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RESUMO 

 

 

 Analisamos a presença protestante na perspectiva da literatura de cordel 

produzida nos estados de Pernambuco e da Paraíba, entre as décadas de 

1890 e 1930, cujos folhetos traziam como tema, entre outros assuntos, 

discussões entre católicos e protestantes. Os estudos que trataram da 

penetração protestante no Brasil ainda não contemplaram o uso dos cordéis 

como fontes para análise da inserção missionária dos cristãos reformados no 

Nordeste, tampouco nos referidos estados, para a qual pretendemos contribuir. 

Em nossa análise dos cordéis, percebemos que os cordelistas, ao versejar 

sobre a presença e a pregação protestantes, recorriam a fontes escritas e à 

tradição oral do Nordeste. O recurso às fontes letradas evidenciou-se por 

certos argumentos contrários aos reformados, cuja similaridade com o discurso 

oficial da igreja católica demonstramos. Da mesma forma, discutimos a 

relevância da tradição oral nos cordéis que polemizavam sobre a presença dos 

cristãos reformados, apontando os elementos presentes nos argumentos 

antiprotestantes relacionados à religiosidade e à escrita e vocabulário 

populares. A relevância destas duas tradições, a letrada e a oral, nos ditos 

cordéis, indicou, de acordo com nossa interpretação, a ocorrência da 

circularidade cultural, conceito presente em nossa abordagem ao longo de toda 

a dissertação. Por fim, na análise da presença protestante, nos estados acima 

citados, através do discurso dos cordéis, percebemos também uma 

caracterização específica dos protestantes feita pelos cordelistas, os quais 

destacavam a rejeição do culto a Maria, aos santos, o uso de imagens  (a 

cruz), a polêmica em torno da posse e leitura da Bíblia protestante e a 

descrição pejorativa dos protestantes.  
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ABSTRACT 
 

 We analyze the view on the protestant presence produced by the cheap 

literature in the states of Pernambuco and Paraíba between the 1890s and the 

1930s, whose booklets had as their themes, besides other subjects, debates 

between catholics and protestants. Until now, the studies which have 

approached the protestant insertion in Brazil have never draw attention to the 

use of cheap literature as sources to the analysis of the missionary insertion of 

the Christian Reformation in the Northeast of Brazil, neither in the referred 

states, for which we hope to contribute.  Analyzing the cheap literature, we 

notice that the authors, when they deal with the protestant presence and 

preaching, resort to written sources and to the Brazil's Northeast oral tradition. 

Their resort to written sources became evident by some contrary arguments to 

protestants, whose similarity with the official speech of the Catholic Church we 

intended to demonstrate. We also discussed the relevance of the oral tradition 

in the cheap literature which criticized the protestant presence, indicating the 

importance of the features in the anti-protestants claims related with popular 

devotion, writing and vocabulary. The relevance of these two traditions, the 

written and the oral, on the cheap literature that we studied, indicated, 

according to our interpretation, the occurrence of the cultural circularity, concept 

that has been used in our dissertation. At last, analyzing the protestant 

presence, on the quoted states, by the cheap literature discourse, we notice an 

specific characterization of the protestants made by the authors of cheap 

literature, which accentuated the denial of Mary's cult, of the saints, the use of 

icons (the cross), the discussion about the ownership and the reading of the 

protestant Bible and the depreciative description of the protestants. 
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“Tudo isso não seria possível sem uma grande 
dose de verdadeiro amor fraternal pelo nosso 
patrício do interior, cujo retrato, através do falso 
humorismo das charges literárias e das revistas 
teatrais de uso nos palcos cariocas, por 
excelência, era unicamente o do bestalhão, 
eterno motivo de troça e de desprêzo das 
pseudo-elites nacionais.” 
 
“Fui intransigente na defesa do sertão 
esquesido, do sertão ridicularizado, do sertão 
caluniado e só lembrado quando dêle se quer o 
impôsto nos tempos de paz ou o soldado nos 
tempos de guerra. E foi sobretudo contra o labéu 
de cretinice do sertanejo nordestino que orientei 
a minha documentada contradita: em todo o meu 
Cantadores e nas conferências que proferi, de 
Norte a Sul, pus o melhor dos meus empenhos 
em fazer ressaltar a acuidade, a destreza de 
espírito, a vivacidade da desaproveitada 
inteligência sertaneja, de que os menestréis 
plebeus são a expressão bizarra e esquecida, 
apesar de digna de estudos1.”  

