamente com Remígio de Cerqueira Leite, a Sociedade 

Brasileira de Tratados Evangélicos, dedicada à publicação de obras, e quase 

exclusivamente formada de pastores nacionais. Essa sociedade conseguiu 

sobreviver com recursos das igrejas brasileiras sem precisar contar com recursos 

das missões estrangeiras. Sobre essa realização assim se manifestou Pereira: “Era 

o primeiro ensaio de uma cooperação brasileira independente para um trabalho 

commum de evangelização, era o prenuncio sagrado da independencia 

ecclesiastica” (THEMUDO LESSA, 1938, p.229). 

Em 1886 Eduardo Carlos Pereira apresentou ao Presbitério o Plano de 

Missões Nacionais, projeto que objetivava a criação de um fundo que permitisse, 

sem auxílio financeiro do Board: a manutenção de pastores; a manutenção de 

evangelistas; a manutenção de professores e estudantes do ministério. O presbitério 

aprovou a nomeação da Comissão de Missões Nacionais, da qual Pereira foi eleito 

presidente. Como resultado dos trabalhos da Comissão, em 1887 teve início a 

publicação da Revista das Missões Nacionais, um importante periódico do 

protestantismo brasileiro.  

É possível afirmar que a atuação dos nacionais, encabeçados por Eduardo 

Pereira, fez constar no Sínodo de 1888 a decisão sobre a educação teológica, 

datando daí o início da luta da igreja brasileira pelo seu seminário, ao menos na 

visão de seu líder. A realização do Seminário Teológico de São Paulo não foi 

encarada apenas como uma conquistada igreja Independente, mas como a 

materialização do projeto dos pastores nacionais. Daí que Pereira tenha se 

empolgado tanto com a inauguração do Seminário, como pode ser lido em matéria 

                                                 
77 Essas dificuldades consistiam em obstáculos de acesso, dificuldades de leitura ou até mesmo 
leituras não proveitosas em função de traduções mal feitas. 
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publicada no jornal O Estandarte, justamente um registro do discurso da 

inauguração pelo próprio Pereira: 

 

É solenne para nós este momento, e será elle para sempre memoravel em 
nossos annaes. [...] Ha dezessete annos que miramos estas alturas; ha 
dezessete annos que subimos as escarpas alcantiladas que nos 
conduziram ao cismo do Fasga, donde nos é dado descortinar, nas visões 
do Senhor, a Chanaan de nossos destinos (O Estandarte, 27/04/1905, 
p.1). 

 

 Os passos dados pelo Sínodo de 1888 culminaram, como já dissemos, no 

seminário de Nova Friburgo em 1892 e no Instituto Teológico em São Paulo um ano 

depois, no edifício construído na Rua Maranhão, sob auspícios das igrejas 

brasileiras. A perda do edifício no cisma de 1903 representou um duro golpe no 

orgulho dos nacionais, que se empenharam na urgente tarefa de organizar seu 

próprio lugar de formação teológica. Daí o clima festivo das palavras de Pereira, 

bem como de vários que registram suas congratulações pela inauguração do 

Seminário Independente. Se o cisma foi resultado inevitável das divergências que se 

estabeleceram, é a inauguração do Instituto Teológico que marca definitivamente a 

conquista da liberdade que reivindicavam os pastores brasileiros. No mesmo texto 

citado, Pereira prossegue: 

 

Somos livres hoje, graças a Deus: somos independentes. Chegamos ao 
ponto culminante de poder affirmar essa liberdade e independencia 
lançando, por ordem de nosso concílio superior os fundamentos do 
Collegio Evangélico annexo ao Instituto Theologico. Assim a inauguração 
de hoje é, historicamente, a mais genuína proclamação da independencia 
espiritual da Egreja Presbyteriana Brazileira, é o escopo de dezessete 
annos de luctas, é a meta da carreira que nos estava proposta (O 
Estandarte, 27/04/1905, p.1)78. 

                                                 
78 Naquele ano o dia 21 de Abril coincidiu com duas datas comemorativas: sexta-feira da Paixão e 
Tiradentes. Eduardo Carlos Pereira faz menção ao fato ressaltando que ambas ocasiões são marcos 
de luta por liberdade. 
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Figura 2.6. Edifício da Rua Visconde de Ouro Preto. 
Fonte: Acervo da FATIPI 

 

2.3. O Seminário Unido (1930-1932) 

 

Nos anos posteriores houve um esfriamento do entusiasmo inicial, e mesmo 

do vertiginoso crescimento, dos independentes, como desdobramento do processo 

de institucionalização e também do desgaste da polêmica com os presbiterianos, 

que na década de 1920 não despertava interesse em nenhum dos grupos. Em 1916 

aconteceu o Congresso do Panamá, evento que dedicou boa parte das discussões à 

ação social das igrejas protestantes e à necessidade de uma maior cooperação 

interdenominacional. Deste evento participou Eduardo Carlos Pereira, juntamente 

com líderes presbiterianos como Erasmo Braga e Álvaro Reis. Um dos resultados 

desse congresso foi a criação do Seminário Evangélico do Rio de Janeiro 1921. 

 Em 1923 faleceu o líder Eduardo Carlos Pereira. Somaram-se a este outros 

elementos que dificultaram a manutenção do Seminário Teológico de São Paulo. A 

existência de poucos alunos era outro fator79 que ajudava a tornar pequena a receita 

                                                 
79 Sobre isso Roldão Trindade Ávila registra: “A lamentação apenas era tanto alimento [a qualidade 
das aulas] para tão poucos alunos” (AVILA, 1983, p.52). Rubens Cintra Damião acrescenta que até a 
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do Seminário. A maior fonte de recursos da escola era as ofertas das igrejas 

levantadas para essa finalidade específica. O tesoureiro da igreja publicava 

periodicamente em O Estandarte um quadro indicando os valores dessas doações 

até a década de 20. A maior parte dos alunos era mantida por essas doações. 

 Devemos considerar ainda a crise econômica em função da quebra da bolsa 

de Nova York em 1929. A economia brasileira no período era baseada 

principalmente na exportação do café, e a referida crise faz sentir seus efeitos no 

Brasil. A maior parte das igrejas presbiterianas independentes estava situada nas 

regiões cafeeiras, sentindo fortemente o golpe da crise. As outras denominações 

também sentiam impactos dessa crise, o que provocara o início de tentativas de 

sistemas de cooperação interdenominacionais. Essa iniciativa resultou no 

empreendimento do Seminário Unido no Rio de Janeiro, no local em que funcionava 

o Seminário Evangélico. Devido às dificuldades financeiras para a manutenção do 

Seminário, o Sínodo da Igreja Independente decidiu pelo fechamento do Seminário 

de São Paulo e pela transferência do professor Alfredo Borges Teixeira e dos alunos 

Adolpho Machado Correa, Eduardo Pereira de Magalhães, Raphael Camacho e 

Roldão Trindade de Ávila80 para o Seminário da capital federal81.  

O Seminário Unido consistiu na cooperação entre as igrejas Presbiteriana, 

Independente, Metodista e Congregacional, tendo funcionado de 1930 a 1932. Seu 

corpo docente ficou assim constituído: da igreja independente: Alfredo Borges 

Teixeira, ocupando também o cargo de reitor; da igreja presbiteriana: Julio C. 

Nogueira, Erasmo Braga, Galdino Moreira e Américo Cardoso Menezes, o primeiro 

também exercendo a função de secretário da congregação; da igreja 

Congregacional: Alfredo Azevedo; da igreja Metodista: Epaminondas Moura, além 

de professores convidados. 

O ideal do Seminário Unido era bastante interessante e motivador, mas a 

realidade apresentava problemas difíceis de ser superados. Havia ainda a 

                                                                                                                                                         
década de 1930 o Seminário formava em média 10 alunos por década (ver entrevista em anexo). 
Nosso levantamento (demonstrado no capítulo 3), considerado como amostra do período em 
questão, confirma essa projeção. 
80 Estamos consultando para essa pesquisa um livro de memórias do Rev. Roldão Trindade de Ávila, 
no qual há registros importantes de sua experiência como aluno, professor e diretor do Seminário. 
Ávila acabou sendo diplomado pelo Seminário Unido em 1930, mesmo ano que os alunos foram 
transferidos. De fato, a maior parte da experiência discente de Ávila (seis anos) deu-se no Seminário 
de São Paulo. 
81 Ver ÁVILA, 1983, p. 60. 
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necessidade de investimentos. Uma instituição de educação teológica não se 

mantém somente com a receita das mensalidades dos alunos, dependendo do apoio 

financeiro das igrejas. Então se colocava o problema da fonte eclesiástica dos 

recursos numa instituição interdenominacional. 

 No decorrer do ano de 1930 houve a revolução – ou o golpe – que levou ao 

poder Getúlio Vargas. O sentimento dos independentes envolvidos no projeto era de 

frustração; conforme nos indica ÁVILA, os alunos estavam decepcionados “com a 

alta administração da Igreja por não ter encontrado solução” dentro dos recursos 

disponíveis (1983, p.60). Houve certo descontentamento também em função da 

“falta de comodidade, se tratando de instalações inadequadas” (1985, p.4), 

contrastando com a expectativa de “uma instituição como se propagava com título 

pomposo” (1983, p. 60). Mesmo assim Ávila faz questão de ressaltar que “o ensino 

foi muito proveitoso, e a vida de plena harmonia entre os representantes das 

denominações cooperantes foi muito agradável, com estímulos recíprocos para os 

estudos” (1985, p.4). 

 Em 1932 as igrejas cooperantes passaram a faltar com o apoio à escola. Em 

reunião do Sínodo da Igreja independe ocorrida no mesmo ano, Alfredo Borges 

Teixeira já comunicara que aquele seria o último ano da cooperação, solicitando que 

fossem tomadas medidas para a reabertura do Seminário em São Paulo.  

 Em 1932 faleceu um dos idealizadores e grande incentivador do projeto de 

cooperação, Erasmo Braga, aumentando o desânimo pela continuidade do projeto. 

Todavia, Júlio Andrade FERREIRA considera que o principal motivo para o fracasso 

do projeto foi a falta de planejamento da transição dos seminários locais para o 

Unido: 

 

O erro inicial dos organizadores do Unido foi o pretender, sem um 
preparo prévio pelo menos, matar os seminários denominacionais. 
Desencadearam-se lutas que se devem, em parte, a choque de 
interesses (que denominação quereria arriscar a estabilidade de sua 
educação teológica, trocando o certo pelo incerto, como então se 
dizia?) e em parte por desinteligências inevitáveis nessas ocasiões 
(1985, p.15). 
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 O Seminário Unido foi fechado em 1932, com o lamento de seus entusiastas, 

para quem o fracasso do projeto de unificação se deu com uma nota irônica, pois 

“apesar do nome Unido, a instituição causava muitas desuniões”82 (FERREIRA, 

1985, p.19, grifo nosso). 

 

 

2.4. O Seminário e a crise doutrinária (1933-1958) 

 

Em 1933 o Seminário Teológico volta a São Paulo, mas a propriedade da Rua 

Visconde de Ouro Preto estava alugada. As aulas foram inauguradas no dia 7 de 

março, na biblioteca do Dr. Lívio Teixeira, em sua residência, como solução 

paliativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7. Edifício da rua Visconde de Ouro Preto 
Fonte: Acervo da FATIPI 

                                                 
82 As desuniões a que se refere o autor se devem principalmente a questões políticas e 
administrativas. Faltava entendimento principalmente quanto às responsabilidades das denominações 
envolvidas, como o emprego de recursos. 
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O corpo docente ficou composto pelos seguintes professores, que também 

eram pastores da Igreja Independente: Alfredo Borges Teixeira, Dr. Lívio Teixeira, 

Othoniel Motta, Dr. Seth Ferraz e Vicente Themudo Lessa, sendo que os três últimos 

aceitaram trabalhar sem receber vencimentos nesse período de reorganização da 

Faculdade (ÁVILA, 1985, p.4). 

Aconteceria em meados de 1934 a reunião conciliar que tomaria decisões 

sobre o Seminário. O jornal O Estandarte foi o palco de polêmicas sobre o assunto, 

contendo manifestações contrárias e favoráveis aos esforços pela restauração da 

faculdade83. Neste ano o Sínodo decidiu que a Faculdade fosse mantida em São 

Paulo, nomeando uma Comissão com autoridade para elaborar projeto para o 

Seminário. A comissão ficou constituída por Othoniel Motta, Prof. Albertino Pinheiro 

e Dr. Lauro Monteiro da Cruz. A referida comissão não logrou maior sucesso que o 

de promover o debate aprofundado sobre a importância da educação teológica, bem 

como sobre suas necessidades e possibilidades. 

 Houve aumento de procura pelo curso, o que forçou a necessidade de 

ampliação do espaço. Para tal, a Primeira Igreja cedeu salas em seu prédio anexo, 

local onde o Seminário havia nascido, e ficaria lá até 1936. Existia uma preocupação 

com as acomodações para moradia dos alunos, que por falta de espaço nas 

dependências do templo moravam em pensões que não proporcionavam o ambiente 

adequado para a realização dos estudos, como nos indica ÁVILA em seu histórico 

sobre a Faculdade (1985, p.6). Na impossibilidade de se voltar à antiga propriedade, 

a solução, também temporária, foi proposta pelo Dr. Seth Ferraz, que ofereceu sua 

casa para os alunos que necessitassem de moradia. Seth Ferraz residia em casa 

pastoral da igreja em que trabalhava, a Terceira Igreja Independente de São Paulo, 

localizada à Rua Joly, 76, e contou com o apoio do Conselho de sua igreja para isso. 

O apoio do Conselho se estendeu na proposta de que o Seminário funcionasse nas 

dependências daquela igreja devido à proximidade com a casa pastoral. 

Mesmo com essa solução provisória, as aulas correram normalmente nesse 

período. Um fato digno de nota é que, em 1937 esteve entre os formandos D. 

Cesarina Xavier Pinto, primeira mulher formada por uma instituição teológica 

                                                 
83 Havia preocupação em função das dificuldades financeiras, provocando inclusive propostas de 
fechamento. Mas as manifestações em defesa do Seminário foram contumazes. Bertolaso Stella, por 
exemplo, argumentou que “o fechamento do Seminário impeliria as vocações ministeriais da nossa 
igreja para outras denominações, e isto redundaria na morte da Igreja Independente”. 
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brasileira84. Ainda em 1937 somou-se ao corpo docente Jorge Bertolaso Stella, 

intelectual reconhecido85, também “oferecendo sua colaboração generosamente” 

(ÁVILA, 1985, p.7). A situação financeira ainda era grave, em parte também pela 

falta de contribuição financeira das igrejas. A Comissão outrora definida para 

elaborar plano de reerguer o Seminário já havia entregado relatório ao Sínodo em 

1936 declarando que existia “uma certa indiferença ou falta de simpatia da Igreja 

Independente para com a sua Faculdade de Teologia”, e que tal sentimento era 

“contrário aos interesses vitais da Igreja Independente, contrário às suas mais 

nobres tradições” (o resumo da Ata na qual consta o referido relatório foi publicado 

em O Estandarte, 11/03/1936). A importância atribuída pela igreja, de forma geral, à 

formação teológica, varia muito, mas é constante a ideia que uma formação sólida e 

consistente não atende as demandas mais urgentes de manutenção e crescimento 

quantitativo. Parte da igreja vê com desconfiança o grande investimento feito para 

formar eruditos que não desempenharão bem as funções que consideram ser as 

mais urgentes, ou seja, que aumentem o número de fiéis ou a arrecadação. 

Os problemas financeiros para sustento do Seminário são recorrentemente 

aludidos por aqueles que se preocupam com a formação teológica. O jornal O 

Estandarte foi espaço privilegiado para esse debate. Nas edições de dezembro, 

quando se noticia a festa de formatura, os editores normalmente aproveitaram as 

atenções voltadas à faculdade para explorar a situação. Em dezembro de 1937, por 

exemplo, Epaminondas Melo do Amaral procurar soluções para esses problemas 

financeiros, e crítica a ideia de que faltam recursos à igreja para investir na 

faculdade. Segundo sua análise, falta interesse da igreja para direcionar recursos 

disponíveis para a educação teológica: 

 

Varias vezes nestes ultimos anos essa instituição tem passado por 
dificuldades sérias, por causa da falta das verbas, aliás diminutas, voltadas 
para ela. Além disso a Faculdade tem funcionado em condições bastante 
precarias por falta de séde. Nosso edificio está alugado, por necessidade 
do proprio sustento da instituição. Temos vivido da boa vontade da 1.ª e da 
3.ª Igrejas de S. Paulo, que nos deram a hospedagem que podiam, mas de 

                                                 
84 A ordenação feminina não era permitida à época, e D. Cesarina dedicou-se ao trabalho 
missionário. 
85 Gérson Corrêa de Lacerda lembrou o seguinte episódio: “houve uma vez em que eu estava 
conversando com o diretor do curso de Historia, professor Euripedes Simões de Paula, ele era diretor 
de Filosofia também, e ele me convidou para assistir uma palestra que seria dada por um senhor 
chamado Jorge Bertolaso: ‘vem que o velhinho é muito bom’”. Ver entrevista em anexo. 
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todo inadequada ás nossas necessidades. Entretanto, o patrimonio que 
temos e que se eleva a varias centenas de contos de réis é mais do que 
suficiente, a saber: séde para a Faculdade, casas para professores, 
rendimento para o sustendo destes. Não falamos aéreamente. A Comissão 
de Educação tem estudado o assunto e apresentará ao Sínodo um plano 
completo referente ao caso. Não é admissivel que tendo recursos para 
sustentar-se, aliás em muito melhor situação que a atual, a Faculdade viva 
precaria por simples falta de um aproveitamento melhor desses recursos 
(O Estandarte, 21/12/1937).  

 

 É fato que as ofertas eram feitas pelas igrejas, e estão registradas no livro de 

Atas do Seminário e n’O Estandarte. Mas o argumento do editor é que uma 

instituição da importância da faculdade não pode estar à mercê de ofertas, que, por 

natureza, não são sistemáticas. 

Em 1938 decide-se pelo retorno às dependências da Primeira Igreja, devido 

sua localização central, embora oferecesse dificuldades para locomoção dos 

alunos86. Desse período data também uma das mais sérias crises da Igreja 

Independente, estando o Seminário no centro dos conflitos. É a chamada Crise 

Doutrinária, que se estabeleceu pelo debate teológico-doutrinário sobre a questão 

das penas eternas. 

Um dos alunos formados em 1937, Ruy Gutierres, foi examinado pelo 

Presbitério do Oeste, que abrangia o interior de São Paulo, sobre suas convicções a 

respeito da doutrina das penas eternas, uma das elaborações da ortodoxia 

protestante que remonta ao calvinismo europeu, e consiste na convicção de que as 

pessoas que não são salvas por Deus são condenadas ao sofrimento eterno. Essa 

doutrina incorporou ao longo dos tempos diferentes interpretações que resultaram 

em diversas posições doutrinárias sobre o assunto. 

Quando questionado sobre o assunto, Gutierres respondeu que tinha dúvidas 

com relação à doutrina das penas eternas, mas que possuía simpatia pela doutrina 

do aniquilamento, visão mais flexível, segundo a qual os não salvos são aniquilados, 

livrando-se, ao menos, do sofrimento eterno. 

Essa é a explicação oficial sobre a crise que viria a se abater, mas Éber 

Ferreira Silveira Lima (2005) demonstra, em pesquisa sobre o assunto, que havia 

                                                 
86 A terceira Igreja, onde ficava a casa em que residiam alguns estudantes e onde permanecia a 
Biblioteca, estava localizada na região do Brás. 
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um clima de animosidade devido às diferenças de orientações teológicas e 

eclesiásticas entre as personagens de destaque no cenário político da igreja: “Às 

diferenças de idade somam-se as de formação intelectual, de contexto social de 

onde os fundadores da IPIB provinham, bem como de suas respectivas visões 

ideológicas e teológicas” (LIMA, 2005, p.96). 

De fato, a questão não fora dirigida ao candidato sem interesses. Ainda 

segundo Éber, em 1936, Alfredo Alípio do Valle envolvera-se em debate com 

Othoniel Motta, do qual saíra derrotado. Foi justamente Alfredo A. do Valle o maior 

questionador do candidato Ruy Gutierres, buscando verificar o que se ensinava no 

Seminário, local onde lecionava Othoniel Motta. O fato é que o assunto gerou 

grande repercussão, a ponto de na reunião do Sínodo de 1938 o Concílio ter 

recebido duas consultas sobre qual deveria ser a posição oficial da igreja sobre o 

assunto. O Sínodo deveria tomar decisões necessárias e urgentes sobre a 

Faculdade, que se tornou centro da polêmica uma vez que seus professores 

envolveram-se no acalorado debate que se instalou. 

 

Figura 2.8. Professores e alunos do Seminário (1940) 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São Paulo (1985) 
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Após esse período de crise, a Faculdade continuava a funcionar com o 

mesmo corpo docente e novas matrículas. Mas o assuntou voltou a ser discutido em 

nova reunião ocorrida no mesmo ano, na qual três posições ficaram bem definidas, 

segundo nos apresenta Éber LIMA: uma via conservadora radical; uma via liberal, 

defendendo liberdade para decidir sobre assuntos considerados secundários; e uma 

terceira via conservadora moderada, que se esforça por evitar uma cisão (2005, 

p.88-107). 

Os professores do Seminário defenderam a posição liberal, e foram muito 

pressionados em seus cargos. Lívio Teixeira escreveu artigo no qual explicava que 

no Seminário os professores debatiam com os alunos muitas questões doutrinárias 

permeadas e influenciadas pelo pensamento moderno, e que isso estava dentro dos 

propósitos do Seminário. Neste texto, analisou a situação: 

 

A Faculdade de Teologia, ou melhor a ação dos professores da Faculdade 
de Teologia tem sido considerada como a origem da crise por que passa 
nossa Igreja. Diz-se que os professores, esquecidos de seus deveres ou 
compromissos, têm estado a insuflar, subrepticiamente, no animo dos 
alunos, ideais que não condizem com a doutrina da igreja. Antes de mais 
nada, quero deixar aqui claro que, certos ou errados, os professores nunca 
fizeram nada às ocultas. Diante de alunos que nos eram enviados com o 
curso ginasial e pre-teologico e que, portanto, presume-se, tinham uma 
inteligência suficientemente desenvolvida para compreender os problemas 
teológicos (O Estandarte, 01/08/1938, p.4).  

 

Havia essa preocupação na igreja de saber o que se passava na Faculdade 

de Teologia, o que se revelava numa preocupação com a formação dos futuros 

pastores, principalmente no que diz respeito à moralidade. Numa série de artigos 

defendendo a mudança de local do Seminário de São Paulo para o interior, levando 

em consideração também os menores custos, Orlando Ferraz fala da necessidade 

de uma “cultura moral e espiritual” que deveria nortear os ensinamentos da 

faculdade de teologia juntamente com a cultura intelectual (O Estandarte, 
11/10/1938, p.3).  

Incomodados com aquela situação, os professores decidiram pedir 

exoneração coletivamente, tendo permanecido no quadro até o fim do ano letivo 

para não prejudicarem os alunos. Segundo Roldão T. ÁVILA, este acontecimento “foi 

o maior golpe sofrido pela faculdade em toda a sua história, com prejuízos 
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incalculáveis” (1985, p.8). Do corpo docente que se desligou, Lívio Teixeira compôs 

um grupo com mais sete pastores que saiu da Igreja Independente para formar a 

Igreja Cristã de São Paulo87. Seis daqueles pastores publicaram em 20 de 

Dezembro de 1941 um documento, conhecido como Manifesto, encaminhado ao 

Sínodo da Igreja Independente em 1941. Por considerar importante o teor do 

documento naquilo que diz respeito à linha de formação que norteava a prática 

educativa da Faculdade de Teologia, citamos aqui alguns trechos deste manifesto: 

 

Reconhecemos que estamos distanciados de algumas das tradições da 
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Temos nela permanecido até 
hoje, por julgar que também nós temos o direito de divergir e apresentar 
nosso ponto de vista. A constituição (da Igreja) prevê sua própria reforma e 
a dos símbolos de fé; e nenhuma reforma se faz, naturalmente, sem que, 
primeiro, haja franco desacordo com aquilo que se vai reformar. Temos, 
portanto, o direito de ficar para falar. [...] O nosso liberalismo é, 
fundamentalmente, um espírito, uma atitude, uma tendência que nos leva a 
encarar de um ponto de vista largo e tolerante os problemas religiosos. O 
espírito liberal procura manter-se emancipado; livre, e só escravo de Jesus 
Cristo; pronto a sempre aceitar a verdade, venha de onde vier, e a rever 
sua própria posição, quando uma nova luz se anuncie. Esse espírito 
permeia, no liberalismo, todo o pensamento religioso. [O espírito liberal] 
para nós, neste caso, é o espírito cristão e o da Reforma88. 

  

 Esse documento ficou conhecido como manifesto liberal. O termo liberal, 

largamente usado nesse texto, designa, no campo de teologia, uma atitude de 

liberdade para com o tratamento de questões doutrinárias. Trata-se no fundo de 

liberdade de pensamento, que pressupõe uma disposição para o pensamento 

dialético e antiautoritário. No mesmo artigo em que explica como se dava a 

educação teológica no Seminário, Lívio Teixeira esclarece que o clima de liberdade 

de ventilação de ideias é fundamental para a própria tarefa do fazer teológico: 

 

 

                                                 
87 Eram eles: Epaminondas Melo do Amaral, Eduardo Pereira de Magalhães (neto de Eduardo Carlos 
Pereira), Lívio Teixeira, Olímpio Batista de Carvalho, Ruy Gutierres e Thomaz Pinheiro Guimarães. 
Vicente Themudo Lessa e Alfredo Borges Teixeira eram do grupo fundador da Igreja Independente, 
nutrindo por ela afeto, apesar de eles serem simpáticos ao grupo liberal. Alfredo era ainda pai de 
Lívio, mas permaneceu na igreja que ajudou a fundar. Vicente Themudo Lessa faleceu em 1939. 
88 Texto não editado, publicado por AMARAL, Epaminondas Melo do. et. al. Manifesto – a Questão 
Doutrinária – À Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. São Paulo: s. ed.1941, citado por Éber 
Ferreira Silveira LIMA, 2005, p.98-99. 
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Quanto a mim (e estou certo que também aos outros professores) afirmo 
que todas as vezes que o meu modo de ver apresentava alguma 
divergência com as doutrinas da Igreja, sempre tive o cuidado de prevenir 
disso os alunos e convidá-los a estudar a questão afim de formarem uma 
opinião pessoal; ou então a levar a questão à cadeira de Teologia 
Sistemática que é a que tem a finalidade de expor a doutrina da Igreja. 
Muitos entretanto estarão dizendo: confessa este ex-professor da 
Faculdade que por vezes expõe a seus alunos opiniões que divergiam da 
doutrina da Igreja. Como se pode compreender isso? Nossa resposta é a 
seguinte: Há no curso da Faculdade, aprovado pelo Sínodo, diversas 
matérias de ensino. De um lado, ficam as matérias como a Exegese, a 
Crítica Bíblica, a Teologia do Velho Testamento e do Novo Testamento, 
etc. Na cadeira de Teologia Sistemática é que se explica e defende a 
doutrina da Igreja. [...] Com as outras cadeiras o caso é inteiramente 
diverso [...] as outras matérias não podem submeter-se a esse princípio. 
Quem sabe o que é Exegese, ou Teologia Bíblica, sabe que essas 
matérias devem ser estudadas com inteira independência das ideias 
teológicas adotadas pela Igreja. [...] O professor de Exegese que em vez 
de procurar num texto bíblico o que nele existe, sem nenhuma ideia 
preconcebida, procurasse nele a confirmação de suas ideias teológicas, ou 
o que seria o mesmo, das ideias teológicas de sua Igreja, não seria digno 
do nome de professor (O Estandarte, 01/08/1938, p.4) 

 

 O autor segue a argumentação expondo que o Sínodo, uma vez que aprovou 

o currículo da Faculdade com disciplinas que pressupõe a liberdade intelectual, 

conferiram-lhes, afinal, liberdade. Caso contrário, melhor seria que fossem extintas 

do currículo, e que este se resumisse somente à Teologia Sistemática e ao estudo 

das doutrinas da igreja. De fato as ideias eram avançadas, não somente para a 

época, mas para o espirito conservador e autoritário de qualquer momento histórico, 

para o qual toda a forma de pensamento livre é perigosa. Essa é a razão para terem 

esses intelectuais saídos do Seminário e da igreja Independente. Ainda que 

tivessem organizado uma nova igreja, foi principalmente por meio da docência e da 

produção cultural, organizando e publicando em revistas teológicas, que deram 

continuidade à sua obra. 

 Na Faculdade de Teologia, dois novos professores foram nomeados pelo 

Concílio para o ano de 1939, representando a via mais conservadora, porém 

recusaram a nomeação. Por fim, foram nomeados os pastores Roldão Trindade de 

Ávila, Francisco Augusto Pereira Júnior e Vicente Themudo Lessa, sendo este 

último um dos professores que havia pedido exoneração quando explodiu a crise 

doutrinária. 
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 Roldão T. Ávila era na ocasião pastor em Sorocaba; providenciou sua 

transferência para São Paulo, ficando também incumbido de organizar a instalação 

da Faculdade. Ele alugou um casarão na Rua Major Sertório, que lhe serviu de 

residência e passou a receber a Faculdade. No espaço concentrava-se sua moradia, 

o alojamento dos alunos, as salas de aula e a Biblioteca. Em março daquele ano 

tiveram início as aulas. Sobre a solenidade de abertura das aulas, ÁVILA registra, no 

texto de que temos bastante nos servido, que “apesar da singeleza das instalações 

e do pequeno número de participantes, a reunião revestiu-se de grande significação, 

por ser o início de mais uma tentativa de levantar a instituição combalida pela 

incompreensão de alguns e indiferença de outros” (1985, p.9). 

O número de aulas era excessivo ao número reduzido de docentes, que 

acumulavam disciplinas e funções administrativas. Em seu livro de memórias, ÁVILA 

registra que chegou a acumular 12 disciplinas (1983, p.129). Para ajudar a compor o 

quadro docente foi convidado para voltar a lecionar no Seminário o professor Alfredo 

Borges Teixeira, em decisão tomada pelo Sínodo em 1940, mas no mesmo ano 

decidiu renunciar ao cargo devido à repercussão negativa de sua presença no 

quadro de professores. Para sua vaga foi nomeado Orlando Ferraz, permanecendo 

por apenas um ano nas atividades docentes. Um dos alunos formados naquele ano 

foi Isac Nicolau Salum, que viria a se tornar linguista de sólida trajetória acadêmica 

na Universidade de São Paulo. 

Em meados do ano de 1941 o casarão da Rua Major Sertório foi solicitado 

pelo proprietário, obrigando o Seminário a mais uma mudança de endereço, 

passando a funcionar na Rua Pelotas, em dois sobrados alugados, onde foi possível 

concentrar o alojamento, salas de aula e biblioteca89. Roldão Trindade Ávila, que 

também ocupava a reitoria, e Orlando Ferraz eram os únicos professores à época. 

Havia apenas dois alunos, e não era “conveniente”90 manter uma sala com número 

tão reduzido, e esses dois alunos foram transferidos para o Seminário de Campinas, 

da Igreja Presbiteriana91. 

Compor o quadro docente era ainda uma grande dificuldade, aumentada com 

a saída de Orlando Ferraz, que passou a dedicar-se exclusivamente ao pastorado. A 
                                                 
89 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.1, de 5 de Março de 1941, p.60. 
90 Ibid, p.60. 
91 Um destes alunos era Rubens Cintra Damião, entrevistado para esta pesquisa. Os dois estudantes 
concluíram seus estudos pelo Seminário de Campinas e foram formados em 1941. 
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Mesa Administrativa da Igreja não conseguiu nomear nenhum professor, 

encarregando Roldão T. Ávila de preencher o quadro de docentes para o ano de 

1942. Ele precisou recorrer a dois pastores e professores presbiterianos, Dr. Júlio 

Nogueira e Paulo Pernasseti. Em 1943 o Sínodo reunido em Curitiba elegeu o pastor 

Adolpho Machado Corrêa para ser professor no lugar de Júlio Nogueira. Ainda foram 

indicados como professores auxiliares pela Mesa Administrativa Jorge Bertolaso 

Stela, Tercio Morais Pereira, Paulo Pernasseti e os doutores João Ramos e Aquiles 

Archero92. Nesse mesmo ano foi alugado mais um sobrado além dos dois em que 

funcionava a Faculdade, passando a servir exclusivamente como alojamento. Essas 

medidas indicavam a consolidação do Seminário na visão da igreja. 

Em 1945 o Sínodo elegeu mais um professor, Walter Augusto Ermel. Ainda 

nesse ano ventilou-se a ideia de transferir a Faculdade para Sorocaba, em 

propriedade adquirida pela igreja para a realização de projetos sociais. Veiculou-se 

em O Estandarte nova discussão sobre a melhor localização para o Seminário. O 

Sínodo de 1946 precisou tomar decisão sobre o assunto, ficando resolvido que a 

Faculdade permaneceria em São Paulo, alertando que era necessário buscar 

solução que desse maior estabilidade para a instituição escolar, ou seja, que esta 

não ficasse sujeita à nova necessidade de mudança de local. 

Em 1947 houve mudança na direção, assumindo Walter A. Ermel o lugar de 

Adolpho M. Corrêa, com decisões importantes para a vida da Faculdade: promoveu 

a reforma do Regulamento; foi criada uma Diretoria, nomeada pela Mesa 

Administrativa, para assumir responsabilidades Administrativas, com presidente, 

vice-presidente e secretário; foi efetivado mais um professor, Aquiles Archero Júnior, 

com grande conhecimento na área da Sociologia. Dezessete eram os alunos 

matriculados, sendo três os que se formaram nesse ano. 

Havia problemas na pensão, devido ao pouco espaço para os alunos, quase 

30 nessa altura. A Congregação fez encaminhar solicitação para resolução da 

questão, mas a Igreja não dispunha de recursos para tal, expondo a situação e sua 

decisão: “Discutiu-se o problema da pensão aos moços e depois de muita 

ponderação, a congregação, aclarando que não tem recursos para manter a pensão 

                                                 
92 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.1, de 2 de Março de 1943, p.67. 
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do internato, resolveu que cada aluno solucione o seu problema nesse sentido, 

como achar mais conveniente”93. 

Em 1948 foram contratados dois advogados para promover a recuperação da 

propriedade da Rua Visconde de Ouro Preto, alugado para o Colégio Panamericano 

desde 1930, primeiro ano da experiência do Seminário Unido. O locatário dificultou a 

entrega do imóvel, fazendo com que fossem necessárias as medidas jurídicas que 

foram tomadas. Travou-se uma verdadeira batalha até 1951, quando o edifício 

voltaria a receber a Faculdade, o que ocorreu com grande festa entre os alunos e os 

professores. Em 3 de outubro deste ano, registra-se em ata, com destaque, que “é a 

primeira reunião da Congregação em sua sede própria após vinte anos”94. 

Esse conturbado período marcou os rumos tomados pela Faculdade nos anos 

que se seguiram, configurando-se dentro de um pensamento cada vez mais 

conservador. Em parte, essa postura será explicada por seu contexto, que favorecia, 

e até mesmo forçava, posturas autoritárias, principalmente dos quadros de 

liderança. Mas consideramos que o conservadorismo predominante no período a 

seguir se construiu como reação a duas tendências que se desenhavam nessa 

primeira metade de século. A primeira delas já foi exposta quando abordamos a 

crise doutrinária, e se caracterizava como o pensamento liberal. 

A segunda tendência estava marcada nos princípios da preocupação social 

da igreja, que a encaminhava necessariamente para a esfera política, exigindo uma 

atuação que não se restringia à prática religiosa. Essa tendência se verificou em 

todo o protestantismo brasileiro, mas não logrou sucesso em nenhuma parte, a não 

ser em casos isolados. O documento a seguir expõe o teor desse pensamento: 

 

Os sábios investigam, os filantropos se agitam, os estadistas meditam, o 
mundo inteiro hoje se abala na procura de uma solução adequada da 
questão social. [...] Devemos apresentar à sociedade a solução cristã. [...] 
de que modo? Com belas palavras? Não. O povo já não se ilude com 
palavras. Ele quer o apoio moral, a cooperação eficiente dos que se 
interessam por ele, a instrução, a liberdade, a melhora das suas condições 
de vida, e confiante esperança de melhor futuro para si e para sua prole, a 
equidade do salário, a participação na distribuição dos lucros, o acesso à 
posse do solo para produzir, dessa imensa porção de terras incultas, sem 
proveito, sem produção, sem impostos nas mãos de poderosos 

                                                 
93 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.1, p.88. 
94 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.1, p.108. 
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latifundiários, que ao pobre não permitem cultivá-las, senão para lhes 
arrancarem, gota a gota, todas as bagas de suor... Se o protestantismo é 
desdenhado pelo povo, é porque ainda não procurou como deveria 
procurar o povo, ainda não se interessou como deveria interessar-se por 
ele. [...] Estudemos a necessidade do povo...95 

 

 Este texto é parte de um artigo publicado no jornal O Puritano, de 9 de 

Setembro de 1920. Essas ideias são influenciadas pelo Evangelho Social, 

movimento iniciado nos Estados Unidos que criticava o laissez-faire na economia, e 

criticava a ideia de que a Igreja deveria concentrar-se somente nos assuntos 

religiosos. O autor do artigo não se identifica senão por suas iniciais (Dr. V. C. A.), o 

que pode ser um indicativo de que não havia clima cultural no Brasil para um largo 

desenvolvimento dessas ideias. Durante a ditadura militar esse pensamento vai ser 

identificado com o comunismo, que iria se tornar o inimigo declarado das instâncias 

de poder, e que acabou sendo identificado com várias tendências que deveriam ser 

aniquiladas. Essas duas posturas, contra o liberalismo e contra o comunismo, 

marcarão o direcionamento da Faculdade no próximo período que iremos estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Citado por REILY, 2003, p.275-276. 
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Quadro 2.3. Trajetória dos egressos (1930-1949) 

Roldão Trindade Ávila registra a trajetória de alguns colegas dos seus tempos de estudante. 

São citados 45 ex-alunos, sendo que nem todos chegaram a concluir o curso, e nem de 

todos o memorialista tem condições de citar mais que o nome (AVILA, 1983, p.59-60). 

Segundo seu registro, podemos construir a seguinte tabela:  

 
Ex-alunos Pastor Professor Outros 

1 X   
2 X X  
3 X X Escritor 
4   Engenheiro 
5   Advogado 
6 X X  
7   Advogado 
8 X   
9 X   

10 X X  
11   Médico 
12   Médico /  

Deputado Federal 
13 X X  
14 X   
15  X  
16  X  
17   Dentista 
18 X   
19   Escritor / Membro da 

Academia Brasileira 
de Letras 

20 X  Juiz de Direito 
21 X X  
22 X  Advogado 
23   Dentista 
24 X   
25   Médico 
26   Engenheiro 
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2.5. O Seminário durante a Ditadura Militar (1963-1979) 

 

A volta do Seminário para o primeiro edifício dedicado exclusivamente a 

promover a educação teológica promoveu um clima de festa. Porém, a estadia ali 

durou apenas sete anos, pois em onze de fevereiro de 1960 a Faculdade estaria 

envolvida em nova mudança. Desde 1958 a Igreja Independente havia tomado a 

decisão de construir um prédio em projeto definitivo para abrigar a educação 

teológica. Neste ano, decidiu-se pela venda do prédio da Rua Visconde de Ouro 

Preto e adquiriu-se um terreno de 20.800 metros quadrados no Km 12 da Rodovia 

Raposo Tavares, Jardim Bonfiglioli. Entre o período de 1958 e 1960, ano em que foi 

inaugurada a primeira fase das obras, o templo da Primeira Igreja voltou a abrigar o 

curso teológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2.9. Edifício do Jardim Bonfiglioli, onde o Seminário funcionou de 1963 até 1970 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São Paulo (1985) 

 

A inauguração ocorreu em 21 de Abril de 1963, data de comemoração de 

cinquenta e oito anos da instituição. O jornal O Estandarte registrou: “Eis finalmente, 

pronto e consagrado, o magnífico prédio do Seminário Presbiteriano Independente 

do Brasil, materialização em cimento e ferro de velhos anseios dos nossos primeiros 

lutadores”; a matéria trazia uma fotografia do edifício, acompanhada da frase: “seja a 
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nossa casa de profetas um exemplo de ordem, disciplina e lealdade” (O Estandarte, 

30/04/1963, p.1). 

O prédio construído serviria para as aulas, biblioteca, residência do zelador, 

capela, refeitório e dormitório dos alunos em regime de internato. A construção ainda 

não estava acabada e, nos anos posteriores, foi lançada uma campanha nacional 

para dar continuidade ao planejado. Os primeiros anos da década de 1960 foram 

tensos. Havia um intenso debate ideológico, que culminou no golpe militar de 1964. 

O debate ideológico foi marcado por muitos conflitos que afetaram as instituições 

seculares e religiosas no Brasil. Muitos, principalmente os jovens, em grande parte 

por meio dos movimentos estudantis, se envolveram politicamente com essas 

questões, reivindicando mudanças nas estruturas da sociedade. Esses 

acontecimentos não eram isolados, e podiam ser verificados em outros lugares, 

como os movimentos estudantis na Europa e as ditaduras “colonizadoras” na 

América Latina. 

Esse clima tenso afetou também as comunidades religiosas, gerando conflitos 

internos e provocando nas lideranças religiosas de diversas denominações uma 

tomada de decisão. Quase sempre a decisão tomada compactuava com os poderes 

dominantes. Rubem Alves era então pastor presbiteriano e escreveu importante 

texto sobre esse período, no qual analisa a participação das igrejas protestantes 

diante da repressão instaurada pela ditadura: 

 

Eu conhecia a psicologia daquele momento que se vivia no Brasil: “caça as 
bruxas”. Eu aprendera no estudo e na experiência das Inquisições, período 
em que desaparece a inocência e a simples delação já constitui veredito. A 
política eclesiástica aparecia como profecia da política secular. As duas 
são uma mesma coisa. [...] Somente muito tempo depois compreendi os 
fundamentos sociais dos meus temores. A Igreja Católica tem uma 
eclesiologia muito forte – na verdade é uma eclesiologia muito forte. Suas 
fronteiras institucionais e sua teologia delimitam um espaço e um tempo 
imensos, transbordando das limitações apertadas dos espaços e tempos 
políticos. Ela aprendeu a arte da sobrevivência. E esta arte tem a ver com 
a manutenção da integridade institucional, sempre que algum perigo surge. 
Assim, em meio à “caça às bruxas”, a Igreja Católica constitui-se numa 
“cidade-refúgio”, “santuário” onde os perseguidos encontram abrigo. O fato 
de pertencerem à Igreja era mais forte que a sua pertinência ao Estado. 
Mas com as Igrejas Protestantes a situação era diferente. Comunidades 
pequenas, marginais, sem reconhecimento, desejosas de “pertencer” a 
algo maior: nada melhor que uma situação de “caça às bruxas” para 
afirmar, perante o Estado, a sua lealdade, garantindo assim o seu direito 
de participar do poder (ALVES, 1995, p.154-5). 
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As lideranças assumiram posições quase sempre contrárias ao comunismo. A 

participação das igrejas protestantes não diferiu em seu conteúdo, e seus efeitos se 

reproduziram de modo bastante semelhante em suas denominações. Poucos dias 

antes do golpe militar, o pastor da Primeira Igreja Independente de São Paulo, Daily 

França, encaminhou documento ao presbitério, e fez aprovar a Moção do Presbitério 

de São Paulo à preclara Congregação da Faculdade de Teologia da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, pois a Faculdade era considerada pelos 

autores “um foco de influência marxista”. Note-se que Daily era professor do 

Seminário, e não estava fazendo uma autocrítica neste documento. Neste caso, a 

crítica era endereçado aos estudantes. O texto foi publicado em O Estandarte, e 

nele podemos perceber o nível da batalha ideológica que estava em andamento: 

 

Considerando que o Comunismo, materialista e ateu, é uma força 
indiscutivelmente diabólica que se insinua nas sociedades humanas 
apresentando-se como salvação da humanidade, garantindo a promessa 
de nivelamento das classes sociais e os recursos econômicos 
equitativamente distribuídos aos povos; considerando, ainda, que a 
malfadada ideologia do materialismo histórico, ameaça alcançar, já 
agora, as próprias igrejas evangélicas e a nossa Faculdade de 
Teologia, sob o estulto e desgraçado pretexto de que o Cristianismo 
começou comunista; pretexto êste, tão infeliz, que induz crentes e 
estudantes de teologia a se esquecerem de que a passagem em se 
baseiam é, antes, uma veemente condenação ao Comunismo Ateu, pois 
um hino de glória à liberdade do amor cristão “E todos os que criam 
estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e 
fazendas e repartiam com todos” (portanto, nenhuma referência de poder 
estatal; [...] Resolve: Hipotecar a essa Colenda Congregação [de 
professores do Seminário] seu irrestrito apoio a todas as medidas que 
forem tomadas com o fim altamente cristão, de imunizar a nossa Escola de 
Profetas contra a contaminação do veneno satânico da tremenda doutrina 
marxista (O Estandarte, 15/03/1964, p.8-9, os grifos são nossos).96 

 
O conflito com os estudantes começou a se desenhar quando estes 

começaram a publicar textos em O Estandarte com teor crítico e contestador. Esses 

textos eram objeto de críticas por parte dos pastores, que usavam o mesmo jornal 

para travar debates em torno dos assuntos em questão. O editorial de 15 de março 

                                                 
96 Leonildo depõe, sobre isso: “estava no livro de atas da Primeira igreja de São Paulo uma denuncia 
feita pelo Daily e encaminhada para o presidente do presbitério São Paulo, dizendo que o Seminário 
estava cheio de comunistas e que os alunos tinham envolvimento com o marxismo, e que precisaria a 
igreja exercer uma ação para limpar a influência subversiva que existia no Seminário”. 
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de 1964, mesma edição que traz a Moção à Faculdade, é intitulado princípio de 

autoridade, e condenava a contestação das autoridades da igreja como um grave 

mal a ser extirpado97. 

Os confrontos entre autoridades eclesiásticas, professores e estudantes se 

intensificaram cada vez mais. Já em 1956 o Diretor Wilson Guedelha era acusado, 

em cartas de estudantes, de ser considerado um professor com qualidade abaixo do 

esperado98. Esses conflitos resultaram na demissão do Diretor Wilson Guedelha, e 

do Deão Ciro Machado, em 1966, tendo sido substituídos por Rubens Cintra Damião 

e Abival Pires da Silveira. Porém, a crise agravou-se no final da década de 1960, e 

remonta a reivindicações dos alunos, que elaboraram uma crítica detalhada a cada 

disciplina e professor, propondo reuniões com a diretoria para um diálogo que 

produzisse melhorias99. 

Os estudantes reclamavam da má qualidade das aulas, segundo seu 

julgamento, e da falta de assiduidade dos professores. Eles se reuniam em 

Assembleias e preparam uma espécie de dossiê de cada disciplina e professor. 

Descreveremos algumas dessas análises: 

                                                 
97 No referido editorial lemos: “Humanamente falando e não saindo da orientação divina, a Igreja se 
constitue uma ordem social. Assim, é constituída de pluralidade de igrejas locais com uma pluralidade 
de indivíduos que mantêm entre si o elemento unidade coletiva, à volta do bem comum e geral. Sem 
prejuízo da liberdade lícita de cada membro do grupo da comunhão eclesiástica, deve ser mantido o 
elemento unidade de princípios, de padrão de fé e de ação para que a finalidade da Igreja seja 
alcançada. E o elemento desta unificação social é a autoridade. Se, na sociedade em geral, a 
autoridade tem o direito de obrigar os sócios no que concerne à consecução dos seus fins, por que 
razão na Igreja como ordem social, haveríamos de deixar de lado e de descuidar do princípio da 
autoridade” (O Estandarte, 15/3/1964). 
98 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.1, de 21 de Fevereiro de 1956, p.140. 
99 O depoimento dos alunos corrobora no sentido da exigência por qualidade. Temo, por exemplo, o 
depoimento de Leontino: “Em 1968, a gente, pelo fato dessa consciência crítica, a gente sempre 
queria que a faculdade oferecesse mais e melhor. A gente achava que o que os professores 
produziam e realizavam não atendiam a demanda das exigências da época. Então havia uma 
expectativa de mais, de querer mais. Alguns nomes se destacaram nessa época: o reverendo Abival, 
que dava aula de Teologia da Missão, e dava aula de Introdução à Teologia, acho que era isso. E ele 
foi quem fez a diferença nessa época. E o reverendo Daily França, que era pastor da Primeira Igreja, 
presidente do Supremo Concílio. Ele tinha feito Filosofia na USP, e ele era um dos poucos que 
entregavam um programa de curso (de aula não, de curso), e a gente se empolgava. Mas os outros 
não, e a gente tinha dificuldade” (Ver entrevista, anexo 6). 
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Figura 2.10. Edifício do Jardim Bonfiglioli 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São Paulo (1985) 

 

 

Objetivando a melhoria do curso atual, expressamos as seguintes 
ponderações e sugestões para as cadeiras abaixo declinadas: [...] 2. 
EXEGESE DO VELHO TESTAMENTO: a) evitar o curso dispersivo e 
concentrado em termos esparsos como vem sendo dado até agora; b) 
necessidade de estudo de crítica bíblica; c) necessidade de vinculação 
com um conhecimento, à altura, de História do Velho Testamento; [...] 7. 
HISTÓRIA DA FILOSOFIA: a) necessidade de estudo comparativo e mais 
concentrado nos sistemas, a fim de possibilitar uma visão de conjunto da 
História da Filosofia; b) estudo dos filósofos modernos, de maneira a 
relacioná-los com o item anterior. 8. LÓGICA: a) necessidade de estudar o 
pensamento lógico, sua metodologia, ao invés de uma continuidade 
apenas, do curso de História da Filosofia [...].100 

 

  Ao final de cada análise, a conclusão: “o atual professor não tem condições 

de dar a matéria”. Os estudantes elaboraram a partir dessa análise um documento 

que foi entregue à direção do Seminário, lido perante a Comissão de Professores 

em 27 de Maio de 1968, do qual destacamos alguns pontos:  

 

                                                 
100 Ver anexo 10. 
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Temos notado sensível desinteresse dos professores em vincular a 
Faculdade ao mundo teológico. [...] Temos notado uma falta de preparo, de 
reformulação, de atualização dos cursos [...]. Temos notado que não há 
“entrosamento” das diversas matérias do currículo. [...] Temos notado a 
perpetuação de uma situação de emergência [as soluções paliativas 
haviam se tornado a regra]. [...] Cremos na necessidade de pensarmos na 
interrupção “provisória”, através de planejamento para o futuro101. 

 

A proposta era a de uma reforma radical na educação teológica102. Houve 

uma resposta pública aos estudantes em culto especial realizado na Primeira Igreja 

Independente de São Paulo, em 21 de abril, aniversário do Seminário, pelo Dr. Célio 

de Melo Almada, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira103. Dr. Célio, juiz 

de direito aposentado, reconhecia que eram necessárias reformas, mas reivindicava 

maior atenção da igreja para o Seminário, reconhecendo que o clima que permeava 

o ambiente estudantil seria diferente se o caso tivesse recebido a atenção 

necessária: 

 

Muitos de nossos jovens e dentre eles muitos dos próprios seminaristas 
estão contaminados desta esperança vã, de que o Estado resolva todos os 
problemas sociais e que a Igreja desça de sua dignidade, para empunhar a 
bandeira das reformas políticas e sociais [...] Não estamos abandonando 
moral e materialmente uma instituição tão cara ao nosso passado? Que 
igreja é esta que não cuida da educação condigna dos vocacionados para 
o Santo ministério?104 

 

Havia ainda a influência que os estudantes traziam dos ambientes 

acadêmicos que frequentavam. Era o espírito da época, e as atitudes dos 

estudantes refletia o ideal de mudanças. Muitos seminaristas conciliavam a 

formação teológica com cursos na USP105, e se envolviam com os movimentos 

                                                 
101 Ver anexo 10. 
102 Muitos desses estudantes viriam a ocupar as instâncias de poder na década de 1980, na direção 
da igreja e do seminário, e na docência do mesmo, quando foi possível realizar essa reforma. 
103 Instituição responsável pela manutenção do Seminário organizada pela IPIB em 13/5/1963. A 
Fundação Eduardo Carlos Pereira foi fundada na década de 1960. A legislação do município de São 
Paulo permite que somente entidades e fundações religiosas possam organizar cemitérios. Em 
função disso, um grupo empresarial ofereceu à igreja Independente uma parceria, na qual a igreja 
seria responsável pela organização da Fundação para administração do Cemitério de Congonhas. Os 
recursos dessa parceria deveriam atender, em primeiro lugar, à aquisição de imóveis para atender à 
educação teológica. 
104 Citado por Leonildo Silveira CAMPOS (2005, p.19). 
105 Os alunos frequentavam os cursos das áreas de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, afins ao 
curso de Teologia. Realizavam esses cursos os alunos que eram candidatos oficiais por seus 



  104

estudantis, participando de passeatas e assembleias106. O diálogo entre alunos e 

professores prosseguiu improdutivo, e as críticas aos professores eram recebidas 

com incômodo. Leonildo, um dos estudantes da época, relata algumas páginas 

desse conflito: 

 

Naquela altura aconteceu algo curioso: Quando a crítica estava mais ou 
menos contra os demais professores e ainda não estava muito clara com 
relação ao Daily, ele estava achando que os alunos deveriam ser ouvidos 
e que nas reuniões da congregação os alunos deveriam ter espaço. Então 
os alunos foram avançando nas reivindicações. Mas quando chegou a 
hora de questionar o próprio, aí ele achou muito ruim. Foi então que os 
professores deixaram de fazer reunião da Congregação no prédio do 
Seminário. Eles descobriram que os alunos haviam colocado microfones 
ocultos na sala da reitoria e nós, os alunos, ficávamos no andar de baixo 
escutando a discussão deles para saber “qual seria a melhor estratégia 
para esvaziar a influência comunista que existia no Seminário”107. 

 

 Tratava-se de uma relação de poder. Daily Resende França, à época era 

também o presidente do Supremo Concílio108 da Igreja Independente. A partir daí, o 

representante dos alunos não foi mais convocado para participar das reuniões da 

Congregação dos professores; e os estudantes, então, colocaram microfones 

escondidos na sala de reuniões dos professores para se inteirarem do que estava 

acontecendo, o que evidencia o clima de animosidade que se estabelecera. Com 

isso, as reuniões passaram a ser realizadas na Primeira Igreja, longe da Faculdade. 

Os alunos, por sua vez, continuavam se reunindo, e o próprio deão do 

Seminário, Abival Pires da Silveira, participou de várias reuniões dos alunos 
                                                                                                                                                         
presbitérios, o que significava que tinham as despesas com o curso de Teologia pago por seus 
Concílios. Gérson C. de Lacerda, um dos estudantes que aproveitou a oportunidade para cursar 
História na USP, recorda que eles aproveitavam a proximidade com a Universidade de São Paulo e 
para lá caminhavam cerca de meia hora (ver entrevista, anexo 5). 
106 O depoimento de Leonildo o comprova: “Quando, em 68 eu entrei, as coisas estavam mais ou 
menos tranquilas. Porém, em 68, com o movimento estudantil, nós tínhamos um centro acadêmico 
muito atuante, chamado “Centro Acadêmico Eduardo Carlos Pereira”. O presidente do Centro 
Acadêmico era Guilherme Ataualpa de Montezuma Breder, Guilherme Breder. Breder era oriundo do 
Seminário do Centenário, no Espírito Santo, que o Boanerges tinha fechado. Ele, e também alguns 
outros seminaristas que vieram expulsos de Campinas (1967) para o Seminário Independente. Eles 
eram muito atuantes no Seminário de São Paulo e no Centro Acadêmico Eduardo Carlos Pereira. Por 
outro lado havia alguns estudantes que estudavam na USP. [...] Então estes estudantes participavam 
do movimento estudantil, de passeatas da USP, e levavam os estudantes do Seminário também”. Ver 
entrevista, anexo 7. 
107 Ver a entrevista de Leonildo S. Campos, anexo 7. 
108 O Supremo Concílio era o órgão máximo da estrutura politica e eclesiástica da igreja 
Independente. É conduzido por uma diretoria eleita e composta por representantes eleitos dos 
Presbitérios. Atualmente o Supremo Concílio corresponde à Assembleia Geral. 
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buscando mediar as relações entre direção, professores e alunos. Todavia, o conflito 

permaneceu até que os alunos tomaram a decisão de não se submeter às provas no 

final do semestre, como forma de protesto. Para isso encaminharam, em 16 de 

junho de 1968, uma declaração, assinada por todos os estudantes, à Congregação 

dos Professores, em que assim declaravam: 

 

Considerando que têm solicitado um diálogo para esclarecer situações 
surgidas nesta Faculdade [...] que esta atitude assumida destoa de um 
sensato encaminhamento do diálogo pretendido [de impedir a participação 
dos alunos nas reuniões dos professore]. [...] Para os alunos, num clima 
dessa natureza, inexistem condições de preparar-se e apresentar-se aos 
exames já marcados; são obrigados, pesarosamente, a comunicar-lhe que 
não comparecerão aos exames do mês de julho e que aguardarão o 
restabelecimento de clima favorável à normalização do ambiente para o 
prosseguimento do curso e a abertura do diálogo sério, que vem sendo 
solicitado, e que já teria solucionado o problema109. 

 

A Congregação dos professores reagiu expulsando todos os alunos 

signatários da referida declaração, em comunicado publicado dois dias após o 

recebimento do documento enviado pelo corpo discente. Segue parte deste 

comunicado: 

 

Considerando que a última atitude assumida pelos alunos desta 
Faculdade, ao assinarem um documento no qual declaram que não 
comparecerão às provas parciais de junho, já devidamente marcadas, 
caracteriza uma rebelião; que essa atitude é agravada pelas 
manifestações antecedentes, através de outros documentos, bem como 
pela imposição de condições para o prosseguimento do curso; que, em um 
Seminário Evangélico, é inadmissível tal atitude, reprovável até em escolas 
seculares [...]; que qualquer orientação e deliberação sobre as atividades 
escolares desta Faculdade são de alçada exclusiva da Congregação, nos 
termos do Regimento Interno, não cabendo ao corpo discente ditar normas 
de conduta, nem impor condições; delibera excluir todos os alunos que 
assinaram a mencionada declaração, nos termos do artigo 53, inciso IV, do 
Regimento Interno. A presente deliberação não elide a possibilidade de 
reexame de casos particulares, a critério desta Congregação, mediante 
entendimento com os concílios da IPIB. As atividades escolares 
continuarão normalmente, com o prosseguimento dos exames, aos quais 
poderão comparecer os alunos que não assinaram o referido 

                                                 
109 Ver documento, anexo 11. 
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documento110. Os alunos ora excluídos deverão desocupar seus 
alojamentos até o último dia corrente do mês111. 

 

Os seminaristas só seriam readmitidos com carta de recomendação de seus 

concílios de origem. Um aluno de seminário pode ser candidato oficial de seu 

presbitério. Isso implica em um processo de exame de seleção e acompanhamento 

do aluno durante o processo de formação, ao final do qual o aluno dá os passos 

para sua ordenação ao sacerdócio. O Seminário também recebe alunos que não são 

candidatos oficiais. Todavia, em meio a esses acontecimentos, só seriam aceitos 

alunos fossem candidatos oficiais de seus presbitérios, e os que foram expulsos 

deveriam passar por um novo processo de seleção em seus concílios. 

A atitude dos alunos foi classificada como ato de rebeldia, tal qual eram 

consideradas as atitudes de estudantes universitários em vários lugares, no ano que 

não terminou112. Situados em seu contexto, esses acontecimentos foram inscritos 

dentro de um conflito ideológico internacional, e que fazia buscar qualquer tipo de 

influência comunista em diversos setores da sociedade, inclusive nas Faculdades de 

Teologia. Neste sentido, outros seminários teológicos passaram por problemas 

semelhantes e tiveram suas atividades suspensas113. 

Ademais, fazia aumentar essa desconfiança o fato de os seminaristas 

participarem de passeatas estudantis. Os estudantes que faziam cursos na USP 

tomavam contato com esses movimentos, e acabavam envolvendo os seminaristas. 

Havia também, por parte de setores mais progressistas, uma tentativa de abertura 

da educação teológica para os temas que movimentavam o mundo. Em 1968 houve 

um congresso da Associação Brasileira de Estudantes de Teologia, em Campos do 

Jordão, para discutir o tema da secularização. Deste evento participaram dois alunos 
                                                 
110 As atividades escolares continuariam com os alunos que não tinham sido expulsos, embora 
nenhum houvesse para continuidade desses atividades. 
111 Ver documento, anexo 12. Esse documento também foi publicado na íntegra no Jornal O 
Estandarte, em 15 de julho de 1968, juntamente com o editorial, já mencionado, que admoestava os 
estudantes a se submeterem às autoridades eclesiásticas. 
112 Essa expressão é consagrada pelo título do livro de Zuenir VENTURA. 1968: O ano que não 
terminou. São Paulo: Nova Fronteira, 2006. 
113 Foram também fechados o Seminário Metodista e o Seminário Presbiteriano do Sul. Leontino 
Farias dos Santos, que era aluno nesse período, nos dá sua visão dos acontecimentos: “O contexto 
da época favorecia, porque outros Seminários tiveram suas portas fechadas [...] então vários 
passaram por essa crise. Mas os motivos me parecem diferentes, na verdade no começo acharam 
que nos éramos comunistas, e tenho minhas duvidas de que alguém era comunista em nosso grupo, 
mas isso aparentava ser, que era uma revolta, coisa de comunistas. Na verdade em cima de 
estereótipos e preconceitos, nós fomos vitimas disso” (ver entrevista, anexo 6). 
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do Seminário Teológico de São Paulo, Leonildo Silveira Campos e Gérson Corrêa 

de Lacerda. 

Algumas semanas antes, acontecera no Seminário Anglicano de São Paulo, 

cujo reitor na época era Jaci Maraschin, uma prévia desse Congresso, um encontro 

de três dias com Harvey Cox, que tinha acabado de lançar em português o livro 

Cidade do Homem, livro que se insere no contexto do movimento que ficou 

conhecido como Evangelho Social, cuja premissa é a dimensão política e social da 

igreja. 

O Congresso de Campos de Jordão aconteceu dois meses após um evento 

estudantil em Ibiúna, que tinha acabado com a prisão de alguns estudantes. Pouco 

tempo depois, Leonildo foi preso pela Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), 

e nas acusações havia referências a sua participação nesse Congresso, pois o tema 

da secularização acabou conduzindo a discussões políticas, como a questão da 

Reforma Agrária114. 

O presidente do Centro Acadêmico, Guilherme Breder, era um ativista de 

grupos que davam apoio ideológico ao deputado Leonel Brisola. Por ter levado um 

grupo de lavradores para participar do último comício feito por João Goulart, antes 

do golpe de 1964, foi processado no Rio de Janeiro e regularmente tinha de 

comparecer ao DOPS de São Paulo para assinar um livro. O fato é que os alunos 

eram considerados subversivos e revolucionários, o que convergia com uma 

tendência predominante das autoridades da época de enxergar inimigos em toda a 

parte. 

 Vencido o prazo de desocupar o prédio, os alunos se espalharam, alguns 

para suas casas fora de São Paulo, e os que trabalhavam foram acolhidos em casas 

de crentes da cidade ou em quartos alugados. Um dos alunos acolhidos foi Leonildo, 

                                                 
114 O próprio Leonildo nos relatou o acontecimento de sua prisão. Em Julho de 69 eu fui envolvido por 
um amigo de juventude que tinha sido preso em assalto a banco e acabei sendo preso sob suspeita 
de ter alguma ligação com a quadrilha. Tudo por causa de um envelope com uma carta encontrado 
nos livros do meu amigo. Fui parar na Operação Bandeirantes (Oban), notável centro de tortura 
situado inicialmente em um quartel da Rua Manoel da Nóbrega, depois, na Rua Tutóia. Depois de 10 
dias na Oban fui transferido para o DOPS, e logo mais libertado, depois da identificação e fichamento 
de praxe. Então, quando eu fui preso eles fizeram referência a esse congresso da ABET, de Campos 
do Jordão. Eles diziam ter gravações desse congresso. Porém, me lembro que o congresso que era 
para discutir só a questão da secularização acabou discutindo coisas ligadas à política também 
Anexo 7). 
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que fez questão de registrar a lembrança que tem do casal Doutor David Ribeiro e 

Marta del Nero, a qual transcrevemos: 

 

A dona Marta e o Doutor David, seu marido, eram de importantes famílias 
da 1ª IPI de São Paulo. [...] A ajuda de Dona Marta foi a seguinte, em 68 
os alunos foram expulsos do Seminário e ficaram sem moradia. Muitos que 
trabalhavam em São Paulo não podiam voltar para a casa na época das 
férias, e não tinham onde ficar em São Paulo. Foram expulsos do 
Seminário e proibidos de ficar nos alojamentos do Seminário. Então a 
Dona Marta e o doutor Davi viajaram para a Europa e eles iam ficar dois 
meses viajando. Então eles cederam o apartamento deles na rua Oscar 
Freire para um grupo de seminaristas ficar morando lá. Ficamos lá eu, 
Alcides Duque Estrada, Valmir, um rapaz que é pastor lá em Pouso Alegre 
e deve ser aposentado hoje, um rapaz de São Francisco do Sul, acho que 
o Ciro, meu cunhado. Nós ficamos, acho que uns dez alunos, morando na 
casa. E ela era membro da primeira igreja, em São Paulo, a Igreja do 
Reverendo Daily. Quando ela voltou de viajem, nós entregamos o 
apartamento para ela. [...] Mas o Daily a chamou e falou: “como que a 
senhora faz uma coisa dessa Dona Marta, são pessoas subversivas, 
inimigos nossos, inimigos da nossa igreja?”. Ela falou: “não, eles são meus 
amigos, são meus afilhados do Seminário, sempre tive o maior respeito por 
eles. A casa é minha. O senhor me desculpe, mas eu dou a minha casa 
para quem eu quero, não preciso da sua autorização para ceder a casa”. 
Eu recuperei essa história e publiquei uma página completa na revista 
Alvorada115, uma homenagem a Dona Marta del Nero.116 

 

Alguns alunos chegaram a se organizar em república, nas cercanias da 

Faculdade. No final do mês de julho os estudantes se reuniram numa sala de aula 

de uma escola estadual próxima, onde lecionavam alguns dos seminaristas, e 

decidiram pela volta ao Seminário. Todos os que conseguissem deveriam voltar, 

como forma de dar continuidade à luta estudantil ali dentro. Em 15 de Julho, o jornal 

oficial da igreja, O Estandarte, publica o Manifesto da Faculdade de Teologia, 

documento elaborado pela Direção e pelos professores trazendo um histórico dos 

conflitos envolvendo os estudantes, na visão dos professores, mostrando como 

estes se tornaram uma ameaça para o Seminário e para a Igreja. Na mesma edição, 

o editorial apresentou uma consideração, sob o título admoestador de “Pastoral”: 

 

O momento histórico que atravessamos se reveste de inusitada importância 
[...] se caracterizam pelo espírito de rebeldia, principalmente por parte da 

                                                 
115 A revista Alvorada é uma publicação oficial da Igreja Presbiteria Independente do Brasil. 
116 Ver entrevista, anexo 7. 
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juventude estudantil. Como os jornais têm noticiado, sobejamente, nos 
últimos meses, por toda a parte verificam-se distúrbios, manifestações 
turbulentas, passeatas e greves. [...] Cremos que a nossa juventude, idealista 
e inexperiente, está sendo usada, na verdade, por líderes esquerdistas, que 
se aproveitam do entusiasmo dos jovens e das falhas realmente existentes 
nas organizações atacadas, para difundirem suas ideias revolucionárias, 
inspirando a intranquilidade, a insatisfação e, até mesmo, uma atitude de 
rebeldia (O Estandarte, 15/07/1968). 

 

 As críticas aos estudantes se referiam às tentativas dos alunos de tentarem 

criar um clima liberal para o contexto de seus estudos. No mesmo ano, o Brasil, a 

partir do dia 13 de dezembro, viveria sob a égide do Ato Institucional nº 5 (o famoso 

AI5), que institucionalizou a ditadura militar no Brasil. O Diretor da Faculdade, 

Rubens Damião, foi convidado, na condição de advogado, para integrar uma 

Comissão para implementação do AI5117. 

 No decorrer das semanas, alguns estudantes foram regressando enquanto 

outros não conseguiram preencher os requisitos para admissão ou foram 

consideradas personae non gratae, e não seriam aceitos sob nenhuma hipótese. 

Leontino Farias dos Santos, então estudante, viu-se nessas condições quando numa 

sexta-feira, ao tentar o regresso, recebeu a notícia que poderia ser readmitido se 

comparecesse na segunda-feira seguinte com a carta de recomendação de seu 

presbitério. Como Leontino era da região nordeste, era muito difícil atender àquela 

exigência. O jovem estudante precisou contar com a ajuda de seu patrão, que na 

ocasião arcou com as despesas de transporte para conseguir o documento de 

recomendação do presbitério. Eis o seu relato: 

 

E quando eu estava já deixando tudo, abandonando tudo, o doutor Carlos 
Franco da Primeira Igreja foi conversar com o Daily, porque eu trabalhava 
com o Carlos Franco, em um escritório. E ele conversou lá, para ver se eu 
poderia ter uma chance de ser ouvido, e eles falaram que eu trouxesse 
uma carta do meu Presbitério, eu teria uma chance. Mas era quase 
impossível, porque não havia fax, não tinha como passar um e-mail com a 

                                                 
117 Rubens Damião registra esse depoimento: Publicação do Ato Institucional: fui nomeado pelo 
prefeito de Rio Preto. Foi o último ano da ditadura, havia toda aquela onda do comunismo, então, o 
prefeito nomeou uma comissão para a aplicação do Ato Institucional. Era eu, um juiz, não sei se 
aposentado ou licenciado e um outro, que era advogado do Banco do Brasil, nós três. Naquela 
ocasião, eu fiz uma viagem para a Europa, para participar do congresso mundial de igrejas, então eu 
levei comigo aquele documento, aquilo era a prova de que eu não era comunista, tanto que na carta 
estava escrito que eu era da comissão do Ato Institucional. Era a prova de que eu era encarregado de 
combater o comunismo. 
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assinatura eletrônica, nada. E então o doutor Carlos Franco saiu dessa 
reunião na Primeira Igreja [...] comprou uma passagem, e disse que no dia 
seguinte eu iria para Aracaju buscar essa carta. Cheguei em Aracaju, 
conversei com o meu tutor, que era o meu pastor também, ele deu a carta 
e eu retornei e entreguei a carta, e eles ficaram se perguntando como eu 
havia conseguido, e isso eu devo ao doutor Carlos, que já faleceu. E ele 
gostava muito de mim, ele e o irmão dele, que eram da nossa igreja, e eles 
não se conformavam de eu ficar fora do Seminário. E então eu fui ser 
ouvido, em uma sala fechada, e as acusações não eram nem do ponto de 
vista político, era uma coisa moral, a única coisa política que eu lembro é 
que eles disseram que eu havia dito que Cristo havia sido um 
revolucionário e me perguntaram se era verdade, então eu disse que era 
verdade, eu não neguei: ‘mas a revolução tem varias conotações, cultural, 
científica, educacional, há vários tipos. E Jesus foi um revolucionário, Ele 
quebrou vários paradigmas, em relação à tradição dos Judeus e outras 
coisas’, e foi por aí118. 

 

Do grupo de 27 alunos excluídos, oito deles não foram readmitidos, e os que 

fizeram a matrícula no semestre seguinte tiveram de assinar um termo de 

compromisso, um documento elaborado em agosto de 1968: 

 

Ao ser aceito como aluno da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil, assumo o seguinte compromisso: 1. 
COMPROMETO-ME a submeter-me em tudo às disposições do Regimento 
Interno desta Faculdade e a todas as decisões de sua Congregação; 2. 
COMPROMETO-ME a acatar todas as deliberações dos Concílios da IPIB; 
3. COMPROMETO-ME a não fazer nenhum pronunciamento que contrarie 
qualquer deliberação dos Concílios desta Igreja, ou que se oponha à sua 
orientação doutrinária; 4. COMPROMETO-ME a ter sempre o devido 
respeito para com a Bíblia, a Palavra de Deus; 5. COMPROMETO-ME a 
cultivar sempre uma vida de pureza e piedade, como convém a um 
candidato ao Ministério Sagrado, e a frequentar assiduamente os serviços 
religiosos realizados neste Seminário; 6. COMPROMETO-ME a respeitar 
devidamente as autoridades eclesiásticas a que estou sujeito, bem como 
ao corpo docente desta Faculdade; 7. COMPROMETO-ME a zelar pelo 
nome da IPIB e desta Faculdade. Estou ciente de que a quebra de 
qualquer um dos compromissos acima importará no cancelamento de 
minha matrícula nesta Faculdade, independentemente de qualquer 
processo disciplinar119. 

 

Os termos deste documento, principalmente aquele que prevê cancelamento 

de matrícula sem a instauração de processo disciplinar, contrariava o regimento 

interno. Os estudantes perceberam a inutilidade de uma reação a esse documento, 

                                                 
118 Anexo 6 
119 Ver documento, anexo 13. 
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pois a Fundação Eduardo Carlos Pereira era composta também pelos mesmos 

integrantes da Congregação, que por sua vez eram também membros da Mesa 

Administrativa e representavam seus respectivos presbitérios no Supremo Concílio. 

O clima era de vigilância sobre os estudantes, considerados “ingênuos úteis nas 

mãos dos profissionais da baderna”, como descreveria o editorial assinado por 

Álvaro Simões, do qual registramos ainda: 

 

A Igreja, angustiada, volta os seus olhares de aflição para a Faculdade de 
Teologia e pergunta – SERÁ VERDADE tudo o que se fala e se comenta 
sobre a nossa Casa de Profetas? [...] Se for verdade, o que acontecerá ao 
Rebanho Independente do Brasil, de gloriosas tradições? Até certo ponto, 
tais perguntas têm razão de ser. Mas, o fato permanece. O diabo e a 
maldade vêm aumentando assustadoramente os problemas da Faculdade, 
de modo a dar essa visão negativista de UMA OBRA, que, APESAR DE 
POSSUIR FALHAS, vem PRODUZINDO RESULTADOS APRECIÁVEIS 
para nossa amada igreja. Os pastôres que hoje formam o corpo ministerial 
de nossa denominação, SABEM QUE A FACULDADE DE TEOLOGIA 
SEMPRE VIVEU EM CRISE. Pode até ser chamada de um “SEMINÁRIO 
DE CRISE” [...]. Não concordamos com a infeliz ideia de que a 
“FACULDADE DEVE PREPARAR MINISTROS PARA O MUNDO” como 
alguém afirmou no Supremo Concílio120, mas cremos que ela deve formar 
ministros para a Igreja, capazes de, corajosamente, “ENFRENTAR O 
MUNDO” [...] os professores [...] que lá ainda estão enfrentando a borrasca 
[...] não devem pensar que, por causa de aluno sem vocação e sem senso 
de responsabilidade e disciplina, a Igreja os venha colocar no ostracismo 
[...] As modificações que se exigem como fruto de uma época em rápidas 
transformações, justas e aceitáveis, não autorizam a quem quer que seja, 
aluno ou não, a fazer baderna e confusão (O Estandarte, 15/09/1968). 

 

 Em 1969, o terreno e o prédio do Seminário foram vendidos, antes mesmo 

que os planos de construção, paralisados no início da década, fossem 

concretizados. Essa transação imobiliária é até hoje alvo de polêmicas. Uma das 

causas para a polêmica é que pouco menos de sete anos tinham se passado desde 

a festiva inauguração provisória e o lançamento de uma Campanha Nacional, 

desencadeada justamente para o término da construção do Seminário, e que ainda 

não estava realizada no período de sua venda. Em 1970 o prédio do Jardim 

Bonfiglioli foi vendido para ser comprado um casarão na Rua Artur Prado, local onde 

o Seminário funcionou de 1970 a 1975. O grupo que comprou o imóvel o vendeu 

                                                 
120 O Autor da frase era o Rev. Abival P. da Silveira, segundo o próprio nos revelou em entrevista (ver 
anexo 8), à época deão e professor da Faculdade. Este talvez seja o principal debate político-
pedagógico sobre a educação teológica: educar para a igreja ou para o mundo? 
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poucos meses depois por mais do dobro do valor. Seguiu-se uma série de 

acontecimentos trágicos e conturbados. Daily foi vítima de um acidente 

automobilístico em 1971. E até hoje não há notícias do que teria acontecido ao 

dinheiro resultante da venda do imóvel121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Edifício da Rua Artur Prado 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São Paulo (1985) 

 

Em 1972 reaparecerem os conflitos com os alunos, mesmo porque os 

conflitos deflagradores da crise anteriores não tinham sido totalmente resolvidos. 

Nesta época, o presidente do Supremo Concílio era José Coelho Ferraz. As igrejas 

protestantes históricas enfrentavam problemas com a chamada renovação espiritual, 

que provocou novos cismas, o que exigia também novas orientações educativas. Em 

reunião da Assembleia Geral daquele ano, foi proposto um relatório sobre o assunto. 
                                                 
121 Na edição de 7 de julho de 1987, foi publicada uma entrevista com Leonildo Silveira Campos, na 
ocasião professor do Seminário e Secretário Nacional de Educação Cristã da igreja Independente, 
sob título “IPI – A história que ninguém contou”. A entrevista parte da premissa que os fatos 
divulgados até então, sobre as crises que viveu a Faculdade de Teologia, partiam de uma visão 
partidária, privilegiando a perspectiva da direção e dos professores da época. Essa entrevista buscou 
ser um acerto de contas com a versão dominante. 
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Após procurar demonstrar a incompatibilidade dos movimentos “avivalistas” e 

pentecostais, orientava  

 

que a comissão de educação cristã procure publicar uma literatura 
apropriada de orientação sobre evangelismo e avivamento espiritual para 
uso de nossas igrejas; que a comissão de educação cristã, promova  
cursos intensivos sobre a matéria em nossas igrejas e em nossos 
Seminários, nestes, de acordo com as suas direções.122 

 

Na direção do Seminário, continuavam os mesmos professores de antes, com 

mudanças no corpo docente: após as saídas de Gordon Shaw, que saiu da igreja 

Independente, e Adolpho Machado Correa e Roldão Trindade de Ávila, que se 

aposentaram, assumiram o Dr. Antonio Gouvêa Mendonça e Milton dos Santos.  

José C. Ferraz foi eleito sob a perspectiva de desempenhar liderança com 

pulso forte. Havia um anseio por ordem e disciplina. No âmbito da igreja, os 

“avivados” eram considerados os responsáveis pela nova desordem. No âmbito da 

Faculdade, a nova crise de 1972 foi marcada novamente por duras críticas dos 

estudantes, que por sua vez denunciavam o abandono administrativo e docente do 

Seminário por parte das autoridades da igreja, segundo seu entendimento. Agravava 

a crise, no contexto mais amplo, a difícil situação financeira da igreja nacional.  

 O novo presidente do Supremo Concílio havia prometido resolver o caso do 

Seminário. Aliás, essa se tornaria uma das plataformas obrigatórias nas campanhas 

para direção do Concílio maior da igreja. Em função disso, os alunos chegaram a 

recorrer a José Ferraz por meio de um documento, no qual pediam a intervenção no 

Seminário. Em resposta, a direção do Seminário foi acionada a exercer a autoridade 

sobre os seminaristas, pois estes “são desobedientes e estão contra a ordem legal 

de nossa igreja; são subversivos, portanto, e como tal devem ser tratados”123. 

Como reação, alguns alunos colocaram no quadro de avisos, fechado com 

vidro e trancado com cadeado, uma longa denúncia contra a situação de abandono 

e desorganização que o Seminário estava vivendo, procurando descrever a situação 

                                                 
122 Supremo Concílio: resumo de atas da 6ª reunião em Brasília, dia 21 de janeiro, O Estandarte, 31 
de Março de 1972. 
123 Citado por CAMPOS, 2005, p. 30. 
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da secretaria, do ensino, dos professores, das aulas mal preparadas, etc124. Como 

os alunos jogaram a chave fora, o Diretor quebrou o vidro, rasgou o documento, e 

providenciou a suspensão dos seminaristas. 

Da parte do Diretor, havia o esforço aumentado pelo acúmulo de funções a 

que estava sujeito, faltando-lhe inclusive serviço de secretaria na Faculdade. De 

fato, até mesmo os estudantes reconheciam que a qualidade de ensino havia 

melhorado em relação a 1968, mas mesmo assim alunos dirigiam críticas 

específicas a alguns docentes, o que iria colaborar para a nova crise que estava por 

vir. 

 No ano seguinte, 1973, Abival renunciou à função de professor no Seminário, 

revelando que sofria muita pressão por causa de seu entendimento sobre reformas 

necessárias na educação teológica. Naquela época, o salário dos professores e dos 

funcionários da Faculdade chegou a sofrer um atraso de até oito meses125. Por 

motivos de saúde, Rubens C. Damião deixou o cargo de diretor, sendo nomeados 

para Diretor e Deão, o Dr. Antonio Gouvêa Mendonça, homem bastante ligado à 

vida acadêmica, e Josué Xavier, para o triênio 1975-1977. 

Em 1976 o Seminário passou a funcionar novamente no edifício anexo ao 

templo da Primeira Igreja, situada à Rua Nestor Pestana. Nesse período foi resolvido 

o problema da secretaria, com a contratação de Isva Xavier, esposa de Josué 

Xavier, que fora anteriormente secretária do Instituto José Manuel da Conceição, em 

Jandira. A mudança para o novo endereço marcou o fim do sistema de internato na 

Faculdade de Teologia da Igreja Independente126. 

                                                 
124 O documento está anexado ao final do texto. O que descrevemos é uma tentativa de reconstrução 
das principais ideias a partir dos relatos daqueles que à época eram estudantes ou professores.  
125 É possível que esse atraso ter sido uma pressão para mudar todo o corpo docente. Além disso, a 
Faculdade enfrentava ainda problemas financeiros, o que se deflagrou com uma multa aplicada pelo 
INPS. Desde que os professores foram registrados, não houve recolhimento das contribuições 
previdenciárias, pois administrativamente esses eram tratados como pastores. 
126 O fim do sistema de internatos parece ter sido uma tendência da época. As escolas tomavam essa 
decisão por questão de segurança da preservação das ideias. Muitos estudantes passaram a viver 
em repúblicas estudantis em locais próximo à Faculdade, como o Edifício Copan. 
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Figura 2.12. Templo da Primeira Igreja da São Paulo 
Fonte: Presbiterianismo no Brasil (1859-1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2.13. Edifício Anexo ao templo da 
Primeira Igreja, que hospedou a Faculdade de 
Teologia até 2000. 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São 
Paulo (1985) 
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Figura 2.13. Edifício Anexo ao templo da Primeira Igreja, que hospedou a Faculdade de Teologia 
até 2000. 
Fonte: Acervo próprio 

 

Esse período foi marcado por uma nova crise. O novo Diretor procurou 

transformar a Faculdade numa instituição escolar que seguisse princípios básicos de 

organização, como planejamento das aulas, elaboração de planos de ensino que 

deveriam ser entregues aos alunos, oetc. Tais mudanças encontraram resistências, 

principalmente da parte dos professores mais antigos. Em função disso, a Fundação 

interviu, decidindo pela demissão de quatro professores: Rubens Cintra Damião, 

Issar Carlos Camargo, Wilson Guedelha e Jair Ribeiro de Melo. 

Na verdade, a reforma implementada pelo Diretor era uma exigência da 

mantenedora da Instituição, a Fundação Eduardo Carlos Pereira, que em 30 de 

junho de 1975 enviou ofício à Congregação da Faculdade, comunicando  
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[...] à Congregação que foi constituído um grupo de trabalho, integrado 
pelos seguintes elementos: representando a Fundação: Revs. Abival Pires 
da Silveira e Geraldo Aparecido Sorano e o Dr. Acácio Melo do Amaral 
Camargo; representando a Congregação: Revs. Antônio Gouvêa 
Mendonça e Josué Xavier. A finalidade, conforme se afirma no ofício, é 
“estudar a possibilidade de reformas nas instituições teológicas de nossa 
Igreja, principalmente na Faculdade de Teologia”127. 

  

 Em outro ofício, enviado na mesma data e registrado na mesma Ata do 

colegiado dos professores, eram indicados os primeiros passos dessa reforma: 

 

[...] a Fundação “Eduardo Carlos Pereira”, responsável pelo ensino 
teológico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, [...] resolveu 
solicitar das nossas instituições relatório semestral de atividades, em que 
conste: a) número de professores, nomes e qualificação; b) número de 
alunos, nomes e presbitérios; c) relação de matérias; d) carga horária; e) 
número de faltas de cada aluno; f) número de faltas de cada professor; g) 
planejamento das aulas, incluindo programa, de cada professor; h) 
informações sobre livro de ponto para professores. 

 

Em 6 de dezembro de 1975 a Fundação reforçava a solicitação de “que os 

professores entreguem até o início das aulas [...] ‘curriculum vitae’ e programa”128.  A 

oposição deliberada dos professores a essa mudanças foi a causa de sua demissão. 

Todavia, os quatro professores gozavam de prestígio com a direção da Igreja, e, 

apelando para a Mesa Administrativa, conseguiram sua reintegração em doze de 

agosto do mesmo ano. Antes mesmo que a Fundação ou a Direção do Seminário 

fosse notificada da decisão da Mesa, os professores tentaram reassumir suas aulas, 

o que levou o Diretor a exigir uma decisão imediata da Fundação, que determinou a 

suspensão temporária das atividades do Seminário. A questão se tornara um conflito 

de poderes e deveria ser resolvida em reunião do Supremo Concílio, convocada 

para se reunir extraordinariamente no início de setembro. Tal fato resultou na 

renúncia do reitor, argumentando que não havia clima para executar o trabalho a 

que tinha sido designado e que acreditava ser necessário para transformar o 

Seminário numa instituição escolar séria e produtiva. 

                                                 
127 Livro de Atas da Congregação do Seminário Teológico de São Paulo Nº. 3, Ata nº. 1, de 
30/08/1975, p. 2-3 
128 Livro de Atas da Congregação do Seminário Teológico de São Paulo Nº. 3, Ata nº. 1, de 
30/08/1975, p. 3. 
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Na reunião de setembro, a Fundação apresentou um documento para a 

Assembleia Geral da Igreja com cópia para todos os conciliares, expondo as razões 

para a demissão dos professores. Predominava, na justificativa da dispensa, o que a 

Fundação considerava básico na atuação de cada um deles: competência, 

suficiência como docente, frequência aos trabalhos de uma igreja local e resistência 

ao trabalho da Fundação. Os termos eram fortes, e conclamavam para as reformas 

reclamadas desde algum tempo: 

 

É hora de mudarmos este estado de coisas sob a pena de convertermos o 
Seminário numa Instituição medíocre e desatualizada; a Igreja numa Igreja 
sem identidade e desacreditada e as vocações preciosas que o Senhor 
nos tem dado para o Santo ministério em corações desiludidos, 
desorientados e abandonados em meio do caminho que escolheram com 
tanto entusiasmo. [...] Falta ao Seminário alma, coração [...] e isto não 
vamos conseguir com pessoas dando apenas o resto de seu tempo [...] 
enquanto o Seminário for uma espécie de cabide onde se penduram os 
ministérios fracassados. [...] É hora de começarmos a arregimentar gente 
moça e prepará-los para essa difícil tarefa129. 

 

Além das duras críticas, a Fundação ainda considerava necessário abordar o 

assunto como uma questão de ordem, uma vez que, ao demitir os professores, 

atuara dentro de suas competências, outorgadas pelo próprio Supremo Concílio. A 

decisão deste, porém, não levou em conta os argumentos apresentados pela 

Fundação, e suas decisões foram no sentido de ratificar o que havia sido decidido 

pela Mesa Administrativa, com as seguintes resoluções: 

 

• Eleição de uma nova diretoria para a Fundação Eduardo Carlos 

Pereira, tendo o presbítero Carlos René Egg como presidente, 

encarregado de reconduzir os professores demitidos ao seu cargo; 

• Criação de uma comissão intermediária entre o Supremo Concílio e o 

Seminário, o que tirou da Fundação os poderes de atuação na 

Faculdade; 

• Substituição da figura do Reitor pela do Diretor, cargo nomeado pela 

referida comissão; 
                                                 
129 Ver documento em anexo. 
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Nessa briga política, saíram derrotados a Fundação e o Diretor. Em 11 de 

Dezembro de 1978 a Mesa Administrativa da Igreja decidiu por nova nomeação para 

a direção do Seminário, tomando “posse como Diretor, Vice-Diretor e Capelão 

Geraldo Aparecido Sorano, Mario Ademar Fava e Gérson Moraes”130. Na mesma 

data os professores foram reintegrados pela nova Diretoria131. 

Os professores que não estavam envolvidos diretamente no conflito se viram 

em meio a uma ingerência na vida do Seminário. Essa situação perdurou até o fim 

da gestão de José C. Ferraz como presidente do Supremo Concílio. A situação 

revelava um conflito entre as instâncias de poder. A lição aprendida nesses 

acontecimentos é que o caminho para a organização da educação no Seminário 

passaria necessariamente por essas instâncias de poder. Era necessário estar onde 

são tomadas as decisões, e muitos daqueles ex-alunos envolvidos nos conflitos 

voltariam como professores e/ou diretores da Faculdade, além de ocuparem cargos 

nos concílios da Igreja. 

 

 

2.6. A Faculdade de Teologia e o reconhecimento do MEC (1981-2012) 

 

 Na década de 1980, houveram mudanças significativas na gestão da igreja 

que afetaram diretamente o Seminário de São Paulo. Em 1981 foi eleito para 

presidente do Supremo Concílio da Igreja Independente Abival P. da Silveira, 

inaugurando um período de transformações significativas tanto na igreja quanto no 

Seminário. Uma de suas promessas de campanha era justamente renovar as áreas 

de educação religiosa e teológica. 

 No período houve a abertura de novos seminários independentes em 

Londrina, organizado em fevereiro de 1982, e Fortaleza, inaugurado em março de 

1986, com o objetivo de consolidar a presença da IPI no norte-nordeste. Abival 

entendia que a sobrevivência da igreja na região depende da existência do 

Seminário. Em entrevista ele nos revelou o entendimento sobre esse assunto: 
                                                 
130 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.3, p.9. 
131 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.3, p.10. 
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Nesse período a gente então deu ênfase de que precisava formar um 
ministério com uma nova mentalidade, uma nova capacitação. Porque a 
Igreja não preparava liderança, não estava preocupada com liderança, 
nem estava preocupada em capacitar os pastores para um novo momento 
na vida da Igreja. Foi quando a gente resolveu dar uma atenção especial 
em Educação Teológica. Acabamos abrindo Londrina, Fortaleza, e não foi 
gratuitamente. Fortaleza, o objetivo era exatamente abrir um espaço para 
que a Igreja Independente acontecesse no Norte, Nordeste. Nós não 
tínhamos igreja lá. Tínhamos “igrejolas”, sem ser pejorativo, mas estava 
morrendo porque ela não era parte do corpo, ficava lá esquecida, isolada. 
Então plantar um Seminário lá, o objetivo não era só a educação teológica. 
Era você ter um polo de irradiação de influência na vida da Igreja. Então ali 
o ministério podia se encontrar, os Congressos, os Seminários. 

 

A abertura desses seminários permitiu, entre outras coisas, que o Seminário 

de São Paulo não fosse mais o centro das atenções e das críticas que 

constantemente questionavam o trabalho que era ali realizado. Os recursos para a 

realização desses novos projetos vieram da Fundação Eduardo Carlos Pereira. O 

apoio dessa Fundação foi fundamental, porém insuficiente para conter as crises 

financeiras que constantemente permeavam a tesouraria da Igreja Independente. A 

Fundação pode investir recursos somente em imóveis e não na manutenção direta 

dos seminários. Essa dificuldade jurídica e econômica, que às vezes é maior ou 

menor, provocou vez por outra discussões sobre a viabilidade ou não da 

manutenção de todos os seminários. 

 Leontino Farias do Santos, um dos alunos expulsos na crise de 1968, foi 

eleito diretor do Seminário em 1981, ocupando o cargo até 1999. Nos anos 1980 o 

Seminário recebeu professores vários dos alunos que estiveram envolvidos nos 

conflitos do período anterior. Uma das preocupações mais fortes foi com a formação 

acadêmica do corpo docente, que teria até o final da década de 1990 a totalidade de 

seus professores com Mestrado e alguns com Doutorado. Colaborou para isso o 

envolvimento da Igreja Independente no Programa Ecumênico de Pós-Graduação 

em Ciências da Religião no Instituto Metodista de Ensino Superior, atualmente 

UMESP – Universidade Metodista de São Paulo. Nesse programa realizaram 

estudos de pós-graduação dezenas de egressos do Seminário Teológico de São 

Paulo.  
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Outras mudanças indicam os novos rumos que foram dados a partir da ênfase 

na qualidade acadêmica da formação teológica. Desde 1978 já haviam sido 

incluídas as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Metodologia da 

Pesquisa Científica. Na década de 1980 o curso passaria a ter duração de cinco 

anos letivos, e não mais quatro. 

Em 1999 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) decidiu pelo 

credenciamento dos cursos superiores de bacharelado. Em função disso, a 

Assembleia Geral da Igreja Independente decidiu, em 8 Fevereiro de 2003, 

concentrar todos os esforços para buscar a autorização e posteriormente o 

reconhecimento do curso de Teologia em seus três seminários. A decisão não deixa 

de revelar, de certa forma, uma ingenuidade da igreja ao tomar tal decisão 

desconhecendo os procedimentos para a realização de tal projeto. Por outro lado, os 

envolvidos com a Faculdade sabiam que esse passo era muito importante para 

preservar o Seminário das conflituosas relações político-eclesiásticas a que esteve 

submetido em boa parte de sua história. Ao menos seria possível atenuá-las, 

obrigando o debate sobre a questão educativa concentrar-se prioritariamente nas 

questões político-pedagógicas. Sobre isso é interessante o depoimento de Gérson 

C. de Lacerda: 

 

Eu não sei se [o reconhecimento] daria mais autonomia, mas eu acho que 
a Igreja é obrigada a trabalhar com mais seriedade. Eu visitei o reverendo 
Mendonça quando ele estava muito doente, ele já não se levantava mais 
da cama – logo depois ele veio a falecer – e eu era o diretor do Seminário, 
e nós estávamos trabalhando na busca do credenciamento, e quando eu 
fui me despedir dele, a ultima vez que o vi, ele segurou minha mão e disse: 
“Gérson, não desista do credenciamento, vocês têm que buscar o 
credenciamento”. E aquele, me parece hoje, quando já caminhamos 
bastante nesse processo... eu sinto que a Igreja também ficou 
comprometida, eu não sei se a Igreja tem consciência de onde ela entrou, 
acredito que não, mas a Igreja foi obrigada a investir mais no trabalho da 
Fundação, quem representa a Faculdade perante o MEC é a Fundação, e 
a Igreja não pode inventar projetos mirabolantes para o Seminário de uma 
hora para outra, sob o risco de perder o credenciamento. Então a Igreja, 
hoje, é obrigada a tratar com mais seriedade, a Igreja não pode, 
simplesmente chegar aqui e despedir todo o corpo docente e colocar 
professores que não tenham habilitação de acordo com os padrões do 
MEC, então isso obriga a Igreja a trabalhar de outra maneira em relação à 
Faculdade de Teologia132. 

 
                                                 
132 Ver entrevista em anexo. 
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Como exigência do processo de reconhecimento, a igreja precisou reformular 

seu programa de educação teológica. Durante esse processo, a igreja tomou 

consciência da inviabilidade de conseguir o credenciamento dos três seminários, 

que a essa altura contava também com centros de extensão, em que o Seminário de 

São Paulo atendia a cidade do Rio de Janeiro e o Seminário de Fortaleza atendia a 

cidade de Manaus. A decisão foi polêmica, resolvendo pelo encerramento das 

atividades dos Seminários de Londrina e Fortaleza, bem como dos centros de 

Extensão, buscando a partir de então a continuidade do Seminário de São Paulo, 

que desde meados do ano 2000 estava sediada em prédio próprio, em prédio 

adquirido pela Fundação Eduardo Carlos Pereira na Rua Genebra, no centro de São 

Paulo, para sediar o Seminário. Essa decisão gerou mais um longo debate sobre a 

questão educativa133. 

O processo de obtenção da autorização foi concluído em 15/1/2009, quando o 

Ministério da Educação publicou autorização para o funcionamento da Faculdade de 

Teologia da Igreja Presbiteriana Independente - FATIPI. Uma das novidades foi o 

concurso de seleção de docentes promovido pela Fundação Eduardo Carlos Pereira. 

Dentre as mudanças necessárias em função do reconhecimento legal, percebe-se 

que os temores conservadores se confirmam em relação às dificuldades para uma 

gestão centralizadora. O próprio relatório de Avaliação do MEC inclui a expressão 

que tanto incômodo causara anos antes: 

 

O processo de oficialização provocou mudanças, como, por exemplo, a 
adequação da estrutura curricular ao Parecer CNE/CES Nº 51/2010 e da 
estruturação e atuação do NDE e da CPA à legislação correspondente. 
Isso significa, conforme percebido e expresso, tanto pelo corpo docente, 
como pelo discente, cultivar maior abertura para o mundo do 
conhecimento e para a sociedade, inclusive pela incorporação de novas 
tecnologias ao processo de ensino e de aprendizagem134 (grifos nossos). 

                                                 
133 Abival, que havia participado da implementação destes Seminários, assim descreve sua opinião 
sobre isso: “Eu acho um erro estratégico fechar. Londrina até que você aceita, porque você pode, 
daqui do Seminário de São Paulo, perfeitamente atender essa região toda. Mas acho que Fortaleza 
foi um erro estratégico da Igreja, o fechamento do Seminário lá. A Igreja vai sofrer um retrocesso, vai 
sofrer um retrocesso muito grande. Porque o Seminário, acho, exerceu um papel muito bom nesse 
sentido, foi muito positivo. Por isso eu acho que a Igreja perdeu a visão: porque a Igreja no Norte e 
Nordeste é outra Igreja. Outra realidade, outro contexto. E você fechando o Seminário lá, você fechou 
a porta do futuro da própria Igreja. Numa reunião que me convidaram para conversar um pouquinho 
sobre esse assunto, eu falei: “Olha, fechar o Seminário de Fortaleza é fechar a Igreja Independente 
no Norte e Nordeste”. E a médio e longo prazo é isso mesmo”. Ver entrevista em anexo. 
134 Relatório de Avalição do MEC referente ao processo de reconhecimento do curso, p.3. 



  123

 

Uma das primeiras decisões conciliares após a autorização concedida pelo 

MEC foi a de transferir a Faculdade para um novo local, em terreno comprado pela 

fundação Eduardo Carlos Pereira para essa finalidade, em Santa Izabel município 

localizado a cerca de 60 km da cidade de São Paulo. Trata-se de nova polêmica 

envolvendo o conflito de projetos para a educação teológica. A motivação para a 

transferência está associada a um projeto conservador, que pretende afastar os 

estudantes da influência perniciosa e ter controle total sobre a formação dos 

estudantes. Leonildo Silveira Campos analisa a questão da seguinte forma: 

 

No imaginário da igreja a educação teológica deveria ser dada na forma de 
internato, em que você tem a figura da instituição total, trabalhada pelo 
Erving Goffman. Numa “instituição total”: o individuo está ali 24 horas por 
dia, monitorado e controlado. Então, no fim de quatro anos ele sai com 
aquela cabeça formada. Isso deve acontecer, de preferência, afastado do 
burburinho da cidade e sem a oportunidade para o aluno estudar fora em 
outra universidade e sem o problema para ele trabalhar fora também. 
Então ele fica financiado pela igreja 24 horas por dia durante quatro anos. 
Quando ele sai dali, sai um sujeito dentro dos critérios exigidos pela 
instituição religiosa. Então me parece que a intenção, ao comprar Santa 
Isabel era fazer de lá um lugar desses. Já que a igreja não precisa de 
muitos pastores, então mesmo que tenha poucos alunos... só que o projeto 
de transferir o Seminário do centro, reconhecido pelo MEC, para o meio do 
mato... não há transferência fácil para uma Faculdade reconhecida. Tem 
que abrir um novo processo de funcionamento e depois de 
reconhecimento, e o MEC não vai reconhecer nada que esteja dentro do 
mato, sem um projeto pedagógico e um projeto institucional, que garanta 
que vai ter gente, que vai ter clientela para este tipo de formação 
acadêmica135. 

 

Entra a autorização e os trâmites para a nova mudança de local, a faculdade 

obteve o reconhecimento do MEC, em portaria publicada no Diário Oficial da União, 

nº 251, em 31 de Dezembro de 2012, com conceito 4.  

 

 

 
 
  
 
 

                                                 
135 Ver entrevista em anexo 
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Figura 2.14. Cerimônia de Formatura no Templo da Primeira Igreja Independente 
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2005 (Centenário da Educação Teológica). 