                                                           
1 MOTA, Leonardo. Violeiros do Norte: poesia e linguagem do sertão nordestino. Ceará: 
Imprensa Universitária do Ceará, 1962, p. 177. 
 

 6



AGRADECIMENTOS 

 
 
A Deus porque inclinou para mim os seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei 

enquanto eu viver (Salmos, 116.2). 

À professora Maria Angélica Soler, pela disponibilidade na orientação e pela 

confiança que depositou nesta pesquisa. 

A Gustavo Acioli, minha eterna gratidão pela dedicação e cumplicidade.  

A Tita, pela solidariedade fraternal. 

A Shizuko Higashi e Eduardo Moreira, pois em todo o tempo ama o amigo; e na 

angústia nasce o irmão (Provérbios, 17.17). 

Aos amigos do Recife que, mesmo longe, se fizeram presentes, Alberon 

Lemos, Anna Elizabeth, Flávia Lima, Luanda Ferreira e Marjone Leite.  

A professora Dr. Teca Didier, pelas conversas que enriqueceram a parte 

teórica deste trabalho, assim como pelos empréstimos de livros de sua 

biblioteca.  

Aos professores Dr. João D. Passos e Dr.  Edin S. Abumanssur que 

participaram da banca de qualificação trazendo contribuições valiosas. 

Ao professor Dr. Maurício Broinizi, pela credibilidade.  

A professora Ivone Maya, pelas sugestões de alguns títulos de cordéis 

importantes para esta análise.  

A meu pai Rogério e a Mauricéia, pelo investimento e pela paciência 

A minha mãe Nilza e meu irmão Thiago, pelas constantes orações.  

A Fundação Casa de Rui Barbosa, pela presteza em fornecer os cordéis para 

nossa pesquisa. 

A CAPES, pelo apoio a esta pesquisa. 

 7



SUMÁRIO 
 

Introdução...........................................................................................................  09 

CAPÍTULO 1: Verso, Fé e História: o Cordel e Manifestações Religiosas no 
Brasil ...................................................................................................................  18 

1.1. A Presença da Circularidade Cultural na Produção do Cordel ...............  18 

1.2. A Inserção dos Protestantes em Pernambuco e na Paraíba: Ações e 
Reações ..............................................................................................................  33 

1.3. A Igreja Católica e a Laicização Republicana no Brasil...........................  41 

CAPÍTULO 2: O Livro da Nova-Seita: Debates em Torno da Difusão e 
Recepção das Bíblias Protestantes..................................................................  48 

2.1. Pioneiros da Evangelização Protestante no Brasil: as Sociedades 
Bíblicas ...............................................................................................................  48 

2.2. Embates Religiosos na Imprensa: Discussão em torno das Bíblias 
Protestantes........................................................................................................  54 

2.3. O Livro da Nova-Seita .................................................................................  61 

CAPÍTULO 3: O Protestante de Corpo e Alma: a Descrição Pejorativa e as 
Divergências Dogmáticas .................................................................................  75 

3.1. A Polêmica sobre o Culto de Maria............................................................  75  

3.2. Os Nova-Seitas: Descrição Pejorativa sobre os Protestantes ................  86 

3.3. Imagens de Madeira: a Questão da Iconoclastia......................................  97  

Considerações Finais ........................................................................................ 107  

Fontes ..................................................................................................................111 

Bibliografia.......................................................................................................... 114    

 8



INTRODUÇÃO 

 

 

A origem desta pesquisa remonta ao nosso estudo sobre 

protestantismo, iniciado na graduação, que culminou na elaboração de nossa 

monografia para a conclusão do curso. Some-se a isso a nossa participação 

como membro da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina 

(CEHILA). Nesta, a presença em congressos e debates fomentaram nosso 

interesse pela pesquisa do protestantismo no Brasil. Por fim, a leitura de uma 

bibliografia pertinente ao tema e o aprofundamento da análise de fontes 

resultaram no projeto de pesquisa que desenvolvemos no mestrado. 

As denominações protestantes já fazem parte da sociedade brasileira e 

de suas manifestações de caráter religioso. Desta forma, cremos ser de 

interesse estudos sobre a presença dos protestantes no Brasil. Por outro lado, 

na historiografia nacional são raras as obras que abordam a presença e 

atuação dos protestantes no país. Salvo alguns clássicos que abordam o tema, 

quase sempre circunscritos ao século XIX, e a produção no campo teológico, 

há muito a ser estudado. Esta produção fica mais rarefeita quando se trata da 

chegada e atuação das comunidades protestantes nas regiões Norte-Nordeste 

do país. 