 

 

Figura 2.15. Corpo Docente do Seminário em 1985 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São Paulo (1985) 
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Figura 2.9. Cerimônia de formatura no Templo da Primeira Igreja Independente (2004) 
Fonte: Arquivo pessoal 
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3. ANÁLISE DO PROJETO EDUCACIONAL DO SEMINÁRIO TEOLÓGICO DE 
SÃO PAULO 

 

As tendências históricas do protestantismo para radicalizar suas posições, 
seja pela racionalização da religião através da escolastização teológica ou 

da explicação doutrinária através de símbolos, seja pela ênfase no 
sentimento e na emoção, tem conduzido o cristianismo protestante a 

frequentes impasses na educação teológica. 

Antônio Gouvêa Mendonça136  

 

As concepções de educação são frutos de seu tempo e dependem do 

contexto sócio-político de cada sociedade, que desenvolve seus princípios político-

filosóficos a partir de certas condições existentes. Estes princípios podem ser 

encontrados nos mais variados setores da sociedade, dos quais não se excluem a 

educação nem a religião. É nesse sentido que Ester BUFFA afirma que “pesquisar 

uma instituição escolar é uma forma de estudar a filosofia e a história da educação 

brasileira” (2002, p. 25). Seguindo a direção apontada por Buffa, podemos 

considerar que qualquer aspecto educacional pode ser revelador também das 

concepções político-filosóficas de uma determinada sociedade. 

Tomemos como exemplo o caso da polêmica sobre o reconhecimento dos 

cursos de teologia no Brasil. Seu reconhecimento ou não depende das concepções 

da sociedade brasileira sobre o fenômeno religioso, seus princípios político-

pedagógicos, sua influência e perspectivas sobre os desdobramentos dessa 

influência. Obviamente essas concepções nem sempre estão explicitadas nos 

projetos e nas ações políticas de uma dada sociedade; mas é possível descrevê-las 

e analisá-las, e a esta tarefa se dedicam as pesquisas, das quais esta pretende ser 

uma contribuição. 

Essas considerações nos forçam a tomar a formação teológica não somente a 

partir de sua finalidade mais óbvia: a formação de clérigos. De forma explícita ou 

não, toda a educação teológica é resultado de um projeto político-pedagógico, 

construído a partir de certos princípios filosóficos. Buscar a compreensão desse 

                                                 
136 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Teologia e espiritualidade, In: REFORMANDA. Revista teológica 
dos Seminários da Presbiteriana Independente do Brasil. N.3. Ano IV. São Paulo: FECP, Setembro 
de 1992. p. 48. 
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projeto e desses princípios na instituição que tomamos como objeto de estudo é a 

tarefa a que nos dedicaremos neste capítulo. 

 

 

3.1. Os princípios filosóficos e educacionais do protestantismo 

 

 Em sua obra Concepção Dialética da História, ao demonstrar as 

características da atividade intelectual, Gramsci analisa a questão do problema da 

religião. A “religião” é encarada aqui não no sentido confessional, mas no sentido 

laico, correspondendo à “unidade de fé entre uma concepção do mundo e uma 

norma de conduta adequada a ela” (GRAMSCI, 1995, p.14). A essa unidade de fé 

podemos chamar também de ideologia ou política. Essa unidade de fé propõe o 

problema da incoerência, pois não existe uma única concepção de mundo. Entre as 

várias concepções existentes, verificam-se as que estão na base dos discursos e as 

que estão na base das ações. Quando há contradições entre essas concepções de 

mundo, é necessário definir sobre qual é a verdadeira filosofia: a que é afirmada no 

discurso ou a que é afirmada na ação? 

O problema da religião (da ideologia137 ou da política) existe no fato da 

impossibilidade de unidade coerente e livre entre discurso e ação. Verifica-se, nessa 

questão religiosa, que essa unidade ocorre de maneira autoritária, imposta. É por 

essa razão que a religião ou o senso comum nunca conseguirão constituir-se como 

ordem intelectual: seu caráter impositivo e autoritário escondem as contradições 

filosóficas entre o discurso e a ação. Ao ignorar essas contradições, busca-se 

justificar determinada conduta a partir de uma imposição, pois o discurso não será 

suficiente para legitimá-la. Desta forma, a filosofia, enquanto ordem intelectual, deve 

constituir-se como superação da religião e do senso comum, o que consiste 

fundamentalmente num processo de conscientização. Esta deve ser a finalidade 

principal de toda a filosofia, seja ela a expressão de um pensamento popular seja a 

expressão de uma intelectualidade. 

                                                 
137 O conceito é definido em relação à concepção religiosa que GRAMSCI está criticando: “[a religião] 
é uma ‘ideologia’, poderemos dizer, desde que se dê ao termo ‘ideologia’ o significado mais alto de 
uma concepção do mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade 
econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas” (GRAMSCI, 1995, p.16). 



  128

Desde esse ponto de vista, verifica-se a necessidade de uma unidade 

orgânica entre essa filosofia popular e a filosofia intelectual. A unidade só é 

orgânica, todavia, enquanto persistirem as diferenças que caracterizam essas duas 

filosofias. A atividade intelectual deve ser, a rigor, própria de uma elite, enquanto o 

saber popular é próprio das pessoas símplices.  É somente a partir desse 

distanciamento que se faz possível a elaboração crítica dos intelectuais, a partir de 

uma atividade intelectualmente sistemática e rigorosa e que os compromete 

politicamente com o movimento de elevação das camadas populares. Eles, por sua 

vez, devem ser conscientizados para o interesse de elevação a uma forma superior 

de cultura. 

Nesse ponto, Gramsci tece duras críticas à religião, cujo propósito é 

conservar a unidade ideológica de todo o bloco social. Segundo GRAMSCI, a força 

das religiões consiste no fato de que necessitam da união doutrinal de toda a massa 

religiosa e lutam para que os estratos intelectualmente superiores não se destaquem 

dos inferiores, “e isto faz ressaltar ainda mais a capacidade organizativa do clero na 

esfera da cultura, bem como a relação abstratamente racional e justa que a Igreja, 

em seu âmbito, soube estabelecer entre intelectuais e simplórios” (1995, p.17). 

Gramsci se dirige aqui à estrutura medieval da igreja Católica, que o forçou a 

reconhecer que a Reforma representou, pelo menos provisoriamente em sua 

opinião, uma quebra dessa estrutura, gerando intelectuais que se destacaram 

justamente por sua genialidade. Cabe uma nota de D. S. Schaff: 

 

Se os líderes da Reforma não tivessem sido homens superiores, não teria 
havido Reforma. Por aproximadamente mil anos, nenhum eclesiástico 
houve no ocidente que soubesse grego e hebraico. Gregório, o grande, 
não conhecia o grego. Anselmo, não sabia grego. São Bernardo não sabia 
grego. Tomás de Aquino não sabia grego. Wyclif não sabia grego. Mas 
Lutero o sabia e sabia-o Calvino; sabiam-no Zwínglio e Bucer, Bullinger e 
Beza. Os reformadores eram igualmente homens de grande atividade no 
manejo dos livros. [...] Esses homens possuíam toda a bagagem 
humanística para a condução num debate religioso. Eram estudiosos das 
Escrituras e deixaram após si uma verdadeira biblioteca: tratados de 
Teologia Sistemática, obras polêmicas, escritos, devocionais, sermões, 
catecismos, hinários e obras históricas, suas produções enchem estantes 
tão extensas como a biblioteca com os escritos medievais – e são mais 
variadas.138 

                                                 
138 SCHAFF, D. S. Nossa crença e a de nossos pais. São Paulo: Metodista,1964, p.70. 
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O movimento de aproximação entre uma elite intelectual e as camadas 

populares consiste numa verdadeira práxis, na qual as questões vivenciais das 

camadas populares são colocadas como problemas para a atividade sistemática e 

rigorosa dos intelectuais. Entre esses dois grupos deve formar-se uma relação 

orgânica, pois “só através desse contato é que uma filosofia se torna ‘histórica’, 

depura-se dos elementos intelectualistas de natureza individual e se transforma em 

‘vida’” (GRAMSCI, 1995, p.18). 

Disto depende a própria definição do termo intelectual. Em Os intelectuais e a 

formação da cultura, Gramsci considera que buscar critérios para a atividade 

intelectual depende menos daquelas atividades que lhes são intrínsecas do que do 

conjunto social e cultural no qual está inserido (1982). Certamente, em todas as 

sociedades encontraremos intelectuais desempenhando uma função social 

organizativa da sociedade; neste caso, devem-se buscar critérios para a distinção 

entre os intelectuais tradicionais e os intelectuais orgânicos. Daí a constatação de 

que a consciência crítica consiste formação de quadros: 

 

Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, criação de uma 
elite de intelectuais: uma massa humana não “distingue” e não se torna 
independente “por si”, sem organizar-se (em sentido lato); e não existe 
organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, sem 
que o aspecto teórico da ligação teoria-prática se distinga concretamente 
em um estrato de pessoas “especializadas” na elaboração conceitual e 
filosófica (GRAMSCI, 1995, p.21). 

 

 O aspecto conservador dos intelectuais tradicionais se revela no fato de que 

sua ação está ligada aos interesses das classes dominantes, representados na 

filosofia por eles produzida, enquanto os intelectuais orgânicos têm em sua ação o 

compromisso da gestação de uma nova cultura. Não estão alheios ao processo de 

cristalização, todavia, da cultura produzida, que tende a tornar-se a expressão de 

uma nova classe dominante. 

 Segundo Gramsci, duas instituições destacam-se historicamente na 

organização da cultura: a escola e a igreja. Ambas têm servido à formação de 

quadros de dirigentes intelectuais tradicionais. Cabe aqui retomar a problematização 
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desta pesquisa, a partir deste ponto específico, pois nossa pesquisa é debruçada 

sobre uma escola que está ligada à igreja. Teria essa escola condições de formar 

intelectuais orgânicos? 

 Para tal, examinemos com cuidado quais os critérios fundamentais para a 

definição do termo protestantismo. Sobre isso, faz-se interessante notar que 

segundo o próprio GRAMSCI, a Reforma Protestante constituiu, pelo menos em seu 

início, um movimento intelectual orgânico (1995, p.17 e 25)139. Essa conclusão é 

possível a partir do fato de que esse movimento consistiu na ruptura daquela cultura 

religiosa que restringia a liberdade de ação e pensamento dos intelectuais para não 

diferenciá-los das massas, visando à manutenção de uma unidade ideológica. 

Paul Tillich nos ajudará a compreender o protestantismo a partir de seu 

princípio filosófico. O conceito de princípio protestante formulado por esse autor nos 

ajuda a estabelecer um diálogo com o referencial gramsciano, tornando possível a 

análise do protestantismo enquanto fenômeno cultural. Consideramos que o 

pensamento de Tillich pode ser definido como uma filosofia da cultura; essa é a 

premissa que o leva à análise da religião, entendida como substância da cultura, 

enquanto a cultura é a expressão da religião140.  

Essa relação com a cultura não é própria de uma ou outra religião. Quando 

estudamos qualquer religião de maneira objetiva, este fato se torna tão óbvio que se 

torna pressuposto de qualquer pesquisa. Alguns pensadores destacam, todavia, o 

fato de que em alguns momentos históricos do cristianismo existe uma 

autoconsciência crítica por parte de seus intelectuais, que os faz pensar os 

problemas de religião em relação à cultura de maneira bastante consciente. 

Podemos citar, apenas à guisa de exemplo, as importantes reflexões de Simone 

Weil141 ou de René Girard142, para quem a produção intelectual do cristianismo é 

antes uma teoria do ser humano do que uma teoria de Deus. É nesta mesma 
                                                 
139 Gramsci não aprofunda a análise do protestantismo como movimento intelectual, e nesse ponto 
recomenda a leitura da clássica obra de Max Weber, A ética protestante e o espírito do capitalismo. 
140 Ver TILLICH, 1965, p.19, referência citada na introdução. 
141 Ver Simone WEIL. Opressão e Liberdade. São Paulo: EDUSC, 2001; Pensamentos desordenados 
acerca do amor de Deus. São Paulo: ECE, 1991; Espera de Deus. São Paulo: ECE, 1987; A 
gravidade e a graça. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
142 De René GIRARD, ver: A violência e o sagrado. São Paulo: UNESP, Paz e terra, 1990; Eu via 
Satanás cair do céu como um raio. Lisboa: Instituto Piaget, 1999; Um longo argumento do princípio 
ao fim. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000; O Bode expiatório. São Paulo: Paulus, 2004; Aquele por 
quem o escândalo vem. São Paulo: É Realizações, 2011; Quando começarem a acontecer essas 
coisas. São Paulo: É Realizações, 2012. 
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perspectiva que TILLICH considera que o método da correlação é o princípio da 

produção intelectual do cristianismo, ao procurar “demonstrar que a mensagem 

cristã é a resposta a todos os problemas envolvidos no humanismo autocrítico; [a 

mensagem cristã] nada mais é do que um humanismo que se auto-analisa” (2000, p. 

287-288). 

A partir deste ponto Tillich irá desenvolver o conceito de princípio protestante. 

Segundo Eduardo Gross, o conceito de princípio é tomado de Ernst Troeltsch (1998, 

p.174). Significa a potencialidade de uma realidade, que não significa uma abstração 

da realidade, uma vez que não existe idealmente, mas também não significa uma 

realidade acabada, uma vez que não se identifica com nenhuma realidade acabada. 

Trata-se, portanto, de um tipo de essência histórica, pois mesmo sendo transcende, 

só realiza materialmente. Desta forma, o princípio protestante não é exclusivo do 

movimento da Reforma ou das igrejas protestantes. Essas teriam, por sua vez, que 

aplicar esse princípio em seu contexto, mas não estão alheias a ignorá-lo ou traí-lo, 

como de fato muitas vezes aconteceu. A dimensão transcendental do conceito quer 

expressar, em termos filosóficos, a contradição ontológica que existe entre o 

transcendente, entendido como Sentido Absoluto, e o Imanente, compreendido 

como realidade histórica. A dimensão “protestativa” do conceito está justamente na 

denúncia de qualquer realidade história que se proclame como Absoluta. A rigor, 

trata-se da necessidade de crítica política, que se expressou através do profetismo 

judaico, pelo protestantismo histórico e até mesmo no movimento socialista143. 

Considerando as contribuições do princípio protestante para o movimento da 

reforma, destacamos de TILLICH (1965, p.32-33) aquelas que tocam os aspectos 

sociais e educacionais: 

 

• Liberdade de consciência para o tratamento histórico da Bíblia; 

• Consciência da impossibilidade de compreender o cristianismo 

desvinculado do desenvolvimento geral da humanidade, e que todo o 

cristianismo está comprometido com as estruturas e as transformações 

universais da vida humana; 

                                                 
143 O conceito desenvolvido por Troeltsch é justamente o de princípio socialista. Ver GROSS, 
Eduardo. Religião, ontologia e política na obra inicial de Paul Tillich. p.174. 
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• Rompimento com o supranaturalimo dualista que estabelece a distinção 

entre sagrado e profano, o que fornece as bases para a superação da 

metafísica, além de aproximar esse antidualismo reformado com o 

universalismo ontológico e com o humanismo do Renascimento; 

 

É nesse sentido que, segundo Tillich, a tradição judaico-cristã desenvolve o 

conceito de Reino de Deus, como símbolo formulado em contraponto às 

contradições da história. Enquanto imanência, participa da dinâmica histórica; 

enquanto transcendência, responde às contradições da história. Dessa forma, nunca 

se concretiza em forma cristalizada, mas sempre dinâmica, ou seja, não se torna 

concreta na igreja, mas na sociedade em que a igreja está inserida. A utopia do 

Reino de Deus só, nesta perspectiva, só pode ser formulada como busca de 

significado para a história144. 

Newton Duarte, ao tecer críticas ao fetichismo da individualidade, estabelece 

relações entre a lógica do fetichismo e o conceito de idolatria criticado pela profecia 

bíblica145. Perspectiva semelhante à ideia do princípio protestante, embora Newton 

Duarte considere que se a crítica profética fosse levada às últimas consequências, 

destruiria, além dos ídolos, a própria religião. Tillich não prende o princípio 

protestante à religião, mas considera que o cristianismo deu ao conceito um ethos 

próprio, de forma que é impossível desvincular a ideia do Reino de Deus do princípio 

protestante. Em temos de lógica, não existe Reino de Deus sem o princípio 

protestante, mas este não se prende à ideia cristã do Reino de Deus. Do ponto de 

visto filosófico essa constatação é importante, pois evita o perigo do universalismo 

cristão. 

Essas reflexões nos propõem a exigência de verificar se de fato o 

protestantismo, enquanto movimento cultural e social, pode ser considerado na 

perspectiva do princípio protestante. É aceito largamente o fato de que os germes da 
                                                 
144 Pode-se considerar o principio protestante como uma característica intrínseca ao intelectualismo 
tal como definiu Gramsci. Há convergências epistemológicas dos conceitos centrais. Percebe-se isso, 
por exemplo, quando contrapomos o conceito de Reino de Deus e Utopia. Ambos ambíguos, e ambos 
comumente usados ideologicamente, ou como expressão acabada de um determinismo histórico ou 
como algo irrealizável no qual projetamos nossos desejos para fugir da realidade. Mas de forma 
crítica, ambos são assumidos como projeto de humanização. 
145 DUARTE, Newton. O bezerro de ouro, o fetichismo da marcadoria e o fetichismo da 
individualidade. Em: DUARTE, Newton (org.). Crítica ao fetichismo da individualidade. Campinas: 
Autores Associados, 2004.  
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secularização estão presentes no protestantismo, que desencadeou um gradativo 

desencantamento do mundo, rompendo as barreiras entre o sagrado e o profano 

(Weber). Se quisermos ser mais rigorosos, teremos que remontar esse processo ao 

profetismo bíblico. A profecia, bem ao contrário do que definiu o senso comum, é um 

movimento essencialmente político. Como ensina o biblista Milton Schwantes, um 

dos expoentes da Teologia da Libertação, “profetas têm hora e local. Sua atuação é 

concreta. [...] São intérpretes da história. São leitores da vida do povo. [...] A hora 

dos profetas é, pois, o tempo dos reis. A profecia é contemporânea à monarquia. A 

partir daí já se pode dizer que os profetas exigem ser lidos e interpretados sob uma 

ótica política” (SCHWANTES, 2012, p.100). Ou seja, a profecia compreende-se 

como elemento de crítica, que consiste na negação de uma determinada ordem 

opressora. Mas também propõem alternativas, buscando caminhos para a 

materialização de condições mais humanas. Essa relação dialética é descrita no 

clássico axioma que pretende definir o movimento profético: denúncia e anúncio. 

Nesta perspectiva, o profeta desenvolve a tarefa de um intelectual orgânico, 

para usarmos o conceito de Gramsci. Trata-se sempre da adesão a um movimento 

de contestação à ordem vigente e à construção do novo. Este movimento não se 

sustenta em um aspecto mágico, sobrenatural, mas numa premissa ética, pois 

remete sempre à lei: mandamento, e princípio, que deve ser observado na ação. 

Este é o principio educativo da profecia. É por esse motivo que educadores 

progressistas costumam se sentir à vontade com o sentido do termo profeta, como 

é, por exemplo, o caso de Paulo Freire: 

 

A utopia exige o conhecimento crítico. É um ato de conhecimento. Eu não 
posso denunciar a estrutura desumanizante se não a penetro para 
conhecê-la. Não posso anunciar se não conheço [...]. Por isso mesmo, 
somente os utópicos podem ser proféticos e portadores de esperança. 
Somente podem ser proféticos os que anunciam, comprometidos 
permanentemente num processo radical de transformação do mundo, para 
que os homens possam ser mais. Os homens reacionários, os homens 
opressores não podem ser utópicos. Não podem ser proféticos e, portanto, 
não podem ter esperança (FREIRE, 1980, p.28). 

 

De igual forma, encontramos esse princípio educativo também no movimento 

da Reforma, que, segundo Tillich, “redescobriu as categorias incondicionais da 

Bíblia” (2000, p. 229). Isso foi possível pelo rompimento da antiga separação entre 
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graça e liberdade. A graça era entendida num aspecto mágico, enquanto a liberdade 

se restringia ao aspecto moral. Esses dois elementos, graça e liberdade, estavam 

separados na realidade, mas tornavam-se visíveis na igreja, instituição que 

simboliza a graça e a media entre os fiéis neste contexto. Com o fim dessa ruptura, 

a graça torna-se transcendente, não se materializando numa instituição, mas se 

realizando de forma dinâmica na sociedade. A liberdade, antes, era falaciosa, na 

visão dos Reformadores, pois estava presa às amarras da igreja, de forma que só ali 

ela poderia ser encontrada. Uma consequência disto é aquela criticada por Gramsci: 

nesse ponto a igreja restringe a liberdade da produção intelectual. 

De qualquer forma, a liberdade nunca é absoluta. As implicações éticas são 

colorários, pois o comportamento moral deve fundamentar-se na graça de Deus. 

Fora da graça não há liberdade. Aliás, a discussão sobre a liberdade foi um dos 

temas principais do debate entre Lutero e Erasmo. A insistência de Lutero na graça 

de Deus fazia Erasmo considerá-lo ainda supersticioso, ainda preso à alienação 

religiosa que acreditava ter superado. Na mesma linha, Calvino irá seguir os passos 

de Lutero, e irá mesmo adiante dele, com a ideia da predestinação. Mas nos dois 

casos, parte-se do pressuposto de que existe liberdade moral, mas nunca em 

relação à graça. Mas se consideramos, por exemplo, as posteriores formulações 

filosóficas que desembocaram no Iluminismo, poderemos perceber certa relação 

com as ideias reformadas neste tema. 

Os filósofos iluministas estavam profundamente interessados numa 

transformação social e política, pois as instituições existentes restringiam a liberdade 

dos homens. Em nome da liberdade, porém, descobrem-se certos limites absolutos, 

intelectuais ou sociais, formulados no conceito da Razão. Temos liberdade para 

pensar, mas somente dentro dos limites da Razão (Kant); temos liberdade para agir, 

mas somente dentro dos limites da Razão (Rousseau). Na filosofia iluminista, a 

Razão é transcendente, e só se realiza historicamente como contraponto das 

“razões”. 

As implicações que se seguiram foram de diversas ordens. O transcendente e 

o imanente estão separados enquanto realidades ontológicas, mas encontram-se no 

devenir histórico. Tomemos por exemplo, um dos lemas da Reforma, Sola Scriptura. 

A verdadeira palavra de Deus não é aquela que está presa à palavra humana, mas 

ela se revela por meio da palavra humana. A Bíblia, enquanto registro histórico da 
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palavra de Deus, não é a palavra de Deus. No contexto da Renascença, a Bíblia era 

encarada a partir de duas atitudes distintas: a nominalista, que afirmava que a Bíblia 

era a lei da igreja, e a humanista, que afirmava ser a Bíblia a fonte da religião 

verdadeira. O protestantismo, ao contrário, enfatiza o lado espiritual da Bíblia, que 

só se torna palavra de Deus enquanto revela a graça de Deus de modo eficaz. Mas 

enquanto registro da revelação, demonstra o esforço de guiar a mente para a 

verdade. E nesse aspecto, a grande novidade do protestantismo foi o tratamento 

histórico da literatura bíblica, o que faz mudar o discurso religioso, que se 

caracteriza desde então como discurso racional, e fornece novos direcionamentos 

também para a formação dos intérpretes da Bíblia. TILLICH reconhece essa 

mudança de paradigma: 

 

Lutero conseguia interpretar o texto ordinário da Bíblia em seus sermões e 
escritos sem apelar à interpretações especiais do tipo pneumático, 
espiritual ou alegórico além da interpretação filosófica. Os Seminários 
teológicos procuram interpretar a Bíblia combinando o método filológico 
exato, que inclui a alta crítica, com a aplicação existencial dos textos 
bíblicos a questões que levantamos e que, se presume, seriam 
respondidas pela teologia sistemática (2000, p.243)146. 

 

O mesmo entendimento em relação às escrituras se aplica à igreja. É comum 

entre os reformadores a distinção (agostiniana) entre igreja visível e igreja invisível. 

Para Calvino, por exemplo, a igreja invisível é a reunião dos salvos, não 

determinada no tempo e nem no espaço. No entanto, a igreja visível é o local onde 

se prega a escritura e onde os sacramentos são ministrados corretamente. A igreja é 

encarada, dessa forma, como uma situação transitória, “uma adaptação de Deus à 

fraqueza humana”, do que se conclui que “a função principal da igreja é educativa” 

(TILLICH, 2000, p.268). 

Calvino estabelece os quatro ofícios essenciais para a existência da igreja: 

pastores ou ministros, doutores ou mestres, presbíteros e diáconos. Os dois últimos 

têm funções administrativas, de cuidar da vida prática da igreja. Os dois primeiros 

ocupam-se com a pregação, com os sacramentos e com o ensino. 

                                                 
146 O tom dialogal dessa citação é explicada por se tratar o livro de Tillich em um registro de suas 
aulas. Quando se refere ao método aplicado nos Seminários, é a instituições contemporâneas suas 
que se refere. Todavia, esse pode ser considerado uma das principais novidades da formação 
teológica protestante. 
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O desenvolvimento histórico do protestantismo parte das características 

daquilo que Tillich definiu como princípio protestante. O que estamos nos esforçando 

para demonstrar é que este princípio depende daquilo que Gramsci definiu como 

movimento intelectual orgânico. Tomando seu conceito de filosofia como concepção 

ordenadora da realidade, o que fizeram os protestantes da reforma foi desenvolver 

uma filosofia que exigiu a necessidade de organização de um movimento político 

para a elaboração de suas formulações intelectuais e de seus desdobramentos 

necessários na ordem social. Significa dizer que o protestantismo só conseguiu 

sobreviver a partir de uma política intencional e consciente de formação de quadros 

que exerceram a tarefa de intelectuais orgânicos. É somente nesse sentido que 

Tillich pode afirmar que os reformadores opõem-se às “tentativas de transformação 

da substância da fé pelas categorias da razão”, pois “a razão não poderia salvar 

ninguém; ela precisava ser salva”, pois para eles “tornou-se, imediatamente claro, 

que a teologia não pode ser ensinada sem o auxílio da filosofia, e que as categorias 

filosóficas devem ser utilizadas, conscientemente ou não, no ensino do que quer que 

seja” (TILLICH, 2000, p.274). Eis os princípios filosóficos e educacionais do 

protestantismo. 

 

 

3.2. Os princípios filosóficos da educação teológica protestante no Brasil 

 

Procuraremos verificar agora como se dá presença do princípio protestante 

na educação teológica no Brasil. Interessa-nos também verificar se esse princípio 

protestante proporcionou uma política para a formação teológica no Seminário 

Teológico de São Paulo. O longo período em que a formação teológica permaneceu 

às margens do reconhecimento formal no Brasil pode parecer sugerir que a 

influência dos teólogos na sociedade foi reduzida ou inexistente. Todavia, nossa 

perspectiva muda se considerarmos alguns elementos importantes: 
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I. A igreja como espaço de formação cultural: 

 

As igrejas têm servido sempre, em todos os lugares, como um espaço no qual 

se forma um tipo de consciência, uma determinada concepção de mundo. A 

formação destas lideranças eclesiásticas procura orientar, de forma consciente ou 

não, a cultura que irão formar nesses espaços eclesiásticos. As lideranças 

desempenham, dessa forma, um papel educativo nesses espaços.  

No caso da denominação protestante em questão, a que pertence o 

Seminário Teológico de São Paulo, isso é evidenciando pela maneira como a 

liderança eclesiástica é compreendida. Essa liderança é conhecida por títulos 

bastante usuais, como: reverendo, pastor ou ministro. Não são usuais, mas 

igualmente possíveis, títulos tais como sacerdote ou clérigo. Mas a constituição da 

igreja define um título oficial: 

 

Art. 29 – As atividades da igreja constituem-se de pregação, ensino, 
governo, disciplina, beneficência e administração de sacramentos, e os 
oficiais que as exercem são: 

I – presbíteros docentes ou ministros; 

II – presbíteros regentes ou simplesmente presbíteros; 

III – Diáconos. (os grifos são nossos)147 

 

 A atividade pastoral pauta-se, portanto, pela docência, o que é reforçado nas 

definições das atividades do ministro: 

 

Art. 34 – Ministro é um oficial ordenado pela Igreja porá dedicar-se ao 
exercício de suas funções eclesiásticas. 

Art. 35 – O ofício de ministro é essencial à vida da igreja, e quem o exerce 
deve possuir elevado grau de conhecimento e aptidão para ensinar, 
ser íntegro e bem conceituado, são na fé e de comprovada piedade e 
consagração. 

Parágrafo único – É dever do ministro submeter-se a processo de 
aperfeiçoamento de sua formação teológica, conforme regulamentação 
da Assembleia Geral. (os grifos são nossos)148  

                                                 
147 Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Em: IGREJA PRESBITERIANA 
INDEPENDENTE DO BRASIL. Livro de Ordem. São Paulo: Pendão Real, 2005. P.29-30 
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II. As igrejas mantém uma relação direta com a educação por meio 
da criação de escolas: 

 

Essa prática está bastante ligada às igrejas históricas ou tradicionais. 

Independente das motivações e das finalidades políticas, tanto a igreja católica 

como as igrejas protestantes históricas possuíram e ainda possuem conhecidos e 

importantes escolas, colégios, faculdades e universidades. A organização e 

administração dessas instituições escolares estão diretamente ligadas às igrejas a 

que estão jurisdicionadas. A formação destas lideranças eclesiásticas procura 

orientar, de forma consciente ou não, a cultura que irão formar nesses espaços 

escolares. 

No caso do protestantismo, a educação foi uma das causas da obra 

missionária. Os primeiros protestantes passaram no Brasil por contingências várias. 

Nessas passagens, formaram certas impressões do contexto brasileiro, das quais 

vieram fortes motivos que os levaram a organizar a empresa missionária. Podemos 

ler, por exemplo, o seguinte relato: 

 

Aqui existe uma população de 300 mil pessoas, que, com a exceção de 
bem poucos da Europa, estão na escuridão total sem nada que possa 
lhes dar sequer um vislumbre distante de libertação. Um lugar que 
professa ser cristão – mas que não possui nem a forma de santidade, pois 
suas próprias cerimônias são piores que as pagãs. Não há escolas e 
nenhuma Bíblia à vista, exceto ocasionalmente, aqui e acolá, nas casas 
dos negociantes europeus. Certamente, isso é por demais triste – não 
devia nosso mundo cristão tomar sua atenção para esse lugar? (os grifos 
são nossos)149 

 

Como analisamos no capítulo primeiro, a prática de criação de escolas 

paroquiais ocorreu quase que simultaneamente à organização de igrejas pelo 

protestantismo brasileiro (MENDONÇA, 1994, p. 77). 

 

                                                                                                                                                         
148 Ibid, p.31.  
149 Carta de Boys a Charles Simeon: (REILY, 2003, p.55-56). 
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III. As lideranças religiosas ocupam espaços nas instituições laicas: 

 

Independente do reconhecimento formal, os sacerdotes no Brasil gozam de 

certo prestígio social, e ocupam determinados espaços como forma de legitimação 

simbólica e cultural. No começo do século XX isso se deu bastante pelo fato da 

necessidade de lideranças com preparo exercerem determinados cargos e funções. 

Isso fez com que sacerdotes desempenhassem cargos políticos, por exemplo, no 

império tivemos um regente que era padre. Nas escolas, na ausência de 

professores, sacerdotes eram convidados para assumir aulas. É interessante notar, 

por exemplo, o relato de um dos entrevistados que foi formado na década de 30:  

 

Era comum [pastores serem convidados para assumir aulas nas escolas 
públicas]. Eu fui convidado em Rio Preto, Chico Pedreira em Botucatu... e 
em diversos lugares. [Mas] apenas os formados no Seminário, mas esses 
outros que eram completamente leigos nem iam às cidades onde tinham 
escolas, só em cidades principais que havia escolas, eram poucas no 
estado, quase não havia escolas. Esses leigos de que estou falando 
ficavam pastoreando igrejas rurais, então nunca seriam convidados 
mesmo”. Haviam pastores ordenados sem ter recebido formação teológico 
devido às altas demandas.150 

 

Nessa fala percebemos também a estratégia missionária de se enviar as 

lideranças mais destacadas para ocupar esses espaços sociais. Outro entrevistado, 

formado na década de 60, registrou experiências semelhantes: 

 

meu Ministério em Natal foi mais voltado para a cidade do que para a 
igreja. Por exemplo, a Universidade promovia em dezembro uma cerimônia 
única de colação de grau de todos os cursos, e era numa praça imensa, e 
estavam ali todas as faculdades presentes. E eu me lembro que eu fui 
convidado para fazer a pregação em nome dos protestantes [...] a igreja de 
Natal fica bem no centro, e eu aceitei. Era uma cerimônia ecumênica, e 
havia o pastor que falava, e isso fez com que todos os anos eu fosse, por 5 
anos. E eu fiquei conhecido na cidade, na universidade. E eu me lembro 
que um médico chegou lá na igreja e perguntou se eu era o pastor, e que 
ele havia visto minha foto, porque na reitoria havia uma foto minha 
pregando na praça, na formatura. E então o reitor todos os anos me 
convidava para trazer a mensagem de natal para a comunidade na 
televisão, e foi um trabalho muito voltado para a cidade. E depois eu fui 
convidado para ser Diretor geral de uma escola, eu tinha 27 anos, fui dirigir 

                                                 
150 Ver entrevista em anexo. 
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uma escola com 1.200 alunos, e lá as escolas eram quatro períodos, e eu 
era Diretor geral, havia um Vice Diretor que era do período da manha, e 
outros do intermediário, da tarde e da noite: o da manhã era uma freira, o 
do intermediário era um padre, o do vespertino era outro padre e o do 
noturno era um espírita, e o Diretor Geral era um pastor. 

 

Esses três elementos nos forçam a tomar a formação teológica não só a partir 

da dimensão religiosa, mas principalmente a partir de sua influência na cultura de 

determinada sociedade. É nessa perspectiva que devemos considerar os princípios 

filosóficos da formação teológica protestante no Brasil. Segundo nossa análise, 

esses princípios são ambíguos, e podem ser destacados a partir da contradição 

encerrada nos termos formar para a igreja e formar para o mundo, tantas vezes 

presente nas discussões sobre a vocação das escolas de teologia. 

O pensamento que está por trás das ideias protestantes no Brasil é resultado 

de uma teologia que chega ao Brasil dos Estados Unidos a partir de um contexto 

bastante específico. Desse país vieram a grande maioria dos missionários 

protestantes. Já comentamos anteriormente a existência de uma religião civil na 

América do Norte, que representava o contexto vital das diversas denominações 

protestantes que existiam ali. A ideia do American Way of Life encerra as 

características dessa religiosidade. A existência de diversas denominações 

explicava, em parte, a opção pelo não estabelecimento de uma religião oficial nos 

Estados Unidos. Contribuía, porém, para forjar uma religião civil, que expressa o 

sentimento religioso presente naquela cultura, pois essas denominações 

compartilhavam o sentido do destino manifesto. Duncan Alexander REILY (2003, 

p.37) considera que o estabelecimento dessa cultura deu-se a partir da autoimagem 

religiosa do povo norte-americano: 

 

Como Deus, por Moisés, libertou os israelitas da escravidão no Egito, pela 
travessia maravilhosa do Mar Vermelho, os puritanos se libertaram da 
opressão dos soberanos ingleses Tiago I e Carlos I, atravessando o 
Atlântico no pequeno navio Mayflower. Deus estabelecera seu pacto com o 
povo liberto, no Sinai; paralelamente, os puritanos, antes de pôr os pés em 
terra seca na América, firmaram o Mayflower Compact. Explicitaram que 
haviam encetado sua viagem de colonização “para a glória de Deus, 
avanço da fé cristã e honra do nosso rei e país... solene e mutuamente, na 
presença de Deus, e cada um na presença dos demais, compactuamos e 
nos combinamos em um corpo político civil”. Finalmente, como Josué 
havia conquistado a terra da promissão, os americanos viam como seu 
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“destino manifesto” conquistar o Continente de oceano a oceano, 
espalhando os benefícios de uma civilização republicana e protestante por 
toda a parte. 

 

O ideal da conquista se estendia a toda a América, e alcançou o sul do 

continente a partir de meados do século XIX. Parte do contexto necessário para a 

implantação do protestantismo na América católica dependia da construção de 

repúblicas, o que se deu em parte, com as revoluções lideradas por José San Martin 

e Simón Bolívar. No Brasil observamos a peculiaridade da única revolução feita pelo 

príncipe e não contra ele. 

 Esse ideal do destino manifesto esteve presente na motivação para as 

missões no Brasil. O principal objetivo era estender e compartilhar os benefícios de 

uma civilização cristã e reformada; porém, a partir de perspectivas diferentes, 

marcadas pelos conflitos que dividiram os Estados Unidos em sul e norte, que eram 

muito mais que designações geográficas. A economia nessas regiões desenvolveu-

se de formas diferentes. No norte desenvolveram-se pequenas lavouras para 

posteriormente desenvolverem-se o comércio, a navegação e a indústria. No sul 

predominou a economia latifundiária, principalmente por meio da produção do 

algodão na segunda metade do século XIX. A dependência da mão de obra servil 

exigiu dos sulistas o esforço para defender a escravidão num país tocado pela 

consciência evangélica. 

Enquanto no Norte havia ambiente propício para o desenvolvimento de uma 

consciência social, percebido na expressão cunhada nesse período, a do Evangelho 

Social, que procurava relacionar a teologia às preocupações sociais; no sul ocorreu 

o processo inverso. Segundo Reily (2003, p.41-42), três foram as principais 

características do pensamento e da prática religiosa sulista: 1) a partir da 

constatação de que não há nenhuma proibição clara na Bíblia da escravidão, esta 

devia ser considerada essencialmente boa; 2) intensa missão entre os escravos, 

sem qualquer perspectiva de emancipação, pois até “a alfabetização de negros era 

perigosa” (p.41); 3) desenvolvimento da Doutrina Espiritual da Igreja, que a partir dá 

máxima “Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que de César” estabelece os 

limites da ação religiosa em qualquer tempo, ou seja, a igreja deve cuidar das 

questões espirituais, enquanto as questões políticas e sociais são prerrogativas do 

Estado, estabelecido por Deus para esse fim. 
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A grande maioria dos missionários foi enviada ao Brasil a partir do Sul, 

formados no Seminário da Virgínia, e foram responsáveis, em parte, pela formação 

de uma cultura evangélica espiritualista, alheia às questões do mundo secular. No 

caso da igreja Presbiteriana, foram enviados missionários tanto do Norte quanto do 

Sul, o que ajuda a compreender os conflitos existentes na formação do 

presbiterianismo brasileiro. A exemplo do primeiro missionário, Ashbel Green 

Simonton, boa parte desses missionários foi formada pelo Seminário de Princenton, 

que ficava no norte. Foram esses que se preocuparam de maneira mais sistemática 

com a formação teológica.   

 

 

3.2.1. Educar para a igreja 

 

 A ideia de educar para a igreja expõe um pensamento teológico conservador, 

e está ligado ao contexto cultual norte-americano, como afirmamos anteriormente. 

Mas o contexto social brasileiro também exerceu suas influências sobre o 

pensamento produzido aqui. O direito a iniciar a obra missionária evangélica no 

Brasil seguiu determinadas orientações legais que a restringiram a certos limites, 

como declara a Constituição de 1824, em seu artigo 5º: “A religião católica 

apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras serão 

permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, 

sem forma alguma exterior de templo”. O Código Criminal aplicava o artigo 5º da 

Constituição, prevendo sanções àqueles que o desrespeitassem151.  

 Isso fez com que a inserção protestante procurasse evitar o estímulo à 

discussão das questões políticas, tornando propício o ambiente para o 

desenvolvimento de uma teologia descontextualizada politicamente. Embora parte 

de liderança protestante entendesse que o avanço das igrejas evangélicas dependia 

da construção de um estado republicano e laico, tendo se dedicado à questão, a 

cultura que se espalhou rapidamente foi a espiritualista. 

                                                 
151 Artigos 276, 277 e 278 do Código Criminal de 1876.  
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 Nos momentos de crise, eclesiástica ou social, acentua-se o aspecto 

conservador que procura garantir a sobrevivência institucional. A própria postura 

conservadora da liderança da Igreja Independente, expressa no lema da Educação 

para a Igreja procurava evitar os perigos de uma evangelização indireta, a exemplo 

da educação jesuítica, suficiente para influenciar na formação da cultura, mas 

incapaz de gerar identificação institucional. Para uma igreja que não tinha o respaldo 

do Estado, essa estratégia era considerada arriscada para o êxito religioso. De 

qualquer forma, houve no contexto latino-americano muita pressão política para uma 

religiosidade espiritualista, que não foi privilégio das igrejas protestantes, mas de 

qualquer expressão religiosa que se pretendeu crítica, pois questionava o status 

quo. 

 Além disso, devemos considerar aquilo que Gramsci chama de pensamento 

religioso, uma ideologia que impede que se percebam as contradições entre 

diferentes concepções de mundo. Isso não deixou de significar certa nostalgia em 

função de um mundo moderno que aceita cada vez menos a tutela da religião. Neste 

caso, melhor seria considerar esse pensamento teológico reacionário ao invés de 

conservador. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, teólogo alemão que sofreu 

consequências por suas posições políticas contra o regime de Hittler, fez duras 

críticas à religiosidade alienada, afirmando que “as únicas pessoas que ainda 

podemos encontrar no caminho da religião são alguns últimos sobreviventes da 

época da cavalaria, ou então gente intelectualmente desonesta”152, e lamenta 

principalmente o fato de que o protestantismo histórico tenha traído os ideias da 

Reforma: 

 

Hoje é a festa da Reforma, um dia que, justamente em nossa época, pode 
nos deixar muito pensativos outra vez. A gente se pergunta por que a ação 
de Lutero acabou tendo consequências que foram exatamente o contrário 
do que ele queria [...] Em toda a parte palavras de Lutero, e, mesmo assim, 
a verdade transformada em auto-ilusão. [...] É a mesma palavra de 
justificação somente por graça; no entanto, o uso errôneo da mesma frase 
leva à destruição completa de sua essência. [...] Ele queria a “liberdade 
das pessoas cristãs”, e a consequência foi a indiferença e o 
embrutecimento153.  

                                                 
152 Citado por ALVES (1970, p.12) 
153 Trecho de uma carta de Bonhoeffer, parte do livro que reúne correspondências suas trocadas 
durante sua prisão pelo regime nazista na Alemanha. Ver: BONHOEFFER, Dietrich. Resistência e 
Submissão: cartas e anotações escritas na prisão: São Leopoldo: Sinodal, 2003, p.167.  
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 Da mesma natureza eram as críticas aos movimentos espiritualistas da igreja. 

O aspecto reacionário dessa religiosidade expressa-se, dentre outras coisas, na 

recusa ao diálogo com o pensamento moderno. No caso do Seminário Teológico de 

São Paulo isso se deu por dois elementos: a recusa a academicizar o curso; o 

isolamento intelectual e o controle a obras consideradas subversivas. 

 O primeiro aspecto pode ser observado, por exemplo, na crítica dos alunos, 

na década de 60 e 70, que tomavam contato com o mundo acadêmico e 

consideravam que a educação que recebiam no Seminário estava ultrapassada. 

Leontino Faria dos Santos, aluno na década de 1960, sobre isso revela uma das 

causas das reinvindicações dos alunos que motivaram a crise naquele período: 

 

Em 1968, a gente, pelo fato dessa consciência crítica, a gente sempre 
queria que a faculdade oferecesse mais e melhor. A gente achava que o 
que os professores produziam e realizavam não atendiam a demanda das 
exigências da época. Então havia uma expectativa de mais, de querer 
mais. Alguns nomes se destacaram nessa época: o reverendo Abival, que 
dava aula de teologia da Missão, e dava aula de Introdução à Teologia, 
acho que era isso, e ele foi quem fez a diferença nessa época. E o Rev. 
Daily França, que era pastor da Primeira Igreja, presidente do Supremo 
Concílio, ele tinha feito Filosofia na USP, e ele era um dos poucos que 
entregavam um programa de curso (de aula não, de curso), e a gente se 
empolgava, mas os outros não, e a gente tinha dificuldade. 

   

 O segundo aspecto é destacado da entrevista de Abival Pires da Silveira, em 

que ele descreve uma situação curiosa que envolvia o conhecimento das obras do 

teólogo Karl Barth, considerado um dos grandes expoentes da teologia reformada no 

século XX. 

 

na Igreja Independente primeiro ninguém conhecia quem era Barth, depois 
começou a conhecer informações distorcidas sobre Barth. Então pra você 
ter uma ideia, tinha as obras de Barth aqui no Seminário quando a gente 
estava estudando, mas era guardada à chave. Você tinha que pedir 
autorização especial para ler, e eles iam decidir se deixavam você ler ou 
não deixavam você ler. E era em francês ainda, os textos de Barth. 
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3.2.2. Educar para o mundo 

 

O conflito ideológico presente na ideia de formar para a igreja ou para o 

mundo está ligado ao fato de se considerar ou não a necessidade de 

reconhecimento legal do curso de teologia. A falta do reconhecimento significava 

uma situação confortável para as mentes reacionárias por dois motivos principais: a 

ausência da ingerência de instituições externas na organização e na vida dos 

Seminários; a indiferença do diploma para o teólogo que considerava o pastorado a 

única opção profissional. 

No caso dos Seminários protestantes, parte deste obstáculo foi vencida com a 

criação da Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos (ASTE), em 1961, 

que tinha entre suas atribuições: 

  

1. estimular a cooperação mútua entre os membros; 
2. realizar esforço para a execução de ideais comuns; 
3. publicar literatura teológica; 
4. promover estudos de temas de interesse das instituições filiadas; 
5. promover a obtenção e oferecimento de bolsas de estudos a 

professores e alunos das instituições filiadas; 
6. aplicar o Padrão de Reconhecimento aos membros associados que o 

solicitarem; 
7. fazer levantamento estatístico das instituições de ensino teológico 

existentes no Brasil; e 
8. publicar periodicamente um diretório das instituições evangélicas de 

ensino teológico existentes no Brasil154. 
 

                                                 
154 Informações obtidas do site da ASTE, www.aste.org.br, acessado em 04 de março de 2013. A 
ASTE acabou funcionando como instituição reguladora das instituições teológicas a ela filiadas. O 
padrão de qualidade concedido pela ASTE obrigava essas instituições a observarem requisitos 
mínimos, a exemplo do que acontece com a regulação das instituições governamentais. Por outro 
lado, a ASTE acabou promovendo grande debate sobre a educação teológica, oferecendo ampla 
bibliografia e eventos nos quais circulavam ideias novas. A igreja Independente, por meio de seu 
Seminário, foi uma das instituições fundantes dessa Associação. Isso desagradava os setores mais 
conservadores da igreja, como podemos perceber no relato de Abival Pires da Silveira: “Foi feita, 
assim, uma solicitação para que se fechasse o Seminário e reabrisse sobre novas bases, mas o 
Supremo acabou não aprovando. E na ocasião em que eles fizeram essa proposta, fazia arte dessa 
proposta o Seminário sair da ASTE, a Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos. Porque a 
gente tinha entrado como instituição fundadora da ASTE. Esse é um outro ponto, que a direção da 
Igreja discordava. Não queria, porque era contato com movimentos teológicos modernos. A ASTE era 
a ponte para a introdução de uma teologia comprometedora, herética, essa coisa toda. E o Aharon 
Sapsezian era, na verdade, o que estava organizando, como Secretário Geral da ASTE, querendo 
dar corpo a uma instituição que pudesse auxiliar os Seminários, que reunisse os Seminários para se 
encontrarem, discutirem suas dificuldades, seus problemas, compartilhar experiência, etc. O negócio 
era sair da ASTE e também não permitir essas coisas”. 
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Desde então a ASTE tem promovido intensa e profícua discussão sobre a 

educação teológica, e foi um dos palcos do debate sobre o reconhecimento científico 

e social da Teologia, através da publicação da revista Simpósio. No editorial do 

volume 3, de Dezembro de 1979, intitulado A inutilidade da Teologia, Jaci Maraschin 

discute uma decisão do MEC, na época, de determinar a extinção de um curso de 

Teologia que funcionava havia seis anos na Universidade Federal do Pará. O editor 

discutiu as três razões apontadas pelo MEC para tal decisão: ausência de um 

currículo mínimo oficial para o curso de Teologia; ausência de qualquer mecanismo 

estabelecido para o reconhecimento do curso de Teologia no Brasil; e a inutilidade 

da Teologia. 

 MARASCHIN ampliou o alcance da discussão ao demonstrar que os dois 

primeiros argumentos já eram objeto de discussão de vários outros cursos, e 

considera que tal noção é “se não absurda, pelo menos desaconselhável. A 

imposição de um só currículo mínimo para todo o território nacional, tão vasto e com 

necessidades locais tão díspares, violenta a noção de correlação que qualquer curso 

deve ter na sociedade onde funciona e à qual quer servir” (1979, p.192). Com 

relação ao último argumento, o editor responde de forma irônica: 

 

Uma palavra, apenas, sobre o terceiro motivo: a inutilidade da teologia. 
Ora, para os atuais governantes, (o MEC é um órgão do Governo) útil 
significa o que serve ao mercado de consumo. Na verdade, útil é o que se 
atrela, sem qualquer questionamento, ao lucro imediato, à venda, ao 
sistema capitalista onde o dinheiro acabou substituindo a antiga noção de 
Deus. Os teólogos, afinal, devem celebrar com alegria esta decisão do 
MEC. Eis que foram colocados no seu devido lugar, o da inutilidade. Aliás, 
numa sociedade voltada inteiramente ao pragmático, ao aumento 
indiscriminado das transações comerciais, ao ganho fácil, nada mais 
ameaçador do que a presença do inútil em seu meio (MARASCHIN, 1979, 
p.192).  

 

 Interessante notar a semelhança com a clássica reflexão sobre a utilidade da 

filosofia proposta por Marilena Chauí, situada no mesmo âmbito de demonstração da 

relevância do pensamento filosófico, publicada no livro Convite á Filosofia, de 1993: 

 

O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: “o que é o útil?”, “para que e 
para quem algo é útil?”, “o que é o inútil?”, “para que e para quem algo é 
inútil?” O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá 
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prestígio, poder, fama e riqueza. Julga o útil pelos resultados visíveis das 
coisas e das ações, identificando sua possível utilidade, como na famosa 
expressão “levar vantagem em tudo”. Não poderíamos, porém, definir o útil 
de outra maneira? [...] Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do 
senso comum for útil; se não se deixar guiar pela submissão às ideias 
dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar compreender a 
significação do mundo, da cultura, da história for útil; [...] se dar a cada um 
de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de 
suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos 
for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os 
saberes de que os seres humanos são capazes (CHAUÍ, 2005, p.24). 

 

 A educação para o mundo é consequência direta da consciência crítica do 

intelectual protestante que reconhece na sociedade o contexto vital para sua ação. A 

teologia protestante não procura ignorar a igreja como realidade da fé. Reconhece 

que a teologia é função da igreja, mas busca compreender o significado da igreja à 

luz de uma determinada interpretação da Bíblia e da tradição reformada, a partir da 

qual a igreja não é instrumento da ação de Deus, pois este age livremente no 

mundo. Desta forma a igreja seria, dentro dessa tradição, “a comunidade que é 

criada pelas vidas que respondem aos eventos e possibilidades liberadores que 

Deus cria em seu amor para o mundo e no próprio mundo” (ALVES, 1970, p.17). 

Neste sentido, “a secularização é a tarefa que Deus a política de Deus estabelece 

para a humanização do homem” (ALVES, 1970, p.16). 

 Nessa perspectiva, a educação teológica deveria atender à necessidade e 

aos anseios de transformação da realidade, ideia que ganha força no contexto geral 

da educação através de Paulo Freire. No mesmo artigo citado de Rubem Alves, ele 

faz referência ao contexto de insatisfação dos estudantes contra as estruturas da 

educação do momento: “em número cada vez maior, os estudantes percebem que o 

sistema educacional se transforma ‘numa fábrica destinada a produzir conhecimento 

e técnicos capazes de servir às burocracias da sociedade humana” (ALVES, 1970, 

p.10)155. Em perspectiva teológica, a crítica era contra a tendência de formar 

teólogos somente para as burocracias eclesiásticas. 

 No caso da educação teológica protestante no Brasil, outro capítulo 

importante a ser considerado é o pensamento de Richard Shaull, missionário norte-

americano, formado em Princeton, que atuou na Colômbia e no Brasil por mais de 

                                                 
155 O autor faz referência à definição de Clark Kerr sobre a função da universidade, em: LIPSET, 
S.M.; WOLIN, S.S. The Berkley Student Revolt, facts and interpretations. New York: 1965.  
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uma década156. A atuação de Shaull significou, em primeiro lugar, novas exigências 

para o fazer teológico no Brasil. O sugestivo título de suas memórias no Brasil já 

indica o teor dessas novidades: Entre Jesus e Marx: reflexões sobre os anos que 

passei no Brasil. Nessas memórias lemos as impressões de SHAULL sobre um forte 

desejo de mudanças na década de 1950: “antes da minha chegada ao Brasil, um 

novo espírito já invadia a igreja. Vários homens e mulheres já estavam em contato 

com a evolução da teologia na Europa e nos Estados Unidos, e tinham sua própria 

visão sobre a renovação da igreja” (1985, p.189). Parte da renovação teológica se 

deu a partir de novos referencias que foram amplamente divulgados nas aulas e nos 

escritos de SHAULL, como ele mesmo atesta: “os nomes de Barth, Brunner, 

Bonhoeffer e outros conhecidos pensadores europeus e norte-americanos 

começavam a atrair alguma atenção. Sentia-me à vontade no mundo desses 

pensadores de forma que podia introduzir seus escritos e pensamentos aos que o 

desejassem” (1985, p.191).  

Shaull compreendeu o imperativo de influenciar politicamente a educação 

teológica, pois seria somente assim que o protestantismo brasileiro conseguiria 

resgatar o princípio protestante: 

 

Descobri que, de uma forma geral, os pastores e a liderança leiga da 
igreja, eram teologicamente conservadores e eticamente puritanos. Sabia 
também que essa liderança seria incapaz de responder às indagações de 
uma nova geração ou de conduzir a igreja a uma nova era. A atmosfera do 
Seminário parecia bastante estéril. [...] Estava certo de que a contribuição 
cristã para uma transformação social só poderia ser feita por meio de uma 
Igreja renovada. Tal renovação viria como resultado da preparação de uma 
nova geração de pastores, equipados com uma dinâmica teológica 
orientada para o mundo (1985, p.190). 

 

Mas a principal contribuição de Shaull estava na reflexão sobre a necessidade 

da emancipação do pensamento latino-americano, o que deveria se dar a partir de 

seu próprio contexto vivencial. O verdadeiro pensamento libertador tem que ser 

autóctone. Era isso que Shaull descobriu, ao perceber que os limites de sua 

contribuição seria dar condições para os estudantes elaborarem sua própria 

teologia. Esse fato se deu como tomada de consciência pelo próprio professor: 

                                                 
156 Na próxima secção nos dedicaremos especificamente ao contexto do Seminário Teológico de São 
Paulo.  
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Estava tão convencido da importância e relevância do que ensinava, 
que nunca me ocorreu indagar dos brasileiros se isso tinha tanto 
sentido pra eles quanto pra mim. Estava ciente dos muitos aspectos 
da dominação europeia e norte-americana no mundo; jamais pensara 
que a teologia que ensinava também fazia parte dessa dominação 
(SHAULL, 1985, p.192).  

 

Desta forma, Shaull antecipava o que seria tendência em toda a produção 

intelectual brasileira e latino-americana sob o impacto de Enrique Dussel, com a 

Filosofia da Libertação, e Frantz Fanon, com Os condenados da Terra, a partir do 

final dos anos 1960. 

 

 

3.3. Análise do projeto educacional do Seminário Teológico de São Paulo 

 

Eduardo Carlos Pereira pretendia, com o Seminário Teológico de São Paulo, 

uma “educação sistematizada dos filhos da Igreja pela Igreja e para a Igreja”. 

Começar a análise a partir do lema do maior idealizador do Seminário parece indicar 

um bom caminho. Todavia, partimos também do pressuposto de que não 

predominou no Seminário a vigência desse lema. Observamos variados 

direcionamentos para a educação teológica praticada ali. Mesmo esse princípio 

fundante foi dado a variadas interpretações ao longo da história da escola. 

Como procuramos demonstrar no capítulo segundo, a defesa de uma 

educação voltada para a igreja foi resultado de um debate ideológico no seio do 

presbiterianismo brasileiro que se expressou por meio de dois projetos distintos para 

a prática missionária: evangelização direta X evangelização indireta.  

A evangelização indireta se deu por meio de instituições paraeclesiásticas, 

mas principalmente por meio de escolas. Foi o caso do Colégio Americano que se 

transformou no Mackenzie. O Mackenzie College deveria receber alunos de 

qualquer confissão ou credo religioso, e não deveria servir como propaganda direta 

da causa religiosa, mas deveria demonstrar a superioridade de uma escola 
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protestante. Ali também funcionou a educação teológica, no clima acadêmico 

marcado também pela presença de outros cursos. 

A evangelização direta foi a causa da criação do Colégio Evangélico e do 

Seminário Teológico de São Paulo. A evangelização indireta poderia trazer bons 

resultados a partir de sua influência na cultura, mas não iria garantir a sobrevivência 

institucional da igreja, o que significava que o ministério caboclo encontraria um 

enorme desafio de estabelecer-se no Brasil, preocupação alheia a missionários que 

não dependiam da igreja brasileira. Além disso, argumentavam estes que a escola 

não conseguiria sobreviver fechada para a igreja.  

Num certo sentido, os temores dos dois grupos se confirmaram. O Colégio 

Evangélico funcionou até a década de 1920, fechando em função dos poucos 

recursos. O Mackenzie, todavia, desenvolveu-se a ponto de criar autonomia em 

relação à igreja Presbiteriana, pelo menos em sua identidade. Tal fato obrigou a 

igreja a criar outro espaço para a educação teológica: o Seminário Presbiteriano de 

Campinas, contrário ao que idealizou Horacio Lane quando projetou a formação 

teológica dentro do clima universitário. 

Compete-nos analisar, no caso do Seminário Teológico de São Paulo, se o 

projeto conservador que o forjou significou um projeto de alienação ou pode ser 

considerado um projeto de formação de quadros, na perspectiva gramsciana que 

estamos trabalhando nesta tese. 

Para Eduardo Carlos Pereira, a educação teológica é tarefa da igreja e existe 

com o único fim de servir à igreja, de tal forma que a própria sobrevivência da igreja 

depende da formação de um ministério idôneo. Desta forma, a causa da educação 

era vital para a igreja, de modo que Pereira atrela à inauguração do Seminário o 

marco fundante da igreja Independente, e não o cisma de 1903157. No discurso de 

inauguração do Seminário e do Colégio Evangélico, assim se pronuncia: 

 

Somos livres hoje, graças a Deus: somos independentes. Chegamos ao 
ponto culminante de poder afirmar essa liberdade e independência 
lançando, por ordem de nosso concílio superior, os fundamentos do 

                                                 
157 Na edição de 04/04/1905, o editorial traz uma reflexão sobre a coincidência da data de 
inauguração: de abril seria a data de inauguração da escola, também feriado de Tiradentes, sexta-
feira da paixão de Cristo (naquele ano) e o primeiro dia de Oração Geral no Brasil para se rogar a 
Deus pelo progresso do Evangelho nesta pátria (p.1). 
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Collegio Evangélico anexo ao Instituto Teológico. Assim a inauguração de 
hoje é, historicamente, a mais genuína proclamação da independência 
espiritual da Egreja Brazileira [...] É, finalmente, como vos disse, um ponto 
culminante de nossa vida histórica (PEREIRA, O Estandarte, de 17/04 
/1905, p.1). 

 

O Colégio Evangélico havia sido um dos principais motivos para o debate em 

torno dessas duas propostas educacionais. O fato de ele estar restrito aos filhos de 

crentes158 se dava pela sua própria natureza: despertar vocações e prepará-las para 

o curso teológico. No mesmo discurso temos uma referência a isto: 

 

Entendíamos que a Egreja exclusivamente devia educar os seus ministros. 
Para educá-los, devia ella fundar, por meio de seus concílios, um 
estabelecimento de educação, onde seus filhos recebessem instrucção 
preparatoria e theologica. Em outros termos, devia ela fundar um 
Seminário onde houvesse uma faculdade theologica com um curso annexo 
de preparatórios. Este curso annexo de preparatorios foi a grande pedra de 
escandalo, o principal pomo de discordias (PEREIRA, em O Estandarte, 
de 17/04 /1905, p.1).  

 

 Mas que tipo de formação foi ali oferecida? A educação pela igreja voltada 

para a igreja restringiria a atuação do egresso aos limites da igreja? A própria 

atuação de Eduardo Carlos Pereira e de outros professores envolvidos com a 

educação teológica pode nos dar pistas disso. Nenhum desses líderes restringiu sua 

atuação à igreja. Já destacamos anteriormente sua atividade docente. Pereira, aliás, 

foi homenageado com nome de logradouro em função de sua atuação como 

gramático e professor nos grupos escolares. Quando ouvimos menção ao nome de 

Pereira por setores da sociedade não ligados à igreja raramente é mencionado o 

fato de ter sido Pereira um pastor protestante159. 

 Pereira também dedicou-se a refletir sobre aspectos ligados à sociedade. Em 

seus artigos para O Estandarte tinha o hábito de noticiar e comentar fatos recentes 

na sociedade do Brasil e do Mundo. Tal fato também era comum a outros 

                                                 
158 Filhos de pais que deveriam ser membros de alguma igreja evangélica, não necessariamente da 
igreja Independente. Essa informação é dada na divulgação da escola pelo jornal O Estandarte; ver 
especialmente os números do mês de abril e maio de 1905. 
159 Quando homenageado não é feito menção ao fato. Ver também entrevista de Evanildo Bechara à 
Revista Piauí, no qual dedica bom tempo para falar de Eduardo Carlos Pereira e em nenhum 
momento cita a atuação eclesiástica ou teológica de Pereira.  
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colaboradores do periódico, como a questão da escravidão, por exemplo. Como 

Simonton, primeiro missionário presbiteriano, Pereira também acreditava que um 

conhecimento sólido tornava capaz o crente de “dar uma razão de sua fé em 

resposta aos que contradizem a verdade” [pois] “todo o conhecimento é útil para o 

pregador do evangelho”160. A atuação de Pereira era a de um intelectual, e era, 

portanto, o intelectual que o Seminário deveria formar. Ao menos a estrutura do 

curso organizado previa isso. 

 O Colégio anexo funcionaria no sistema de internato e externato, abrangendo 

o curso primário, intermediário e secundário. O curso primário durava três anos, e 

recebia meninos a partir dos sete anos. O curso abrangia as primeiras letras até 

noções de gramática, geografia, história pátria, ciências físicas e naturais, desenho 

linear, bem como frações ordinárias e decimais. O curso intermediário durava um 

ano. Era um aprofundamento das matérias estudadas no terceiro ano do curso 

primário, com o acréscimo de inglês e francês. 

 Já o curso secundário abrangia cinco anos, com as seguintes disciplinas: 

português, inglês, francês, latim, geografia, aritmética, álgebra, geometria, física, 

química, historia natural, geografia e cosmografia, história geral, gramática histórica, 

literatura, psicologia e logica, musica vocal. As aulas deveriam começar sempre com 

a leitura e exposição de um trecho da Bíblia, hino e oração, e seriam encerradas 

com um hino e breve oração. 

 Vencida essa etapa, os que fossem ingressar no curso de Teologia deveriam 

encaminhar-se ao curso preparatório. Também seriam aceitos no Seminário aqueles 

que não tivessem passado pelo Colégio Evangélico, mas deviam passar pelo 

Preparatório, que funcionava em estilo semelhante aos seminários menores 

católicos estudados por João Virgílio161. No preparatório seriam dadas aulas de 

português, inglês, francês, latim, grego, matemática, geografia e cosmografia, 

história, história pátria, ciências físicas e naturais, psicologia e lógica, música vocal. 

                                                 
160 Discurso de Simonton na reunião do presbitério do Rio de Janeiro, em 1867, em MOURA, Paulo 
Viana de. Escola de Pastores – Elite intelectual e Presbiterianismo. Londrina: UEL, 2001. p.24 
161 TAGLIAVINI, João Virgílio. Garotos no túnel: um estudo sobre a imposição da vocação sacerdotal 
e o processo de condicionamento nos Seminários. Dissertação. UNICAMP, 1990. 
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 As disciplinas do curso teológico já foram expostas no capitulo dois, e 

consistem no núcleo básico de qualquer curso de Teologia. Havia carências que 

foram sendo supridas com o tempo. Em 1925, o curso estava assim distribuído: 

 

1º Ano: História Eclesiástica; Introdução ao Velho Testamento; Exegese 
do Velho Testamento; Exegese do Novo Testamento; Teologia Bíblica do 
Velho Testamento; Arqueologia Bíblica; Hermenêutica; Introdução ao Novo 
Testamento; História Bíblica. 

2º Ano: História Eclesiástica; Exegese do Novo Testamento; Teologia 
Bíblica do Velho Testamento; História Bíblica; Arqueologia Bíblica; 
Hermenêutica; Critica do Velho Testamento; Exegese do Velho 
Testamento. 

3º Ano: Dogmática; Ética; Polêmica; História da Doutrina; Eclesiologia 
Exegese do Novo Testamento; Pastoral; Homilética. 

4º Ano: Dogmática; Ética; Polêmica; História da Doutrina; Eclesiologia; 
Exegese do Novo Testamento; Liturgia; Homilética; Pastoral162. 

 

Em 1929 houve mudanças nas nomenclaturas das disciplinas, sendo que o 

seu conteúdo permaneceu o mesmo. Além disso, algumas disciplinas novas foram 

criadas, como Pedagogia, Noções de Direito e Sociologia, Educação Religiosa e 

Missões, e a disciplina de Ética passou a ser chamada de Ética e Sociologia Cristã. 

Os professores eram a elite intelectual da igreja Independente e 

representantes da elite intelectual do protestantismo brasileiro à época, com atuação 

na docência em grupos escolares. Nomes como Alfredo Borges Teixeira, Vicente 

Themudo Lessa, Othoniel Motta, além do próprio Eduardo Carlos Pereira, são até 

hoje reconhecidos por sua atividade intelectual, os dois últimos como gramáticos, o 

primeiro na área da Teologia Sistemática, e o segundo como historiador. 

 Nas três primeiras décadas de funcionamento, o Seminário formou algo em 

torno de três dezenas de pastores, quase um por ano. Mas a julgar pelos nomes que 

foram assumindo a liderança da igreja nesse período, pode-se afirmar que foi 

formada uma nova elite intelectual. Foram justamente esses os envolvidos no 

debate sobre a crise doutrinária. Como vimos no capítulo dois, a crise teve o 

Seminário no centro da polêmica, e os setores conservadores e fundamentalistas da 

igreja combatiam o que julgavam ser um centro de ideias liberais e modernistas. 

                                                 
162 Livro de Atas da Congregação da Faculdade de Teologia. nº.1, de 9 de Maio de 1925, p.4. 
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Para o Seminário o fato significou a saída de sua elite pensante. Esse grupo 

acabou organizado outra igreja, que teve curta existência. Uma das tendências foi 

buscar atuação em outros campos, como Lívio Teixeira na USP. Mas esse 

fenômeno não é relevante somente para a história do Seminário, pois o conflito 

sintetizado na oposição conservadores X liberais colocou sempre grandes desafios à 

educação teológica, já que, segundo Antônio Gouvêa Mendonça, tais conflitos “são 

responsáveis por um constante mal-estar nas relações entre Igreja e Seminário”.163 

O historiador Éber Lima estudou esse período, tecendo conclusões para o 

desenvolvimento do protestantismo no Brasil. Da referida crise resultou a saída do 

grupo liberal, bem como do grupo fundamentalista, permanecendo a chamada de via 

média, expressão utilizada para designar uma postura que procurava situar-se em 

meio a extremos. Tal postura deve ser definida como um conservadorismo 

moderado, como se segue nas conclusões de Éber: 

 

Examinando-se a Igreja [Independente] durante a ditadura Vargas, 
perceber-se-á que a mesma aplaudiu o governo quando da desarticulação 
do comunismo e do integralismo. Ou seja: interna e externamente, negou 
os extremos, permanecendo com a teologia conservadora, sem ser 
fundamentalista; afirmou o liberalismo filosófico, a liberdade de culto, de 
ideias e de pensamento, embora aprovasse os atos de força praticados 
pelo regime contra os partidos julgados inconvenientes (LIMA, 2005, 
p.121). 

 

 Torna-se necessário compreender, portanto, quais as implicações de uma 

postura conservadora, ainda que moderada, para a educação teológica. Não se 

pode negar o fato de que “o fundamentalismo, tão em voga no mundo, tem suas 

raízes no conservadorismo teológico protestante”; por sua vez, esse 

conservadorismo “freia, historicamente, as igrejas evangélicas no Brasil, impondo-

lhes uma quase insuportável desconfiança em relação à teologia contemporânea e 

sua prática social” (LIMA, 2005, p.116). Se essas conclusões estão certas, então 

temos que encarar com mais criticidade a tese de que no Brasil protestantismo e 
                                                 
163 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Teologia e espiritualidade, In: REFORMANDA. Revista teológica 
dos Seminários da Presbiteriana Independente do Brasil. N.3. Ano IV. São Paulo: FECP, Setembro 
de 1992. p. 48. A Revista Reformanda foi uma publicação dos Seminários teológicos da Igreja 
Presbiteriana Independente. A edição de número 3 foi organizada por José Rubens Lima Jardilino e 
Danilo Di Manno Almeida, à época professores do Seminário Teológico de São Paulo. Tal 
empreendimento se deu em comemoração aos 70 anos de Antônio Gouvêa Mendonça, algo comum 
nas universidades europeias, reunir colegas para escrever sobre o autor e sua relevância na área. 
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modernidade se encontram. Não se trata de afirmar que a igreja Independente 

ignora totalmente sua herança reformada, mas que “sua hesitação histórica a 

impede de lançar-se definitivamente na senda da modernidade. Mas os seus 

lampejos liberais, embora ocasionais e intermitentes, preservam-na de caducar” 

(LIMA, 2005, p.121). 

 As dificuldades com cultura moderna significam a negação do princípio 

protestante, pois uma instituição reacionária procura justamente fechar-se para 

horizontes de transformação. O fato de a igreja Independente continuar fazendo jus 

à pertença ao protestantismo histórico deve-se a “lampejos liberais”. Devemos nos 

perguntar a que se devem esses lampejos. Em primeiro lugar, são lampejos que só 

se explicam num contexto de conflitos, de crises. Ao tomarmos a história do 

protestantismo verificamos facilmente o quanto tem sido marcada por conflitos164. A 

educação teológica, não raro, está no centro dessas crises.  

Esse fenômeno pode ser analisado a partir do contexto em que nasce e se 

desenvolve o protestantismo. O campo165 religioso do protestantismo é sempre uma 

disputa de espaço, principalmente com a igreja Católica. Os reformadores 

precisavam estabelecer as características do novo movimento face às diferenças 

com a igreja Católica, e o caminho que percorreram os foçou a desenvolverem de 

forma clara e precisa as suas ideias. Trata-se de uma necessidade de polêmica, 

cujo debate se dá no plano da razão. A Reforma calvinista, principalmente, elabora-

se a partir de uma forte tendência intelectualista. Tal postura provocou reações 

diversas de movimentos que se pautaram por uma ênfase na emoção, em 

contraponto ao intelectualismo. Assim compreende Antônio Gouvêa Mendonça ao 

analisar os impasses constantes da educação teológica protestante, considerando 

que 

 

Embora esses impasses nem sempre levem a conflitos abertos, eles 
são responsáveis por um constante mal-estar nas relações entre Igreja 
e Seminário. As causas podem ser múltiplas, e até muito particulares, 
às vezes. No entanto, a razão principal quase sempre está, em última 

                                                 
164 Considere-se o fato recorrente de dissenções, rupturas e fragmentações. 
165 Em seu livro Economia das Trocas Simbólicas, Bourdieu define o campo religioso como lugar de 
conflito. 
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análise, no conflito entre razão e sentimento, na desconfiança mútua 
entre uma e outra posição.166 

 

 Esta é uma conclusão possível, mas desenvolvida de maneira superficial pelo 

autor que pretendia analisar outro tema no artigo citado. Mas a conclusão que nos 

interessa aqui é que o conflito entre conservadores e liberais acabou se desenhando 

em conflito entre igreja e Seminário. Uma constatação importante disso é que os 

lampejos liberais a que se referiu Éber Lima têm sua origem nos seminários. 

 Por outro lado, ao nos referirmos ao conservadorismo teológico na igreja, 

estamos nos referindo à cultura protestante, cujo tipo ideal é o Protestantismo da 

Reta Doutrina, conceito de Rubem Alves que impera no protestantismo histórico no 

Brasil com forte tendência ao dogmatismo e à repressão (ALVES, 2005). Para maior 

compreensão dessa tendência, Leonildo Silveira Campos acrescenta que é 

necessário situar a cultura protestante no contexto da cultura brasileira: 

 

Data dessa época [anos 30] o aceleramento do processo de urbano-
industrialização da sociedade brasileira, trazendo intensas transformações 
ao campo religioso e ideológico. Muitas das instituições religiosas entraram 
em crise. Os seus intelectuais foram os primeiros a sentir o desconforto e o 
desequilíbrio de um terreno que lhes cedia os pés. As instâncias 
encarregadas da produção ideológica e da reprodução da mensagem 
protestante perderam muitos de seus parâmetros. [...] O novo Estado 
autoritário, burocrático e militar, tentou reorganizar a sociedade de cima 
para baixo. Paralelamente, o protestantismo também buscou redesenhar 
as suas fronteiras, a partir de um amplo processo de estigmatização e de 
inquisição167. 

 

Segundo a análise de Campos, então, compreende-se melhor as 

características conservadoras do protestantismo brasileiro ao se ter em conta que 

este se estabeleceu numa sociedade conservadora e repressiva. Somente nessa 

perspectiva pode-se apreender o espírito protestante brasileiro, tarefa a que se 

propôs Mendonça em sua tese doutoral (1984). 

                                                 
166 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Teologia e espiritualidade. In: REFORMANDA. Revista teológica 
dos Seminários da Presbiteriana Independente do Brasil. N.3. Ano IV. São Paulo: FECP, Setembro 
de 1992. p.48 
167 CAMPOS, Leonildo Silveira. Implicações da militância religiosa para um sociólogo da religião (a 
trajetória intelectual de Antônio Gouvêa Mendonça). In: REFORMANDA. Revista teológica dos 
Seminários da Presbiteriana Independente do Brasil. N.3. Ano IV. São Paulo: FECP, Setembro de 
1992. p.35 
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Vimos antes como esse conservadorismo teológico esteve presente no 

Seminário Teológico de São Paulo. Parte disso se explica pelo clima de 

desconfiança que a Igreja nutriu por sua escola. Encontramos certo saudosismo ao 

verificar o significado que o Seminário tem para a igreja. Evoca-se a causa de 

Eduardo Carlos Pereira, cuja bandeira da educação teológica conduziu ao processo 

de independência da igreja. Mas fica evidente, ao conversamos com ex-alunos da 

década de 1960, que existe incômodo em relação ao descaso da igreja com o 

Seminário. Um dos entrevistados chegou a afirmar que “a igreja nunca deu muita 

importância para a educação teológica”. 

De fato, o terceiro período que analisamos revela justamente isso. Em parte 

trata-se de uma reação à crise doutrinária. Evitou-se a todo o custo formar novos 

liberais que perturbassem a ordem com ideias heterodoxas, pelo menos à luz do 

conservadorismo. No começo da década de 1960, por vários momentos o Seminário 

ficou sob responsabilidade de dois ou três professores somente. Um professor 

precisava lecionar até doze disciplinas concomitantemente. A falta de secretaria 

obrigava o diretor a assumir essas funções, além de acumular a docência. Até 

mesmo o acesso a obras consideradas perigosas era proibido, como relata Abival, 

que havia livros de Barth trancados a chave, lembrando uma clássica cena da obra 

O nome da Rosa. Como cultivar lampejos liberais nesse contexto? 

Era necessária, para isso, uma ruptura epistemológica, segundo analisou 

Leonildo Silveira Campos a partir de Bourdieu: “as rupturas epistemológicas são 

muitas vezes rupturas sociais, rupturas com as crenças fundamentais de um grupo, 

a ruptura é uma conversão do olhar”168. Essa ruptura se deu, em parte, pelo contato 

de estudantes da Faculdade com cursos de outras áreas. Até mesmo isso se 

tentava evitar, como relata Abival que, quando aluno, estudou filosofia na USP. Essa 

decisão foi bastante contestada, e não faltaram tentativas de dissuadi-lo da ideia: 

 

Eu fui aluno da USP. O Rev. Wilson notificou meu tutor. Ele era meu pastor 
em Botucatu, ele veio especialmente para ter um encontro comigo. “Olha, 
meu irmão, o deão, Rev. Wilson, me ligou preocupado, você entrou na 
faculdade de filosofia, é um antro de materialismo, de comunismo. Eu não 

                                                 
168 BOURDIEU, Pierre, citado por CAMPOS, Leonildo Silveira. Implicações da militância religiosa para 
um sociólogo da religião (a trajetória intelectual de Antônio Gouvêa Mendonça). In: REFORMANDA. 
Revista teológica dos Seminários da Presbiteriana Independente do Brasil. N.3. Ano IV. São Paulo: 
FECP, Setembro de 1992. p.31. 
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quero que você perca a fé. Não dá pra você desistir, largar?” Eu falei “Olha 
reverendo, se o Presbitério quiser cortar minha candidatura pode fazer, 
mas se eu puder continuar fazendo o curso de forma independente, eu vou 
continuar porque é minha vocação”. Me dê a oportunidade de pelo menos 
enfrentar. “Deixa eu enfrentar pra ver o que vai acontecer”. “Mas é 
exatamente isso que a gente não quer!”. Eu sei que chegou num momento 
em que eu falei: “Bom, então é o seguinte, vocês se resolvam. Eu não vou 
parar de fazer o meu curso! Se o problema é perder a fé, quando mais 
cedo eu perder a fé, melhor porque será que ela não tem valor pra mim, 
uma fé artificial que não alimenta, então eu parto pra outra. Acho que os 
senhores deveriam olhar também pra isso: bom, vamos ver se o Abival tem 
vocação, se ele tiver vocação, vai permanecer firme” Então me deram com 
muita dificuldade autorização para eu me matricular lá na faculdade, sem 
cassar minha candidatura. Eu estou dizendo isso para você ver a 
mentalidade da época169. 

 

 Abival ainda lembra que a USP estava se tornando um grande centro 

acadêmico, com nomes de destaque na intelectualidade brasileira e considerou-se 

privilegiado por ter conseguido tirar proveito dessa formação. Os relatos revelam que 

muitos alunos nessa época conciliaram a formação teológica com outra graduação 

na USP, beneficiando-se inclusive da proximidade170. Certamente o clima do 

ambiente universitário formou nesses alunos forte senso crítico, que se irradiava nos 

internatos do Seminário. Leonildo lembrou que os estudantes da USP participavam 

dos movimentos estudantis e levavam vários colegas junto. 

 No final da década de 1960 a situação precária do Seminário não era 

diferente, mas havia ao menos mais abertura com relação aos autores que eram 

lidos. Sobre isso Leontino lembra: “dentro do Seminário e na Faculdade de Teologia 

continuei crítico, com os colegas, leituras; foi a época em que se discutia a Teologia 

da morte de Deus, foi essa época uma época de secularização”. 

 A teologia da morte de Deus foi desenvolvida por autores como William 

Hamilton e Gabriel Vahanian e consistia na discussão sobre a secularização e da 

                                                 
169 Outro caso interessante foi registrado em ata. Em 1952, dois alunos frequentavam o curso de 
Filosofia da USP e solicitaram dispensa de uma disciplina no Seminário. O pedido foi indeferido: “Foi 
lido um ofício dos alunos Daily França e Emiliano Gomes de Brito, pedindo dispensa de História da 
Filosofia por estarem estudando essa disciplina na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na 
Universidade de S. Paulo. A congregação indeferiu o ofício, porquanto os nossos estudantes devem 
ter um curso de História da Filosofia sob orientação evangélica, como é o da nossa Faculdade”, in: 
Livro de Atas da Congregação dos professores. Nº.1, de 14 de Março de 1952, p.113. 
170 Até inícios da década de 1960 a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas funcionava no 
prédio da Rua Maria Antonia, em frente ao Mackenzie. No período em que o Seminário Teológico de 
São Paulo funcionou no Jardim Bonfiglioi, a FFLCH já se localizava na Cidade Universitária, havendo 
ainda proximidade até quando lá foi a sede do Seminário. 
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não necessidade de se aludir à ideia de Deus para se firmar um compromisso 

cristão com o mundo. Parece óbvio concluir que essas ideias eram contestadas. 

Mas autores como Richard Niebhur e Reinhold Niebhur, Jurgen Moltmann eram 

lidos, e assumiam a perspectiva da secularização a partir da religiosidade cristã. 

Leontino lembra o impacto dessas ideias inclusive para desenvolver o tema de sua 

monografia, Teologia e Missão numa perspectiva social. 

 De qualquer forma, o clima de abandono persistia, e em parte era explicado 

até pela localização do Seminário, muito distante, o que era justificativa para um 

grande número de faltas de professores. Tal argumento não foi motivo para nova 

mudança de endereço, mas isso poderia ter colaborado para melhorar a qualidade 

das aulas. Todavia o maior obstáculo era o conservadorismo teológico da direção e 

do corpo docente, reflexo das tendências ideológicas da própria direção da igreja. 

O desenvolvimento da consciência crítica nos estudantes levou-os à 

contestação à maneira de conduzir o Seminário. O retorno do espírito protestante 

trouxe consequências inevitáveis, como recrudescimento da direção, o que fez 

resultar reações repressoras, como as expulsões de alunos. A reforma da educação 

teológica se daria na esfera política. Reuniu-se um grupo, então, para engajar-se na 

luta por mudanças, que culminou na eleição de Abival Pires da Silveira para 

presidência do Supremo Concílio da Igreja. A partir de então se iniciou um processo 

de mudanças estruturais no Seminário, a partir da década de 1980. 

Um marco simbólico das mudanças que estavam acontecendo foi uma 

iniciativa do colegiado dos professores de publicar uma revista do Seminário. O 

segundo número, de 1986, traz uma gravura de Karl Barth na capa, com um 

pensamento que se tornou uma das referências de uma teologia comprometida com 

a História: “A Bíblia numa mão, e o jornal na outra”. Tal fato pode ser considerado 

simbólico em contraposição ao que acontecia anos antes em que até mesmo o 

acesso à leitura de obras como a de Barth era proibida. Além do mais, explicitava o 

novo direcionamento que se queria dar para a educação teológica: educar para o 

mundo. Numa reunião do concílio da igreja, pouco antes de ser eleito presidente, 

Abival explicitou mesmo o que pensava a respeito da educação teológica, 

expressando a ideia de que a igreja deveria formar para o mundo, o que provocou 

muito alvoroço. Na entrevista que nos concedeu, Abival procurou se lembrar dos 

argumentos que usou naquela reunião: 
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Falávamos em termos de “a gente está vivendo um mundo novo, um 
mundo de transformação, modificação. A missão da Igreja tem que 
responder à altura às exigências e necessidades de um novo mundo. O 
mundo estava sendo redesenhado, e com isso o Protestantismo também”. 

 
 
 

 

Figura 3.1. Capa da Primeira Revista do Seminário 
Fonte: Revista do Seminário Teológico de São Paulo (1981) 
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Podemos considerar que é a partir daí que se começa a reestruturação do 

curso de Teologia. Leontino Farias dos Santos171 era o diretor, e publicou artigo na 

revista do Seminário no qual expunha o novo plano para a educação teológica. O 

ponto de partida era a crítica ao que, em sua leitura, estava acontecendo até aquele 

momento: 

 

O Seminário tornou-se uma espécie de “fábrica de pastores” e um simples 
aparelho transmissor do pensamento teológico norte-americano/europeu. 
Como provedor de vocações, o Seminário passou a ser visto como 
caminho normal para o ingresso no ministério. Isto significa dizer que, pelo 
menos em termos ideais, ele tem sido visto como a instituição da Igreja 
essencialmente voltada para o propósito de formar, vocacional e 
profissionalmente, pessoas que se desliguem do mundo laico (profano) e 
se consagram ao mundo do sagrado através de atividades eclesiásticas 
(SANTOS, 1985, p.51). 

 

Leontino demonstrou que a igreja Independente perdera sua independência 

quando “continuou-se tentando ensinar teologia, sem se conseguir fazer teologia” 

(SANTOS, 1985, p.52), e que deixara de ser uma igreja reformada quando parou de 

se reformar, aludindo a um dos lemas da eclesiologia protestante: igreja reformada 

sempre se reformando. A crítica pautava-se no princípio protestante ao denunciar a 

cristalização institucional e teológica – inseparáveis – que produzia um saber 

desvinculado da realidade, dentro da qual a igreja e a Faculdade perderam o 

sentido. A mudança começaria pela educação, com propostas de alterações 

substanciais no currículo: 

 

Tais medidas significam que, de nossa parte, temos que mexer 
substancialmente no currículo que vem sendo ministrado. Todavia, para 
que isso ocorra, temos de reconhecer que já não basta apenas substituir 
umas disciplinas por outras, em atendimento a interesses puramente 
pragmáticos. Se até agora estivemos presos a um certo tipo de 
informações sistemáticas que vêm sendo passadas aos alunos como se 
fossem uma herança que se transfere de geração para geração, temos 

                                                 
171 Torna-se o diretor da escola da qual fora expulso. Conforme Bourdieu,, chega ao Seminário sem 
capital cultural. Seus dados biográficos indicam: negro, nordestino, pobre, alvo do preconceito elitista 
da sociedade brasileira. A educação teológica e a igreja o seduzem, proporcionando-lhe acesso à 
cultura, possibilitando-lhe formar-se intelectualmente. Trata-se, por um lado, de aprovação ritual e 
social por parte da igreja. Neste ponto destacamos que a formação intelectual envolve 
necessariamente uma posição política: o intelectual se faz à medida que assume o compromisso de 
promover o acesso ao capital cultural e social, como aconteceu com Leontino (e com o próprio 
Bourdieu). 
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que proceder a uma renovação do currículo e programas, atentos à 
necessidade da ênfase sobre educação cristã, mas ao mesmo tempo 
dispostos a retomar e reinterpretar nossa tradição reformada, tão diluída 
ao longo da história do protestantismo brasileiro. À luz dessa tradição 
sentimos que se faz necessário um comprometimento de nossa educação 
teológica com os sofrimentos e esperanças do povo latino-americano e, 
em particular, do povo brasileiro, onde o estudo da Palavra de Deus ao 
invés de ser meio de alienação, seja um instrumento eficiente para que 
esse povo encontre forças para lutar e se libertar das forças de opressão 
que impedem sua libertação (SANTOS, 1985, p.52). 

 

De fato, essas preocupações marcaram o projeto de mudanças, e estiveram 

presentes nas reuniões do colegiado. O plano apresentado pelo diretor parece não 

ter sido objeto apenas de suas reflexões, de maneira isolada em relação ao debate 

que se estabelecera entre os professores sobre a situação da educação teológica. 

Contando desta vez com o apoio da direção da igreja, embora encontrando, naquele 

momento, conflitos com a Fundação mantenedora172, direção e professores 

desenvolveram um plano de reforma no qual apresentavam uma análise conjuntural 

dos problemas, bem como algumas propostas. Esse plano foi proposto pelo 

colegiado dos professores para aprovação da Fundação Eduardo Carlos Pereira no 

ano de 1981. Apesar de extenso, reproduziremos na íntegra esse documento em 

razão de sua importância para nossa análise: 

 

Proposta para reforma do currículo do Seminário. 1 – Problemas: nestes 
últimos anos tem sido sentida uma grande queda no nível dos alunos que 
o Seminário recebe. Essa queda não é exclusiva: faz-se sentir por toda a 
parte, em todos os cursos superiores do país. Prende-se a vários fatores, 
entre os quais estão principalmente a preparação dos alunos por cursos 
supletivos e de [natureza], que obtêm os diplomas de 1º e 2º graus, sem 
grande bagagem cultural. Não é muito melhor a situação de alunos que 

                                                 
172 O colegiado reclamava melhores condições para a Faculdade, e considerava que a Fundação não 
demonstrava interesse por essas necessidades, como a necessidade de mudança de endereço, uma 
das maiores reivindicações. Havia a promessa de compra de um imóvel para atender a única 
finalidade de abrigar a educação teológica em São Paulo, o que só aconteceu no ano de 2000. Antes 
disso, a Fundação adquiriu propriedades para criação de um Seminário em Londrina e Fortaleza. O 
colegiado encaminhou ofício à Fundação demonstrando descontentamento, com a “falta de respeito 
com a congregação do Seminário de São Paulo, que não toma conhecimento de algumas decisões 
da Fundação referentes à educação teológica [como a aquisição do edifício para o Seminário de 
Londrina]; falta de um plano de educação teológica que norteie as decisões da Fundação incluindo a 
política de criação de novos Seminários. A ausência deste plano faz parecer que as decisões são 
tomadas sob o signo do oportunismo e das improvisações [...] Falta de uma presença mais efetiva na 
vida do Seminário, que parece “dar a impressão de que o Seminário de São Paulo é um entrave na 
administração da Igreja Nacional e que há um interesse deliberado de esvaziamento do Seminário” 
Nessa reunião parece ter havido uma disposição para maior entendimento das duas instituições. 
(Livro de Atas da Congregação do Seminário, Nº 3, Ata 54, de 22.11.1985, p.65-66). 
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chegam ao Seminário após terem feito cursos regulares, em escolas 
estaduais, em geral noturnas, onde o baixo nível de ensino também é 
notório. Além disso tudo, tem feito uma grande falta os antigos cursos 
preparatórios, equivalentes ao 1º e 2º graus, mantidas pela própria Igreja, 
tais como os Institutos José Manoel da Conceição e João Calvino, que 
enviavam alunos ao Seminário com uma boa cultura geral e 
conhecimentos rudimentares das disciplinas específicas de um curso de 
teologia. A essa falta de preparação tem se juntado as modificações 
implantadas no próprio curso teológico de nossa igreja. O regime de 
internato, que permitia o maior contato entre alunos e professores e entre 
alunos entre si desapareceu, desaparecendo com ele a fértil troca de 
idéias que propiciava. O curso diurno, que obrigava os alunos a terem o 
curso como atividade principal e que se realizava quando as energias eram 
maiores, foi substituído pelo noturno, fazendo com que muitos alunos 
frequentem as aulas esgotados fisicamente e sem grandes condições de 
prestarem atenção e aprenderem. As aulas que eram de quarenta e cinco 
minutos, mantendo o aluno mais perto ao professor, foram substituídas 
pelas de trinta e cinco minutos, mesmo porque os próprios alunos não têm 
meios de chegarem mais cedo ou de saírem mais tarde. E finalmente a 
formatura que somente ocorria após cinco anos de estudo passou a 
ocorrer após quatro anos. Não vemos possibilidade de voltar aos tempos 
antigos totalmente, e a todas as suas vantagens - Mas alguma coisa 
precisa ser feita urgentemente. Diante destas circunstâncias, algumas 
sugestões podem ser apresentadas. 2 – Sugestões: a primeira delas é a 
de fazer voltar o curso de cinco anos de duração, que seria implantado 
gradativamente a partir do próximo ano. A segunda delas é a de fazer com 
que o primeiro ano seja o ano básico da vida do aluno no Seminário. O 
primeiro ano deverá funcionar principalmente com duas funções: primeira – 
capacitar o aluno para os demais anos do curso, corrigindo distorções da 
formação cultural e oferecendo elementos que o habilitem a constituir seu 
estudo; Segunda – selecionar os alunos que apresentarem condições para 
frequentar um curso de teologia, eliminando logo de início os 
comprovadamente incapazes. A terceira delas é a de aumentar a carga 
horária, possibilitando assim o maior contato do professor com o aluno e 
do aluno com a escola. A quarta delas é a de diminuir o número de 
disciplinas por ano. Realmente, a situação tem sido terrível para o curso 
todo, na situação em que está. Alguns anos possuem dez ou vinte 
disciplinas, o que significa dizer duas aulas por semana de cada disciplina, 
perfazendo um total de setenta minutos semanais de encontro entre 
professor e aluno, entre aluno e disciplina173.  

 

 Por fim, sugeriu-se novo currículo: 

 

Primeiro ano: Português, Grego e Hebraico – 4 aulas semanais; 
Homilética, Metodologia Científica, Filosofia I e História de Israel – 2 aulas 
semanais. 

Segundo ano: literatura do Antigo Testamento, Literatura do Novo 
Testamento – 4 aulas semanais; Grego, Hebraico, Exegese do Velho 

                                                 
173 Livro de Atas da Congregação dos Professores, Nº. 3, Ata nº. 22, de 21 de Novembro de 1980, 
p.21-22.  
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Testamento, Exegese do Novo Testamento, Filosofia II e História de Israel 
– 2 aulas semanais.  

Terceiro ano: Teologia do Velho Testamento, Teologia do Novo 
Testamento e Introdução à Teologia – 4 aulas semanais; História da Igreja 
I, Hermenêutica, Filosofia III e Educação Cristã – 2 aulas semanais.  

Quarto ano: Teologia Dogmática, Ética e Sociologia – 4 aulas semanais; 
História da Igreja II, História do Pensamento Cristão, Psicologia e 
Hinologia, 2 aulas semanais.  

Quinto ano: Teologia Dogmática, Teologia da Missão e Teologia Pastoral 
– 4 aulas semanais; História do Pensamento Cristão, História do 
Presbiterianismo, Legislação Eclesiástica e Liturgia – 2 aulas semanais.174 

 

O plano foi sendo implantando ao mesmo tempo em que novas 

reinvindicações eram feitas175. O colegiado dos professores tornara-se bastante 

ativo. Desse documento, queremos destacar alguns pontos, como a análise do 

capital cultural dos alunos que chegam ao Ensino Superior; análise das condições 

materiais de estudo dos alunos; e algumas mudanças no currículo. 

Segundo os professores, os alunos estavam chegando à graduação cada vez 

com menos capital cultural (a afirmação continua atual). As atas das reuniões dos 

professores revelam essa preocupação, uma vez que os alunos têm dificuldade até 

mesmo de compreender a linguagem acadêmica e erudita dos professores. 

Incomodava os professores não somente esse baixo capital cultural, mas a falta de 

iniciativa dos alunos, a ausência de autonomia176. Essa crítica levou à proposta de 

formulação de um curso de Ensino Médio177, dentro de um conjunto de 

                                                 
174 Ibid, p.21-22.  
175 Algumas reivindicações: medidas administrativas: políticas salariais, prédio próprio para o 
Seminário, contratação de pessoas especializadas para a Biblioteca, aquisição de material de apoio 
didático (computador, filmadora, criação de videoteca, xerox, Estrutura e funcionamento do curso, 
que passou a ser semestral, orientações para o treinamento do aluno (homilética), professor 
orientador para desenvolvimento da tese, aluno coordenador de sala, criação de curso de nível 
médio,  cursos de extensão, curso de nivelamento (de Língua Portuguesa), curso de comunicação a 
alunos a professores, grupos de interesse sobre vocação sob orientação de professores de 
psicologia, orientações sobre o trabalho docente, relação docente-discente, criação de um boletim 
informativo, programa de reciclagem dos professores, Livro de Atas da Congregação, Nº. 3, Ata 86, 
de 23 de 1991, p.114. 
176 Leontino alude a isso na entrevista, quando se recorda da dificuldade que teve para acompanhar o 
curso, encarando tudo como desafio: “Para mim já era um avanço estar na faculdade de Teologia de 
São Paulo, porque você tem que ler em francês, não tem como estudar Filosofia sem conhecer o 
francês , sem entender a Filosofia a filosofia da Idade Media, tem que ler em inglês, alemão, e isso 
nos desafiava, hoje eu vejo alguns alunos que têm dificuldade em ler em espanhol, na época 
ninguém discutia isso”. 
177 Livro de Atas da Congregação,Nº 3, Ata 86 de 23 de 1991, p.114. 
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reinvindicações. Os institutos bíblicos178 haviam sido criados como curso 

preparatório para o curso de Teologia. Como a proposta não foi desenvolvida, não 

sabemos qual a finalidade do curso de Ensino Médio proposta, se preservaria a linha 

do Colégio Americano ou do Colégio Evangélico, ou seja, se seria aberto à 

sociedade ou fechado na igreja. O fato é que tal proposta nunca foi materializada. 

De qualquer forma, demonstra a consciência dos professores e indica uma solução 

para o contexto no qual se verifica a dificuldade cada vez maior que os alunos 

encontram para desenvolvimento de sua vida escolar no Ensino Superior. 

Destacamos principalmente, da reforma que estava em curso, o esforço de 

definir e explicitar os objetivos e as finalidades da educação teológica. Em Ata de 

1982 nós lemos: 

 

[são essas] as seguintes preocupações que devem acompanhar a tarefa 
educacional do Seminário: desenvolvimento de uma consciência crítica; 
posições conscientes diante dos desafios da América Latina; estimulo à 
formação de uma mentalidade ecumênica; preocupação com os 
pensamentos básicos da teologia reformada.179 

 

Essas mesmas preocupações são elaboradas novamente em 1986: 

 

[nosso objetivo é] encorajar uma reflexão cristocêntrica tendo em vista: a) 
desenvolvimento de uma consciência crítica; b) o comprometimento com 
as necessidades e os anseios dos povos latino-americanos; c) estimulo à 
formação de uma mentalidade ecumênica; d) a releitura dos fundamentos 
da tradição reformada; e) a contribuição para a elaboração teológica com o 
povo de Deus. Objetivos específicos: a) a produção teológica da igreja 
Presbiteriana Independente do Brasil; b) aprimoramento da qualificação 
acadêmica dos estudantes; c) a formação do ministério ordenado; d) a 
formação do ministério não ordenado da igreja180. 

 

                                                 
178 Foram criados cursos preparatórios para encaminhar alunos para os Seminários. Correspondia ao 
Ensino Médio Técnico. O mais conhecido foi o Instituto José Manoel da Conceição (nome do primeiro 
ministro protestante ordenado no Brasil, ex-padre), em Jandira, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 
Arapongas, Paraná, funcionou o Instituto João Calvino, da Igreja Presbiteriana Independente do 
Brasil. Ambos recebiam jovens de diversas denominações protestantes. Em função da necessidade, 
ou mesmo da resistência de parte da Igreja contra o Seminário, muitos ministros foram ordenados 
somente com o curso nos Institutos Bíblicos. 
179 Ibid, p.46. 
180 Ibid, p.71. 
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Essas finalidades objetivavam a prática do fazer teológico de forma 

autóctone. Duas ideias estão presentes aqui: a necessidade de uma teologia 

criadora e crítica. O egresso deve ser capaz de pensar teologicamente, e não só de 

pensar a teologia. Paráfrase de Kant: não se ensina teologia, ensina-se a teologar. 

Cumprem-se, dessa forma, os requisitos de formação de um intelectual, segundo o 

referencial conceitual de Gramsci, para o qual o saber produzido pelo intelectual é 

sempre novo e crítico. Cumpre-se também o princípio protestante do qual se exige o 

novo a partir do contraste entre as exigências da utopia cristã e as tentativas de 

perpetuação do presente, amarrado pelas estruturas vigentes. Todavia, esses 

princípios se cumprem concretamente quando tais saberes tornam-se criadores de 

cultura, o que só se dá a partir do contato com a comunidade religiosa, com o povo. 

A necessidade de aplicação do saber teológico no contexto da comunidade 

religiosa foi elaborada de maneira consciente pela direção da Faculdade, como se 

pode observar abaixo em parte do plano divulgado para anunciar as reformas que 

iriam acontecer. Trata-se de um programa de extensão, intitulado “Programa de 

Teologia com o Povo de Deus”: 

 

Se as nossas comunidades não têm sido capazes de responder aos 
desafios e ameaças da presente hora de modo relevante, é porque de 
alguma forma: a) nosso povo tem perdido o hábito de leitura da Bíblia; b) 
os que têm se dedicado à leitura da Bíblia, em sua maioria, o fazem de 
maneira ingênua e idealista, sem se dar conta da ideologia em que estão 
inseridos certos textos; c) nosso Seminário não levou em conta, até o 
momento, a necessidade de “fazer teologia” com o povo, preocupando-se 
apenas com a dos futuros pastores; d) a maioria de nossos pastores não 
se conscientizou da necessidade de se fazer discípulos através do 
exercício pleno da docência na vida da igreja, descuidando-se até de sua 
formação teológica, preferindo mesmo tornar-se notável pela prática de 
regência, da administração da igreja, do que pela prática de docência. 
[Diante disso, teremos] além do curso tradicional de teologia, um 
“Programa de Teologia com o Povo de Deus”, com o objetivo de atingir os 
leigos em geral, através de cursos breves sobre temas bíblico-teológicos, 
com a duração de uma semana, duas vezes por ano (SANTOS, 1985, 
p.52). 