Em vista disto, escolhemos um aspecto que nos parece passível de 

aprofundamento no que se refere à presença protestante no Nordeste. Nossa 

pesquisa tem por objetivo analisar a presença protestante na perspectiva da 

literatura de cordel, entre 1893 e 1936, nos estados de Pernambuco e da 

Paraíba, mais especificamente, no momento do contato entre o protestantismo 

e o catolicismo romano num contexto de laicização da sociedade brasileira. 

 Nossa aproximação do tema do protestantismo no Brasil deu-se pela 

leitura da obra imprescindível de Émile Leonard, O Protestantismo Brasileiro2. 

Este estudo foi o primeiro a proporcionar uma visão geral da presença 

protestante no Brasil, desde a chegada, no século XIX, a meados do século 

XX, fazendo uma análise comparativa entre o período que antecedeu o 

                                                           
2 Idem. O Protestantismo Brasileiro. Estudo de Eclesiologia e História Social. 2ª. ed. Rio de 
Janeiro: JUERP; São Paulo: ASTE, 1981 [1ª. ed. 1963]. 
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protestantismo na França e no Brasil. Este livro tornou-se leitura obrigatória 

para todos os subseqüentes estudiosos do tema. 

 O historiador Émile Leonard, quando professor na Universidade de São 

Paulo, deu continuidade aos estudos sobre o protestantismo que já havia 

iniciado na França, seu país de origem. Na obra acima citada, chamou-nos a 

atenção sua análise das várias formas de rejeição aos protestantes pela 

população, entre elas canções populares registradas em Alagoas nos anos 

1920 e os cordéis com temática antiprotestante3. Segundo o autor, a existência 

destes últimos era tema que merecia ser estudado. 

A escolha do período deve-se à cronologia da produção dos cordéis, 

como esclareceremos mais abaixo. Justifica-se, ainda, por ser neste momento 

que ocorre na igreja católica no Brasil, primeiramente, a fase de Reorganização 

católica iniciada com a separação entre a Igreja e o Estado, sendo esse 

período marcado pela definição doutrinária e pela reação polêmica4. No 

segundo momento, já na década de vinte, predomina a denominada Reforma 

Católica, marcada pelo esforço para que a fé católica voltasse a ser um dos 

elementos constitutivos da sociedade 5.  

No lado protestante ocorre a intensificação da presença missionária no 

Nordeste6, partindo das capitais para o interior, talvez como conseqüência do 

denominado movimento "evangelical". Os objetivos principais do movimento 

evangelical eram a unificação da mensagem religiosa e a recuperação e 

preservação da força das denominações protestantes, enfraquecidas pelos 

efeitos do racionalismo e das rivalidades entre as mesmas, o que as tornava 

vulneráveis diante da Reação Católica7. As denominações protestantes 

envolvidas neste movimento vieram ao Brasil com o objetivo de pregar a 

doutrina do cristianismo reformado. 

                                                           
3 Ibidem, p. 109-10. 
4 MOURA, Odilão. Idéias católicas no Brasil – direções do pensamento católico do Brasil no 
século XX. São Paulo: Convívio, 1978, p. 17. 
5 AZZI, Riolando. A neocristandade – um projeto restaurador. História do pensamento católico 
no Brasil. vol. V. São Paulo: Paulus, 1994, p. 24. 
6 Entenda-se que, aqui, temos o cuidado de precisar que o "Nordeste", tal qual o concebemos 
hoje, não se torna uma região configurada no imaginário e discursos nacionais senão nos anos 
1910, conforme argumenta Durval Muniz de Albuquerque Júnior. A Invenção do Nordeste e 
outras artes. Recife: FUNDAJ/ Massangana; São Paulo: Cortez, 1999. 
7 MENDONÇA, A. G. de; VELASQUES FILHO, P. . Introdução ao Protestantismo no Brasil. São 
Paulo: Loyola, 1990, p. 15. 
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A escolha dos estados de Pernambuco e da Paraíba está relacionada à 

produção dos cordéis que utilizaremos como fonte para nosso estudo, pois os 

cordelistas que produziram durante as quatro primeiras décadas republicanas 

viveram nestes dois estados8. 