 
Esse programa foi desenvolvido da maneira como descrito, com cursos 

rápidos, sob responsabilidade dos próprios professores, com o objetivo principal de 



  167

formação das lideranças leigas181. Não foi suficiente, porém, para promover entre 

igreja e sua faculdade uma relação de confiança. De certa forma, como afirmou 

Mendonça, este relacionamento sempre foi conflituoso, e se deve pelo clima de 

desconfiança que a igreja nutre pela intelectualidade. Mesmo que os cursos de 

extensão fossem bem frequentados, isso se deu por pessoas que já tinham abertura 

para tal empreendimento, enquanto as pessoas resistentes a tal projeto dificilmente 

conseguiriam “converter seu olhar”.  

Essa situação é bastante recorrente e comumente produtora de conflitos. 

Mendonça analisou tal fenômeno, constatando que os jovens pastores, “levados 

pela contingência de se sustentarem à frente de suas igrejas, eles abandoam tudo o 

que aprenderam e se deixam levar pela do senso comum vigente na 

congregação”182. A desconfiança da comunidade religiosa poderia ser superada com 

um projeto educativo de longo prazo, como vários dos entrevistados revelaram 

tentar ter aplicado em suas igrejas. Mas a desconfiança das lideranças 

conservadoras e reacionárias sempre foi implacável, e agrava-se quando maior é a 

consciência crítica de seus intelectuais, ainda que em formação (vide os casos de 

expulsão dos alunos). O fato é que os intelectuais protestantes aprenderam a 

desenvolver uma visão crítica da sociedade, e consequentemente não isentam de 

suas críticas as igrejas e as instituições religiosas. Segundo Leonildo CAMPOS, “O 

resultado foi o desencadeamento de um processo, [um] ‘desmascaramento de ideias 

e instituições’ que, ao agredir o ‘inconsciente coletivo’ dos protestantes tradicionais, 

[provoca reações em] forma de inquisição” (2008, p.113). Essas reações terminam 

quase sempre com o exílio desses intelectuais, como demonstra Leonildo na 

sequência do mesmo artigo: 

 

Ora as igrejas evangélicas brasileiras desde há muito deixavam escapar 
jovens promissores como o futuro médico e cientista Vital Brasil (1865-
1950) ou um escritor do nível de Julio Ribeiro (1845-1890), que antes de 
escrever A carne, ainda nos primeiros dias do presbiterianismo brasileiro, 
rompeu com a Igreja Presbiteriana do Brasil. No século XX alguns 
intelectuais se engajaram na academia, entre outros, Lívio Teixeira, 
Othoniel Motta, Epaminondas Melo do Amaral, Isaque Nicolau Salum, 

                                                 
181 Leigos são pessoas não ordenadas; muitos deles assumem responsabilidades de liderança nas 
igrejas, como coordenadores, professores, etc.  
182 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Teologia e espiritualidade, em: REFORMANDA. Revista teológica 
dos Seminários da Presbiteriana Independente do Brasil. N.3. Ano IV. São Paulo: FECP, Setembro 
de 1992. p.49. 
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Theodoro Henrique Mauer Jr., Waldo César, Elter Dias Maciel, Jether 
Pereira Ramalho, Jaci Maraschin, Prócoro Velazques Filho, Antonio 
Gouvêa Mendonça, Zuinglio Mota Dias, Esdras Borges Costa e o próprio 
Rubem Alves. Isto para citar apenas alguns deles (CAMPOS, 2008, 
p.114). 

 

Os intelectuais protestantes encontram muitas dificuldades para exercer seu 

trabalho no âmbito das comunidades religiosas, pois se sentem sempre bastante 

pressionados pelas instituições de poder. Por outro lado, sentem-se vocacionados 

para o exercício dessa tarefa. No universo dos egressos do Seminário, é preciso 

destacar que não são todos os que se formaram intelectuais. Daqueles que se 

enquadram no conceito de intelectuais, alguns, evitando colocar em risco a relação 

profissional, “abandoam tudo o que aprenderam”. Aqueles que não abrem mão de 

sua consciência crítica, porém, adquirem certa liberdade ao não concentrarem no 

trabalho religioso a sua vida profissional. Trata-se de uma relação ambígua: buscam 

outra profissão para garantirem liberdade religiosa, e buscam outra profissão como 

extensão de sua vocação, acabando por garantir essa liberdade. 

Nossa pesquisa nos permitiu concluir que o principio protestante direciona a 

ação missionária ao mundo secular, ou seja, no contexto no qual a igreja se insere e 

não na igreja desvinculada de seu contexto. Isso aparece na expressão educar para 

o mundo que apareceu, por exemplo, na fala de Abival Pires da Silveira. Um 

levantamento feito pela igreja Independente nos anos de 1999 e 2000 sobre o seu 

pastorado revelou dados interessantes. No capítulo sobre formação acadêmica, 

lemos: 

 

Constatamos que 88% dos pastores são bacharéis em teologia. O que 
reflete a busca de adequação às exigências constitucionais. Os 12% que 
possuem cursos de teologia em nível médio são remanescentes do 
período em que não havia a exigência constitucional do bacharelado. Além 
do curso de teologia, 48% dos pastores possuem outro curso superior, 
sendo que neste caso os cursos são na sua maioria na área de 
ciências humanas com maior concentração nos seguintes cursos: 
filosofia, letras, pedagogia, direito e história. Ao cruzarmos o nível 
salarial x outro curso superior verificamos que em salários até R$ 1.600,00 
o nível educacional parece não fazer diferença, todavia, acima de 
R$1.600,00 predominam os pastores que possuem outro curso superior. 
Os pastores estão lançando-se em cursos de pós-graduação, sendo que 
21% possuem especialização em teologia ou em outra área das 
ciências humanas, 16% mestrado e 2% doutorado; restando portanto, 
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61% que não cursaram ainda nenhuma modalidade de pós-graduação 
[os grifos são nossos].183 

 

Esses dados são referentes ao pastorado geral da igreja Independente, com 

um bom número de pessoas não formadas pelo Seminário de São Paulo e há ainda 

aqueles que não estudaram em nenhuma das instituições oficiais, como se revela no 

mesmo estudo: “apenas 65% dos pastores estudaram nos seminários oficiais da 

IPIB, sendo que 33,5% estudaram em outros seminários”. Se considerarmos 

somente o universo dos formados no Seminário de São Paulo, teremos os seguintes 

dados: 

 

• 14% fizeram outra graduação; 

• 4,2% fizeram especialização; 

• 10,2% fizeram mestrado; 

• 6% fizeram doutorado184 

 

Dos entrevistados, nenhum se dedica exclusivamente ao pastorado, ou tem o 

pastorado como principal fonte de renda, havendo aqueles que abrem mão de 

salário e trabalham voluntariamente na igreja. Pelas entrevistas, percebemos que 

esse é o ideal desse perfil de teólogo. Chamou a atenção o fato de que todos os 

entrevistados estão envolvidos com atividades docentes. À docência segue-se a 

atuação jurídica, literária, jornalística, política. 

Em consonância com seu projeto, explicitado por seu projeto político 

pedagógico, que define, como missão da Faculdade, “a formação integral do ser 

humano, em ambiente de fé cristã evangélica reformada, baseada nos ditames da 

consciência e do bem, voltada para um desempenho crítico e eficaz da cidadania”, e 

que, para tanto, procura “formar cidadãos responsáveis, capazes de exercer a 

liderança de igrejas e grupos sociais em que venham a atuar, buscando soluções 

éticas, criativas e democráticas, em condições de superar os problemas com os 

                                                 
183 Relatório sobre o Pastorado na Ipib, encomendado pela Comissão Executiva. Disponível nos 
arquivos do Escritório Central da Igreja. 
184 Este levantamento foi parte desta pesquisa. 
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quais venham a se defrontar”185. Em meio ao conflito político e ideológico, em que se 

confrontam duas orientações para a formação de teólogos, há convergência desses 

dois projetos, considerando ainda a cultura escolar em relação com a cultura vivida 

no ambiente das igrejas e da sociedade. Ou seja, nessa perspectiva, a faculdade 

forma tanto o teólogo conservador como o progressista. O projeto mais influente, 

pela própria relação com o poder, foi o conservador. Todavia, o projeto melhor 

elaborado e mais consistente foi o progressista, a considerar o esforço sistemático 

para sua defesa e realização. Para esse teólogo, sua atuação deverá ser encarada 

na perspectiva profética. Por isso, no que toca à atividade docente, para esse 

teólogo, não se trata de algo antagônico à atuação pastoral. Nos dois casos o 

teólogo se vê como responsável por promover a cultura protestante. 

 

Quadro 3.1. Gráfico sobre a trajetória acadêmica dos egressos 

                                                 
185 Relatório de Avalição do MEC referente ao processo de reconhecimento do curso, p.1. 
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Figura 3.2. Edifício da Rua Genebra 
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 3.3. Culto Inaugural na Capela do Edifício da Rua Genebra 
Fonte: Caderno de O Estantarde, 2005 (Centenário da Educação Teológica). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assistimos hoje ao retorno do liberalismo selvagem. Numa terra em transe 
e num mundo cada vez mais em transe, o ensino de teologia terá de 

redefinir, preferencialmente em termos de serenidade e crítica, o lugar que 
confere ao fenômeno religioso. 

Odair Pedroso Mateus186 

 

 Essa pesquisa procurou compreender o significado social de uma instituição 

de educação teológica no contexto do protestantismo brasileiro. Trata-se de uma 

instituição marginalizada, a considerar somente os critérios quantitativos como 

aqueles que definem a importância de uma escola. Trata-se de uma instituição 

centenária, muitas vezes existindo pela inércia de pessoas que se recusaram a 

transformá-la num lugar de formação burocrática destinada a atender demandas de 

aumentar o número de membros da igreja – o que se tentou fazer dela muitas vezes.  

É pela luta consciente de intelectuais engajados que o Seminário procurou 

cumprir a vocação da educação teológica marcada pelo princípio protestante: formar 

teólogos que se insiram na sociedade numa perspectiva crítica e profética. Nesta 

perspectiva foram formados intelectuais, que aturam nos ambientes religiosos, mas 

que também se inseriram na sociedade como promotores da cultura reformada, 

moderna e protestante. O trabalho escolhido para exercício dessa vocação foi 

predominantemente a docência. 

A motivação para a pesquisa partiu, em parte, dessa constatação preliminar, 

de que a docência é espaço bastante ocupado por teólogos dessa tradição. 

Coincidência? Considerávamos que se tratasse de estratégia de sobrevivência 

eclesiástica, a estabilidade profissional que daria liberdade ao pastor protestante 

manter o discurso crítico, livrando-se, ao menos em parte, da ameaça contra o seu 

direito de trabalhar. Em conversas com alunos, professores e pastores formados ou 

em formação pela instituição estudada, é comum a referência de que é necessário 

aprenderem a “fazer tendas”, eufemismo para o exercício de uma profissão que lhes 

                                                 
186 MATEUS, Odair Pedroso. Ecologizar a educação teológica. (In: MATEUS, 2008, p.59). 
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permita não depender dos proventos do sacerdócio187. Procuramos verificar, nesta 

pesquisa, se as motivações para a inserção no mundo acadêmico e a prática da 

docência se esgotavam em estratégias de sobrevivência institucional ou 

preservação da liberdade do discurso crítico. 

A pesquisa em História das Instituições Escolares permitiu a convergência de 

diversos interesses. Dentre os quais, destacamos a possibilidade de inserção no 

debate sobre a educação teológica a partir do prisma do filósofo e do historiador. O 

contato com Lucien Febvre e Marc Bloch foi de uma riqueza inesgotável. Descobri-

os no doutoramento, embora já conhecesse bem o discípulo de Febvre, Émile-

Guillaume Léonard, que introduziu no Brasil o estudo crítico sobre a história do 

protestantismo. O contato com esses mestres foram de inestimável riqueza. 

Dois pensadores já conhecidos, mas não antes aprofundados, foram Paul 

Tillich e Antonio Gramsci. Registramos o diálogo profícuo, com eles e entre eles, que 

deu novas perspectivas à pesquisa. Ambos foram sugestões: Gramsci, sugestão da 

professora Ester Buffa, orientadora, que indicou seu estudo sobre formação de 

quadros de intelectuais e a formação da cultura; e Tillich, sugestão do professor 

Jardilino, orientador inicial e coorientador, que indicou a apropriação do conceito de 

princípio protestante para análise do perfil do teólogo formado na instituição 

estudada. 

Queremos enfatizar também o caráter inacabado do trabalho, embora seja 

lugar comum afirmar que um trabalho de pesquisa é sempre inacabado. Trata-se de 

uma questão epistemológica: o conhecimento precisa sempre se refazer para 

continuar fazendo sentido188.  

                                                 
187 Essa expressão é uma alusão ao apóstolo Paulo, que trabalhava produzindo tendas para não 
receber salário das igrejas e assim manter a liberdade de sua pregação (ver o texto bíblico 
2Tessalonicenses 2.9, 3.8). 
188 Trata-se também de questões objetivas, materiais, que nem sempre permitem a realização do 
trabalho intelectual em condições adequadas. As limitações de força maior impediram que a presente 
pesquisa pudesse ter se dedicado a temas e preocupações presentes no planejamento inicial. Do que 
não pudemos realizar, citaremos alguns pontos: a produção intelectual dos egressos da Faculdade 
em Programas de Pós-Graduação em instituições nacionais e internacionais, principalmente no 
Instituto Bossey, ligado à Universidade de Genebra, que conta com um docente formado no 
Seminário Teológico de São Paulo, e pra onde muitos egressos foram aperfeiçoar seus estudos; 
levantamento completo de toda a produção de Lucien Febvre, Émile-Guillaume Léonard e dos 
estudos histórico-sociais sobre o protestantismo, principalmente os textos que ainda não são 
conhecidos no Brasil; da mesma forma, era parte do plano inicialmente fazer um levantamento sobre 
as pesquisas, estudos e artigos sobre protestantismo e educação que não foram publicados ou não 
circulam mais, produção que pode ser encontrada, presumimos, em arquivos de instituições inter-
denominacionais ou ecumênicas; gostaríamos ainda, de realizar um ensaio filosófico sobre os 
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Sem embargo, porém, o percurso percorrido nos permitiu tecer algumas 

considerações finais. A proposta inicial consistia na análise dos princípios filosóficos 

do projeto educacional do Seminário Teológico de São Paulo. Constatamos que não 

houve predominância de um único projeto, mas um conflito bastante intenso entre 

duas propostas.  

A primeira é expressão de um pensamento conservador, que seria melhor 

descrito como um fundamentalismo esclarecido, e procurou adequar a educação 

teológica para as demandas internas da igreja. A definição de Abival Pires da 

Silveira sobre essa proposta é bastante lúcida: “A Igreja estava voltada para ela 

mesma, olhando para ela mesma e assim mesmo ela não se via bem”189. 

A outra proposta é expressão de um grupo mais aberto, assumindo um ideal 

progressista. Principalmente a partir da década de 1980 houve uma preocupação 

muito grande com as questões sociais na Direção e entre os professores do 

Seminário. Um fato a que não se deu muita importância é que os primórdios da 

Teologia da Libertação, por exemplo, remontam a protestantes. Primeiramente com 

Richard Shaull, na década de 1950 quando lecionou no Seminário Presbiteriano de 

Campinas, influenciando toda uma geração de teólogos brasileiros, incomodando-os 

para a elaboração de uma teologia latino-americana. Outro marco deste movimento 

da Teologia da Libertação foi Rubem Alves, que fez sua tese de doutoramento em 

Princenton, sob orientação justamente de Shaull. Sua tese, concluída em 1968, era 

intitulada Towards a Theology of Liberation. Em 1971 Gustavo Gutierrez publicou o 

livro que é comumente considerado o marco fundante deste movimento teológico-

político-religioso, Teologia da Libertação. 

Isso levanta a questão de que o princípio protestante conduz 

necessariamente a uma inserção crítica na sociedade, trabalhando para sua 

transformação. Se isso é verdadeiro, foi necessário verificar como se dá organização 

político-pedagógica para formação desse espírito protestante. A educação teológica 

                                                                                                                                                         
pressupostos teológicos da educação e os pressupostos educacionais da teologia. Enfim, muitas 
coisas que não puderam ser realizadas por falta de condições materiais. Todavia, todas permanecem 
como plano para uma pesquisa que está longe de terminar. Registramos ainda o fato de que muito 
material, principalmente fontes primárias, tornaram-se acessíveis a nós somente na fase final da 
pesquisa, em razão da dificuldade de reunir todo esse material, boa parte disponível em arquivos 
pessoais. Registro a importância e riqueza do material cedido pelo professor e pastor Leonildo 
Silveira Campos, a quem sou devedor. 
189 Ver entrevista em anexo. 
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seria o espaço privilegiado para essa tarefa. No fundo, havia uma questão, vital: 

quais as contribuições sociais da educação teológica protestante? 

Tillich nos ajudou a compreender o princípio protestante: “o elemento 

protestante do protestantismo é a profunda proclamação da situação limite da 

humanidade e o protesto contra qualquer intento de esquivar-se dela por meios 

religiosos” (1965, p.298). Esse é um elemento utópico, sem o que qualquer forma de 

educação torna-se alienada e legitimadora do status quo. Fundamental ainda é a 

percepção de Tillich de que o princípio protestante não é exclusividade do 

protestantismo histórico. De fato é possível encontrar possibilidades de diálogo com 

autores não marcados por nenhuma tradição religiosa, como, por exemplo, Carlos 

Bauer: 

 

É a compreensão do perverso espraiando-se pelo cotidiano da existência 
humana que nos leva a utopia. Não podemos abrir mão da utopia sob pena 
de matar a possibilidade do humano instituir-se como uma realidade 
presente em cada um de nós. Quando você abre mão da utopia, nada tem 
sentido, nem o amor. Vive-se a desesperança e o medo e não se pode 
falar em educação e sim em mera reprodução (BAUER, 2005, p.87). 

 

 Em convergência à importância que Bauer atribui à utopia no compromisso 

com uma educação libertadora, a contribuição do pensamento protestante para a 

educação é grandiosa, pois ela ajuda no processo libertador da compreensão de 

que a religião não é mais importante que as pessoas. É essa a perspectiva que leva 

os protestantes a se inserirem na sociedade, buscando os meios políticos para 

emancipação do ser humano. 

 A dificuldade encontrada pela teologia na busca de encontrar liberdade para 

criar um conhecimento crítico é a mesma encontrada em setores conservadores da 

sociedade para promover mudanças. Sobre a postura das igrejas protestantes e de 

seus seminários em relação a seus intelectuais na época da ditatura militar, Leonildo 

Silveira CAMPOS percebeu uma identificação das lideranças eclesiásticas com o 

autoritarismo presente na sociedade: “as autoridades religiosas, inspiradas pela 

ideologia da segurança nacional ou identificadas com interesses do regime militar 

brasileiro, fizeram cair sobre essa intelligentsia [destacados teólogos protestantes] a 

ira repressora” (2008, p.113). É dessa forma que o perigo atribuído ao pensar e ao 
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fazer teológico é identificado com o perigo de todo o pensamento crítico. Desta 

forma, é possível se justificar a relevância da educação teológica, principalmente 

num país laico, mas profundamente marcado pela religião. 

O Seminário Teológico de São Paulo foi muitas vezes em sua história usado 

como instrumento ideológico. A fuga das “coisas do mundo”, como a recusa de tratar 

o Seminário como instituição educativa, sujeita a intervenções políticas e científicas, 

sob o argumento de que religião não se mistura a esses assuntos, dá razão a Marx 

ao identificar esse tipo de religião como ópio, que tacitamente legitima as estruturas 

dominantes e opressivas da sociedade. 

A presença do principio protestante colaborou para as questões educativas na 

Faculdade de Teologia, pois não há viabilidade deste princípio fora do contexto da 

formação de intelectuais orgânicos, no sentido gramsciano. O que verificamos na 

instituição escolar estudada é a tentativa constante de dar significado à educação 

teológica numa perspectiva de “formação de formadores”, que deverão descobrir 

que mais importante que o lugar de sua atuação é o significado de sua ação. 

Consideramos que essa é a explicação para o fato de encontramos tantos teólogos 

envolvidos com a docência, não exclusivamente na teologia, mas nas áreas de 

Filosofia, Letras e Ciências Sociais. Inverte-se, aqui, o lema propalado pelo senso 

comum, segundo o qual docência é sacerdócio: para o princípio protestante, 

sacerdócio é docência. 
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ANEXO 1.  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
Doutorando: Leandro de Proença Lopes 
Orientadora: Dra. Ester Buffa 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Eu, Leandro de Proença Lopes, doutorando do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, venho, por meio deste, 
informar-lhe que estamos realizando uma pesquisa intitulada PROTESTANTISMO, 
EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: UM ESTUDO SOBRE O SEMINÁRIO TEOLÓGICO 
DE SÃO PAULO. Esta pesquisa tem o objetivo de fazer uma análise educacional do 
protestantismo brasileiro a partir da história do Seminário Teológico de São Paulo. 

 Para cumprir o objetivo desta pesquisa, necessitamos resgatar parte desta 
história por meio da memória dos sujeitos envolvidos. Por essa razão, queremos 
contar com sua colaboração nos concedendo uma entrevista, com questões abertas, 
sobre a instituição referida. 

 Os resultados e conclusões obtidos nesta pesquisa serão publicados na tese 
de doutorado e poderão ser aproveitados para pesquisa científica, publicadas pelos 
meios formais como artigos e comunicações orais em eventos acadêmicos e 
científicos. 

 Por fim, eu ____________________________________________________, 
portador da carteira de identidade número _______________________, expedida 
por __________, em ___ /___ /______, estou ciente do que me foi exposto e 
concordo com o procedimento que será realizado. Participarei da pesquisa, 
autorizando que seja realizada entrevista por meio de gravação, bem como autorizo 
sua publicação. 

 

 

 São Paulo, ______ de ________________ de 2013. 

 

 

Assinatura do Entrevistado: _____________________________________________ 

 

Assinatura do Doutorando: ______________________________________________  
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ANEXO 2. Relação da trajetória acadêmica dos egressos 

 
Ano Formados Outra Graduação Especialização Mestrado Doutorado
1924 0     
1925 0     
1926 2     
1927 0     
1928 4     
1929 0     
1933 0     
1934 0     
1935 3     
1936 4     
1937 4     
1938 1     
1939 1     
1940 4     
1941 0     
1942 0     
1943 5     
1944 0     
1945 4     
1946 2     
1947 3     
1948 5     
1949 5     
1950 0     
1951 7     
1952 3     
1953 6     
1954 8     
1955 5     
1956 5     
1957 4     
1958 3     
1959 1     
1960 7 1 1 1  
1961 4 1    
1962 4 1    
1963 5 1    
1964 5 2   1 
1965 8 2  1  
1966 0     
1967 8 1  1 1 
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1968 2 1  1  
1969 7 1  1  
1970 5     
1971 8 2    
1972 9 1  1 1 
1973 10 1   1 
1974 19 1  2 1 
1975 5     
1976 4     
1977 11 1 1 1 1 
1978 8 3 2 2 1 
1979 14 4 1 4 3 
1980 16 1 1 1  
1981 23 3 2 2  
1982 25 2 1   
1983 25 5 1 4 4 
1984 6     
1985 15     
1986 20 4  4 2 
1987 13 2 1 2  
1988 14 3 2 4 3 
1989 14 3 2 3 2 
1990 8     
1991 8 2  2 1 
1992 6 1  2 1 
1993 6     
1994 6 3 2 2 2 
1995 5 1    
1996 6 1 2 2  
1997 4 1 1   
1998 5     
1999 14 2   2 
2000 8 1  1 1 
2001 11 1    
2002 18 1  1  
2003 16     
2004 17 6 1 5 2 
2005 8     
2006 9 1  1  
2007 5     
2008 10     
2009 23 2    
Total 596 70 21 51 30 
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ANEXO 3. Entrevistas não identificadas 

 

Entrevista 1: 

 

1) Qual o ano de ingresso e o de conclusão do curso de Teologia no 
Seminário? 

Ingresso: 1978; Conclusão: 1981. 

 

2) Descreva sua trajetória acadêmica. (antes, durante e depois da graduação 
em Teologia) 

Graduação: 1 – Teologia; 2 – Letras: habilitação: português-inglês - conclusão 1988 

(Faculdade Paulistana de Ciências e Letras); 3 - Pedagogia Plena: habilitação: 

Administração e supervisão Escolar – conclusão 1997 ( Universidade Camilo 

Castelo Branco); 4 – Letras: habilitação: Hebraico - conclusão 2010 (USP); 

Mestrado: Ciências da religião: Teologia Prática – conclusão 1999 

  

3) Quais das disciplinas cursadas você considera mais importantes? Por quê? 

Teologia e Prática Pastoral – Faz uma reflexão sobre a ação pastoral da igreja; 

Teologia da Missão – Discute a missão como essência da vida cristã, em tempos e 

contextos diversificados; Educação cristã, liturgia, homilética, diaconia, enfim, as 

disciplinas da área da Teologia prática se relacionam com as disciplinas das demais 

áreas do estudo teológico, pois promovem a relação entre a teoria e a prática da 

vida da igreja na sociedade. 

 

4) Você precisou de apoio financeiro para cursar o Seminário? De onde vieram 
esses recursos? 

Inicialmente fui encaminhada pelo Presbitério como candidata oficial, mas como na 

época na IPIB não havia o ministério ordenado feminino, fui cassada no ano 

seguinte e estudei com bolsa oferecida pelo Seminário. 
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5) Depois de concluir o curso de Teologia, foi ordenado sacerdote pela igreja? 
Atua como pastor? É sua principal atividade profissional? Quais são as outras 
atividades profissionais exercidas, caso possua? 

Em 1999 a IPIB incluiu as mulheres no ministério ordenado. Fui ordenada em janeiro 

de 2001. Atuo como pastora e sou professora da Faculdade de Teologia de São 

Paulo. 

  

6) Qual era o endereço do Seminário no seu tempo de estudante? Descreva 
suas impressões sobre a localização e sobre o espaço físico do Seminário? 

Rua Nestor Pestana no prédio anexo ao templo da Primeira IPI de são Paulo.  

Ocupava dois andares (em um funcionavam as salas de aula e no outro, a 

secretaria, sala dos professores, sala do diretor e biblioteca) O espaço era pequeno 

e não havia centro de convivência ou cantina. O prédio localizava-se próximo ao 

centro da cidade, no entanto, para quem dependia de transporte público era de difícil 

acesso. Na época não havia o metrô e os alunos que moravam na zona leste da 

cidade, caminhavam até a Praça da Sé ou parque Dom Pedro para pegaram o 

ônibus. 

 

7) Qual a sua opinião sobre o reconhecimento pelo MEC do curso de Teologia? 

Acredito que para a sobrevivência da instituição este é um passo inevitável. Estudar 

4 anos e continuar com o certificado do ensino médio assusta e afasta pessoas que 

tenham interesse no campo do conhecimento teológico. O reconhecimento é 

importante para se pensar este campo do conhecimento de forma mais abrangente 

e não exclusivamente confessional, muito embora não seja desconsiderado este 

fator. Reestruturação física, novo projeto pedagógico, capacitação profissional, 

produção acadêmica, são alguns dos elementos acompanhados pelo MEC quando 

do reconhecimento. A obrigatoriedade de se adequar a um projeto educativo mais 

democrático, em busca de qualificação acadêmica pode tornar a graduação em 

teologia mais atraente e mais inclusiva.  
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8) Descreva sobre a importância que o Seminário teve/tem na sua vida. 

O Seminário marcou minha vida em duas situações muito especiais. Em primeiro 

lugar tive a oportunidade de me preparar para agir na igreja e na sociedade de 

maneira mais critica e de reconhecer que o universo religioso é multifacetado e nele 

não há exclusividade, o importante é se reconhecer e conviver com múltiplas 

expressões de fé. Em segundo, mas tão importante quanto a anterior, ajudou-se a 

reconhecer as difíceis relações de gênero e a encontrar caminhos alternativos para 

que as mulheres pudessem exercer os ministérios sem discriminação (ainda há 

muito por fazer). O Seminário teve grande importância na minha formação 

acadêmica, despertando-me para o universo acadêmico. A pesquisa, a produção de 

texto acadêmico ou de estudo devocional, nasceram na época em que estudei no 

Seminário. 
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Entrevista 2: 

 

1) Qual o ano de ingresso e o de conclusão do curso de Teologia no 
Seminário? 

Ingresso: 1980; Conclusão: 1983. 

 

2) Descreva sua trajetória acadêmica (antes, durante e depois da graduação 
em Teologia) 

A graduação em Teologia foi a primeira. Depois graduei-me em Letras e Linguística; 

Mestrados: Bíblia, Novo Testamento (Universidade Metodista, 1999); Linguagem e 

Educação (Faculdade de Educação, USP, 2005); Doutorado: Semiótica e Linguística 

Geral (USP, 2011). 

 

3) Quais das disciplinas cursadas você considera mais importantes? Por quê? 

Exegese e Hermenêutica: essas disciplinas oferecem ferramentas para a análise e 

interpretação da Bíblia; História da Igreja: a importância do conhecimento da história 

para a contextualização de fenômenos que nos afetam; Teologia e Prática Pastoral: 

reflexão sobre os princípios e objetivos que sustentam a atividade pastoral; Teologia 

Sistemática: sistematização (não dogmática) dos elementos que configuram os 

princípios de fé de nossa tradição. 

 
4) Você precisou de apoio financeiro para cursar o Seminário? De onde vieram 
esses recursos? 

Não precisei de apoio, porque era candidato oficial ao pastorado da igreja. 

 

5) Depois de concluir o curso de Teologia, foi ordenado sacerdote pela igreja? 
Atua como pastor? É sua principal atividade profissional? Quais são as outras 
atividades profissionais exercidas, caso possua? 

Sim, fui ordenado pastor em dez/85. Atuo como pastor, mas não é minha principal 

atividade profissional. Sou professor na Faculdade de Teologia da IPI e trabalho no 

Banco do Brasil. 
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6) Qual era o endereço do Seminário no seu tempo de estudante? Descreva 
suas impressões sobre a localização e sobre o espaço físico do Seminário? 

Rua Nestor Pestana (anexo à 1a. Igreja). O Seminário ocupava dois andares; o 

espaço era insuficiente e improvisado, acomodando mal os alunos: não havia 

cantina para os alunos nem espaço para convivência entre eles. A localização era 

boa, central, apesar de não haver naquele tempo tantas ofertas de transporte 

público quanto hoje (metrô, trens metropolitanos e variedade de linhas de ônibus). 

 

7) Qual a sua opinião sobre o reconhecimento pelo MEC do curso de Teologia? 

Oferece oportunidade sobrevivência institucional, com certificação. Deve haver um 

padrão mínimo de excelência acadêmica e adaptação da organização interna 

(criação de instâncias colegiadas, por exemplo) que deve(ria) garantir autonomia à 

instituição. Em avaliação inicial, pensava que isso seria oportunidade de proteger a 

Faculdade das injunções da política eclesiástica; no entanto, a prática tem indicado 

que não, embora seja mais difícil intervenções diretas e frequentes no 

funcionamento da faculdade. Outro aspecto interessante (que vai modificar, acredito, 

a mentalidade da comunidade acadêmica e da Igreja) é o fato de que, como 

Faculdade, seu público alvo não será somente candidatos a pastores; assim, deve 

haver abertura para a comunidade, para a realidade em que a instituição está 

inserida. Como consequência disso, houve readequação do projeto pedagógico, que 

incorporou disciplinas como ("Cidadania", "Temas atuais em Teologia", 

"Ecumenismo") que recomendam maior abertura analítica a fenômenos atuais de 

nossa sociedade que não estavam contemplados na perspectiva anterior. Por fim, a 

chancela do MEC é um compromisso que tende a garantir maior estabilidade 

institucional e administrativa (regime de contratação de professores, por exemplo) e 

com a melhoria permanente de processos e serviços, embora isso represente altos 

investimentos. 

  

8) Descreva a importância que o Seminário teve/tem na sua vida. 

O curso do Seminário foi o primeiro que fiz em nível superior. Serviu para que 

houvesse grande amadurecimento religioso e incentivou-me muito a continuar os 

estudos e o aperfeiçoamento acadêmico. Os cursos que fiz posteriormente e toda a 

trajetória acadêmica, com a escolha dos cursos e as ênfases próprias que a eles foi 
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dirigida, foram diretamente influenciados pelo curso feito no Seminário em primeiro 

lugar (subsidiariamente pela influência decisiva da religião, como força modeladora 

da vida). 
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Entrevista 3: 

 

1) Qual o ano de ingresso e o de conclusão do curso de Teologia no 
Seminário? 

Ingressei no Seminário Teológico de São Paulo da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil no ano de 2000. Na época a duração mínima para concluir o 

curso era de cinco anos. Concluí o curso neste prazo, formando-me em 2004. 

 

2) Descreva sua trajetória acadêmica (antes, durante e depois da graduação 
em Teologia). 

Entrei tardiamente no curso de teologia em comparação com a maioria das pessoas 

que ingressa no curso superior. Antes do Seminário havia ingressado na graduação 

em psicologia no ano de 1995, logo após ter concluído o segundo grau, hoje o 

ensino médio. Cursei apenas dois anos de psicologia trancando o curso por motivo 

financeiro, mas, ao longo desse período, não havia entusiasmo em retornar meus 

estudos em psicologia, mas em teologia. Sou de tradição cristã, nasci e cresci na 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em São Paulo, capital, zona norte, e tive 

muitas influências acerca do curso teológico por parte de pastores, familiares e 

amigos, e por ter sido eleito presbítero pela igreja local aos dezoito anos de idade. 

Assim, ingressei no curso de teologia. Como já havia cursado uma graduação, ficou 

inevitável para mim, certas comparações. Na teologia, logo de início, percebi uma 

tendência mais acadêmica com estímulo ao estudo e conhecimento aprofundado 

que apontava para além do título ou diploma no final do curso e para além do 

exercício eclesiástico. Levado por esse estímulo, aventurei-me no mundo acadêmico 

que cada vez mais me fascinava. Por isso, logo comecei a desenvolver o interesse 

em continuar os estudos após a conclusão do curso. Minhas escolhas pelo interesse 

acadêmico por uma formação filosófica em estudos da religião e da teologia me 

levaram a perceber o gosto de aprender e partilhar conhecimentos e descobertas, 

como educador/professor. No terceiro ano de teologia tivemos as disciplinas de 

exegese de textos sagrados do Antigo e Novo Testamentos. Disciplinas que me 

fascinaram muito, e ainda me fascinam. No final deste ano, o Seminário resolveu 

publicar algumas exegeses de alunos e alunas, e a minha foi uma das escolhidas 

juntamente com mais quatro alunos e aluna. Essa experiência foi marcante em 
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minha vida acadêmica. A partir de então, não mais parei de estudar teologia, 

exegese de textos sagrados e de publicar, sempre que possível, artigos científicos 

de pesquisas realizadas. No período em que concluí o curso de teologia o Seminário 

ainda estava no processo de conseguir o reconhecimento pelo MEC. Por este 

motivo, após o curso teológico, ingressei na integralização de teologia oferecida pela 

Universidade Metodista de São Paulo em São Bernardo do Campo, para obtenção 

do reconhecimento pelo MEC de curso superior em teologia no ano posterior. Em 

sequência, prestei o processo seletivo para ingresso no mestrado em ciências da 

religião, na área de concentração Literatura e Religião no Mundo Bíblico, na mesma 

instituição. Sendo aprovado, dei continuidade à vida acadêmica na área das ciências 

da religião e teologia, concluindo o mestrado em 2009. Neste período já lecionava 

em Seminários cristãos disciplinas de minha área de conhecimento, tais como, 

filosofia, hermenêutica, história de Israel, teologias do Antigo e Novo Testamentos, 

hebraico bíblico, metodologia científica, liturgia, história da igreja cristã e do 

protestantismo no Brasil. Atualmente curso licenciatura plena em filosofia no Instituto 

Claretiano de Ensino em São Paulo e exerço a função de professor em cursos 

superiores e livres paralelamente ao funcionalismo público no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

 

3) Quais das disciplinas cursadas você considera mais importante? Por quê? 

Acho que não consigo apontar apenas uma, pois elas se entrelaçam, se completam, 

mas se tivesse que realmente apontar apenas uma, apontaria a filosofia. A filosofia 

foi um divisor de águas em minha história. Essa disciplina me marcou, e ainda marca 

profundamente. Através da filosofia pude ampliar meu horizonte e tornar possível o 

desenvolvimento do conhecimento. Foi na disciplina de filosofia que tive, pela 

primeira vez contato com a hermenêutica. Essa relação com a hermenêutica perdura 

até os dias atuais. Mas as disciplinas mais importantes para mim, além da filosofia, 

foram também a sociologia, as de línguas estrangeiras (hebraica e grega), exegese 

de textos sagrados e as relacionadas com a história do desenvolvimento do 

pensamento teológico ao longo do tempo. A sociologia e a filosofia proporcionaram a 

percepção de que o assunto teológico não é de interesse exclusivo dos “crentes”, ou 

seja, não um assunto de um grupo confessional, mas estudado por muitos 

pensadores como sendo um fenômeno ou comportamento inerente ao humano. 
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Essa noção foi muito importante para o meu desenvolvimento acadêmico na área 

das ciências da religião. Todas as outras disciplinas complementam o que acabo de 

dizer, servindo como instrumentos para viabilizar tais descobertas e 

aprimoramentos. Por isso acho difícil destacar uma disciplina como se fosse possível 

esse recorte na prática e realidade. 

 

4) Você precisou de apoio financeiro para cursar o Seminário? De onde vieram 
esses recursos. 

Ingressei no Seminário por conta própria, não como candidato oficial ao sagrado 

ministério do sacerdócio, por isso, não contei com nenhum apoio financeiro 

institucional ou de qualquer outra natureza que o valha neste sentido. Custeei o 

curso durante o primeiro ano. No segundo ano apresentei-me como candidato oficial 

ao sagrado ministério do sacerdócio, mais por pressão da igreja local, contando com 

uma ajuda de custo de cinqüenta por cento da mensalidade por parte da paróquia da 

qual fazia parte, mas, no início do segundo semestre do segundo ano renuncie à 

candidatura oficial, perdendo com isso a ajuda de custo. No terceiro ano contei com 

uma bolsa de estudos de uma Instituição dos E.U.A. que apoiava e bancava cursos 

acadêmicos de estudantes das ciências da religião, com a duração máxima de doze 

meses, bolsa que me foi oferecida por intermédio de um professor norte americano 

que atuava no Brasil como missionário na época. No final desse período contei com 

uma bolsa de estudos integral oferecida pela própria instituição de ensino por 

intermédio do Deão do Seminário. Assim concluí meu curso sem interrupção. Sei 

que estou sendo questionado sobre o curso de teologia, mas acho que cabe 

salientar que a integralização que cursei para obtenção do reconhecimento de curso 

superior junto ao MEC foi financiada pela Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

mantenedora do Seminário Teológico de São Paulo. Ou seja, a instituição financiou 

além do esperado, deixando sempre claro o investimento no desenvolvimento 

acadêmico independente da vida eclesiástica. Isso foi para mim uma surpresa feliz e 

muito significante. 

 

5) Depois de concluir o curso de Teologia, foi ordenado sacerdote pela igreja? 
Atua como pastor? É sua principal fonte de renda? Quais são as outras 
atividades profissionais exercidas, caso possua? 
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Não. Não fui ordenado pastor por opção, mas continuei exercendo o presbiterato 

tendo como principal área de atividade a educação como professor de teologia para 

adolescentes e adultos e iniciação musical para crianças e adolescentes. Essas 

atividades eclesiásticas foram sempre voluntariosas sem nenhuma ajuda financeira. 

Tais atividades nunca foram exigidas pelo Seminário como retribuição do 

investimento que fizeram em meus estudos. Como já mencionei, além de dar aulas 

em cursos livres e de graduação, sou serventuário do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, sendo a última minha principal fonte de renda até o presente 

momento. 

 

6) Qual era o endereço do Seminário em sua época de estudante? Descreva 
suas impressões sobre a localização e sobre o espaço físico do Seminário. 

Nosso primeiro ano começou na rua Nestor Pestana, centro, São Paulo, Capital, nas 

dependências do Edifico da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 

São Paulo. Mas, o Seminário estava preste a obter seu próprio imóvel, o qual veio 

logo no segundo ano do curso, sendo também no centro da capital, na rua Genebra. 

Ambos endereços de fácil acesso por serem bem localizados na cidade de São 

Paulo. O segundo endereço, o atual, possui um espaço físico muito melhor por 

proporcionar ao aluno toda estrutura necessária para o desenvolvimento estudantil, 

com biblioteca, museu histórico, capela, salas de aula equipadas e por ser um 

edifício próprio, cuja única atividade exercida é relacionada ao estudo acadêmico de 

teologia, sem nenhuma obrigatoriedade com a instituição igreja. 

 

7) Qual a sua opinião sobre o reconhecimento pelo MEC do curso de Teologia? 

O MEC reconhecer a teologia como graduação é sensacional. Como tudo que é 

novo, a teologia ainda engatinha em relação ao campo de atuação profissional, mas 

já vislumbra possibilidades para além da vida paroquial eclesiástica, que inclui 

também a capelania. Além da capelania, já temos no mercado de trabalho algumas 

empresas e instituições de ensino admitindo teólogos no departamento de Recursos 

Humanos como um dos profissionais necessários para atender e tratar das 

necessidades humanas em relação à espiritualidade e religiosidade. Essa 

possibilidade de ampliação da área da teologia só está sendo possível graças ao 
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reconhecimento do MEC como uma área de formação acadêmica, como qualquer 

outra, na área de humanidades. 

 

8) Descreva a importância que o Seminário teve/tem na sua vida. 

O Seminário Teológico de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

ocupa um espaço muito importante em minha vida enquanto co-autor de minha 

formação acadêmica e formação como pessoa humana. Além do estudo acadêmico 

sério e responsável, o Seminário, com seus valores cristãos de justiça, equidade, 

amor, solidariedade, bem comum e muitas outras virtudes, possibilita uma formação 

do caráter da pessoa humana de forma integral através das relações humanas de 

afeto, de respeito aos diferentes credos, das experiências e vivências que geram 

laços afetivos saudáveis de imensurável significância positiva em minha história. 

Tive e continuo tendo exemplos muito bons de pessoas que conheci no e através do 

Seminário. Tudo isso, além de ter possibilitado a mim a inserção no mundo dos 

estudos e pesquisas científicas relacionados com a formação filosófica na área da 

teologia em ciências da religião, inserção esta que muito me satisfaz e me 

proporciona a esperança para continuar a árdua caminhada na aventura do 

conhecimento teológico na trama das relações humanas. Sou muito grato a Deus e 

à vida pelo privilégio de ter feito parte dessa Instituição de Ensino como aluno e 

aprendiz da arte do pensamento e conhecimento críticos e analíticos. Agradeço a 

escolha da minha história para essa entrevista. Sinto-me lisonjeado. Obrigado.  
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Entrevista 4:  

 

1) Qual o ano de ingresso e o de conclusão do curso de Teologia no 
Seminário? 
Cursei Teologia entre os anos de 2000 e 2004. 

  

2) Descreva sua trajetória acadêmica. (antes, durante e depois da graduação 
em Teologia) 

Antes de entrar no Seminário havia cursado duas graduações:Tecnologia em 

Projetos Mecânicos, na FATEC, entre 1989 e 1993 e Bacharelado e Licenciatura em 

História, na USP, entre 1996 e 1999. Durante o Seminário cursei uma Licenciatura 

em Matemática, na UNIFIEO, em Osasco, em 2001; iniciei o Mestrado em Educação 

na USP, em 2003. Após o Seminário, concluí o Mestrado em Educação em 2006, na 

USP, e também cursei o Doutorado em Educação, entre 2007 e 2011, na USP, com 

estágio sanduíche na Universidade do Minho, em Portugal, entre novembro de 2009 

e Fevereiro de 2010. 

  

3) Quais das disciplinas cursadas você considera mais importantes? Por quê? 
Gostei tanto do curso que tenho dificuldade de citar disciplinas mais importantes. 

Acredito que a articulação delas ofereceu-me uma visão multidisciplinar que, 

dialogada com a formação de historiador e educador, possibilitou-me amadurecer 

uma visão humanista de pensar as questões da vida, da razão e da paixão, do logos 

e do pathos. Acredito que essa formação aproximou-me do humano, imagem e 

semelhança do divino, portanto, aproximou-me do divino também! 

  

4) Você precisou de apoio financeiro para cursar o Seminário? De onde vieram 
esses recursos? 

Durante todo o curso de Teologia trabalhei, seja como projetista mecânico numa 

metalúrgica (anos 2000 e 2001), seja como professor de História da Prefeitura de SP 

(2002 a 2004).  
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5) Depois de concluir o curso de Teologia, foi ordenado sacerdote pela igreja? 
Atua como pastor? É sua principal atividade profissional? Quais são as outras 
atividades profissionais exercidas, caso possua? 

Sim, fui ordenado ministro da Palavra e dos Sacramentos na IPIB, no início de 2006. 

Atuo como pastor desde então, entretanto, como pastor assistente em duas igrejas 

(ano 2006 e 2010-2011) e pastor titular (2007-2008). Os anos de 2009 e 2010, 

licenciei-me para terminar o doutorado. Durante todo este percurso sempre atuei 

como Professor de História (prefeitura de SP e dois colégios particulares - de 2002 a 

2011); o próprio Seminário no qual fiz o curso de Teologia (atual FATIPI) como 

Professor Universitário, disciplina: História da Igreja (2010-início de 2012) e como 

Professor Universitário na USCS (Universidade de São Caetano do Sul - SP), no 

curso de Pedagogia (2011- início de 2012). Atualmente sou Professor do Depto. de 

Educação da Universidade Estadual Paulista (UNESP - campus Assis), no curso de 

História (desde março de 2012). 

  
6) Qual era o endereço do Seminário no seu tempo de estudante? Descreva 
suas impressões sobre a localização e sobre o espaço físico do Seminário? 
Os dois primeiros meses do curso foram no prédio antigo do Seminário da IPIB, na 

Rua Nestor Pestana, em São Paulo, anexado a Catedral da 1a. IPI de SP. 

Entretanto, praticamente todo o curso foi no atual prédio do Seminário da IPIB 

situado na Rua Genebra, Centro de SP. O prédio não era preparado para ser 

utilizado como uma escola...as salas tiveram de ser adaptadas, inclusive á questão 

da acústica. A biblioteca era muito boa, com uma qtde grande de títulos. Existe um 

estacionamento suficiente para a demanda. O prédio está bem localizado na cidade, 

por estar próximo a duas estações do metrô e estar praticamente na região central 

da cidade. 

 

7) Qual a sua opinião sobre o reconhecimento pelo MEC do curso de Teologia? 

Fiquei muito feliz com a notícia, pois sei o quanto professores e estudantes lutaram 

por isso. O curso é de alto nível, com professores estudiosos e interessados em 

trabalhar criticamente a teologia, inserindo-a no cotidiano de vida, humanizando-a. 
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8) Descreva a importância que o Seminário teve/tem na sua vida. 

O Seminário foi muito importante para minha formação humana. Auxiliou-me, junto 

com minha família e com a fé que tenho no Deus vivo,  num processo de 

amadurecimento intelectual e emocional. Proporcionou-me, como disse na questão 

3, uma visão multidisciplinar de meu papel na sociedade...como educador-pastor / 

pastor-educador. Uma visão humanista, ecumênica, dialógica, mas também 

dialética...enfim...fez e tem feito-me pensar constantemente na complexidade da 

vida humana em sua relação entre si e com o divino. 
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ANEXO 4. Entrevista: Rubens Cintra Damião. 

Foi aluno, professor, Deão e Diretor do Seminário Teológico de São Paulo. 
Doutorou-se em Teologia e também teve formação em Direito e Letras. 
Reverendo pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tendo sido 
presidente do Supremo Concílio. 

 

Fale um pouco sobre seus estudos, seu pastorado. 
190[...] Por nove anos eu fui presidente do Presbitério Noroeste, e por nove anos do 

São Paulo. Depois de velho eu fui afastado, hoje estou com 94 anos. Estou jubilado 

desde 85, mas pastoreei durante 45. Mesmo quando eu estava no Seminário eu 

cuidava de igreja. Foi um ministério muito intenso, 71 anos de ministério, é muito 

tempo. Eu me formei em Campinas191. Eram tão poucos os estudantes no Seminário 

de São Paulo. Em 28 o Seminário começou na primeira igreja. Em 42 o colégio 

estava funcionando no nosso Seminário na terceira igreja, no endereço de Pinheiros, 

depois passou para Machado de Assis na Vila Mariana e então voltou pra Primeira 

Igreja. Daí, nesse meio tempo, a direção da Igreja comprou uma chácara e 

construíram lá. Em 1959 eu presidi a inauguração do prédio e fiquei como diretor. 

Depois veio pra Bela Vista, onde eu fui diretor. Eu não interferia nessas mudanças; 

elas eram decididas na assembleia da igreja. 

 

E desses endereços todos, qual foi o melhor lugar onde o senhor acha que o 
Seminário funcionou?  

Acho que foi no prédio próprio, da Visconde de Ouro Preto, onde ele funcionou por 

muitos anos antes da ida para o Rio, depois foi para Artur Prado, depois voltou 

novamente para a Visconde de Ouro Preto, porque daí conseguiram recuperar o 

prédio. Era um casarão que foi construído para o Seminário mesmo, mas daí uma 

ponte caiu ali perto e resolveram vender, e foi funcionar no prédio de educação 

religiosa da Primeira Igreja. Eu era diretor nesse tempo, mas a gente não intervia, 

eles é que resolviam e para onde mandavam o Seminário a gente ia. Daí eu já 

estava cansado, me aposentei. Foram 45 anos de ministério. Depois do prédio na 

Primeira Igreja, eles conseguiram comprar aquele prédio onde está agora, na rua 

Genebra. O Seminário passeou bastante, pois cada diretoria que assumia, queria 
                                                 
190 Infelizmente alguns trechos da entrevista foram perdidos durante a transcrição. Registramos aqui o 
que foi possível salvar sem prejuízo à compreensão das respostas pelo entrevistado. 
191 Ver o capítulo sobre a experiência do Seminário Unido. 
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deixar sua marquinha e dessa maneira desprestigiava o Seminário. Os pastores 

eram tão poucos, existiam mais leigos do que pastores. Muitos pastores não fizeram 

Seminário, eles eram ordenados por falta de ministros: se era bom pregador e 

carismático ele assumia. 

 

Era exigência estudar o pré-teológico, pra quem ia ao Seminário? 

Era sim, pra quem tinha a quinta série do ginásio. E lá desde o primeiro ano a gente 

tinha que estudar grego, latim, hebraico, filosofia, sociologia, ciências cósmicas, 

português, literatura portuguesa, inglês. Era um curso puxado, quem já tinha 

terminado o ginásio podia pular os dois primeiros anos e já entrava no terceiro. 

Terminado esse período eles podiam entrar no Seminário para três anos de puro 

estudo teológico, junto com filosofia, psicologia, antropologia. Ninguém podia entrar 

no Seminário sem antes passar pelo pré-teológico. Depois eles juntaram e fizeram 

tudo no Seminário, dois anos para estudar hebraico, grego e as demais matérias 

para então começar a estudar teologia. 

 

No começo da igreja Independente, haviam muitos leigos ordenados. Como o 
senhor explica isso, porque muitos não iam estudar, era por opção ou falta de 
oportunidade? 

Não havia ministros, então eles eram ordenados com 40, 50, 60 anos. Quando eu 

era seminarista, eu trabalhava na Congregação da Vila Dom Pedro, e tinha um 

servente de pedreiro lá. Duas filhas dele moravam em Rio Preto, tanto que quando 

ele foi morar em Rio Preto, e ele gostava muito de pregar, ele era presbítero, nem 

tinha muita pose pra pregar, falava mole. Tinha muita falta de ministro por aquele 

sertão, que nem todos queriam andar pelo sertão como eu andava. Eu andava a pé, 

a cavalo pelo sertão. Havia falta de ministros ordenados e as igrejas precisavam 

deles, daí ficavam pagando um ministro provisionado, comissionado, e ficavam 10 

anos como provisionados e acabava sendo ordenado. 

 

 

Mesmo depois disso, eles não queriam saber de estudar? 
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Muitos deles não sabiam nem fazer ata. No caso do Fred, eu sugeri que sua mulher 

redigisse a ata e embaixo ele escrevesse – eu Fred, pastor, dotado de secretário, 

mandei redigir, mandei transcrever, e assino esta ata. Tinha um, Roque, que era 

sapateiro ali na Luz. Era um sapateiro muito ignorante, ele foi provisionado aos 20 

anos, e quando eu fui pra Rio Preto ele foi provisionado lá. Então, depois de muitos 

anos, o presbitério achou que estava faltando ministro, ele era bem aceito pelo povo, 

visitava aquela turminha, palestrava pra eles e foi ordenado. O Luis Alves tinha sido 

meu companheiro em Pinhal, quando moço, eu era secretario da classe de moços, 

ele era tesoureiro, depois foi presbítero lá em Rio Preto. No tempo que eu vim pra 

São Paulo ele era sapateiro aqui na Lapa, ficava batendo meia sola. O Josué foi 

pastor na Vila Romana, e ele era sapateiro. E aí tinha muita falta de ministro, isso no 

presbitério de São Paulo. E o presbitério decidiu naquele ano ordenar um moço 

chamado Cleber, que trabalhava numa indústria aqui na Lapa, e o Luis que era 

sapateiro, sapateiro simples de tudo, mas tinha muita comunicação, muita 

penetração com o povo. 

 

Mas tinha alguma diferença de prestígio entre aqueles que estudavam e os que 
não? 

Não, não havia muita distinção. Só que aqueles que não estudavam, nunca eram 

eleitos para a mesa ou eleitos para comissões, nunca eram delegados de 

catecismos. 

 

Mas tinha também uma turma que gostava muito de estudar e que não fez só o 
Seminário, que fez outros cursos. O senhor, por exemplo, fez teologia e... 

Teologia, doutorado em teologia, fiz bacharel em letras clássicas, fiz licenciatura em 

letras clássicas, bacharel em direito, pós-graduação, especialização em processo 

civil, não entrei no magistério por acaso, prestei concurso pra professor de inglês, 

prestei concurso pra professor de latim, como professor de inglês, faz 43 anos que 

me aposentei. Tive duas cadeiras conquistadas por concurso, você sabe que 

concurso público aí fora é duro, né? Eu passei no concurso de inglês e no concurso 

de latim. Quantos e quantos pastores tentaram passar no concurso, mas não 

conseguiram, e a minha carteira profissional do ministério de trabalho é jornalista 

profissional, eu tenho registro no ministério de trabalho em Brasília como jornalista, 
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fui diretor do Estandarte, fui redator do Estandarte, fui o primeiro redator da Alvorada 

por 10 anos, diretor da Alvorada, além de colaborações em jornais comuns lá em 

São José do Rio Preto.  

 

Eu lembro também que o senhor comentou que o pastor presbiteriano tinha 
este prestígio de ser uma pessoas estudada, o senhor até falou que ele 
chegava numa cidade e era convidado pra dar aulas em escolas. 

Apenas os formados no Seminário, mas esses outros que eram completamente 

leigos nem iam às cidades onde tinham escolas, só em cidades principais que havia 

escolas, eram poucas no estado, quase não havia escolas. Esses leigos de que 

estou falando ficavam pastoreando igrejas rurais, então nunca seriam convidados 

mesmo, né... 

 

Então era comum mesmo serem convidado para dar aulas... 

Era comum. Eu fui convidado em Rio Preto, Chico Pedreira em Botucatu, e em 

diversos lugares. Muitos não conseguiram se efetivar, porque não passavam no 

concurso.  

 

Mas o senhor conheceu outros que continuaram estudando igual o senhor? 

O Chico Pedreira fez direito, o Wilson fez direito, o Ismar fez direito, o Átila fez direito 

lá em Curitiba, e o Emílio fez direito enquanto fazia Seminário. O Tomás Guimarães 

e aquela turma bem mais antiga dos vinte primeiros ministros da IPI, tinham feito 

direito. O Olivio fez direito. 

 

E tinha algum motivo pra essa escolha de estudar direito? 

Era mais compatível fazer direito do que medicina, engenharia, não havia faculdade 

de Letras ou Filosofia, essas outras faculdades foram criadas bem depois, Filosofia 

no Mackenzie surgiu nos anos sessenta. 

 

 

Então não havia outras opções? 
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Eu fiz Letras Clássicas, Grego, Latim, Português e Linguística. Naquele tempo havia 

três ramos de Letras, Germânicas, que é Inglês e Alemão; Neo-Latinas, como minha 

mulher fez, que era Português, Francês, Italiano e Espanhol; e Letras Clássicas com 

Grego bem carregado e Latim. Engenharia era um curso muito difícil de fazer porque 

exigia muita dedicação e tempo; Ernesto Luis de Oliveira era engenheiro. O Ernesto 

era muito inteligente, ele fez engenharia enquanto era pastor em Curitiba, um 

homem muito inteligente. Mas andava largado, andava vestido feito um cawboy. 

Uma vez ele chegou de viagem a cavalo e soube que tinha um espírita fazendo 

conferencia lá no Teatro Municipal, atacando o protestantismo e desafiando. Ele foi 

lá e sentou. Então o homem lá depois de atacar muito o cristianismo e o 

protestantismo, desafiou: “Se houver alguém aqui na plateia que queira me refutar, 

que venha!” Ele se levantou com aquelas calças de cawboy e o orador falou: “Eu 

espero alguém capaz, agora o senhor, um rude cavalheiro vem aqui!” Então ele foi lá 

e deu um show espetacular e a plateia o aplaudiu, ele era muito inteligente. Um dia 

ele estava fazendo caça, ele gostava de caçar, tinha sido criado na roça, na mata 

perto de Curitiba, e lá na mata havia um grupo de estudantes. Ele estava há certa 

distancia, e eles estavam lá tentando resolver um problema difícil da alta 

matemática, eram estudantes de engenharia, o pastor perguntou: “O que vocês 

estão fazendo aí?”, eles responderam “Estamos tentando resolver um problema 

difícil”. O pastor pediu para ver o problema e então os alunos o questionaram: “Nós 

estudantes de engenharia não conseguimos e você, um caboclo da roça vai 

conseguir?”, ele pegou e em um instantinho devolveu, e disse: “eu sou mestre e 

doutor Ernesto Luis de Oliveira, catedrático da politécnica daqui de Curitiba”. Era um 

homem formidável. Era de muita instrução, um dos ministros mais inteligentes e 

capazes que já tivemos. Outro dos mais inteligentes que tivemos foi Sátiras, também 

de Curitiba. 

 

Mas no geral, quem saía do Seminário, saia bem preparado? 

Saía, saía bem preparado. 

 

Então o curso era bem puxado? 

Era puxado! 
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E na década de quarenta houve um decreto no qual o formado em Seminário 
não precisava fazer vestibular para entrar na faculdade? 

Não precisava ter curso oficial, no decreto não precisava fazer ginásio oficial. O 

diploma do Seminário já valia, ficava dispensado de apresentação do curso 

secundário. Isso foi em quarenta e cinco, quarenta e seis. Porque anteriormente 

aqueles poucos que iam pra faculdade depois, iam fazer Português para reconhecer 

o curso que haviam feito. O Sérgio Carvalho, por exemplo, fez medicina, precisou 

reconhecer o curso secundário, era médico. Eu, por exemplo, não precisei 

reconhecer meu curso secundário, mas reconheci depois também. Eu tenho o 

diploma do secundário, mas tenho vergonha de apresentar para as pessoas, porque 

todas as médias eram dez (risos). Porque eu já era professor, advogado. Era só pra 

não dizer que eu não tinha um curso oficial. 

 

Depois desse tempo, o senhor voltou para o Seminário para lecionar? 

Quando eu vim de Rio Preto para São Paulo, imediatamente o diretor, que era 

Wilson Guedelha, me chamou para lecionar. Depois de alguns anos, quando o 

Wilson foi afastado da reitoria, naquele tempo quem nomeava a reitoria era a 

Executiva ou a Assembleia da Igreja, eu fui nomeado diretor no lugar dele. Quando 

me aposentei pelo INSS, estava com quarenta e seis anos de ministério, eu não quis 

mais continuar, renunciei. Daí ficou o Mendonça no meu lugar. A luta foi grande viu, 

não foi fácil não! 

 

E em que outros lugares o senhor trabalhou, além da igreja? 

Lecionei na faculdade Metodista, lecionei Português na Faculdade de jornalismo, e 

lecionei linguística na Faculdade de letras, lecionei em outros colégios também. Fiz 

parte da tradução da NVI (Nova Versão Internacional), junto com o Shedd. Aqui em 

São Paulo, éramos três: eu, Shedd e o Sayão. Os outros eram dois ou três lá do 

Seminário do sul, do Seminário episcopal também, e alguns que moravam na 

Europa e nos Estados Unidos. Tinham trabalhado no Brasil por muitos anos e 

falavam português, e também participaram. O importante é que eram especialistas 

em grego ou em hebraico, ou em ambos. 

O senhor se lembra do tempo em que o senhor ficou como consultor jurídico 
da Secretaria da Educação? 
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Foi em setenta e sete a oitenta e quatro. Em São Paulo, primeiro no Arouche, depois 

na Praça da República. 

 

Também houve um trabalho em uma comissão na época da ditadura? 

Publicação do Ato Institucional: fui nomeado pelo prefeito de Rio Preto. Foi o último 

ano da ditadura, havia toda aquela onda do comunismo, então, o prefeito nomeou 

uma comissão para a aplicação do Ato Institucional. Era eu, um juiz, não sei se 

aposentado ou licenciado e um outro, que era advogado do Banco do Brasil, nós 

três. Naquela ocasião, eu fiz uma viagem para a Europa, para participar do 

congresso mundial de igrejas, então eu levei comigo aquele documento, aquilo era a 

prova de que eu não era comunista, tanto que na carta estava escrito que eu era da 

comissão do Ato Institucional. Era a prova de que eu era encarregado de combater o 

comunismo. 

 

Mas em qual condição o senhor foi convidado pra participar, foi como 
advogado? 

Creio que na condição de advogado, pois os outros dois eram advogados. Um do 

Banco do Brasil e o outro era juiz aposentado. Simplesmente como pastor, creio que 

não seria. Eu sou cidadão honorário de Rio Preto. Uma sala de lá leva o meu nome. 

E sou pastor emérito até hoje lá. 

 

O senhor teve muitas funções fora da igreja também, não é? 

Sim, fui presidente do Rotary. Ocupei quase todos os cargos no Rotary, e por ultimo 

fui presidente. 

 

E isso lhe dava mais liberdade em relação à igreja, por não depender tanto 
dela? 

Não vejo, pois eu me dedicava muito à igreja. Além de todas as minhas atividades, 

eu nunca faltei em um culto. Cumpria com meus compromissos, corria todas as 

congregações. Sempre primei pela igreja. Anotava todas as minhas pregações. A 

maior parte registrada é da região rural. Tenho muitas pregações anotadas da época 

de estudante. 
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O Senhor foi pastor, professor, advogado, e trabalhou em diversas funções. 
Quando alguém te pergunta qual a sua vocação, como você se identifica, qual 
a sua identidade profissional? 

Pastor! Eu sou um pastor.  
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ANEXO 5. Entrevista: Gérson Corrêa de Lacerda 

Foi aluno, professor, Deão e Diretor do Seminário Teológico de São Paulo. 
Graduou-se em História e obteve título de Mestre em Teologia. Reverendo 
pela Igreja Presbiteriana Independente. Foi secretário executivo da 
Assembleia Geral e é diretor do jornal O Estandarte. Atualmente leciona na 
FATIPI. 

 

Você foi aluno, professor e diretor do Seminário. Eu queria conversar sobre 
isso, sobre essa sua trajetória, desde o Seminário. Porque você resolveu fazer 
esse curso? 

Bom, quanto ao porque eu resolvi fazer o curso: eu sou nascido numa família que já 

era de tradição Presbiteriana Independente, e meu bisavô foi membro da Primeira 

Igreja de São Paulo, na época do reverendo Chamberlain. Desde então, toda 

família, pelo lado materno, foi uma família da igreja. E desde que eu me entendo por 

gente eu sempre tive a convicção de que eu seria pastor. Então foi um processo 

natural e antes de vir para o Seminário eu fiz um curso que havia na época, o Pré-

Teológico, e naquela época quando se fazia o Pré-Teológico já se tornava candidato 

ao Ministério. Então com 15 anos eu fui recebido no Presbitério de São Paulo. A 

Igreja de Osasco era parte do Presbitério de São Paulo, eu fui recebido como 

candidato ao Ministério e fui enviado ao “Instituto José Manuel da Conceição” em 

Jandira, e lá eu permaneci 3 anos. Fiz o colegial, e depois eu vim para o Seminário. 

Eu cheguei ao Seminário em 1967. O curso naquela época tinha duração de 5 anos, 

e me formei portanto em 1971, fui ordenado em 1972. Em 1973 eu voltei ao 

Seminário como professor e depois me tornei Deão durante 20 anos. Depois Diretor, 

e posteriormente voltei a condição somente de professor. Então eu acompanhei a 

historia do Seminário e vi o Seminário de fato, desde 1967. Naquela época o 

Seminário funcionava no Jardim Bonfiglioli, quando eu estava fazendo o curso, foi 

transferido para São Paulo na Rua Artur Prado. Então eu sou da primeira turma do 

Seminário na Artur Prado. 

 

Tanto o Pré-Teológico quanto o Seminário foi com o apoio da Igreja? 

Sim, quando passávamos a ser candidatos ao Ministério, e éramos mandados para 

o “Instituto José Manuel da Conceição”. Nós não pagávamos o curso. O curso era 

internato, morávamos lá. Alimentação, quarto e curso, e o sustento era por conta do 

Presbitério de São Paulo na época. 
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E, além disso, você fez outros cursos também? 

Sim, seculares. Quando eu estava fazendo o Seminário, era tempo integral o curso. 

Então havia tempo disponível, e eu prestei vestibular na Universidade de São Paulo 

e comecei a fazer o curso de História. Eu comecei a fazer o curso de História um 

ano depois do Seminário, em 1968, que foi um ano critico, foi quando a USP foi 

transferida para a Cidade Universitária. Havia aquela guerra entre Mackenzie e USP, 

que funcionava no “Maria Antonia”. Eu me formei também no curso de História um 

ano depois do Seminário, e esse também foi um curso de 5 anos. 

 

Você já falou da sua trajetória dentro do Seminário, mas você também teve 
trabalhos no âmbito secular? 

Sim, eu comecei e trabalhei sempre como professor. Naquela época havia muita 

falta de professores, então eu entrei na USP em 1968, e 1969 eu comecei a lecionar 

no Estado, chamava “professor a título Precário”. Posteriormente eu me formei, 

prestei concurso e me efetivei no Estado. Permaneci como professor do Estado até 

1988. Em 1988 eu pedi a exoneração e me dediquei a partir daí somente aos 

trabalhos da Igreja. Houve um período em que eu trabalhei também, posteriormente, 

como professor da Mackenzie, por uns 4 ou 5 anos, mas também pedi a exoneração 

para me dedicar somente a Igreja. 

 

Teve muita gente também que fez essa trajetória de ensino, de se formar no 
Seminário, de fazer outros cursos, pós-graduação? 

É, na minha época, como o Seminário estava no Jardim Bonfiglioli, era possível ir 

ate a pé para a USP, e era isso que nos fazíamos. Íamos a pé, uma caminhada de 

30 minutos, do Seminário ate a Cidade Universitária. Então havia vários colegas que 

faziam outros cursos na Cidade Universitária, e eu fui um deles. 

 

O Éber escreveu uma tese sobre os intelectuais protestantes. É coincidência o 
fato de que o estudante, formado no Seminário, segue uma carreira acadêmica, 
às vezes relacionado, às vezes independente ao trabalho eclesiástico?  
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Eu acho que há uma ligação, sim, muito forte. Eu fui aluno no “Instituto José Manuel 

da Conceição” do Professor Joel César Mota, Pastor Presbiteriano, e ele foi 

professor meu também na USP no curso de História. Um outro pastor, que não foi 

meu professor, mas que trabalhou um pouco antes no Seminário foi o reverendo 

Jorge César Mota. Apesar de ele não lecionar na Universidade, secularmente, 

quando eu estava fazendo o curso de História ele era convidado para fazer palestras 

no curso de História. Houve uma vez em que eu estava conversando com o diretor 

do curso de Historia, professor Eurípedes Simões de Paula, e era diretor de Filosofia 

também. Ele me convidou para assistir uma palestra que seria dada por um senhor 

chamado Jorge Bertolaso: “vem que o velhinho é muito bom” disse. Ele não sabia 

que eu era evangélico e conhecia o reverendo Bertolaso. Então há uma ligação, de 

fato, entre a Universidade de São Paulo e a formação teológica. Eu tive contato na 

USP com o reverendo Isaac Nicolau Salum. Não fui aluno dele, porque ele dava aula 

no curso de Letras. Então havia uma boa presença de evangélicos. 

 

Tinha uma questão no protestantismo brasileiro, sobre a evangelização direta 
ou indireta, o que se relacionava à questão educativa. No seu tempo de aluno, 
como você percebeu que isso era encarado pela direção na época, e 
principalmente, como diretor, qual foi a linha que você tentou implementar? 

Você fez referencia a um problema histórico, que eu acho que não é muito bem 

compreendido. Eu acho que essa questão da defesa da evangelização direta ou da 

evangelização indireta representam duas posições que marcaram o inicio da história 

da Igreja. A bandeira do grupo do reverendo Eduardo Carlos Pereira era da 

evangelização direta, que defendeu o lema da educação da Igreja, pela Igreja e para 

a Igreja. Mas essa bandeira, até onde eu entendo, é extremamente conservadora. 

Ela é uma bandeira que queria segregar os filhos da Igreja, separando-os da 

educação com os outros. Não era essa a posição do diretor da Escola Americana, 

que depois veio a ser Mackenzie, que era o Horacio Lane. O Mackenzie sempre 

desenvolveu a educação em que os filhos da Igreja estavam junto com outros. Então 

hoje eu considero a posição do Missionário Horacio Lane mais avançada, mais 

progressista. Mas a Igreja sempre teve uma preocupação de segregar. Na época em 

que eu fiz o Seminário e estudei na USP havia muita gente que ficava preocupada, 

porque na USP só tinha comunista, e se entrasse lá agente ia perder a fé. É um 
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pessoal que queria que a gente ficasse segregado. Trabalhando no Seminário, nós 

sempre defendemos que todos procurássemos estudar o máximo possível, não se 

limitando só ao Seminário, e se envolvendo com a cultura, não ficando segregado. 

Então eu acredito que a nossa posição foi sempre a de mais abertura. 

 

E você acha que isso trouxe problemas? Porque, em certo sentido, a visão do 
Seminário na Igreja, por parte de pessoas conservadoras, é justamente o que 
chamaram de liberal, e isso foi motivo de crises em alguns momentos. Em sua 
opinião, isso é um dos motivos dessa crise: essa abertura que o estudante tem 
para conhecer também a ciência moderna, vamos dizer assim? Isso é visto 
pela Igreja como uma ameaça? 

Eu não diria que é mal visto pela Igreja, mas por alguns setores, por alguns níveis da 

Igreja. Então sempre há uma tensão entre a Igreja e o Seminário, eu acho que 

sempre essa tensão existiu. E vai continuar a existir, por vários motivos. A gente 

estimula, aqui, que a pessoa estude o máximo possível, não se limitando só ao 

Teológico. 

 

A itinerância do Seminário esta ligada a vários motivos. Mas talvez haja 
também essa preocupação, essa tensão entre dois projetos, um projeto mais 
conservador e um projeto mais libertário. Talvez a posição geográfica do 
Seminário também seja reveladora dessa ideia de educação que queria se dar: 
hora deixar o Seminário mais afastado do centro, da influência perniciosa da 
cidade, hora deixar o Seminário em um lugar mais estratégico, que facilite o 
acesso. Será que da para dizer que existe, na questão da localização do 
Seminário, essa tensão entre esses projetos também? 

Olhando para o passado, eu não acredito que foi isso que pesou muito, olhando 

para as mudanças do Seminário, eu acho que houve mais questões de natureza 

política, ou administrativa. Veja bem, o Seminário começou adquirindo uma 

propriedade de Visconde de Ouro Preto, esta ao lado da Universidade Mackenzie. 

Então a Igreja passa por uma abertura, essa abertura no sentido de haver um 

dialogo com outras igrejas. É o tempo posterior ao Congresso do Panamá. E o que 

acontece em termos de Seminário? O Seminário entra em um projeto que é o do 

Seminário Livre no Rio de Janeiro, que fracassou, por varias razões. Agora, 
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posteriormente, o Seminário volta para São Paulo, e volta depois de um tempo, 

exatamente para a propriedade que possuía na Visconde de Ouro Preto. E na 

década de 60, uma liderança da Igreja chega à conclusão de que deve se adquirir 

uma propriedade maior, onde haja casa para os professores e etc. Então para onde 

vai o Seminário? Para o Jardim Bonfiglioli, estava fora do centro, mas como já havia 

dito, eu conseguia ir a pé para a Cidade Universitária, e isso facilitou também, tanto 

é que, no meu tempo, vários colegas faziam cursos na USP. Foi a época que o 

reverendo Mendonça começou a dar aula no Seminário, e ele tinha feito curso 

também na USP. Depois a propriedade foi vendida e foi adquirido o casarão na Artur 

Prado. Depois a Primeira Igreja construiu um edifício que não estava sendo muito 

usado, então a ideia foi utilizar o edifício e foi nessa época que a Igreja se 

preocupou muito com o Seminário e contratou dois professores para ser de tempo 

integral: o reverendo Mendonça e o José Xavier. E foi feito um acordo com a ACM 

para ter alojamento para os estudantes. Tudo isso acabou sendo alterado com a 

aquisição do prédio na rua Genebra. E então a ideia de transferir novamente para 

um lugar chamado Santa Isabel, um projeto que é semelhante aquele de Bonfiglioli, 

que ficava na capital paulista. Então o que eu critico a Igreja, em termos de decisões 

conciliares. É que a nossa Igreja não tem continuidade, não desenvolve um projeto a 

longo prazo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de mestrado, com o apoio da 

nossa Igreja, em Princeton, um Seminário que foi fundado em 1812. E a Igreja 

Presbiteriana continua com esse projeto até hoje. Nosso Seminário começou em 

1905, e já teve uma infinidade de projetos. A igreja aprova e quando vem uma outra 

Assembleia, muda tudo. Então eu tenho feito uma critica à falta de firmeza que eu 

falava. Eu acho que nosso maior problema está aí: nós não somos - desculpe a 

expressão - uma igreja séria nas suas decisões. Eu tenho já usado essa expressão, 

que é pesada, mas conscientemente, porque parece que a cada gestão, a cada 

administração a igreja muda o seu foco, muda a sua visão e vai caminhando em 

outra direção, e é uma igreja que esta sempre começando, ela não tem continuidade 

nos seus projetos. 

 

Você acredita que, agora, o Seminário se transformando em uma faculdade, se 
daria mais autonomia para a FATIP, em relação a essas decisões? 
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Eu não sei se daria mais autonomia, mas eu acho que a Igreja é obrigada a 

trabalhar com mais seriedade. Eu visitei o reverendo Mendonça quando ele estava 

muito doente, ele já não se levantava mais da cama – logo depois ele veio a falecer 

– e eu era o diretor do Seminário. Nós estávamos trabalhando na busca do 

credenciamento, e quando eu fui me despedir dele, a última vez que o vi, ele 

segurou minha mão e disse: “Gérson, não desista do credenciamento, vocês têm 

que buscar o credenciamento”. E, me parece hoje, quando já caminhamos bastante 

nesse processo, eu sinto que a Igreja também ficou comprometida. Eu não sei se a 

Igreja tem consciência de onde ela entrou, acredito que não, mas a Igreja foi 

obrigada a investir mais no trabalho da Fundação – quem representa a Faculdade 

perante o MEC é a Fundação – e a Igreja não pode inventar projetos mirabolantes 

para o Seminário de uma hora para outra, sob o risco de perder o credenciamento. 

Então a Igreja, hoje, é obrigada a tratar com mais seriedade. A Igreja não pode, 

simplesmente chegar aqui e despedir todo o corpo docente e colocar professores 

que não tenham habilitação de acordo com os padrões do MEC. Então isso obriga a 

Igreja a trabalhar de outra maneira em relação à Faculdade de Teologia. 

 

Não faltam opiniões que dizem que demorou para haver o credenciamento dos 
cursos de teologia. A que você atribui essa demora? 

Eu não vejo assim que demorou tanto, quando o MEC passou a credenciar o curso 

de Teologia foi em 1999, imediatamente passou a haver a discussão na Igreja. E eu 

sinto que a Igreja sempre foi a favor desse credenciamento, tão a favor que houve 

uma decisão em uma Assembléia Geral em Avaré, 2 ou 3 anos depois de o MEC 

começar a credenciar o curso. E a decisão da Assembléia Geral foi assim: vamos 

credenciar os três cursos que a Igreja possui192. Então eu acho que a decisão da 

Assembleia Geral foi uma decisão tremendamente ingênua, e uma demonstração de 

ignorância, porque a Igreja não sabia quanto custaria esse projeto. E quando 

começou a se trabalhar no credenciamento, a Igreja percebeu que não teria fôlego 

para isso, e a Igreja estava caminhando em um processo exatamente inverso. 

Naquele momento a Igreja já tinha três cursos de Teologia e ainda abriu três 

extensões. Era como se a Igreja tivesse três Seminários mais três extensões, seis 

                                                 
192 A igreja Presbiteriana Independe possuía, na época, três Seminários: em São Paulo, Londrina e 
Fortaleza. 



  222

Seminários funcionando. E quando se foi trabalhar com o MEC, descobrimos que 

não daria para ter mais que uma Faculdade. Então, foi um processo lento, doloroso, 

mas a Assembleia geral chegou à conclusão de que tinha que investir em um só, e 

foi aí então que se caminhou. Então, quer dizer, a Igreja perdeu tempo nessa 

discussão, mas não porque não estava querendo o credenciamento. Era porque 

estava caminhando para um credenciamento, sem saber o que isso significava e 

quanto isso custava.  

 

Com o credenciamento, a faculdade tem alguns compromissos com ensino, 
pesquisa, extensão, formação cientifica, produção acadêmica, que nem 
sempre podem estar convergindo com a preocupação de formar quadros. 
Como isso pode ser benéfico ou prejudicial para os interesses da Igreja? 

É uma pergunta difícil, eu acho que a Igreja tem que ter as duas preocupações, ela 

tem que ter a preocupação com uma boa formação acadêmica, isso é o nosso 

compromisso. E então com o credenciamento, nos somos pressionados, ate mesmo 

pelo MEC, para ter uma produção acadêmica. Na avaliação, isso pesa muito, a boa 

formação do quadro docente, e assim por diante. Então nos somos pressionados 

pelo MEC para essa preocupação acadêmica. Agora a Igreja está querendo formar 

pastores, formar quadros, e eu acho que é esta a grande dificuldade que 

enfrentamos: o grande desafio, de ao mesmo tempo ter uma boa formação 

acadêmica e formar pastores para a Igreja. Porque a Igreja quando tem uma 

faculdade ela precisa de consultores, professor cristão, e assim por diante. Então 

essa é a grande dificuldade que temos. Nós observamos, pelo menos eu constato 

isso, que aqueles que se preocupam muito pelo lado acadêmico, acabam se 

desinteressando pela Igreja, e aqueles que se dedicam muito a Igreja, são os que 

não se preocupam muito com uma boa formação acadêmica. Então eu encaro isso, 

não sei como, mas eu encaro isso como o grande desafio da Igreja, eu acho que nós 

temos que ter pastores que atendam as necessidades da Igreja, mas ao mesmo 

tempo, que tenham uma preocupação acadêmica séria, se dediquem a ter uma boa 

formação. 

 

Não são duas vocações distintas, como Weber fala da ciência e da política. 
Ciência e o Ministério podem convergir? 
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Eu acredito nisso. É difícil, em geral há muito conflito, mas eu acredito e invisto 

minha vida nisso. 
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ANEXO 6. Entrevista: Leontino Farias dos Santos 

Foi aluno, professor, Deão e Diretor do Seminário Teológico de São Paulo. 
Licenciou-se em Filosofia e obteve título de Mestre em Ciências da 
Religião. Reverendo pela Igreja Presbiteriana Independente, tendo sido 
dela presidente da Assembleia Geral. Atualmente é professor da FATIPI. 

 

Eu gostaria de começar perguntando a você sobre seu tempo de estudante. 
Qual foi sua principal motivação para fazer um curso de Teologia no Seminário 
da IPI? 

Eu sou de Aracajú, minha cidade de origem. Eu fui criado na 1ª Igreja Presbiteriana 

Independente de Aracaju, e quando ainda era adolescente, com 14 anos, eu senti 

desejo de ser pastor e estudar Teologia. Naquela época não havia muita clareza 

sobre o seminário, como era o seminário, e se o Seminário era bom ou ruim. Andei 

pesquisando muito sobre seminários, e um deles era o Seminário da Igreja 

Independente. Eu não tinha, naquela época, como fazer comparação: se esse é 

melhor do que aquele, qual me daria a melhor formação. Essas coisas eu não sabia. 

A única coisa que eu tinha como referência para a decisão é que, se possível, seria 

bom estudar no Seminário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que na 

época chamava-se Faculdade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

Agora, uma pessoa que teve uma influência muito grande na minha decisão de vir 

para São Paulo foi o reverendo Roberto Lessa. Ele era estudante, seminarista. E ele 

esteve em Aracaju na época. Ele era Secretario Executivo da Confederação de 

Moços da Igreja Presbiteriana Independente. E ele esteve lá, e me incentivou muito 

a vir para São Paulo, para o Seminário, e inclusive sugeriu que eu fosse fazer o 

Ensino Médio no JMC em Jandira. E eu lutei por isso. O Pastor da minha igreja 

entrou em contato com algumas pessoas de São Paulo, mas eu não consegui. Não 

havia quem pagasse, e o presbitério não tinha recursos. 

 

Era um curso preparatório? 

Era um curso preparatório para o Ministério. Muitos estudaram lá, muitos que 

tiveram a oportunidade. Ganharam muito, porque era um curso de qualidade. 

Quando os estudantes saiam do JMC para a Faculdade de Teologia, eles já tinham 

conhecimentos iniciais de grego, principalmente de grego. Muitos já liam em inglês, 

francês. E eu, quando o Presbitério decidiu que eu viria para cá - o Presbitério do 
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Nordeste -, eu na verdade já estava com quase tudo acertado para ir para o 

Seminário Presbiteriano do Norte em Recife, porque era o Seminário da região, o 

mais próximo. Fui lá, conheci todo mundo, vi o que eu deveria fazer para poder 

ingressar, mas o Presbitério decidiu, de última hora, que eu deveria vir para São 

Paulo. E foi muito bom que eu tivesse vindo para São Paulo, sem nenhuma critica 

ao Seminário Presbiteriano do Norte. Porque aqui eu tive a oportunidade de 

conhecer a Igreja por dentro, e conhecer os colegas, futuros colegas de Ministério. 

Foi muito bom conviver com o pessoal do “Conceição”. Havia, no meu coração, na 

minha mente, certa frustração por não ter estudado no JMC. Fiz um Ensino Médio 

fragmentado, trabalhando e estudando. Eu era locutor de rádio. Então trabalhava 

muito, e estudei o clássico com muita dificuldade. E aqui eu tive que fazer um ajuste, 

porque eu percebi que eu estava muito defasado em relação aos colegas de classe. 

Estudei por 5 anos. 

 

Uma curiosidade que eu tenho em relação aos alunos que fazem o Seminário: 
nessa época você pensou em fazer outros cursos também, ou se decidiu só 
por Teologia e seguiu. 

Eu estava trabalhando em rádio. Eu era responsável pelo Departamento de 

Jornalismo da emissora. E tudo levava a crer que o certo era eu fazer Jornalismo. 

Mas na cidade de Aracaju na época não havia curso de Jornalismo. Então eu pensei 

em fazer Direito; eu já tinha tomado a decisão com quatorze anos. Eu estava com 

dezesseis ou dezessete anos, e tinha que decidir o que ia fazer depois do Ensino 

Médio; e eu estava quase pensando em continuar no rádio, porque era uma coisa 

excitante, uma coisa que me dava muito prazer. Foi aí que eu fui a Recife participar 

de um encontro de pré-candidatos ao Ministério, do Seminário Presbiteriano; e o 

pregador foi o Rev. Edaldo Lima. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, e 

foi lá pregar três dias, no sentido de incentivar vocações. Eu lembro que ele pregou 

três dias sobre o mesmo texto: “Sou como a oliveira verdejante, na casa do senhor”. 

Então, depois disso, eu decidi que realmente era o Ministério; foi uma confirmação 

da minha vocação. E, então, eu vim para São Paulo. Cheguei aqui em 1965. Era um 

sábado, véspera de Carnaval, sereno, não estava frio, mas eu sentia muito frio, 

vindo do nordeste. 
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Onde era o Seminário nessa época? 

No Jardim Bonfiglioli, ao lado da Raposo Tavares, Km 12. E eu fui estudar lá. 

 

E como foi essa experiência de chegar numa cidade grande como São Paulo. 

A experiência é assim: por mais que você se prepare para vir para uma cidade 

grande; e, no entanto, você não chega numa cidade grande, você não tem ideia das 

coisas. Porque é tudo diferente, cultura, comida, horário diferente, clima totalmente 

diferente. 

 

E o Bonfiglioli ficava um pouco afastado, certo? 

Naquela época era no fim do mundo, nos tomávamos um ônibus, que levava uns 45 

minutos para sair da Praça do Patriarca e chegar. 

 

E mesmo afastado, tinha um pouco desse ar cosmopolita da cidade de São 
Paulo? 

Tinha, porque nos não ficávamos só ali. Naquela época, o prédio do Seminário 

ficava num terreno de 21.000 m2. Fazia parte de um projeto maior, e só havia um 

prédio onde nós morávamos e estudávamos. E a convivência com as igrejas. 

Porque nós ficávamos a semana, mas muitos trabalhavam também, em banco. Eu 

mesmo trabalhei em um escritório de engenharia, no Departamento Pessoal, e 

sempre eu trabalhava nos fins de semana com as igrejas. Não saia no turno, 

matutino. E a noite, na quarta-feira, eu ia para uma igreja; no sábado e domingo 

também outra igreja. Trabalhei muito na região da zona leste, em Água Rasa. 

Chamava-se Quinta Parada a igreja que hoje é Primeira IPI do Tatuapé. 

 

E o Seminário ficava perto da USP? 

Ficava. Havia alguns colegas que faziam USP, e iam a pé. Saiam dali e iam 

cortando caminho e dava para ir a pé. Agora, com os perigos da cidade, acho que 

não dá mais. 
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Quem não trabalhava tinha essa oportunidade? 

Esses são os que faziam esses cursos. 

 

Não foi por falta de vontade que o senhor não fez certo? 

Não. Primeiro eu tinha que me ajustar culturalmente. E do ponto de vista escolar eu 

tinha muitas limitações. Eu fiz um curso, e o curso não era ruim, eu é que era ruim; 

não tinha tempo de estudar, era tudo aligeirado. Quando tinha que fazer prova, 

estudava hoje para a prova que era amanhã. Agora, o que me ajudou muito, porque 

como eu vinha de uma família que era muito pobre, foi a minha curiosidade em 

relação à leitura; porque quando eu estava no Ensino Fundamental, eu não tinha 

dinheiro para comprar livro, então eu estudava com livros usados; comprava dos 

colegas que já haviam passado para a outra série. E como eu não tinha dinheiro, eu 

fazia jogo de botão, e com o jogo de botão eu aprimorava os botões para bater falta, 

essas coisas de jogo de botão; e a gente não valorizava jogo de botão comprado na 

loja, que eram aqueles de plástico. A gente fazia com aquela parte dura do coco, no 

cimento, depois envernizava e fazia um deck maior. E dependendo do botão desse 

jogo, nos trocávamos por livro. Estudei assim durante o Ensino Fundamental todo. 

Depois o Ensino Médio já foi quando eu fui trabalhar na rádio. 

 

Mas então nesse tempo de Seminário você conseguiu suprir isso? 

O Seminário me proporcionou a oportunidade de conhecer mais coisas, de alargar a 

mente. Eu sempre tive a mente um tanto aberta para certas coisas; nunca fui 

conservador demais. Mas consegui, no Seminário, aproveitar ao máximo o tempo 

que possuía para a leitura. Agora, muitas leituras eu fiz antes de chegar ao 

Seminário. Por exemplo: Machado de Assis. E pegava emprestado da biblioteca 

publica; e lia, devolvia, pegava outro. Li muito sobre Joaquim Nabuco, 

revolucionário. Inclusive fiz parte da Arcádia Estudantil, que era um tipo de 

Academia de Letras estudantil, naquele colégio, que era o melhor colégio da cidade, 

o único também. Era o melhor colégio público; havia outros colégios pagos. Se fazia 

o exame de admissão. Não passava: ficava um ano parado. E eu tive que fazer dois 

exames, porque no primeiro eu não entrei. Aí eu tive a oportunidade de estudar 

numa escola muito boa em Aracajú, que tinha uma Arcádia Estudantil e um Centro 

de Geologia, que era todo dirigido por estudantes. Na Arcádia tinha até uma roupa 
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especial, e a minha cadeira, como eu estudei muito sobre Joaquim Nabuco, a minha 

cadeira era dele. Então, é aquela veia para causas marginalizadas. 

 

E o Seminário não matou essa curiosidade? 

Não, quando eu vim para o Seminário, eu encontrei colegas também voltados para 

isso; isso é fato. Tem estudante de todo tipo, principalmente defendendo sua origem. 

Apesar de que eu vim de uma região muito conservadora na época; hoje já esta 

mais aberta. Mas eu sempre tive curiosidade, porque trabalhei em rádio, e no rádio 

tem que ser curioso, ir atrás do que você quer aprender. E no rádio, por exemplo, eu 

peguei o período da Revolução de 64, e eu tive a oportunidade de entrevistar o 

Marechal Castelo Branco. Eu fui designado para isso, e o Castelo Branco na época 

era um dos três ministros que mandavam no Brasil, no inicio da guerra e etc., e eu 

fui um dos que o entrevistou. E eu era muito crítico. E quem trabalha em rádio ou 

televisão, mesmo que seja mais conservador, tem um olhar mais crítico, não se 

satisfaz com o que esta vendo, quer ir atrás. E aqui, eu não fui trabalhar em rádio, 

mas dentro do Seminário e na Faculdade de Teologia continuei crítico, com os 

colegas, leituras. Foi a época em que se discutia a Teologia da morte de Deus. Foi 

essa época, uma época de secularização. 

 

Influenciou muito? 

Sim, eu lembro que a minha monografia foi sobre a Missão da Igreja, alguma coisa 

assim, mas já voltado para esse lado mais social, com uma preocupação social. E foi 

assim, lendo. Agora onde eu mais li, não foi no Seminário, foi nos anos seguintes. 

Eu terminei o curso e tinha um monte de livro na bagagem, que agente vai 

comprando e não dá tempo. Eu fui para o Nordeste, e os cinco primeiros anos foi de 

muita leitura, eu escrevia para O Estandarte. Foi a época mais produtiva. 

 

E lá pastoreando? 

Pastoreando em Natal, eu tinha 25 anos. E a primeira igreja em Natal foi uma igreja 

que eu cheguei lá e estava dividida. Aquele movimento de renovação espiritual que 

houve em 1972. Mas a igreja em Natal se dividiu em 1969, e eu cheguei lá em 1970. 

Cheguei em uma confusão... e a divisão é por questão de carisma. Hoje não se 
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dividiria mais por aquele motivo. E tem uma questão, por exemplo: Natal é uma 

cidade excelente, e o meu Ministério em Natal foi mais voltado para a cidade do que 

para a igreja. Então, por exemplo: a Universidade promovia em dezembro uma 

cerimônia única de colação de grau de todos os cursos, e era numa praça imensa, e 

estavam ali todas as faculdades presentes. E eu me lembro que fui convidado para 

fazer a pregação em nome dos protestantes. Mas eu não fui porque eu era o melhor, 

eu fui porque ninguém queria ir, na cidade. E eu era um pastor de 25 anos, recém-

formado, cheio de paixão, e então me convidaram, o reitor. E a igreja de Natal fica 

bem no centro, e eu aceitei. E era assim, a cerimônia ecumênica, como eles 

chamavam; e havia o pastor que falava. E isso fez com que todos os anos eu fosse, 

por 5 anos. E eu fiquei conhecido na cidade, na universidade. Eu me lembro que um 

medico chegou lá na igreja e perguntou se eu era o pastor, e que ele havia visto 

minha foto, porque na reitoria havia uma foto minha pregando na praça, na 

formatura. Então o reitor todos os anos me convidava para trazer a mensagem de 

natal para a comunidade na televisão, e foi um trabalho muito voltado para a cidade. 

E depois eu fui convidado para ser Diretor geral de uma escola; eu tinha 27 anos. 

Fui dirigir uma escola com 1.200 alunos; e lá as escolas eram quatro períodos. Eu 

era Diretor geral, havia um vice-diretor que era do período da manhã, e outros do 

intermediário, da tarde e da noite. O da manha era uma freira, o do intermediário era 

um padre, do vespertino era outro padre e do noturno era um espírita, e o Diretor 

Geral era um pastor. Todos já de idade. 

 

Era uma escola pública? 

Sim, pública. Eu fui chamado porque, quando eu me tornei conhecido, eu já tinha o 

curso de Filosofia. E lá não tinha o curso de Filosofia, poucas pessoas tinham 

Filosofia lá, e eu era um dos poucos. E deu uma confusão lá entre os padres e a 

freira e o Secretario da Educação. Eu nem estava lá, nesta ocasião. Eu estava no 

Rio de Janeiro fazendo um curso sobre Planejamento Familiar pela Organização 

Mundial de Saúde, e eu fiquei um mês fora. E nesta confusão, eles ligaram em casa, 

e minha esposa disse que eu estava no Rio fazendo um curso, e disseram que 

quando eu chegasse eu deveria ligar na Secretaria da Educação, no Gabinete do 

Secretário. E quando eu voltei, fui saber o que era, e eles estavam me convidando 

para assumir a Direção da Escola Técnica de Natal. Eu dava aula nessa escola, mas 
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dava Educação Moral, porque não tinha Filosofia, e então eu assumi. Foi um tempo 

bom, e eu me tornei mais conhecido, como diretor. Me tornei mais respeitado. Foi 

uma coisa muito interessante. 

 

Deixa só eu voltar em algo da sua formação, ainda. Você comentou agora que 
fez Filosofia enquanto estudava Teologia. Você fez Filosofia onde? 

Na Universidade de Mogi das Cruzes. 

 

Muita gente fez cursos lá? 

Sim. Isso me valeu muito, porque eu consegui uma qualificação para dar Filosofia, 

Psicologia e História. E com essa autorização para dar aula de Psicologia, por muito 

tempo eu dei aula aqui em São Paulo, porque quando eu fiz concurso de Filosofia 

aqui, não tinha aula e completava com Psicologia da Educação, Sociologia da 

Educação.  

 

E o que deu essa ideia de fazer outros cursos? Era uma coisa isolada ou 
outros alunos tinham isso? 

Entre nós, havia uma consciência de que viver do Ministério, só, seria um risco. 

Porque as comunidades de estudantes de teologia eram muito críticas. 

Principalmente naquela época, porque hoje Teologia é conhecida, mas naquela 

época não era conhecida. Quando muitos iam para a USP, a USP reconhecia o seu 

direito de ocupar as vagas remanescentes, se houvesse. E você sabe o que, na 

USP, o que sobrava: só sobrava de grego, hebraico, religiões orientais, mas haviam 

alguns que ainda conseguiam alguma disciplina de Sociologia. 

 

E também teve alguma experiência sua como aluno que foi forte, marcante. 
Você pegou um período de crise do Seminário? 

Em 1968, a gente, pelo fato dessa consciência crítica, a gente sempre queria que a 

faculdade oferecesse mais e melhor. A gente achava que o que os professores 

produziam e realizavam não atendiam a demanda das exigências da época. Então 

havia uma expectativa de mais, de querer mais. Alguns nomes se destacaram nessa 

época: o reverendo Abival, que dava aula de Teologia da Missão, e dava aula de 
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Introdução à Teologia, acho que era isso. E ele foi quem fez a diferença nessa 

época. E o reverendo Daily França, que era pastor da Primeira Igreja, presidente do 

Supremo Concílio. Ele tinha feito Filosofia na USP, e ele era um dos poucos que 

entregavam um programa de curso (de aula não, de curso), e a gente se empolgava. 

Mas os outros não, e a gente tinha dificuldade. Mas para mim já era um avanço 

estar na Faculdade de Teologia de São Paulo, porque você tem que ler em francês, 

não tem como estudar Filosofia sem conhecer o francês , sem entender a Filosofia 

da Idade Media, tem que ler em inglês, alemão, e isso nos desafiava, hoje eu vejo 

alguns alunos que têm dificuldade em ler em espanhol; na época ninguém discutia 

isso. Tanto que eu estava em um grupo em que muitos sabiam inglês e francês, e 

até hoje essas pessoas são referência em tradução de livros. 

 

Então, de certa forma o Seminário formava um pouco dessa consciência 
crítica, mas também era alvo mesmo da consciência? 

Nós exigíamos muito. Tinha um representante que ia e representava nosso 

pensamento na reunião da congregação. E lá se falava que havia um 

descontentamento, e nem sempre isso era bem ouvido. A ponto de, com o 

desenrolar da crise, nós afirmarmos que não compareceríamos nos exames, no 

meio do ano, se não houvesse um encontro, uma abertura, uma coisa para 

entendimentos. Eles se negaram e nós não comparecemos. Então saiu um decreto, 

em um edital, expulsando todos os alunos que haviam assinado. E no dia 30 de 

junho de 1968 todos estavam expulsos, obrigados a sair do prédio. 

 

Que era onde vocês moraram? 

Sim, alguns tinham parentes aqui. Eu não tinha parente aqui. Então fiquei meio solto 

por aí, na casa de um, de outro. 

 

Hoje, fazendo essa leitura do passado, a que você atribui esse caso da 
expulsão dos alunos? 

O contexto da época favorecia, porque outros Seminários tiveram suas portas 

fechadas, o Metodista, o Presbiteriano do Sul, o nosso também. Então vários 

passaram por essa crise. Mas os motivos me parecem diferentes. Na verdade, no 
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começo acharam que nos éramos comunistas, e tenho minhas dúvidas de que 

alguém era comunista em nosso grupo. Mas era isso aparentava ser, que era uma 

revolta, coisa de comunista. Na verdade, em cima de estereótipos e preconceitos, 

nós fomos vitimas disso. Depois nós voltamos, uns foram obrigados a voltar, outros 

debandaram e eu voltei em uma circunstancia muito desagradável, porque eu não 

fui convidado a voltar. Eu fui considerado pior, porque eu fui o primeiro a assinar a 

lista. Fui eu que dei início ao movimento, eu era o primeiro nome, e eles acharam 

que eu era o líder, mas não era, não havia um. E então, nessa fase, eu não fui 

convidado a voltar e eu fui tentar fazer o curso no Metodista Livre. E quando eu fui 

ate lá, fiz a ficha e a entrevista. Eles pediram informação, eles entraram em contato 

com a Faculdade e viram que eu estava expulso, e eu fiquei fora. E quando eu 

estava já deixando tudo, tudo, abandonando tudo, quando o doutor Carlos Franco, 

da Primeira Igreja, foi conversar com o Daily. Eu trabalhava com o Carlos Franco, 

em um escritório. O Daily era o presidente do Supremo, e ele falou com o Rubens 

Damião, para ver se eu poderia ter uma chance de ser ouvido. Isso foi numa sexta-

feira. Na segunda-feira tinha uma reunião, e eles falaram que se eu trouxesse uma 

carta de recomendação do meu Presbitério, eu teria uma chance. Mas era quase 

impossível, porque não havia fax na época, não tinha como passar um e-mail pela 

internet com a assinatura eletrônica, nada. Era como dizer assim: “Você tem chance, 

mas...”. E então o doutor Carlos Franco saiu dessa reunião na Primeira Igreja foi a 

Sadia, que era uma empresa de aviação, e comprou uma passagem. Eu tava lá 

trabalhando, ele chegou e disse: “Amanhã você vai pra Aracajú buscar essa carta”. 

Eu perguntei: “Você já comprou a passagem?”. Ele disse: “Já”. “Mas como eu vou 

pagar?”. Ele disse: “Esquece!”. Cheguei em Aracajú no sábado, conversei com o 

meu tutor, que era o meu pastor também, ele me deu a carta. No domingo voltei, na 

segunda-feira apresentei. E eles ficaram se perguntando como eu havia conseguido. 