Ao longo da última década do século XIX e da primeira do século XX, no 

estado da Paraíba começam a ser produzidos pequenos folhetos que davam 

forma impressa a composições orais. São estes folhetos os primeiros 

exemplares do que veio a se chamar literatura de cordel. A pesquisa se deterá 

na analise da produção de cordelistas Leandro Gomes de Barros, João 

Melchiades Ferreira da Silva, João Martins de Ataíde, Manoel Camilo dos 

Santos e Severino Borges Silva. Todos estes autores produziram cordéis sobre 

o protestantismo. 

Entre os cinco cordelistas cujas obras analisaremos, é, sem dúvida, de 

Leandro Gomes de Barros o maior número de cordéis arrolados. Foram onze 

cordéis catalogados deste autor que chegou a ser denominado por Carlos 

Drummond de Andrade de “príncipe dos poetas brasileiros”. João Melchiades 

terá apenas dois cordéis analisados, apesar de sabermos que este autor 

produziu outros cordéis com o referido tema mas, mesmo após uma minuciosa 

pesquisa, não foi possível encontrarmos os demais cordéis. Os três últimos 

cordéis analisados consistem num de autoria de João Martins de Athayde, cujo 

título é O advogado da religião, no qual, em defesa da igreja da católica, o 

autor toca na tema do protestantismo, um outro de Manoel Camilo dos Santos, 

que se intitula A discussão de Manoel Camilo dos Santos com um protestante. 

Por fim, A discussão de um crente com um católico do poeta Severino Borges 

da Silva. 

Devemos registrar que utilizaremos, para facilitar a leitura do texto, os 

termos protestantes e cristãos reformados para nos referirmos aos membros 

das igrejas anglicana, congregacional, presbiteriana e batista, denominações 

abordadas na pesquisa. Sabe-se o quão difícil é encontrar um termo ou 

                                                           
8 "Existiam 21 tipografias que imprimiam folhetos entre 1904 e 1930, sendo Recife e a Paraíba 
os centros quase exclusivos de produção e impressão no período. Recife contava ao todo com 
dez tipografias que faziam folhetos, a Paraíba, com quatro: entre elas, a Popular Editora de 
Chagas Batista na capital, e a de Pedro Batista em Guarabira. Havia ainda outras, em 
Fortaleza, Maceió, Natal, Belém do Pará e Rio de Janeiro". TERRA, Ruth Brito Lemos. 
Memória de Lutas: primórdios da literatura de folhetos do Nordeste (1890-1930). Dissertação  
(Mestrado em Lingüística e Línguas Orientais). São Paulo, 1978, FFLCH/USP, p. 4. 
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conceito que seja abrangente o suficiente para englobar todas as confissões 

surgidas após a denominada Reforma protestante. O mesmo é ainda mais 

verdadeiro para as denominações de que nos ocupamos em nosso estudo. 

Portanto, dou preferência à expressão cristãos reformados, por ser mais 

abrangente, uma vez que todas as confissões são cristãs e remontam, direta 

ou indiretamente, ao movimento da Reforma luterana e calvinista. Para facilitar 

a leitura, utilizaremos também o termo protestante, por ser usual nos estudos 

sobre o tema. 

As fontes privilegiadas nesta pesquisa consistem em três tipos de textos. 

O primeiro é a literatura elaborada pelos autores dos cordéis. As cartas 

pastorais, coletivas e regionais, produzidas pelo clero brasileiro constituem o 

segundo conjunto de fontes. Os jornais seculares compõem a terceira fonte. 

O primeiro conjunto de fontes utilizado compreende os folhetos de 

cordel, os quais se baseiam, em sua maioria, numa estrutura métrica em 

estrofes de seis linhas, distribuídas em oito páginas de papel jornal com 

xilogravuras nas capas. A importância particular do cordel para nosso estudo 

deve-se à forma como ele está relacionado à região e à população que 

pesquisamos. De acordo com Antonieta Antonacci, 
 

o público destas linguagens vem das fazendas, das zonas rurais e pequenas 
vilas do chamado "sertão" nordestino; de feiras, festas, romarias, procissões, 
torneios e outros espaços públicos sertanejos; assim como de cidades e 
capitais nordestinas"9. 
 

Provêm dentre estes indivíduos, presentes nos momentos e ambientes citados 

pela autora, os autores que compõem a produção que consideraremos. 