E isso eu devo ao doutor Carlos, que já faleceu. E ele gostava muito de mim, ele e o 

irmão dele. Ele era da nossa igreja, e o irmão era da Unida. Os dois gostavam muito 

de mim, muito! Choraram com esse negócio de eu ter sido expulso. Eles não se 

conformavam de eu ficar fora do Seminário. E aí eu fui ser ouvido, numa sala 

fechada, e toca acusação, acusação. As acusações não eram nem do ponto de vista 

político, eram coisas morais, a única coisa política que eu lembro é: “Você pregou lá 

em Lençóis Paulistas, e você disse que Cristo foi um revolucionário!”. E me 

perguntaram: “É verdade?”. Eu disse: “É verdade” eu não neguei: “É verdade. Agora, 
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a revolução tem várias conotações, tem a revolução cultural, a revolução científica, 

tem revolução na educação, tem vários tipos. E Jesus foi um revolucionário, quebrou 

vários paradigmas, em relação à tradição dos Judeus, tal”. E foi por aí 

 

E depois você voltou? 

Sim, então eu voltei com restrições. Tive que assinar um termo de que eu iria ficar 

“‘bonzinho”. Mais ou menos isso. 

 

E houve mudanças depois que você retomou? 

Eles tentaram, mas era muito difícil, porque eram pessoas de idade, e que já 

estavam fora da Academia há muito tempo. Havia alguns, claro, que queriam falar. 

 

Mas depois houve períodos de renovação? 

Sim. Houve mudanças muito grandes quando o Daily faleceu. E foram sucedendo-se 

as lideranças e somente em 1981 que houve uma mudança de fato, quando o Abival 

foi eleito Presidente da Igreja. E então começaram as mudanças, inclusive a 

renovação. E nessa época foi quando os professores foram fazer cursos na 

Metodista, e em outros lugares. Alguns já faziam por conta própria. 

 

Mas a partir daí passou a ser uma política do Seminário? 

Sim, todos teriam que fazer uma pós-graduação. E foi indo até o dia de hoje. 

 

E muitos professores dessa época foram alunos que foram expulsos antes? 

Então, isso é uma particularidade. Porque quando eu fiz curso em 1968, e depois 

em 1978 eu fui convidado para vir para cá, e ficou um pouco estranho porque aí 

ficaram os expulsos ao lado dos que expulsaram. E quando foi em 1981, com a 

morte do atual Diretor, eu assumi. E eu não me arrependo das coisas que fiz como 

diretor. Fiz e faria do mesmo jeito. 
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E quando você foi convidado para assumir a Direção, nós já estamos falando 
dessa nova política do Seminário, e você veio realmente para promover essas 
mudanças? 

Eu fui eleito pelo colegiado, e era por 3 anos. E era uma época favorável, e foi 

agregando outras pessoas. Foi aí que veio o Odair, para dar aula, e muitos outros 

também. 

 

E a sua preocupação como diretor, a preocupação do grupo também que você 
tinha apoiado, nesse período, na formação dos alunos. Que tipo de aluno 
vocês se preocuparam em formar? 

Na época dizia-se que nós éramos operários da educação teológica, dadas as 

limitações. Nós tínhamos que cavar com as mãos para abrir a passagem, e nessa 

época, quando nós fomos fazer a pós-graduação, com muita dificuldade, porque nós 

não tínhamos bolsa, não tinha nada; e eu ganhei uma bolsa, o Gérson ganhou outra. 

Somamos as duas bolsas e dividimos por quatro. Os quatro eram líderes. A bolsa 

era só para pagar o curso, não tinha mais nada, tudo com muita dificuldade. Parecia 

que nada favorecia. Mas era um tempo novo, estava todo mundo eufórico. E o 

Metodista nessa época estava abrindo as portas para as Ciências da Religião. Era a 

época do Prócoro, do Maraschin, do Mendonça. Depois chegou o Júlio de Sant’Ana, 

Ethiene. E aí nós, apaixonados por isso, tivemos professores que acrescentaram 

muito. O Júlio de Sant’Ana foi um deles. Ele vinha aqui [no Seminário], 

gratuitamente, para discutir as Institutas de Calvino conosco, toda semana. Depois 

chegou o Archibald, que também foi pro Metodista, mas ele veio primeiro aqui, ele 

veio pra dar aula aqui. 

 

Você usou uma expressão interessante, sobre o seu pastorado em Natal. Você 
pastoreou mais a cidade do que a igreja. E como funciona isso na formação do 
aluno? O Seminário forma para pastorear mais a igreja ou a cidade, ou é uma 
opção de cada um? 

Na época era uma preocupação nossa, que o aluno não fosse só pastor da igreja, 

mas da cidade. E isso aconteceu comigo naturalmente, não foi por nem por querer. 

Eu fui para uma igreja muito conservadora. Mas era uma igreja que também tinha 

um laço histórico muito forte. Dessa igreja que saiu o Costa Filho. Lendo as Atas, 
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antigas, um dia descobri que ele foi membro dessa igreja, membro menor. E isso fez 

com que eu explorasse mais isso, nas coisas que se faziam da própria igreja. 

Algumas coisas eu inovei pela minha formação aqui. Por exemplo: lá no Coral não 

cantavam mulheres com calça comprida. Então eu cheguei aqui e falei que faria 

diferente, porque aqui todo mundo cantava de qualquer jeito. E então essas coisas 

foram inovando. Por exemplo: também, a questão da Santa Ceia com vinho, foi 

também uma coisa assim, porque se usarmos suco de uva, está transformando o 

suco em vinho, então é vinho mesmo. E fomos pegando essas coisas, e o pessoal 

vinha por qualquer problema. Teve uma formatura em dezembro, e no dia seguinte 

eu saí no jornal, de colarinho clerical. E nesse mesmo dia chegou o Presidente do 

Presbitério, e ele viu nos jornais que eu estava ao lado do Arcebispo. E ele falou: 

“Olha, isso aqui é matéria para o Presbitério discutir”. E nisso eu era novo no 

Presbitério, fazia um ano. Eu disse, “Vamos discutir, ué? Já que você está dizendo 

que é ecumenismo. Eu acho que não é ecumenismo isso aí. Isso aí não é nada. O 

fato de ficar ao lado de um arcebispo”. No fim não deu em nada, me respeitou. Eu 

era muito respeitado aqui. Aí é que tá, aquilo que você perguntou antes. Vir para 

São Paulo foi bom por isso, porque quando eu voltei, eu passei a ser muito 

respeitado, pelo fato de eu ter estudado em São Paulo. Não importa se eu era bom 

ou não. Mas isso na época; eu não sei hoje se tanto, hoje, com a globalização, todo 

mundo tem acesso a tudo, mas na época, eu havia estudado em São Paulo. E eu 

me lembro que havia um pastor muito carismático, e um dia foi parar na minha igreja 

e eu falei que tinha curso de Filosofia, e ele ficou sério. E então ele fez um sermão 

derrubando a ciência, derrubando a cultura, e dizendo que quem tem Jesus Cristo 

sabe o certo. Eu ficava na minha. O cara tinha 70 anos e eu 25. 

 

Uma última pergunta, para terminar a entrevista; em cem anos o Seminário de 
São Paulo formou mais ou menos 600 alunos. Proporcionalmente, muitos 
fizeram outra graduação, Mestrado e Doutorado. A que você atribui esses 
alunos terem se formado no Seminário e depois ter dado continuidade aos 
estudos, sendo que a Igreja não exige isso? 

Eu acho que é a própria conjuntura social. Porque antigamente a pessoa fazia um 

curso, por exemplo, Direito e ficava ali, “sou advogado”. Agora hoje, na sociedade, 

na comunidade acadêmica você percebe que há o interesse de fazer algo mais. 
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Você faz um curso e que fazer uma pós-graduação. Por exemplo: eu trabalhei 40 

anos na educação, e os professores terminavam um curso e faziam uma pós-

graduação. Porque é o momento em que as exigências da sociedade implicam em 

valorizar quem tem um curso a mais. Então você tem um mestrado, vai atrás do 

doutorado, depois faz um pós, e um pós do pós, e por aí afora. Então isso 

contaminou, em minha opinião, os pastores, os teólogos que saíam do Seminário 

também. Porque eles percebiam que só com a Teologia não vai muito longe. Eu 

achava que a empolgação seria maior com o reconhecimento do MEC, mas até 

agora se pode ver que não é tanto, o impacto nos esperávamos não se deu ainda. 

Então eu acho que é um esforço natural, muitos do Seminário faziam História, 

Geografia, outros cursos, como um curso paralelo para dar aula depois, muitos 

pastores se tornaram professores, muitos, muitos, muitos. E eu creio que foi mais o 

contexto social que facilitou isso. Porque é diferente daquela época que achavam 

que na Igreja tinha tudo. Mas quem fazia um curso de Seminário não tinha 

reconhecimento nenhum, e depois de formado não fazia mais nada. 

 

Mas é possível, em sua opinião, ser um bom pastor somente com o Seminário? 

Não, eu acho que não. É preciso ter uma visão mais holística da realidade, cultural, 

social. Eu acho que a Teologia, no nosso caso da Faculdade, ainda dá uma visão. 

Mas há outros que são mais fechados, não deixa nem o estudante ler um livro que 

não estiver no Index. Então há necessidade de fazer outros cursos, isso tem que ser 

observado com muito carinho. Por exemplo, eu fui fazer psicanálise recentemente, e 

eu achava que ia fazer o curso por fazer, mas me surpreendi fazendo o curso, 

porque me exigiu muita leitura, muita pesquisa, muita coisa, e eu achava que não 

era isso. Como eu estava ignorante, e é necessário estudar muito nesse curso, é 

preciso analisar os contextos, fazer ligações, e é a mesma coisa que você citar um 

autor e depois não estudar no contexto dele as ligações que ele tem com a ciência. 

E um docente não pode ficar sentado em cima do diploma. 
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ANEXO 7. Entrevista: Leonildo Silveira Campos 

Foi aluno do Seminário Teológico de São Paulo (1968-1972) onde foi 
professor desde 1980 até 2008, quando o Seminário foi substituído pela 
FATIPI (2009), Faculdade de Teologia na qual é atualmente professor 
convidado. Graduou-se em Filosofia (1971) e obteve os títulos de Mestre 
em Administração de Recursos Humanos (1986) e Doutor em Ciências da 
Religião (1996). É professor titular do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Reverendo 
pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB). Dedica-se à 
pesquisa científica na área de Sociologia e Antropologia da Religião, 
Sociologia das Organizações e Comunicação Social (mídia e religião). Fez 
pesquisas e publicou artigos sobre o Seminário onde estudou. 

 

Você fez pesquisas sobre o Seminário. Conte um pouco dessas pesquisas: 

A Igreja Presbiteriana Independente, quando mandou o Seminário de São Paulo 

para o Rio de Janeiro (1930), alugou o seu imóvel para um colégio chamado 

“Colégio Panamericano”. E, quando não deu certo o projeto no Rio de Janeiro (1932) 

e os estudantes voltaram, eles não tinham onde ser alocados. Então a Igreja, 

primeiro, abriu um espaço para eles nos fundos do templo da rua 24 de Maio, pois a 

igreja funcionava lá ainda. Depois nos anos 50 a igreja alugou dois ou três sobrados 

na rua Pelotas, Vila Mariana. Em um deles funcionava a Biblioteca e salas de aula, 

em outro funcionavam mais salas de aula, em outro funcionavam as moradas dos 

estudantes. 

 

E funcionava também (neste ultimo sobrado) a casa do reitor? 

Exato. Então eles ficaram por algum tempo lá. Depois, no final dos anos 40 e 

começo dos anos 50, a Igreja conseguiu que o colégio Panamericano devolvesse o 

imóvel. Então o Seminário se instala outra vez na rua Visconde de Ouro Preto. Esse 

é o período do Daily Resende França. O Daily conta que quando, em 1950-1951, a 

igreja recuperou o Seminário, o prédio estava bastante deteriorado. Contudo eles 

ficaram ainda muitos anos ali. O Roldão conta que morava com a família em uma 

espécie de porão, e os estudantes moravam em cima. O Daily conta que os alunos 

fizeram uma certa pressão telefônica em cima do Panamenricano para eles 

abandonarem o mais rápido possível o espaço. Eles acabaram saindo e o Seminário 

se instalou ali outra vez, onde ficou até 1962 ou 1963, quando construíram no jardim 

Bonfiglioli. Eles venderam aquela propriedade, e com o dinheiro daria para comprar 

um terreno menor e construir. Mas a época da inflação já estava começando, em 
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1952-53-54 começou a disparar a inflação e o dinheiro rapidamente foi se 

desvalorizando. Então eles acabaram fazendo uma campanha nacional para 

arrecadar dinheiro para construir no Bonfiglioli. Entre 1961 e 1963, não me lembro 

exatamente, eles inauguraram lá um projeto que teria casas para professores, 

residência para alunos, um prédio para funcionamento do Seminário, com capela e 

casa para zelador. Isso durou até 1968. Em 68 houve a crise nos Seminários, 

expulsaram seminaristas, então a direção da igreja resolveu trazer o Seminário de 

volta para o centro da cidade. O Daily convenceu o pessoal a vender a propriedade 

do Bonfiglioli. Isso consta em uma entrevista que dei ao jornal O Estandarte de 

1987. Quando o pessoal pensou que o Seminário finalmente tinha encontrado seu 

lugar, foram surpreendidos com a decisão da Mesa Administrativa de vender tudo 

aquilo. 

 

O Daily era também do Supremo Concílio? 

O Daily era presidente do Supremo Concílio e professor do Seminário e sua voz 

tinha muita força no Seminário. Ele foi um dos que direcionou a crise de 1968. 

 

Nessa época o senhor era aluno do Seminário? 

Em 68 eu já era aluno. Foi o ano em que entrei no Seminário. Existiram algumas 

crises anteriores, em 64-65. Os alunos fizeram um movimento que conseguiu 

derrubar o, na época reitor, Wilson Guedelha, e derrubaram também o Ciro 

Machado e o Darcy do Amaral Camargo, que era professor de Teologia Sistemática 

e, dizem, um professor muito fraco. 

 

Então o argumento era a falta de qualidade? 

Sim, qualidade. Eles então conseguiram colocá-los para fora e entrou o Rubens 

Damião como Reitor, e o Abival como Deão. Quando, em 68 eu entrei, as coisas 

estavam mais ou menos tranquilas. Porém, em 68, com o movimento dos 

estudantes, com o movimento estudantil, nós tínhamos um centro acadêmico muito 

atuante, chamado “Centro Acadêmico Eduardo Carlos Pereira”. O presidente do 

Centro Acadêmico era Guilherme Ataualpa de Montezuma Breder, Guilherme 

Breder. Breder era oriundo do Seminário do Centenário, no Espírito Santo, que o 
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Boanerges tinha fechado. Ele, e também alguns outros seminaristas que vieram 

expulsos de Campinas (1967) para o Seminário Independente. Eles eram muito 

atuantes no Seminário de São Paulo e no Centro Acadêmico Eduardo Carlos 

Pereira.  

Por outro lado havia alguns estudantes que estudavam na USP. Por exemplo, o 

Gérson Lacerda, o Sergio Paulo de Almeida, o Ciro Gomes, faziam história na USP. 

O Assir Pereira, que anos depois seria presidente da Assembléia Geral da IPI, fazia 

Geografia na USP. Também o Rubens fazia Letras, e havia mais estudantes que 

estudavam na USP. Então estes estudantes participavam do movimento estudantil, 

de passeatas da USP, e levavam os estudantes do Seminário também.  

 

Essa consciência militante dos alunos, você acha que é mais influência da 
USP do que dos estudantes do Seminário? 

Eu acho que eles aprenderam lá na USP, mas ela também revê origem interna. Eles 

aprenderam lá e desenvolveram no Seminário. Quando eu entrei no Seminário, em 

fevereiro de 68, já estava instalado um clima de descontentamento com o Seminário 

tal como era. Este estava instalado no Km12 da Rodovia Raposo Tavares e os 

professores compareciam com pouca regularidade. Alguns iam lá de vez em 

quando. Houve um ano em que, por exemplo, o professor Paulo Damião, para ter 

matéria para exame, precisou ministrar cinco aulas intensivas no mês de Novembro, 

porque ele havia faltado tanto durante o ano que não havia conteúdo para o exame. 

Assim era com outros professores também e os alunos ficavam lá, meio 

abandonados. O Daily viajava muito ao exterior, cada mês ele estava em algum 

lugar, e ele era professor de seis disciplinas, na área de Filosofia ele cobria tudo. E 

os alunos, em uma das nossas assembleias, indicaram uma comissão para fazer um 

exame dos programas dos professores e das aulas. Eu tenho estes documentos 

comigo e tenho a análise de cada professor: Me lembro de algumas conclusões: 

“Professor Gordon: usa uma gramática própria; Jair Ribeiro de Melo: usa uma 

apostila mal traduzida do inglês e plagiada, por não conter o nome do autor, e há 

conceitos teológicos torcidos, que ele não entendeu direito”. E embaixo a conclusão 

“o professor não tem condições de dar a matéria. Quando chegou no Daily foi a 

mesma coisa, sofreu críticas: que o Daily fazia poesia em cima da filosofia, que o 

Daily fazia o pessoal chorar com a descrição que ele fazia do Sócrates com a cicuta 
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na mão para tomar o veneno. Mas ele não ensinava os alunos a refletir como 

Sócrates fez, a pensar filosoficamente como Sócrates. A conclusão foi que e aquele 

professor também não tinha condição de ministrar a disciplina.  

Naquela altura aconteceu algo curioso: Quando a crítica estava mais ou menos 

contra os demais professores e ainda não estava muito clara com relação ao Daily, 

ele estava achando que os alunos deveriam ser ouvidos e que nas reuniões da 

congregação os alunos deveriam ter espaço. Então os alunos foram avançando nas 

reivindicações. Mas quando chegou a hora de questionar o próprio, aí ele achou 

muito ruim. Foi então que os professores deixaram de fazer reunião da Congregação 

no prédio do Seminário. Eles descobriram que os alunos haviam colocado 

microfones ocultos na sala da reitoria e nós, os alunos, ficávamos no andar de baixo 

escutando a discussão deles para saber “qual seria a melhor estratégia para 

esvaziar a influência comunista que existia no Seminário”.  

Aliás, a denúncia que havia influência comunista era antiga. Desde 1964, está no 

livro de atas da Primeira Igreja de São Paulo (1ª IPI de São Paulo) uma denuncia 

feita pelo Daily e encaminhada para o presidente do Presbitério São Paulo, dizendo 

que o Seminário estava cheio de comunistas e que os alunos tinham envolvimento 

com o marxismo, e que precisaria a igreja exercer uma ação para limpar a influência 

subversiva que existia no Seminário. Então chega 68, eles começam a pressionar os 

alunos dizendo: “vocês vão ver só, vocês dizem que nós os professores não temos 

condição de dar a matéria, isso é o que vamos ver. Chegando o mês de junho, a 

gente vai reprovar todo mundo”. Os alunos então fizeram um abaixo assinado 

dizendo que, em face às pressões psicológicas exercidas pelos professores, “nós 

não compareceremos nas provas marcadas para o mês de junho”. Aí a 

Congregação se reúne e resolve expulsar todos os alunos, isso  foi no começo de 

junho. 

 

Foi a primeira expulsão? 

Sim. Aí pelo menos 30 alunos moravam no próprio Seminário, e tomam a decisão de 

permanecer no imóvel. A Congregação dá um ultimato, exigindo que até 30 de junho 

os alunos abandonassem o prédio. Na data foi feita uma assembleia dos alunos, 

fora de lá, e a decisão foi que nós devíamos entregar o prédio e cada um deveria 

voltar ao seu Presbitério, porque os alunos todos estavam expulsos, menos um que 
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não teria assinado os documentos dos alunos contra os professores. O nome dele 

era Nelson Bernardi, um geólogo formado pela USP, da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, que raramente aparecia no Seminário. O Documento da Congregação foi 

publicado no jornal oficial da Igreja, O Estandarte, afirmando que os alunos estavam 

expulsos do Seminário por rebeldia e subversão, e que as aulas com as provas 

continuariam normalmente com os alunos restantes, como se houvesse alunos 

restantes. Os presbitérios que desejassem reencaminhar os seus candidatos de 

volta para o Seminário no mês de agosto deveriam reexaminar esses candidatos. 

Então ficou aquela indagação: “quem volta e quem não volta?”. E eles criaram uma 

lista a partir dos membros do Centro Acadêmico Eduardo Carlos Pereira, da 

Diretoria e mais os alunos presbiterianos que eram meia dúzia mais ou menos. 

Estes alunos não voltariam em hipótese alguma e os demais poderiam voltar desde 

que fossem reexaminados por seus presbitérios e assinassem um documento que 

eles elaboraram. O mês de agosto começa com a volta do pessoal, e alguns 

demoraram mais. O Leontino, por exemplo, conseguiu voltar só no mês de 

setembro, porque eles não queriam o Leontino de volta. Mas pelas regras, o 

Presbitério poderia mandar de volta, e o Presbitério do Nordeste queria que o 

Leontino voltasse. Então eles levantaram umas acusações contra o Leontino, 

dizendo que ele havia cometido assédio sexual contra uma moça em Araçatuba. Aí 

o Leontino precisava primeiro da aprovação do presbitério dele, e ele não tinha 

dinheiro para ir ao nordeste. Foi então que o doutor Carlos Fernandes Franco, que 

era dono da empresa de engenharia onde o Leontino trabalhava como escriturário, 

pagou a passagem de ida e volta dele para o nordeste, para ele pegar a carta de 

recomendação. Eles achavam que o Leontino nunca conseguiria fazer isso, e o 

Leontino chegou com a carta na mão. Quando chegou com a carta na mão eles 

disseram: “mas tem um negócio aqui, de assédio sexual lá em Araçatuba”. Então o 

Leontino fez uma viagem para o interior de São Paulo e pegou uma nova carta com 

o pastor da Igreja de Araçatuba, dizendo que nunca comentou nada, nem assunto 

parecido e nem coisa parecida com ninguém, que não sabia de onde tinha surgido 

aquela história e que a família da moça também desconhecia completamente 

qualquer coisa ligada a um possível assédio sexual (não era esse o nome usado 

naquela época) ou qualquer coisa nesse sentido, e que isso era invenção de 

alguém. Aí o Leontino chega e joga a carta sobre a mesa. Eles ficaram 
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desmontados, e tiveram que receber de volta o Leontino. Isso era mês de setembro. 

[...]  

Olha, tem até um número da revista Alvorada, publicada há uns três anos mais ou 

menos, em que eu faço referência a uma ajuda prestada pela Dona Marta Del Nero 

aos estudantes expulsos do Seminário. Nessa edição há algumas fotografias dos 

seminaristas da época. A dona Marta e o Doutor David, seu marido, eram de 

importantes famílias da 1ª IPI de São Paulo. Me parece que um de seus irmãos ou 

um parente próximo foi pastor anglicano em São Paulo, João del Nero. A ajuda de 

Dona Marta foi a seguinte, em 68 os alunos foram expulsos do Seminário e ficaram 

sem moradia. Muitos que trabalhavam em São Paulo não podiam voltar para a casa 

na época das férias, e não tinham onde ficar em São Paulo. Foram expulsos do 

Seminário e proibidos de ficar nos alojamentos do Seminário. Então a Dona Marta e 

o doutor Davi viajaram para a Europa e eles iam ficar dois meses viajando. Então 

eles cederam o apartamento deles na rua Oscar Freire para um grupo de 

seminaristas ficar morando lá. Ficamos lá eu, Alcides Duque Estrada, Valmir, um 

rapaz que é pastor lá em Pouso Alegre e deve ser aposentado hoje, um rapaz de 

São Francisco do Sul, acho que o Ciro, meu cunhado. Nós ficamos, acho que uns 

dez alunos, morando na casa. E ela era membro da primeira igreja, em São Paulo, a 

Igreja do Reverendo Daily. Quando ela voltou de viajem, nós entregamos o 

apartamento para ela. É claro que ela deve ter pago uns três dias de faxina para 

poder limpar aquele apartamento - 45 dias, dez estudantes morando em um 

apartamento sem limpeza nenhuma. Mas o Daily a chamou e falou: “como que a 

senhora faz uma coisa dessa Dona Marta, são pessoas subversivas, inimigos 

nossos, inimigos da nossa igreja?”. Ela falou: “não, eles são meus amigos, são meus 

afilhados do Seminário, sempre tive o maior respeito por eles. A casa é minha. O 

senhor me desculpe, mas eu dou a minha casa para quem eu quero, não preciso da 

sua autorização para ceder a casa”. Eu recuperei essa história e publiquei uma 

página completa na revista Alvorada, uma homenagem a Dona Marta del Nero, com 

fotografias do Seminário e algumas referências à crise do Seminário. [...] 

As aulas começam “normalmente” no segundo semestre de 1968. Eles começam 

com aquele papo de que seria melhor vender aquelas propriedades, que era longe 

para os professores, longe para os alunos trabalharem no centro. Quase todos os 

alunos trabalhavam meio expediente. Naquela época era muito fácil encontrar 
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serviço de meio expediente. Então terminavam as aulas as 11 horas da manhã e os 

alunos almoçavam rapidamente. Os que estudavam na USP iam para a USP na 

parte da tarde, e os que trabalhavam iam para o centro na parte da tarde. 

 

Isso indica um pouco a origem social dos alunos: eles trabalhavam porque 
precisavam? 

Sim. Até porque recebiam uma ajuda muito pequena de suas igrejas locais, a 

despeito da moradia gratuita e dos estudos serem mantidos por conta da IPIB. 

 

Os alunos não tinham o perfil de elite? 

Não, não tinha esse perfil. Aliás, no nosso Seminário nós nunca tivemos alunos do 

estilo da geração do Rubem Alves. Rubem Alves, parece, tinha feito vestibular para 

engenharia. Ele tinha a opção de ir para medicina, engenharia ou direito, mas 

acabou indo para o Seminário. Mas o perfil do estudante presbiteriano independente 

sempre foi o de pessoa pobre, sem muitas condições. Os presbitérios, fracos 

também, não mandavam dinheiro suficiente para a manutenção deles. Então a 

pessoa tinha de se virar para se manter. Aí o Daily conseguiu convencer o pessoal a 

vender os 24 mil metros quadrados, mas eles vendem 18 mil, a parte toda de baixo. 

Venderam, naquela época, por algo em volta de 400 milhões de cruzeiros. O 

pessoal que comprou aquilo por 400, um mês depois vendeu por 850, que era o 

preço de mercado. Então, mais uns dois meses, a direção da Igreja comprou, à 

prestação, um casarão na rua Artur Prado e o Seminário se mudou para lá.. Ainda 

hoje existe o velho prédio, na esquina com a Santa Madalena, a dois quarteirões do 

Teatro Bandeirantes, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Quando o Seminário 

mudou para lá, eles venderam o prédio principal do Seminário, que ficava em cima 

de quatro mil metros quadrados e venderam para a Associação Evangélica 

Beneficente, a AEB. Com relação à venda do Seminário, de vinte e poucos mil 

metros quadrados, eles deram uma entrada para pagar o prédio da rua Artur Prado. 

Eles tinham comprado o imóvel por 700 milhões ou algo assim, mas para pagar 

parceladamente. Depois, o dinheiro que eles venderam para a AEB, os 400, 500 ou 

600 milhões, não se sabe bem ao certo, esse dinheiro sumiu no vendaval 

inflacionário ou em alguma operação acionária má gerenciada. Nunca mais houve 

notícias concretas e claras do que aconteceuo. Segundo o pessoal da época, o Daily 
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teria investido, no nome dele, na bolsa de valores em fundos de investimento e foi 

exatamente naquele ano que houve uma queda na bolsa de valores.  

 

Esse foi o milagre econômico? 

Realmente, esse foi o período do milagre econômico, de 70 para 71. Então, dizem 

que o Daily aplicou dinheiro no nome dele e o dinheiro virou pó. E logo em seguida o 

Daily morreu num acidente de automóvel próximo de Brasília. Não houve entrada 

nenhuma no inventário dele, o dinheiro não estava no banco. O dinheiro 

desapareceu do mapa. Logo depois disso, o Milton dos Santos foi escolhido como 

tesoureiro. Aí saiu o Roldão, que se aposentou como tesoureiro, e ficou o Milton dos 

Santos. Em uma entrevista que dei ao jornal O Estandarte, de 1987, fiz referência a 

esse assunto, afirmando que talvez quem pudesse esclarecer melhor o que 

aconteceu naquele período seria o Rev. Milton dos Santos. Ele interpretou a 

afirmação como uma acusação pessoal a ele, levantou a possibilidade de uma ação 

na justiça por difamação ou calúnia, mas, aconselhado por outros pastores ele 

acabou deixando de lado essa questão. [...]  

Retomando a questão da volta dos alunos após a expulsão de 1968, podemos 

relembrar que nos dias mais tensos da crise os alunos expulsos decidiram lutar pela 

volta dos que pudessem voltar, a fim de continuar a luta. Mas, a primeira reação do 

grupo foi de não voltar ninguém. Mas daí o próprio presidente do Centro Acadêmico, 

que não mais poderia voltar, até porque ele foi preso político na época de 74 – era 

um engenheiro agrônomo que no Espírito Santo dava sustentação ao grupo do 

Leonel Brizola, e respondia processo na justiça militar por causa disso –, então ele 

jamais voltaria para o Seminário. E por proposta dele nós fizemos uma assembleia, 

numa sala de aula de uma escola que funcionava ali perto do Seminário, no KM 12 

da Raposo Tavares. Alguns colegas nossos que davam aula lá conseguiram com o 

diretor acesso à uma das salas. Ali nós fizemos uma assembleia e decidimos o 

seguinte: “quem conseguir voltar, volta, pressiona os presbitérios para a gente 

manter uma luta continuada contra esse pessoal que está aí. Se a gente se 

dispersar agora, vai queimar todo esse esforço que foi feito (...) e o máximo de gente 

que conseguir, vai voltar”.  

No auge da crise houve um novo aluno que começou o curso em 1968 com alguns 

meses de atraso. Ele se tornou suspeita de ser um agente infiltrado do DOPS. Esse 
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rapaz se chamava Jonas, se matriculou como aluno fora de época e falava que tinha 

apoio do Daily. Ele ficou com a gente até o final e participou de assembleias e tudo. 

Então acho que ele era o agente infiltrado do DOPS, e passava informações. Porque 

quando eu fui preso pelo pessoal do 2º Exército, em julho de 1969, os torturadores 

fizeram referências às reuniões que aconteciam no prédio do Seminário, e a gente 

fazia reuniões nessa época da crise do Seminário, esperávamos todos os alunos 

voltarem dos bancos onde trabalhavam, então ali pelas 9-10 horas da noite 

começavam as assembleias dos alunos, e às vezes iam até 2-3 horas da manhã. 

Nessas reuniões foram redigidas parte das críticas que vieram a constar na 

documentação contra os professores. O tal do Jonas aparece nas fotografias tiradas 

na época. Depois disso ele sumiu e ninguém mais ouviu falar no cara, Jonas 

Evangelista da Silvai. [...]  

Em 68 houve um congresso da Associação Brasileira de Estudantes de Teologia 

(ABET). Esse encontro foi em Campos do Jordão, com o tema secularização. 

Naquela época, no Seminário Anglicano de São Paulo, que funcionava em um 

Colégio na Av. Adolfo Pinheiro, em que o Jacy Maraschim era diretor, houve um 

grande evento de três dias com a presença do Harvey Cox. Tinha sido lançado em 

português o “Cidade do Homem” sobre a secularização, e ele fez as palestras 

preparando os estudantes para esse congresso que iria acontecer em Campos do 

Jordão, como de fato aconteceu. E esse congresso acabou despertando as 

investigações da Polícia Federal. Tudo porque aconteceu dois meses depois do 

congresso em Ibiúna, quando prenderam um monte de estudantes, José Dirceu e o 

pessoal todo da UNE. Daí esse congresso da ABET aconteceu em 68. Participamos 

em dois alunos do Seminário, eu e o Gérson Lacerda.  

Em Julho de 69 eu fui envolvido por um amigo de juventude que tinha sido preso em 

assalto a banco e acabei sendo preso sob suspeita de ter alguma ligação com a 

quadrilha. Tudo por causa de um envelope com uma carta encontrado nos livros do 

meu amigo. Fui parar na Operação Bandeirantes (Oban), notável centro de tortura 

situado inicialmente em um quartel da Rua Manoel da Nóbrega, depois, na Rua 

Tutóia. Depois de 10 dias na Oban fui transferido para o DOPS, e logo mais 

libertado, depois da identificação e fichamento de praxe. Então, quando eu fui preso 

eles fizeram referência a esse congresso da ABET, de Campos do Jordão. Eles 

diziam ter gravações desse congresso. Porém, me lembro que o congresso que era 
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para discutir só a questão da secularização acabou discutindo coisas ligadas à 

política também. Isso em pleno ano de 69, quando eles tinham afastado o Costa e 

Silva, uma junta de três comandantes militares administrava e mandava no País, até 

a escolha do Médici. Foi aí que as coisas pioraram, no período Médici. Esse período 

foi assim, um período complicado para o Seminário. E a gente tinha de conviver 

mais ou menos silenciosamente, embora os estudantes todos não tenham perdido o 

referencial do movimento estudantil da USP, apesar de o movimento estudantil ter 

entrado em uma fase terrível de repressão nessa época. Aí o Seminário se muda 

para o centro da cidade e o número de internos diminuiu porque era menor o espaço 

para o pessoal conviver nesse tempo. Nos anos 70 as aulas já começaram na nova 

sede, na rua Artur Prado. Não era um prédio novo, era um palacete velho. Havia 

sido do pai do Paulo Maluf, que foi criado lá naquele prédio, o “menino prodígio”. 

Esse prédio então sediava eventos que o Daily trazia e ele era muito atuante na 

condução do Seminário, ele e o Rubens Damião. Mas aí em 71-72 os alunos do 

Seminário continuavam muito descontentes com as disciplinas porque os 

professores que haviam sido denunciados em 68 continuavam dando aula ainda. 

Eles haviam dado uma melhorada trazendo o Milton Santos para dar aula de Antigo 

Testamento, trouxeram o Antonio Gouvea Mendonça para dar aula de sociologia. 

Mas, as disciplinas básicas continuavam com os velhos professores. Então um dos 

estudantes fez uma carta aberta e enviou para muitas pessoas ligadas a direção da 

Igreja, denunciando o descaso do Seminário, que não tinha secretaria, que os 

alunos e os formandos não tinham histórico escolar. E isso foi tudo contado nessa 

carta que circulou por vários presbitérios. E o Seminário tinha um quadro de avisos 

com vidro e um cadeadinho, e eles fecharam e desapareceram com a chave.. O 

quadro era do antigo centro acadêmico, mas  a secretária tinha tomado posse do 

quadro para eles, então colocavam os avisos oficiais do Seminário naquele quadro. 

No interior ficaram então as denuncias contra a direção do Seminário contra os 

professores. O quadro foi fechado e a chave do cadeado foi jogada fora. Foi o Uriel, 

eu e o Valdomiro os principais envolvidos na operação. Quando chegou o Rubens 

Damião, reitor do Seminário por muitos anos, ele segurava no quadro de avisos e 

tremia de raiva. Ele não aguentou, meteu a mão no vidro e quebrou o vidro para 

rasgar o papel que estava lá dentro. Então chamaram todos os alunos na 

Congregação de Professores e queriam que os alunos confessassem e indicassem 

quem foi o responsável. Todo mundo comparecia e falava: “eu não sei quem foi, 
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mas concordo com tudo o que foi dito”; aí vinha outro e falava ‘’eu não sei, mas 

concordo com tudo o que foi dito’’. Aí suspenderam as aulas por 15 dias, pois, 

julgavam que os alunos não tiveram a “lealdade suficiente para com o Seminário”, 

indicando quem poderia ter sido o “espírito de porco” que fez aquilo. Eles 

informaram que todos os alunos que não quiseram fazer a declaração que “não era 

ele e que seria fulano”. A promessa é que as aulas continuariam normalmente, só 

que suspenderam todos e não havia alunos para que as aulas continuasse. Então 

essa foi uma das crises que a gente teve em 72. O Abival, antes de terminar o ano 

de 69 ele foi para os EUA fazer mestrado, ficou um ano lá mais ou menos, um ano 

um ano e pouco. Quando ele volta, assume o Seminário novamente, mas o conflito 

entre alunos e professores continuavam. Aquela altura a cúpula da IPI já havia se 

modificado. José Coelho Ferraz era o novo presidente do supremo concílio. Eles não 

queriam o Abival no Seminário, então começaram a fazer uma pressão, e uma das 

formas de pressionar o Seminário foi deixar de pagar o salário para os professores. 

O tio Zé, que era o bedel do Seminário e morava dentro do Seminário; neste período 

se casou a filha do tio Zé, o e Tio Zé não tinha dinheiro para fazer o casamento da 

Filha. Então os alunos levantaram dinheiro para emprestar para o “Tio Zé” (zelador e 

bedel do Seminário) para poder fazer o casamento da filha recebeu empréstimos 

dos alunos que trabalhavam para manter os seus estudos. Tudo isso porque a 

tesouraria da Igreja não mandava dinheiro para o Seminário, e o tesoureiro era o 

Milton Santos. Depois disso o Abival desencantou também. Aí ele assumiu o 

pastorado da primeira igreja com a morte do Sergio Paulo Freddy. O Daily morreu, 

assumindo a direção da 1ª Igreja o Sergio Freddy, que logo em seguida também 

morreu. Não ficou nem um ano no pastorado da igreja. Aí fizeram uma eleição, o 

Abival ganhou e entrou, e não saiu mais, está até hoje, atualmente como “pastor 

emérito”.  

Neste período, os pastores que participaram da oposição em 68 e 72, e depois 

demonstrou descontentamento também com a saída do Abival em 73 ou 74, por aí, 

todo esse pessoal foi entrando para o ministério e agitando em suas respectivas 

regiões bandeiras de renovação eclesiástica. No final dos anos 70, começo dos 

anos 80, a gente formou um grupo de estudos. Grupo Voluntário de Estudos. Acho 

que era esse o nome. Aí nós começamos a fazer uma avaliação critica de todas as 

áreas da igreja, missão, educação, educação teológica e fizemos propostas e 

lançamos a candidatura do Abival para presidente do Supremo Concílio. Como a 
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gente não teria como amarrar a candidatura do Abival junto aos conservadores para 

puxar o tapete deles, a gente convenceu o Abival a aceitar o Rubens Damião como 

vice-presidente da chapa. O Abival acolheu a ideia e o grupo voluntário seria o grupo 

que iria acompanhar todas as decisões que iam sendo tomadas e com a 

organização do Seminário, um dos projetos era o Seminário em Londrina e um 

Seminário em Fortaleza; outro projeto era a revista de educação cristã para a igreja, 

aí que apareceram as revistas Semente, Colméia, Peixinho, Peixinho Junior e outras 

revistas destinadas à catequese. Começamos também com o trabalho para mandar 

missionários para o exterior: foi o Lincon para a Ilha da Madeira, depois para o 

Canadá; mais adiante o Claudio Carvalhaes para os EUA; o movimento de diaconia 

também, com a liderança do Valdomiro, “bombou” a liderança da diaconia na igreja. 

Mas era todo o pessoal que a gente chamava a ‘’turma de 68’’ e aí assumimos a 

direção do Seminário com o Leontino. Só que o “Grupo Voluntários” acabou logo de 

cara sendo extinto, porque nós tomamos o poder, e a ideia era manter o Abival 

como delegado do grupo. Aí o Valdomiro que era o secretario executivo do grupo - 

logo que o Abival tomou posse ele levou o Valdomiro para ser pastor auxiliar dele na 

Primeira Igreja - aí o Valdomiro falou: “Abival nós precisamos... então... já faz um 

ano que você assumiu a presidência, precisamos fazer uma reunião do grupo para a 

fazermos uma avaliação inicial do primeiro ano, o que foi feito e o que precisa ser 

feito”. O Abival disse “Sabe Valdomiro esse negócio de grupo não vai dar mais certo, 

não temos mais necessidade disso, nós já estamos no poder, e agora já dá para a 

gente tocar pra frente”. Aí morreu o Grupo, mas a ideia era o grupo ir criando 

lideranças para ir realimentando o processo, só que acabou morrendo por aí. A 

educação teológica seguiu no casarão até 1975. Em 1975 o Seminário veio para o 

Edifício Eduardo Carlos Pereira, da Primeira Igreja, aí eles acabaram com o 

internato e o curso de Teologia passou para a noite. Tiraram da reitoria do Seminário 

o Rubens Damião e colocam o Mendonça. O Mendonça vem e fica acho que um ano 

e meio ou dois anos, não mais do que isso, e os quatro professores que 

continuavam sendo alvo de críticas dos alunos do Seminário, que eram: Rubens 

Damião, o Wilson Guedelha, o Jair Ribeiro de Melo e o Isaar Carlos de Camargo.  

Foi então que o Abival se tornou presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

mantenedora do Seminário, dona do Cemitério de Congonhas, de onde vem os seus 

recursos. A Fundação recebe solicitação dos alunos para que houvesse uma 

intervenção da Fundação com relação a esses professores que eram criticados 
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pelos alunos que diziam serem eles “fracos”, “que não estudavam”, “não liam” e que 

alguns deles nem “frequentavam uma igreja” que segundo eles seria o caso do 

Isaar. Os alunos repetiram algumas das denuncias feitas em 68 contra Jair Ribeiro 

de Melo e Wilson Guedelha. Eu me lembro de uma brincadeira que fizemos com o 

Guedelha: Houve um vestibular em Mogi das Cruzes para o reconhecimento do 

título de Filosofia, e ele foi reprovado em Psicologia. Ele era professor de psicologia 

no Seminário fazia 15 ou 20 anos e foi reprovado em psicologia! Aí nós mandamos 

um telegrama para ele: “parabéns! excelente nota psicologia Mogi, assinado 

Sigmund Freud”. Guedelha, apesar do sangue espanhol, era brincalhão e levou a 

coisa numa boa. 

 

Esses eram os que faltavam? 

Eram os que faltavam às aulas ou subestimavam a docência. Aí a Fundação resolve 

demitir os quatro, e os quatro fizeram um rebuliço tão grande que conseguiram 

convocar uma reunião extraordinária do Supremo Concílio para avaliar os atos da 

Fundação. Então quando abriu o Supremo Concílio, o Mendonça foi lá e entregou a 

carta dele de demissão, pois o Supremo Concílio estava caminhando para reintegrá-

los, como de fato acabou reintegrando-os. Aí o Mendonça acabou caindo fora do 

Seminário também, isso deve ter acontecido por volta de 77-78 por aí. O Josué 

Xavier assumiu por um mês ou dois meses só até resolver juridicamente a situação. 

Dessa reunião do concílio nomearam uma comissão que seria equivalente a uma 

secretaria teológica; essa secretaria foi entregue na mão do Lutero Damião, que era 

irmão do Rubens Cintra Damião, um pastor bastante conservador, quase 

fundamentalista, e fazia parte o Mario Fava, o Geraldo Sorano que acabou sendo 

nomeado diretor do Seminário. Daí eles assumiram e a congregação não 

funcionava. Então tem um período aí que não tem livro de ata da congregação dos 

professores, nada, porque essa diretoria assumiu a direção do Seminário. E daí eles 

ficam até o Ferraz perder o poder para o Abival. Quando o Abival assume a 

presidência do Supremo Concílio, na mesma reunião foi nomeado o Isaar como 

reitor do Seminário, mas os quatro continuaram. Continuaram no modo de dizer. O 

Sorano era e ainda é muito meu amigo; depois ele passou da IPI do Brasil e foi para 

a Congregação Cristã do Brasil. E o Sorano um dia chama o Wilson Guedelha e fala 

para ele: “Rev. Wilson, eu quero muito ter o senhor aqui do meu lado para me 
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orientar nas decisões que vão ser tomadas e tal, mas não como professor. Os 

alunos não estão querendo o senhor mais, e nem o Jair Ribeiro de Melo, então nós 

vamos fazer o seguinte: o senhor está dando quatro aulas por semana. A gente vai 

pagar as quatro aulas por semana para o senhor e o senhor fica em casa. Não 

precisa nem vir aqui, quando precisar a gente chama o senhor”. Wilson Guedelha 

continuou recebendo pelas quatro horas/aulas até a morte que ocorreu pelo menos 

uns 20 anos depois. Mas, o Jair Ribeiro de Melo falou: “não, eu não quero receber 

nada. Se as minhas aulas não servem eu estou indo embora. Até logo, passem 

bem”. Foi embora e nunca mais voltou. Mas o Wilson Guedelha, até o fim da vida, 

morreu há uns três anos mais ou menos, recebia ainda o dinheiro do Seminário. O 

Seminário pagou uns vinte anos para ele por aulas que ele não dava mas só para 

poder ficar livre dele. O Rubens Damião também desistiu, falou que ia se aposentar 

e não apareceu mais no Seminário. Aí que começa o peíodo do Isaar como Diretor 

do Seminário. Ele assume por uns dois anos mais ou menos, e logo em seguida o 

Isaar morre, quando então assumiu o Leontino, aluno expulso em 1968, que dirigiu o 

Seminário por um período aproximado de 12 anos..  

 

E aí é uma nova fase. 

Aí entra o Seminário em uma nova fase. Essa altura já tinha entrado o Eduardo 

Galasso no fim dos anos 70. O Gérson Lacerda também tinha entrado. Aí em 80 eu 

entrei, e o Leontino também. Então aí foi mudando o perfil dos professores do 

Seminário e foram incorporados também os recém-formados. O Odair Pedroso 

Mateus se formou e logo em seguida também foi dar aula no Seminário. 

 

E essa fase em que você foi aluno, sentiu descaso da igreja com Seminário, 
até que ponto você acha que isso faz parte de um projeto da igreja de não dar 
tanto importância assim para a formação dos pastores ou foi alguma outra 
coisa? 

Eu acho que a IPI, na verdade, nunca deu muita importância para a formação 

teológica. Se você pegar em 1905 quando Eduardo Carlos Pereira consegue 

levantar dinheiro para construir o prédio do Colégio Evangélico e o Seminário, na 

Visconde de Ouro Preto, logo depois tem uns artigos no O Estandarte, e nas 

décadas posteriores também sempre havia. O Seminário, que deveria ser a menina 
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dos olhos da igreja, era desprezado pela igreja. A igreja não contribui, não manda 

dinheiro para o Seminário, seus alunos vivem à míngua, os professores também. 

Depois a gente vai ver uma outra onda de oposição ao Seminário, por volta de 1938-

40, quando um formando Rui Gutierres diz que não tinha posição teológica formada 

com relação às penas eternas e que no Seminário também não se falava nisso, e 

ele sabia que tinha professores que também eram contra essa ideia de inferno por 

toda a eternidade e tal, a imortalidade da alma. Quando ele disse isso, ele jogou 

material pastoso e mau cheiroso no ventilador, e com isso houve um acirramento no 

descrédito da Igreja com relação ao Seminário. Com a crise de 1940, quando o 

grupo intelectual sai, os liberais formam a Igreja Cristã em São Paulo, participando 

dela o Lívio Teixeira, que já era professor da USP nessa época, o Othoniel Motta e o 

Epaminondas Melo do Amaral. Foi então que a elite pensante saiu da IPI do Brasil 

em 1940, e a elite oposta, a dos fundamentalistas, saiu, e fundou a Igreja 

Presbiteriana Conservadora, liderada pelo Bento Ferraz. Quem é que fica no 

Seminário? No Seminário fica o pessoal que, a despeito das enormes qualidades 

pastorais, academicamente não tinha brilho nenhum, que foi o caso do Roldão 

Trindade Ávila e o Adolfo Machado Correia. O Roldão conta num caderno de 

memória dele, que houve anos em que ele dava 12 disciplinas diferentes.  

Mas eu ainda tive aulas com Roldão em 68. Quando eu entrei no Seminário, o 

Roldão e o Machado Correia ainda eram professores. Se aposentaram naquele ano. 

O Machado Correia era meio místico, assim, meio poético. Ele abria, por exemplo, 

João capítulo 1: “O Logos...” Lia a palavra em grego, fechava os olhos e falava: 

“logos... que coisa maravilhosa!”. O pessoal falava: “qualquer dia vai haver um 

arrebatamento e esse velho vai ser arrebatado para o céu, e nós vamos ficar com a 

fama de ter sequestrado ele, porque vai ser duro de provar para o pessoal que ele 

foi arrebatado pro céu”. 

 

Há uma desconfiança, então, com essa ideia da teologia liberal, do movimento 
intelectual, achar que isso é nocivo para a igreja? 

É que isso trás problemas para a igreja. Ensinar teologia para a igreja. O pessoal 

que acaba se tornando vencedor - que o Eber Silveira Lima, chama de pessoal da 

via média - o pessoal da via média que se torna vencedor nos anos 40, é o pessoal 

assim ativista, tipo Carlos René Eggi, pessoal que se preocupa mais com uma 
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efervescência interna da igreja, sem nenhuma preocupação social e sem nenhuma 

preocupação com a ação social da igreja. 

 

O senhor acha que isso ainda é resquício daquela teologia que chega pra 
gente dos EUA, principalmente do sul dos EUA, o movimento espiritualista? 
Porque lá foi a questão da escravidão, porque o pessoal, para poder defender 
a escravidão tinha que justamente fechar os olhos para as questões sociais e 
focar mais nesse aviamento e tal. 

Realmente, isso em parte se deve ao fato de, entre 1861-1865, quando houve a 

guerra da secessão, houve ao mesmo tempo uma sensação nos EUA de que a 

igreja não deve se envolver com questões econômicas e políticas. Então acaba se 

tornando hegemônica a teologia que o Mendonça vai chamar de “teologia cansada 

de guerra”. É um pessoal que se preocupa com o céu, com a salvação da alma 

individual e nada com respeito à terra. 

 

A que a gente atribui a que esse tipo de teologia? No Brasil, se a gente pega a 
época da ditadura militar, acho mais fácil entender, porque isso não foi da IPI, 
foi geral. Todas as igrejas sofreram pressão pra abandonar as questões 
políticas. Agora por exemplo, a gente está entrando em uma fase que talvez 
divida a igreja novamente, que é questão, por exemplo, da homossexualidade. 
Aí existe um grupo conservador que vai falar também que a igreja já tem a 
posição clara na Bíblia, de condenar e pronto. E não tem que se envolver. 
Então é sempre um movimento alienado? 

O pessoal que depois emerge nos anos 60, uma moçada nova nos Seminários 

teológicos, representa uma ultima tentativa da juventude de classe média de ficar na 

igreja. Porque o fim dos anos 60 e a década de 70 toda, a moçada puxou o carro 

das igrejas evangélicas de um modo geral, especialmente a moçada acadêmica, 

formada em faculdade. Então esse pessoal não via mais sentido numa igreja que 

estava atrelada à ditadura militar e não via espaço para a aplicação de uma teologia 

mais envolvida com as transformações sociais e políticas, por que a ditadura não 

permitia e alguns deles se refugiam nos movimentos ecumênicos; caso de Roberto 

Lessa, e outros se refugiam depois nos primeiros cursos de pós-graduação em 

ciências da Religião, que é o caso do Mendonça. Fora da IPI, o Jaci Maraschin, o 
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Prócoro Velasquez, da Igreja Metodista, e outros que não estou lembrado agora. 