Sobre a escolha das cartas pastorais, justifica-se por se tratarem de 

documentos oficiais da Igreja Católica, sendo, assim, representativas do 

pensamento do seu episcopado no Brasil. As cartas pastorais sintetizam os 

resultados das conferências episcopais, sendo depois enviadas ao clero, com o 

objetivo último de doutrinar os fiéis. Julgamos fundamental o uso destas fontes, 

uma vez que 
 

                                                           
9 Idem. "Tradições de oralidade, escrita e iconografia na literatura de folhetos: Nordeste do 
Brasil", 1890/1940. Projeto História, São Paulo: Educ, n. 22, História e Oralidade, p. 111. 
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nelas está traçada a orientação para o funcionamento das paróquias 
procedimento dos párocos, dos fiéis e determinações referentes à 
administração dos sacramentos, práticas de piedade, caridade e obras 
sociais10. 
 
Ainda sobre as fontes, faremos menção a um jornal secular, analisado 

na pesquisa. A importância deste jornal está no fato dele ter sido o grande 

palco das disputas entre católicos e protestantes, permitindo, deste modo, 

acesso aos argumentos contra a presença protestante. De acordo com este 

procedimento, acreditamos que os jornais e as cartas pastorais serviram de 

base para o conhecimento dos cordelistas a respeito do protestantismo. 

A pesquisa se realizou em acervos dos estados de Pernambuco, de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. Os acervos e instituições consultados em Recife 

foram os seguintes: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, onde pude 

consultar a catalogação da Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e 

Geográfico Pernambucano, o que foi de grande valor. Nesta revista encontrei 

artigos que tratam da presença dos protestantes no Recife no período que toca 

à pesquisa, cuja leitura levou-me a incluir os anglicanos entre as denominações 

a serem estudadas. Nesta mesma instituição, consultei os exemplares do jornal 

A Província. A maioria da pesquisa deste periódico, no entanto, foi realizada na 

Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ). 

Ainda no Recife, consultei o acervo do Seminário Teológico Batista do 

Norte e o Presbiteriano. Em suas bibliotecas pude fazer a leitura de duas obras 

importantes: História dos Batistas no Brasil e a História da Igreja Presbiteriana 

do Brasil, os quais, apesar de seu tom apologético, trazem uma narrativa útil 

para a trajetória dos missionários destas denominações. 

Já em São Paulo, pesquisamos na biblioteca do Seminário Redentorista 

e na Cúria Metropolitana de São Paulo, onde catalogamos as cartas pastorais. 

Por sua vez os cordéis foram pesquisados no Instituto de Estudos Brasileiros 

da Universidade de São Paulo, em cujo arquivo encontram-se alguns dos 

exemplares da literatura de cordel que têm por tema o embate entre 

protestantes e católicos. No Rio de Janeiro, a pesquisa se deu, 

exclusivamente, na Fundação Casa de Rui Barbosa, que possui o maior acervo 

de cordéis do país. Lá obtivemos o maior número dos cordéis para nossa 

                                                           
10 MARCHI, Euclides . A Igreja e a Questão Social. O discurso e a práxis do Catolicismo no 
Brasil (1850-1915). Tese (Doutorado em História). FFLCH/USP, São Paulo, 1989, p. 32. 
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pesquisa. O acervo desta instituição está sendo digitalizado, o que facilitou o 

trabalho. 

Para delimitarmos os nossos objetos de pesquisa a leitura de certas 

reflexões foi fundamental, uma vez que, à medida que a pesquisa avançava, 

surgiram algumas inquietações sobre a forma como a literatura de cordel era 

definida na bibliografia que lemos. A produção dos cordelistas sempre nos foi 

apresentada como literatura popular, classificação da qual não discordamos, 

mas cuja formulação não corresponde a que adotamos. 

Nossa divergência em relação a tais formulações alinha-se com a 

perspectiva elaborada por Stuart Hall, cuja definição de “cultura” e do “popular” 

parece-nos bastante adequada ao nosso estudo. O autor problematiza a 

própria noção de cultura, bem como o conceito de popular, considerando a 

problematização ainda mais complexa quando estes conceitos são aliados. 

Este teórico rejeita certa abordagem antropológica de cultura popular, segundo 

a qual é popular todo elemento cultural produzido pelo povo. Hall considera 

esta conceituação insatisfatória, pois é meramente descritiva e não fornece 

limites à própria definição11. 

De acordo com Hall, a definição do que, na cultura, corresponde ao 

popular, deve ser buscada não no conteúdo das manifestações culturais, mas 

nas relações sociais em que a cultura se faz presente. Assim, a distinção entre 

os elementos culturais populares e os pertinentes às elites é relacional, isto é, 

depende de quais elementos são positivamente valorados, na escala 

dominante de valores culturais. De acordo com esta escala, a sociedade 

estabelece, numa perspectiva diacrônica, quais aqueles elementos estão no 

alto e quais estão embaixo, ou quais estão no centro e quais na periferia12. 