Então essas pessoas ficam desencantadas com a igreja. Até 64 a gente encontrava 

congressos, por exemplo, um congresso regional que houve em Avaré, em 62. O 

tema do congresso foi a Reforma Agrária. Mas, com o golpe de 64, se tornou 

impensável esse tipo de coisa. Então o que era a juventude evangélica vai se 

transformando em um grupo de meros adolescentes que se reuniam em congressos 

para cantar corinhos e bater palmas, essas coisas. Não havia mais reflexão séria 

nos congressos de mocidade. Em pleno 1980 se não me engano, em um culto; 

primeiro eles fizeram uma resistência para não fazer o culto de comemoração de 31 

de julho na primeira igreja em SP. Eles alugaram o teatro Cultura Artística, e fizeram 

ao lado da 1ª IPI, na Rua Nestor Pestana, porque o Carlos Rene Egg e outros 

estavam de briga com o Abival, pastor da 1ª IPI. Então fizeram o culto ali. Em uma 

oração que o Coelho Ferraz fez, como presidente do concílio, ele diz mais ou menos 

o seguinte “Ó Deus, livra a IPI das desgraças da teologia”. Havia, portanto, uma 

postura anti-intelectualista na Igreja, mas que ia também para o lado muito prático. 

Então valia mais um pastor formado em um instituto bíblico, do que alguém com 

uma formação teológica. Porque conhecer a Bíblia é suficiente para o pastor e nesta 

época muita gente formada em instituto bíblico invade o ministério da IPI e não só 

aqueles que eram formados em teologia. Então, para que estudar teologia se o 

pastor não precisa disso? Ele precisa só saber movimentar bem a igreja, recitar a 

Bíblia. Então surgem pessoas assim, do estilo do Messias Anacleto Rosa, lá de 

Londrina, que é o exemplo típico: sem formação teológica, mas com profundo 

conhecimento bíblico e uma enorme simpatia pastoral. Eu ouvi um sermão dele. Ele 

recita a Bíblia o tempo todo, não tem nada de reflexões teológicas profundas.  

Agora, dentro do movimento de avivamento espiritual dos EUA, sempre foi muito 

forte a ideia do anti-intelectualismo e do combate à teologia. Tanto que esses 

grupos, depois que vão se desenvolvendo na direção do movimento pentecostal, 

que é uma valorização constante da religião do sentimento, da religião do coração e 

não da religião da reflexão, da teologia. Também na minha época de Seminário, só a 

partir de 70, no Brasil, que os Seminários teológicos começam, alguns deles, a 

conhecer a teologia reformada da Europa. Então nomes como Karl Barth, Brunner, 

Bonhoeffer, Tillich. É aí que esses nomes começam a ser conhecidos. Mas Barth 

escrevia teologia desde 1918. Agora (...) isso não foi só na educação teológica da 

IPI. Se você pegar a IPB a coisa é mais ou menos paralela. As crises são paralelas, 
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o desapreço pela teologia... O Mackenzie, pro exemplo, fica como polo de formação 

teológica, só que os pastores são formados lá em Campinas ou no José Manuel da 

Conceição, [um outro Seminário da IPB em São Paulo]. Mas não havia teologia no 

Mackenzie nessa época. O Mackenzie era uma escola confessional no nome 

apenas, mas na prática e na estrutura ela não oferecia nada na área de teologia. 

Campinas era o lugar onde se fazia a educação teológica. Só que Campinas ficava 

na mão do Boanerges. 

 

A IPI corre o risco de sofrer isso agora, com Santa Isabel? 

Acho que não. Tenho a impressão de que Santa Isabel é um elefante branco que 

não vai dar em nada. 

 

A igreja pode estar vendo com o pé atrás, o reconhecimento do MEC? Achar 
que vai por um caminho mais intelectualizado... 

Um pouco nessa tentativa de colocar gente nova no Seminário agora, é uma 

tentativa de não ir muito para o lado do academicismo. Porque nas criticas que 

foram feitas, quando resolveram fechar os três Seminários... Então a decisão de 

fechar os Seminários tinha muita critica por trás, que ia nessa direção de que a 

igreja não precisa de um Seminário que ensine teologia, exegese, e essas coisas 

para o aluno. No imaginário da igreja a educação teológica deveria ser dada na 

forma de internato, em que você tem a figura da instituição total, trabalhada pelo 

Erving Goffman. Numa “instituição total”: o individuo está ali 24 horas por dia, 

monitorado e controlado. Então, no fim de quatro anos ele sai com aquela cabeça 

formada. Isso deve acontecer, de preferência, afastado do burburinho da cidade e 

sem a oportunidade para o aluno estudar fora em outra universidade e sem o 

problema para ele trabalhar fora também. Então ele fica financiado pela igreja 24 

horas por dia durante quatro anos. Quando ele sai dali, sai um sujeito dentro dos 

critérios exigidos pela instituição religiosa. Então me parece que a intenção, ao 

comprar Santa Isabel era fazer de lá um lugar desses. Já que a igreja não precisa de 

muitos pastores, então mesmo que tenha poucos alunos... só que o projeto de 

transferir o Seminário do centro, reconhecido pelo MEC, para o meio do mato... não 

há transferência fácil para uma Faculdade reconhecida. Tem que abrir um novo 

processo de funcionamento e depois de reconhecimento, e o MEC não vai 
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reconhecer nada que esteja dentro do mato, sem um projeto pedagógico e um 

projeto institucional, que garanta que vai ter gente, que vai ter clientela para este tipo 

de formação acadêmica. 

 

O senhor acha que o reconhecimento, desta forma, é uma vitória desse 
pessoal mais aberto, de achar que com o reconhecimento acaba um pouco a 
ingerência da igreja no Seminário, dá mais liberdade para o Seminário ser mais 
acadêmico? 

Acho que há um pouco disso também. Mas por outro lado, o reconhecimento trás 

uma certa garantia para a continuidade dos estudos. Esse sujeito, com a formação 

do Seminário, pode fazer uma pós-graduação, ter título reconhecido, pode transitar 

em outras áreas como alguém de nível superior com diploma reconhecido. Eu acho 

que garante um pouco este status. É claro que nem todas as igrejas, até mesmo a 

Igreja Católica, não se entusiasmaram excessivamente com o reconhecimento do 

diploma. Sem o reconhecimento, a igreja pode colocar o currículo que ela quiser e 

dar a formação que ela bem entende. Pode ser que seja por isso que a IPB não 

moveu uma palha para reconhecer seu Seminário, com medo da ingerência do MEC 

dentro dos Seminários. E pode ser que seja por isso também que a Igreja Católica 

não tenha entrado nisso de reconhecer os seus cursos. Eu não sei agora , mas na 

Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, aqui em SP, que pertence à 

Arquidiocese de São Paulo, agora está ligada na PUC. Então eu acredito que a PUC 

garanta esse diploma, como guarda-chuva, onde a Faculdade de Teologia Nossa 

Senhora Assunção está inserida. Ao mesmo tempo a Faculdade de Teologia 

Assunção é uma faculdade pertencente à Roma. Então o diploma do pessoal que se 

forma na Assunção, é Sua Santidade o Papa, usando suas atribuições como chefe 

da Igreja, que outorga este diploma. Então ela não precisa de uma legitimidade do 

Ministério da Educação e um carimbo do MEC dizendo que o diploma é válido.  

 

Então, resumindo: a teologia desencanta o mundo e a Igreja se desencanta 
com a teologia? 

Há um fato também que eu e outros professores que temos acompanhado a 

educação teológica nos últimos 30 ou 35 anos no Brasil; a gente nota a questão de 

classe social. Uma decadência educacional dos alunos e de classes sociais 
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também, porque aqui na Universidade Metodista [onde foi dada a entrevista] a gente 

encontra hoje uma quantidade grande de alunos que vem de igrejas avivadas do Rio 

de Janeiro, mas são moços e moças de favelas. É um pessoal com muita dificuldade 

financeira, com uma formação escolar muito precária. Então o famoso nível de 

ensino, que era um trunfo do clero presbiteriano, metodista, está sendo 

desvalorizado hoje com a formação de pastores. Há muitos casos que temos um 

pastor formado no Seminário ou numa Faculdade de Teologia, mas se fosse jogado 

em uma Faculdade séria ele não estaria formado para não dizer que teria dificuldade 

para entrar. 
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ANEXO 8. Entrevista: Abival Pires da Silveira. 

Aluno, professor e deão do Seminário Teológico de São Paulo. Graduou-
se em Filosofia e concluiu Mestrado em Teologia. Reverendo pela Igreja 
Presbiteriana Independente do Brasil, foi Presidente de seu Supremo 
Concílio. 

 

A primeira pergunta é sobre a sua experiência como aluno. Como foi a decisão 
de fazer um curso de teologia? 

A minha infância eu passei em Bofete, que é a minha igreja de origem. Sou natural 

de Bofete, de criança passei esse período todo lá em Bofete, a minha formação 

escolar. A minha adolescência e mocidade eu passei em Botucatu, a minha família 

veio para Botucatu. Eu estou dizendo isso porque foi ali em Botucatu que eu estava 

fazendo o segundo cientifico. Meu objetivo era fazer Medicina. Botucatu era um 

centro, dentre poucas cidades do estado de São Paulo que tinha um instituto de 

educação; eram as instituições educacionais mais avançadas e melhores da época. 

Então, para fazer um instituto de educação, você tinha em Botucatu, e só em 

algumas cidades mais importantes. Então eu vim pra Botucatu para dar continuidade 

aos meus estudos. Eu fiz ali minha profissão de fé. A segunda fase da minha vida 

religiosa se desenrola na minha adolescência na cidade de Botucatu. E quando eu 

estava no segundo cientifico, o Seminário de São Paulo estava saindo de um 

período de crise, difícil, delicada, estava se reafirmando perante a Igreja. Havia uma 

diretoria nova, designada para dirigir o Seminário, e fez parte do programa dessa 

nova diretoria a promoção do Seminário junto às igrejas independentes, para que as 

igrejas conhecessem melhor o Seminário. Era também um movimento de 

despertamento de vocações para o Seminário, porque nessa época... nós 

estávamos numa época em que a oração que se fazia era: “Senhor, manda obreiros 

para a tua Seara! A seara é grande os obreiros são poucos”. Uma falta muito grande 

de pastores. E o deão do Seminário naquela época (o Reitor era o reverendo Walter 

Augusto Ermel) o deão era o reverendo Wilson Guedelha, irmão do reverendo 

Francisco Guedelha, que era o meu pastor em Botucatu. E o reverendo Wilson 

Guedelha saiu com um grupo de seminaristas, tinha um quarteto para fazer esse 

trabalho de promoção do Seminário junto às igrejas, fazer o Seminário conhecido, o 

despertamento de vocações. E eles fizeram um trabalho especial em Botucatu. 

Então foi nessa ocasião que eu tomei a decisão. No meio do trabalho de 

despertamento de vocações eu me senti atraído e ao mesmo tempo chamado. 
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Despertou, de fato, a vocação? 

Exatamente. Despertou de forma vigorosa, forte, a ponto de que meus colegas, 

depois do científico, não acreditavam que eu não iria mais fazer medicina. Eu estava 

deixando de lado o projeto que todos sabiam que eu estava me preparando para 

fazer: ir para São Paulo prestar o vestibular e fazer a faculdade de medicina. E 

mudou totalmente o rumo. Terminei o meu curso em Botucatu, e naquela época 

você fazia um vestibular para entrar no Seminário. Então eu vim pra cá, fiz o 

vestibular no Seminário. Era difícil não entrar, mas o vestibular era também para não 

baratear a formação e as exigências, então você tinha que fazer. Aliás, se não 

passasse no exame não entrava, não tinha jeito. Era uma coisa realmente pra valer. 

Então tinha muita gente naquela época que vinha para o Seminário, porque o 

Seminário facilitava, de alguma maneira, a vinda delas para São Paulo: ter onde 

ficar, onde morar. E assim tinha uma porção de facilidades que o Seminário oferecia, 

mas se eles não estivessem fazendo teologia no Seminário, eles não teriam 

condições. E muitos usaram disso, tentaram usar isso como um trampolim, e 

realmente usaram a formação teológica deles como trampolim para uma atividade 

na vida secular. A maioria partia para o Direito, para o professorado mesmo, um 

curso de formação de professores. Foi nessa ocasião que eu vim para São Paulo e 

o nosso Seminário funcionava ali na Rua Visconde Ouro Preto. Foi em 58, meu 

primeiro ano no Seminário. 

 

Um casarão bonito, pelo menos na foto. 

E realmente era. Eu tinha 17 para 18 anos, na ocasião. Cheguei ao Seminário, eu 

era meio franzino, magro e também tinha cara de menino, tanto que o pessoal botou 

apelido em mim de Marcelino, por causa do Marcelino Pão e Vinho, que estava em 

evidência naquela época. E daí deu um novo rumo na minha vida e na minha 

formação. Sempre tinha a convicção de que estava sendo chamado para o 

ministério, para o pastorado. Havia naquela época um rigor e um zelo muito grande. 

Os seminaristas, os estudantes de teologia precisavam ter muito cuidado com a 

formação perigosa, que na época se acirrava muito com o comunismo, com o 

materialismo, pra você não perder a sua vocação, havia uma proposta muito grande 

nessa direção. 
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Esses autores eram lidos no Seminário? 

Alguns eram, sim. Mas havia uma vigilância muito grande. Eu fiz o primeiro ano do 

Seminário morando aqui no internato. Naquela época a gente morava no Seminário 

e estudava. Eu fiz o primeiro ano do Seminário e pensei: “bom, agora eu quero fazer 

um outro curso”. Desde o início com muita convicção de que não era para fazer 

outro curso para me tornar um profissional para ganhar dinheiro numa área, porque 

pastor ganhava mal. Eu realmente pensei: “eu quero ter uma formação mais sólida e 

quero ter uma experiência fora do Seminário”. Uma coisa é você estudar entre as 

quatro paredes do Seminário, outra coisa é você enfrentar o mundo secular, na 

Universidade. Então eu fiz vestibular no final de 58, na USP, na Faculdade de 

Filosofia, ali na Rua Maria Antônia. Eu estudei ali. E eu entrei no curso de Filosofia. 

Estou contando isso pra você para ter uma ideia da mentalidade da igreja naquela 

época: quando eu entrei na Faculdade de Filosofia, foi um certo baque. O pessoal 

falou “Pô, você entrou na filosofia. ‘Que bom’. Mas também: ‘que perigoso!’”. Tanto 

que o reverendo Wilson, que era o deão, tentou me demover: “Não, vai ser muito 

difícil, você vai perder a sua fé. Se fosse na PUC a gente aceitaria melhor. Não sei 

se você vai aguentar”. Então achavam que eu iria perder a minha vocação e que eu 

estaria partindo para outra. 

 

E o risco de sair da igreja: já tinha saído um grupo dos liberais, pouco tempo 
atrás... 

Realmente, estava acesa ainda essa coisa toda. 

 

Até o Lívio Teixeira foi pra USP, né? 

Foi. Eu fui aluno dele na USP. O reverendo Wilson notificou meu tutor. Ele era meu 

pastor em Botucatu, e veio especialmente para ter um encontro comigo. “Olha, meu 

irmão, o deão, reverendo Wilson, me ligou preocupado. Você entrou na Faculdade 

de Filosofia: é um antro de materialismo e de comunismo. Eu não quero que você 

perca a fé. Não dá pra você desistir, largar?” Eu falei: “Olha reverendo, se o 

Presbitério quiser cortar minha candidatura pode fazer, mas se eu puder continuar 

fazendo o curso de forma independente, eu vou continuar porque é minha vocação. 

Me dê a oportunidade de pelo menos enfrentar. Deixa eu enfrentar pra ver o que vai 

acontecer”. “Mas é exatamente isso que a gente não quer!”. Eu sei que chegou um 
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momento em que eu falei: “Bom, então é o seguinte, vocês se resolvam. Eu não vou 

para de fazer o meu curso! Se o problema é perder a fé, quando mais cedo eu 

perder a fé, melhor, porque será que ela não tem valor pra mim, uma fé artificial que 

não alimenta. Então eu parto pra outra. Acho que os senhores deveriam olhar 

também pra isso: “Bom, vamos ver se o Abival tem vocação; se ele tiver vocação, 

vai permanecer firme”. Então me deram, com muita dificuldade, autorização para eu 

me matricular lá na faculdade, sem cassar minha candidatura. Eu estou dizendo isso 

para você ver a mentalidade da época. Então eu entrei na Faculdade de Filosofia e 

continuei fazendo o Seminário; eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo. Foi ali na 

Faculdade de Filosofia que eu conheci os grandes professores da época. A 

influência dominante era da cultura francesa. Eu fui aluno dessa turma toda. O 

Fernando Henrique estava voltando do doutorado, o Giannotti voltando do 

doutorado, o Ruy Fausto, o Bento Prado Junior, eles estavam chegando, recém-

formados, recém- doutorados, e davam seminários. Tinham os professores 

catedráticos, e eles eram assistentes, eles davam seminários; o trabalho acadêmico, 

acompanhavam e corrigiam. O professor dava um curso em profundidade. Por 

exemplo: um ano, com o Lívio, eu estudei Kant durante o ano todinho. E os 

professores auxiliares davam cursos durante aquele mesmo período. Então Filosofia 

Moderna: você estudava Filosofia Moderna e os auxiliares... Estou contando isso pra 

dizer que eu peguei um período muito bom. Cruz Costa era professor de Filosofia 

Geral, o Lívio de Filosofia Moderna, o Giannotti de Lógica, o Cunha Andrade era 

comunista declarado. O Cruz Costa também era gozador, tirava um sarro da gente. 

O Cruz Costa com o Cunha Andrade, eles apertavam bastante, e sempre tinha o 

lado irônico e gozador. O Cunha Andrade, por exemplo, quando a gente foi estudar 

Bergson, “As duas fontes da moral e da religião”, ele falava ironicamente, era um 

grande professor, mas falava: “O teólogo da classe vai apresentar pra gente o 

seminário sobre esse livro”. Era uma forma de me botar contra pra parede, pra ver 

como eu ia sair. O Giannotti era a mesma coisa. O Florestan Fernandes, não tinha o 

curso de Sociologia ainda, então a disciplina de Sociologia era dada no curso de 

Filosofia. Então eu fiz Sociologia com o Florestan Fernandes e o Fernando Henrique 

era o professor que dava as leituras. O outro que eu queria lembrar era o Porchat. 

Professor Porchat também chegou nessa época. Só pra dar uma ideia pra você de 

como estava se transformando num grande centro. E eu me julguei privilegiado, 

porque pude aliar isso à minha formação teológica, a melhor que a gente tinha, o 



  261

que a gente podia fazer, mas muito precária, muito precária... Então aqui eu tive 

uma formação mais sólida, mais consistente. 

 

E conseguiu unir as duas experiências? 

Exatamente. E prossegui normalmente nos meus estudos. Depois de três anos, 

quando eu terminei o bacharelado, ficou faltando a licenciatura. Então, para o 

pessoal não interpretar mal, e dizer: “Tá vendo? o Abival não tá se apresentando 

para o Presbitério”. 

 

Ia confirmar os temores... 

Exatamente. Então eu fui para o interior. Paraguaçu, Rancharia, Martinópolis. Eu 

pensei: “depois eu faço a minha licenciatura”, mas deixei lá. Fui chamado no 

presbitério. Mas quando eu cheguei lá, veio a lei, a Reforma das Diretrizes e Bases 

da Educação, e eu deixei minha matrícula em suspenso, na Faculdade. Quando veio 

essa Reforma a Faculdade me oficiou: se eu não viesse concluir o meu curso e fazer 

minha licenciatura eu iria perder tudo o que eu tinha feito. Aí que eu vim pra São 

Paulo, já havia começado as aulas. Eu cheguei aqui já tinha quase um mês de aula. 

Retomei então minha vida aqui em São Paulo, depois de fazer um ano de pastorado 

no interior. Foi nessa época que eu cheguei aqui na Primeira Igreja. O reverendo 

Daily estava precisando de um auxiliar, e eu ajudei com as congregações durante 

um ano. Depois o Presbitério Santana me elegeu, eu fui ser pastor em Santana, 

porque eu achei que eu precisava ter a minha experiência, aprender a ser pastor. 

Depois, terminada a Faculdade de Filosofia, o Seminário estava passando por um 

momento muito difícil, muito delicado. Alguns professores antigos, praticamente 

terminando a carreira, e não havendo professores substitutos, renovação. Então me 

convidaram para vir pro Seminário. Eu não tinha gabarito pra isso, mas na igreja não 

tinha também. 

 

A Faculdade de Filosofia ajudou nesse ponto? 

Isso mesmo, somou positivamente. Então vim pro Seminário. Essa era uma época 

que o Supremo Concílio elegia os professores do Seminário.  
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O mesmo com a direção, né? 

Exatamente. Eles nomeavam os professores, por exemplo: vagou a cadeira de 

Hermenêutica, então o Supremo que elegia o professor que iria lecionar 

Hermenêutica no Seminário. E elegia a diretoria do Seminário. A diretoria escolhia 

depois o Reitor, o Deão, e acompanhava a administração do Seminário. Eu tive, de 

um lado, a felicidade e, de outro, a dificuldade, por ser tão jovem. A felicidade foi a 

oportunidade de acompanhar a obra de educação teológica. Por causa disso, eu vim 

para o Seminário em 65. Vim como Deão, substituindo como professor. 

 

Qual disciplina? 

A disciplina primeira foi Sociologia. Queriam me dar Teologia Sistemática. Eu disse: 

“Isso é uma loucura!”. Eu tive mais bom-senso que os professores da época. A igreja 

estava vivendo a crise, modernismo-conservadorismo, ninguém queria assumir 

nada, pois ficaria no centro do fogo cruzado. De um lado era: “Quem sabe? Bom, o 

Abival serve”. Mas no fundo, no fundo, ninguém queria botar a mão no fogo, e 

jogavam você na fornalha ardente. Então eu disse: “Eu aceito ser Deão, mas preciso 

de um ano para me preparar para a disciplina de Teologia Sistemática. E quero ter 

condições de ter uma bolsa de estudos para me preparar fora, porque no Brasil a 

gente não tem pós-graduação na área de Teologia em nenhuma instituição. Então é 

isso: se vocês me garantirem isso, eu aceito o desfaio”. E realmente, eles: “nós te 

sustentamos nesse teu proposito”. Então eu assumi o deonato no Seminário, fiquei 

como pastor dos alunos, e Sociologia lecionando de imediato. Nesse período, nós 

começamos a experimentar um ataque muito forte ao Seminário. Ameaça constante 

de fechar o Seminário, de expulsar professores, os mais visados éramos eu e o 

Antoninho (Antonio de Godoy Sobrinho). O movimento conservador da igreja queria, 

na verdade, mesmo com os professores conservadores no Seminário, Wilson 

Guedelha... eram todos conservadores. Mas havia uma política de tirar os 

professores e colocar ali alguns mais conservadores ainda. Então não estavam 

interessados em saber se a pessoa tinha capacidade, e não estavam interessados 

no trabalho de renovação teológica da Igreja. Na verdade era ganhar um centro de 

poder e fazer do Seminário o que muitos gostariam de fazer. Mas, na verdade, eu 

não diria pra você que havia um grupo de resistência, porque não havia de fato um 

grupo de resistência. Mas os conservadores que estavam no Seminário não queriam 
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perder também a posição e o lugar que tinham. Então enfrentavam essa pressão da 

igreja, pelo menos pra continuar lá. E foi assim esse período. O Seminário tinha 

voltado para a Visconde de Ouro Preto. Em 58, 59 foi ali; e depois em 60, 61 foi no 

Bonfiglioli. Eles venderam o prédio aqui da Visconde de Ouro Preto; aliás era um 

prédio muito bonito. Você pode notar, se pegar uma foto do Seminário, de corpo 

inteiro, você percebe que o Seminário está construído da metade do terreno pra cá. 

São três mil metros quadrados ali. Por quê? Construiu-se essa parte e estavam 

preparando para construir a outra parte. Toda a arquitetura é baseada nisso. Você 

vê claramente que há um corte ali, isso visando a expansão futura do Seminário. 

Mas a direção do Seminário forçou a barra e acabaram vendendo aquilo ali: “Bom, 

vamos abrir um Seminário para ter um futuro lá no Bonfiglioli. Vamos construir um 

prédio apropriado para uma educação teológica, moderno, atendendo os requisitos 

da pedagogia moderna, etc., etc. E também futuramente construir casas para 

professores”. Então compraram um alqueire. E com o produto da venda da Visconde 

de Ouro preto, pegaram e construíram lá. O dinheiro mal deu pra terminar, ficou uma 

boa parte do Seminário sem terminar. Aí foram fazer campanha para acabar a 

construção do Seminário, etc., etc. Mas nessa época de transição foi também a 

época de transição da vida do Seminário. E aí se travou uma batalha muito grande. 

Você deve já ter ouvido... 

 

Você ficou no meio do fogo ali? 

Eu estava como Deão. E foi feita uma reunião do Supremo Concílio. Eu tive a 

felicidade de acompanhar o primeiro Supremo de 62, que foi realizado no Seminário, 

como parte das comemorações da inauguração do Seminário da Bonfiglioli, eu já fui 

representante no Supremo Concílio. E desde então, eu fui em todos os Supremos 

Concílios, menos o de Brasília. Eu já estava na Primeira Igreja, não estava muito 

bem de saúde na época, então eu não fui. Foi o único que eu perdi. Participei de 

todos eles. Mas nessa ocasião veio uma proposta firme pra fechar o Seminário: 

“Vamos fechar o Seminário, reabrir em outras bases, convidar outros professores”. 

Quem liderava esse movimento era o Dr. Seth Ferraz, o reverendo Álvaro Simões, o 

Alvarenga lá de Bauru, outros conservadores. Reverendo Azor Rodrigues, 

Reverendo João Euclides Pereira, esse pessoal todo. O mais aberto desses 

pastores era o Reverendo Satilas do Amaral Camargo, pastor em Curitiba. O único 
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que tinha uma visão mais aberta. Foi feita, assim, uma solicitação para que se 

fechasse o Seminário e reabrisse sobre novas bases, mas o Supremo acabou não 

aprovando. E na ocasião em que eles fizeram essa proposta, fazia parte dessa 

proposta o Seminário sair da ASTE, a Associação dos Seminários Teológicos 

Evangélicos. Porque a gente tinha entrado como instituição fundadora da ASTE. 

Esse é outro ponto, que a direção da Igreja discordava. Não queria, porque era 

contato com movimentos teológicos modernos. A ASTE era a ponte para a 

introdução de uma teologia comprometedora, herética, essa coisa toda. E o Aharon 

Sapsezian era, na verdade, que estava organizando, como Secretário Geral da 

ASTE, querendo dar corpo a uma instituição que pudesse auxiliar os Seminários, 

que reunisse os Seminários para se encontrarem, discutirem suas dificuldades, seus 

problemas, compartilhar experiência, etc. O negócio era sair da ASTE e também não 

permitir essas coisas. Por exemplo: o Antoninho foi ser professor em Arapongas, no 

Instituto João Calvino, e começou a entrar no rol do fogo do inferno aí do Supremo 

Concilio. O Antoninho lá, eu aqui no Seminário de São Paulo. O reverendo 

Alvarenga fez um senhor discurso, sabe? Mas depois que o reverendo Alvarenga 

falou, o Antoninho falou, eu também falei. E a gente, com aquele vigor jovem... eu 

“meti a boca”, aumentei a tonalidade, e uma hora, no auge do meu entusiasmo, o 

reverendo Alvarenga levantou: “Senhor presidente não temos que ouvir mais nada, 

esse moço não tem nada pra falar pra gente, ele está começando agora seu 

ministério, então queria que o senhor presidente o declarasse fora de ordem”. O Dr. 

Seth falou: “Alvarenga, deixa o moço que fale. Depois a gente vê o que vai fazer, 

mas deixe o moço falar”. Acabou a reunião do Supremo, não fecharam o Seminário. 

Mas essa luta entre o grupo radical, fundamentalista e os conservadores, porque na 

nossa igreja a gente tinha os fundamentalistas e os conservadores. Porque, sabe? 

Pensar assim em teólogos mais abertos, mais avançados, não tinha. Isso aqui no 

Brasil vai começar com a vinda do Shaull, essa coisa toda que você conhece. Mas o 

clima não continuou bom. Queriam fechar o Seminário, queriam fechar o João 

Calvino. Pra você ter ideia de como essa luta foi longe, em 69, vai haver um 

Supremo Concilio em Jandira. O Antoninho é diretor do Seminário em Londrina e eu 

estou no Seminário agora lecionando Teologia Sistemática. A coisa retoma, vem um 

processo para minha expulsão, para expulsão do Antoninho que acabou não 

acontecendo. Há uma série de razões aí que você já deve conhecer e saber. Nesse 

período fecha-se o Seminário do Bonfiglioli e a rematrícula do pessoal está 
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condicionada a um termo de compromisso de se comportar bem, e vem alguns 

professores novos, o Ciro Machado, que chegou ali, mas ninguém de expressão. O 

fato é que o Seminário nessa época... foi uma época terrível, porque vem um 

período de revolução, período ditatorial, a perseguição. Eu era deão, eu fiquei numa 

tensão muito grande porque só. Foi criada a Fundação que substituiu a antiga 

diretoria, então o Supremo Concílio elegia a Fundação. A Fundação passou a ser a 

diretoria do Seminário. E nessa época, então, a Fundação passou a gerir os 

negócios da Igreja, vamos dizer assim. Mas não desapareceu em nenhum momento 

esse quadro de tensão. Ele permaneceu sempre muito vivo. Muita dificuldade, muito 

problema, muita desconfiança. O ministério da Igreja também nesse mesmo tom. 

Acho que foi aí que o Antoninho foi em 1967, 1968 fazer um curso. Voltou, daí eu fui, 

voltei. Aí a gente ficou mais perigoso. Porque quando nós fomos para estudar fora, 

na verdade a Igreja tinha esperança de que a gente ficasse por lá. E nós não 

fizemos o doutorado justamente para não prorrogar nossa permanência no exterior 

porque a gente sabia que depois não teria mais clima pra retomar nem para assumir 

nada. Então seria fugir da finalidade para a qual a gente tinha se preparado e 

estudado. Era pra ver se a gente conseguia esse trabalho de renovação do 

Seminário. Foi nesse período que venderam o Bonfiglioli. Foi um retrocesso muito 

grande porque a desculpa para sair da Visconde de Ouro Preto para o Bonfiglioli era 

exatamente porque “é um casarão já velho, não agasalhava mais, em vez de 

construir ali, vamos construir em outro lugar porque não dá para construir muita 

coisa, a gente quer construir casa de professores, etc.”. Venderam, compraram lá, 

quando muito para construir o prédio sede do Seminário, as outras coisas ficaram 

para trás. Esse ano, eu fui para os Estados Unidos, venderam o Seminário. Eles 

venderam o Seminário do Bonfiglioli. E o argumento era voltar pra cidade 

novamente. Você vê que no fundo era jogo político, jogo de poder, mas a desculpa 

era o amor pelo Seminário, o amor pela Teologia e o cuidado e tal. Quando eu voltei, 

tinham vendido o Bonfiglioli, e como parte dos negócios entrou o prédio da Artur 

Prado e ali passou a funcionar o Seminário, foi quando eu voltei dos Estados Unidos 

e reassumi o deonato e a cadeira de Teologia Sistemática. Houve uma relutância 

muito grande para que eu não reassumisse. Havia o pessoal que era contra e outros 

que... Eu vim, reassumi a cadeira de Teologia Sistemática como Deão do Seminário. 

Nisso o Antoninho continuou lá em Londrina. Mas isso aguçou o sentimento de 

intolerância, de perseguição. A revolução toda fazendo aquela onda toda, então eles 
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começaram a fazer uma pressão muito grande, especialmente para a minha saída e 

a saída do Antoninho. Foi quando eu decidi deixar o Seminário, porque você não 

encontrava ressonância do seu trabalho. Na verdade, havia um bloqueio muito forte. 

Eu já tinha vindo aqui para Primeira Igreja e ia continuar com a anuência do 

Conselho, eu continuava lecionando no Seminário. Mas resolvi deixar porque você 

não tinha clima. O reverendo Coelho Ferraz e o novo presidente faziam uma 

pressão muito grande junto ao Dr. Rubens: “Rubens, precisamos mandar o Abival 

embora, precisamos mandar o Antoninho embora”. Então foi um período doloroso 

pra vida a Igreja. 

 

Mas daí você decidiu trabalhar pelo Seminário em outras instâncias? 

 Exatamente. Eu estava como professor lá no Seminário, mas você era, digamos 

assim, subordinado. Tinham as instâncias maiores, que, na verdade, 

acompanhavam. Porque ali você não tomava a decisão; você era, na realidade, 

objeto da decisão que vinha de cima. Em 75, cada dia era um professor que dirigia a 

devocional para os alunos. Eu dirigia na quarta-feira, era o meu dia de dirigir o culto. 

Era em maio de 75. Eu fiz um sermão de despedida do Seminário: “Estou saindo, 

estou me despedindo do Seminário”. E foi quando eu decidi também: “Bom, deixa eu 

atuar nas instâncias que tomam as decisões: Presbitério, Supremos Concílios, 

Sínodos. Então o Antoninho também a mesma coisa, mas sem renunciar e sem 

deixar... Foi quando eu presidi a Fundação por um determinado período, fui 

secretário durante muito tempo. Aí veio a nova fase que a gente tira o Seminário da 

Artur Prado, o casarão lá, do Objetivo, da clínica de Psicologia deles, e a gente traz 

o Seminário para o Edifício para ter condições de funcionar. O Seminário não tinha 

condições de funcionar. Desde que saiu do Bonfiglioli, os livros da biblioteca ficaram 

empacotados. Então não tinha livro pra consultar, para ler. A casa não agasalhava 

mais, a cozinha era uma sala de aula, a copa outra sala. Então voltou a uma 

situação pior que a da Visconde de Ouro Preto. Então houve essa mudança e foi 

quando a gente fez a mudança também no corpo docente, convidando outras 

pessoas como uma forma de provocar um momento novo, uma mentalidade nova, 

uma renovação. Então passa a ter um outro grupo de pessoas colaborando lá no 

Seminário. 
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A recomendação era investir na formação dos professores, no preparo dos 
professores? 

Exatamente. Mas a Igreja nunca... Assim, “de boca” era isso, mas não fazia nada 

para que isso acontecesse. Por exemplo: eu e o Antoninho, a gente pensava assim: 

“Bom, o Xel gostava muito de hebraico, vai fazer o curso de Hebraico e doutorado, o 

Antoninho de Novo Testamento, eu na Filosofia e Teologia Sistemática. Vamos 

firme? Vamos!” Uma espécie de pacto, “não vamos desistir, vamos enfrentar a coisa 

e ir em frente”. Mas o Xel chegou lá, fez o doutorado dele e não voltou, viu que a 

coisa aqui continua feia, ficou por lá. O Antoninho foi e voltou, eu voltei. Mas a Igreja 

não dava apoio nenhum para o trabalho que a gente desenvolvia, sabe? Nenhum. 

Foi quando houve essa mudança aqui pro Edifício anexo à Primeira Igreja. A gente 

começou um novo momento. A Fundação passou a ter um papel mais ativo no 

governo e administração da educação teológica da Igreja. Era o órgão forte de 

ordenação da política educacional, do pensamento teológico da Igreja. A renovação 

do corpo docente, o currículo reavaliado e refeito, essas coisas todas. Isso mexeu 

muito com o establishment na Igreja. Mas por outro lado o Seminário foi se 

fortalecendo. Quando o Seminário veio pra cá tinha 13 estudantes. E a gente 

começou então uma nova fase e o Seminário passou a ter turmas grandes e cresceu 

aqui dentro do edifício. Ficou vinte anos aqui. Então, eu acho que foi a fase que a 

gente conseguiu repensar a Igreja, a missão da Igreja, a promoção do pastorado, do 

ministério, um trabalho junto às igrejas e junto ao Ministério. A coisa acaba 

desembocando na minha candidatura ao Supremo Concilio. Um grupo se uniu 

bastante, “vamos fazer uma espécie de resistência firme dentro da igreja”. Por outro 

lado a gente começou a trabalhar para unir o ministério. Não havia confiança 

nenhuma entre os pastores, um “diz-que-me-disse”, uma desconfiança total. Eu 

tinha até outro dia, uma foto do primeiro congresso dos pastores, o ministério veio 

em peso. Ali a gente começou a criar condições de retomar o projeto da Igreja 

Nacional. Para onde a gente quer ir? Que rumo a gente quer dar e tem que dar para 

a Igreja, nesse momento? Foi um momento, talvez, mais produtivo da Igreja em 

termos de tomar consciência de que a coisa não podia continuar como estava. Já 

tinha um grupo que já havia se formado, pastores jovens e tudo, a gente começou a 

trabalhar essa turma toda. O Leonildo, o Leó (Leontino), o Gersinho (Gérson), o 

pessoal assim, o Assir. Eles falavam que eram discípulos do Abival e do Antoninho. 

Não tem nada a ver isso, era uma forma de envenenar a coisa. Na minha maneira 
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de ver, acho que foi o período mais produtivo da Igreja Independente, de tomar 

consciência do desejo da sua missão, do novo momento que estava vivendo.  

 

Com relação a essa “missão”, tem uma expressão que saiu num editorial do 
Estandarte, ainda um pouco antes, naquele momento de crise, uma crítica dura 
ao Seminário, aos alunos. Era uma crítica velada, porque não dizia o nome da 
pessoa. Mas a frase era a seguinte: “Não concordamos com a infeliz ideia de 
alguém que no Supremo Concílio disse que o Seminário tem que formar para o 
mundo”. Essa ideia da formação para o mundo ou para a Igreja é uma ideia da 
teologia da educação teológica, da missão. Nessa mesma linha, a sua biografia 
pessoal teve um período de se aventurar pela política e tudo mais. Essa 
missão, isso se dá a despeito da formação teológica ou por causa dela? 

Eu acho que as duas coisas. A despeito, na medida em que você tinha uma 

educação teológica totalmente alienada. A Igreja estava voltada para ela mesma, 

olhando para ela mesma e assim mesmo ela não se via bem. Por outro lado, um 

grande desafio. Modéstia à parte essa frase que você citou é minha, e isso que 

descontentou o Alvarenga e tudo: “A educação é pra Igreja e não para o mundo”. A 

gente falava em termos de “a gente está vivendo um mundo novo, um mundo de 

transformação, modificação”. A missão da Igreja tem que responder à altura as 

exigências e necessidades de um novo mundo. O mundo estava sendo 

redesenhado, e com isso o Protestantismo também. O Conselho Mundial de Igrejas 

é uma proposta de um redesenho da Igreja no mundo. O pessoal ficou incomodado 

com isso tudo. Pra você ter uma ideia: Barth... na Igreja Independente, primeiro 

ninguém conhecia quem era Barth. Depois começou a conhecer informações 

distorcidas sobre Barth. Então pra você ter uma ideia, tinha as obras de Barth aqui 

no Seminário, quando a gente estava estudando, mas era guardada à chave, você 

tinha que pedir autorização especial para ler, e eles iam decidir se deixavam você ler 

ou não deixavam você ler. E era em francês ainda, os textos de Barth. 

 

Em 1986, o Seminário publicou uma série de estudos sobre Barth, que já era 
época da gestão nova. 

Que era exatamente para o pessoal saber quem era. Porque o pessoal falava a 

famosa frase de Barth, “o jornal e a Bíblia”, essa coisa toda, todo o período dessa 
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confusão toda que a Igreja estava passando. Eu acho que nessa retomada a gente 

fez um trabalho, primeiro, de pacificação da Igreja. A Igreja tomar consciência de 

que ela tinha que mudar. Era fundamental, mas para isso ela precisava ter uma 

consciência da condição dela, do estado dela, situação dela. Depois a necessidade 

de uma nova educação para um novo tempo, quer dizer o tipo de educação 

teológica que se estava ministrando não respondia às exigências e necessidades de 

um novo mundo, e também da própria realidade da Igreja no mundo. E tinha 

também o movimento Ecumênico que era outro... 

 

Problema? 

Exatamente, diabólico para a Igreja. O pessoal via assim o Conselho Mundial de 

Igrejas. Em todo o Supremo Concílio tinha briga. Só agora, mais recente, quando já 

não fazia mais sentido ficar membro do Conselho Mundial de Igreja, se tornou 

irrelevante, foi quando a Igreja acabou entrando. Nesse período a gente então deu 

ênfase de que precisava formar um ministério com uma nova mentalidade, uma 

nova capacitação. Porque a Igreja não preparava liderança, não estava preocupada 

com liderança, nem estava preocupada em capacitar os pastores para um novo 

momento na vida da Igreja. Foi quando a gente resolveu dar uma atenção especial 

em Educação Teológica. Acabamos abrindo Londrina, Fortaleza, e não foi 

gratuitamente. Fortaleza: o objetivo era exatamente abrir um espaço para que a 

Igreja Independente acontecesse no Norte, Nordeste. Nós não tínhamos igreja lá. 

Tínhamos “igrejolas”, sem ser pejorativo, mas estava morrendo porque ela não era 

parte do corpo, ficava lá esquecida, isolada. Então, plantar um Seminário lá, o 

objetivo não era só a educação teológica. Era você ter um polo de irradiação de 

influência na vida da Igreja. Então ali o ministério podia se encontrar, os 

Congressos, os Seminários. 

 

E evitar também que alguém visse pra cá estudar e não voltar. 

Acontecia isso mesmo. Inclusive o próprio Leó, que tinha uma consciência muito 

grande, foi, mas logo voltou. E outros que vieram e por aqui ficaram. Os únicos dois, 

extraordinários, que foram fiéis, acabaram de se formar no Seminário e voltaram, 

sempre ficaram por lá e lá lutaram com toda dificuldade e limitação, e a Igreja deve 

muito a esses dois, o Jonathan e o Adiel. O Adiel lá no Maranhão e o Jonathan em 
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Aracajú. Tinha o Presbitério Norte e Nordeste, mas não fazia reunião no ano porque 

não tinha condição de promover uma reunião. Como fazia essa reunião? Então a 

Igreja praticamente inexistia, né? Você não tinha uma presença. Lá de Londrina, na 

minha maneira de ver, quando a gente organizou, tinha tomado uma decisão. O 

grupo mais avançado da Igreja tinha levado uma proposta para o Supremo e o 

Supremo aprovou, e o Ferraz boicotou. Ele estava como presidente do Supremo 

Concílio, foi reeleito aqui no Supremo de Osasco. Ele não deixou criar Londrina. E 

eu fiz cumprir. Fortaleza foi um transplante, difícil. O pessoal começou a estranhar: 

“é o Sul invadindo”. Eles não tinham gente preparada pra assumir o Seminário. 

Então teve que levar Diretor daqui, a gente nomeou um Deão de lá, embora não 

estivesse muito preparado, para dar uma credibilidade para a região, para eles 

participarem de todo esse processo.  Paralelamente a isso tudo, vem também uma 

mudança de mentalidade da Igreja. Na medida em que você estava promovendo 

todas essas coisas, no fundo, no fundo, você está promovendo um momento de 

reflexão teológica da Igreja. A formação antiga, a educação ultrapassada, isso tudo 

precisava ser superado, e você nem sempre tinha pessoal preparado para fazer 

essas mudanças. Foi quando a gente pediu, se socorreu do reverendo Takiya, de 

Novo Testamento, da Metodista Livre, Sumio Takatso, o Pater Nostro. Então a gente 

convidou algumas personalidades que ajudavam a dar mais visibilidade para o 

Seminário, mais credibilidade ao Seminário, uma formação mais consistente. E 

comprometida com a Igreja também. Porque o Seminário não era um órgão para se 

sobrepor à Igreja, para ser superior à Igreja, mas servo da Igreja, para servir, um 

instrumento à serviço da Igreja. Então, foi quando a gente também deu uma ênfase 

muito grande à Teologia da Missão e à missão da teologia. Tillich. Eu trabalhei 

nessa época muito com Tillich, para um despertamento nessa direção. 

Paralelamente a gente promoveu encontros de Educação Teológica, debates. A 

gente não podia avançar e começar com uma dose muito forte, senão você matava 

o doente, né?! Então a gente pegou um pessoal meio evangelical, o René Padilha, 

Orlando Costa, e outros. Era uma forma de você botar o ministério da nossa Igreja 

em contato com novas ideias, mas não tão agressivas porque não suportariam, e 

não viriam. Era uma forma também da gente fugir, pois eles falavam: “Bom, o Abival 

vai dar uma palestra sobre isso, o Antoninho sobre isso, Fulano sobre isso: Não 

vamos, pois o Abival é modernista, o Antoninho é modernista”. Então a gente não se 

expunha. Era melhor você trazer alguém, porque o pessoal não sabia direito quem 
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era o Orlando Costa. Quando descobrisse quem era Orlando Costa, o Orlando 

Costa já teria dado seu recado sem o preconceito. Porque as pessoas que 

conheciam tinham preconceito: “Esse pessoal não tem nada a dizer pra gente”. E 

depois, nessa caminhada toda, a gente teve várias propostas que nunca, vamos 

dizer assim, nunca pegaram porque não correspondiam realmente às necessidades 

da Igreja. Então, teve uma época que a Igreja fazia Seminário de cinco anos. Depois 

Seminário de três anos. O reverendo Daily em, determinado momento, criou: 

“precisamos criar o ministério caboclo”. Na verdade era uma demagogia para tentar 

contentar os conservadores e fundamentalistas da Igreja: ministério caboclo, da 

Igreja brasileira, evocando Eduardo Carlos Pereira, mas de uma forma que era mais 

ideológica do que qualquer outra coisa. Mas ninguém, na verdade, preparado para 

dar um curso pra valer. Então continuamos, de certa maneira, com alguma 

dificuldade nessa área. Aqui nós abrimos, acho que nós abrimos um espaço novo 

para a Igreja. Com o espaço novo, veio também a ideia de que precisava mudar, 

precisava dar um salto de qualidade tanto na vida da Igreja, quanto na educação 

teológica especificamente. Mas eu acho que nós estamos, assim, numa 

encruzilhada delicada. Eu acho que o nosso Seminário está deixando muito a 

desejar em termos de equipar o ministério da Igreja para um momento novo também 

na vida da igreja. 

 

Eu estou tentando entender o papel da Educação Teológica. 

Os outros Seminários não tiveram muita chance. Eu acho um erro estratégico fechar. 

Londrina até que você aceita, porque você pode, daqui do Seminário de São Paulo, 

perfeitamente atender essa região toda. Mas acho que Fortaleza foi um erro 

estratégico da Igreja, o fechamento do Seminário lá. A Igreja vai sofrer um 

retrocesso, vai sofrer um retrocesso muito grande. Porque o Seminário, acho, 

exerceu um papel muito bom nesse sentido, foi muito positivo. Por isso eu acho que 

a Igreja perdeu a visão: porque a Igreja no Norte e Nordeste é outra Igreja. Outra 

realidade, outro contexto. E você fechando o Seminário lá, você fechou a porta do 

futuro da própria Igreja. Numa reunião que me convidaram para conversar um 

pouquinho sobre esse assunto, eu falei: “Olha, fechar o Seminário de Fortaleza é 

fechar a Igreja Independente no Norte e Nordeste”. E a médio e longo prazo é isso 

mesmo. 
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Dos formados no Seminário, muitos continuaram seus estudos, e isso 
acontece mais a partir dos anos 80. Houve essa preocupação? 

Realmente houve. Porque a gente teve mesmo uma preocupação nessa direção, de 

que era preciso preparar a liderança, especialmente na área de preocupação 

teológica, na área de missões. O que acabou acontecendo com os centros de 

treinamento missionário na área de Teologia, com a abertura dos dois outros 

Seminários. Então houve realmente uma política que, modéstia à parte, eu 

incentivei. Através da Fundação Mary Speers. Se você pegar o Jornal Visão, nós 

ajudamos mais de cem candidatos à pós-graduação. Muitos fizeram mestrado, 

muitos fizeram doutoramento. Fruto exatamente desse apoio e dessa ênfase. Alguns 

indo para o exterior para aprender inglês e ganhar experiência. Alguns desses 

“vingaram”, pra usar a linguagem do caboclo, né?! Outros resolveram ficar por lá. 

Outros acabaram não tendo condições. Mas é isso que a gente precisa realmente. 

Quais são as áreas mais críticas e que a Igreja precisa dar apoio, precisa formar. 

Não é deixar isso aleatoriamente, por acaso. Então, precisamos formar gente nessa 

área. Vamos dar apoio? Vamos! Então, o que é que precisa? Ter condições aqui no 

Brasil. Agora no Brasil a gente tem condições de muita coisa. Primeiro não tinha. 

Quando assumi a direção da Igreja, por exemplo, o Instituto Ecumênico de Pós-

Graduação de Rudge Ramos foi uma luta da gente. Eu participei muito dessa luta, 

de ter Centro de Pós-graduação. Então o Jaci Maraschin, Julio Sant’Ana, o 

Mendonça, o Milton Schwantes. Eu acompanhei todo esse pessoal e presidi o 

conselho do Instituto Ecumênico de pós-graduação durante dez anos. O objetivo era 

o quê? Formar gente na área de Educação Teológica para servir os Seminários. 

Fosse na Metodista, no nosso, no luterano. Assim, não é querer se gabar, não tem 

nada disso. Mas eu tive o privilégio de instalar o Instituto Ecumênico de Pós-

Graduação no Seminário Luterano, em São Leopoldo, como um campus do Instituto 

de pós-graduação aqui na Metodista. 

 

E é uma referência. 

Exatamente. E daqui a gente deu o apoio para que lá, em São Leopoldo, se 

preparasse, se capacitasse, se habilitasse pra pleitear o reconhecimento do MEC. E 

o Mackenzie... o Mackenzie, agora tem outra mentalidade. Mas eu falava: “O 
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Mackenzie tem tudo para ter um Centro de Pós-graduação na área de Teologia, tem 

uma infraestrutura”. Custou, mas depois eles instalaram, só que com a mentalidade 

dominante, mentalidade fundamentalista, quase que reacionária, nos Estados 

Unidos. Um posicionamento ideológico, não teológico, totalmente ultrapassado, e 

financiado por grupos americanos ultraconservadores que tem interesse em fazer 

isso no terceiro mundo. 

[...] 

 

E como você se sente em relação ao seu trabalho? 

Eu cumpri minha missão. Missão cumprida! 
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ANEXO 9. Discurso proferido pelo representante dos alunos perante a 
comissão de professores (1968) 
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ANEXO 10. Relatório dos alunos de avaliação dos professores 
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ANEXO 11. Carta dos alunos ao Reitor 
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 ANEXO 12. Comunicação de expulsão dos alunos (1968) 