Define-se, assim, o popular e o erudito nesta relação entre as classes, relação 

que é de oposição, mas que não prescinde das diversas classes para se 

estabelecer, isto é, não é uma definição estanque.  

De saída, esta compreensão de como se define tal cultura permite-nos 

precisar, para o nosso estudo, o porquê a consideramos como popular. Ao 

lidarmos com a literatura de cordel, é possível, em concordância com Hall, 
                                                           
11 HALL, Stuart. Notas sobre a desconstrução do "popular". In: Idem. Da diáspora: Identidades 
e mediações culturais. Trad.. Belo Horizonte: UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no 
Brasil, 2003, p. 256. 
12 Ibidem, p. 256-7. 
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denominá-la como popular ou de pertencente à cultura popular. A partir disto, 

buscamos uma compreensão mais abrangente da posição da literatura de 

cordel no âmbito cultural que atentasse para a riqueza de elementos que 

percebemos estarem presentes em tal produção. 

Algumas palavras, enfim, sobre o tratamento das fontes. Na leitura dos 

folhetos de cordel, nossa atenção recaiu, em primeiro lugar, nos temas 

religiosos que destacam o protestantismo nas obras destes poetas. 

Selecionamos, em seguida, as palavras e expressões recorrentes na 

caracterização dos cristãos reformados pelos cordelistas, como forma de 

construir a figura do protestante na perspectiva daqueles autores, pois 

acreditamos que esta denota a circularidade cultural, como pretendemos 

demonstrar ao longo do trabalho. A caracterização dos protestantes nas 

páginas dos cordéis torna-se uma forma de analisar a presença daqueles na 

região e período que mencionamos. 

Por ora, convém deixar claro que partimos da definição de Carlo 

Guinzburg (baseado em Mikhail Bakhtin), o qual assume que 
 
entre a cultura das classes dominantes e a das classes subalternas existiu, na 
Europa pré-industrial, um relacionamento circular feito de influências 
recíprocas, que se movia de baixo para cima, bem como de cima para baixo13. 
 

 Pensamos, assim, que a vigência da circularidade cultural é uma pré-

condição para a formação dos folhetos, os quais combinavam, como teremos 

oportunidade de ver, elementos tidos por populares com os considerados 

eruditos. 

Esta ênfase na "combinação de contrários", ou daquilo que é visto como 

estando em pólos opostos, busca superar essa "estrutura binária", como 

salientou Stuart Hall a respeito da noção do carnavalesco em Mikhail Bakhtin. 

A originalidade de Bakhtin, segundo Hall, consiste em que 
 
esta não é simplesmente uma metáfora de inversão — que coloca o "baixo" no 
lugar do "alto", preservando a estrutura binária de divisão entre os mesmos. No 
carnaval de Bakhtin, é precisamente a pureza desta distinção binária que é 
transgredida (grifo do autor)14. 
 

                                                           
13 GUINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. O cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido 
pela Inquisição. Trad. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 13. 
14 HALL, Stuart. Para Allon White. Metáforas da transformação. In: Idem, op. cit., p. 226. 
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Ainda quanto às fontes, resta dizer que do jornal secular A Província, 

foram fichados os artigos que revelam os embates entre católicos e 

protestantes Destas fontes arroladas, procuramos perceber a presença de 

alguns de seus elementos — tais como concepções, expressões, palavras — 

acerca dos protestantes na literatura de cordel. A análise da forma como tais 

elementos combinam-se com aqueles de origem não letrada nos cordéis, que 

versam sobre o protestantismo, é o cerne de nossa abordagem. 

No que se refere à estruturação da dissertação, está dividida em três 

capítulos. No primeiro capítulo, iniciamos expondo maiores detalhes sobre a 

composição dos cordéis, tanto em seus aspectos físicos, quanto no conteúdo 

elaborados nos mesmos. Trataremos, ainda neste ponto, do uso da literatura 

de cordel como fonte para a pesquisa histórica e comentamos as origens do 

cordel e o meio social do cordelista; ampliaremos a discussão sobre o conceito 

de circularidade cultural e sua demonstração nos cordéis. Concluiremos o 

tópico com a analise dos cordéis e das cartas pastorais. O segundo passo será 

a apresentação da chegada das denominações pioneiras, incluídas na 

pesquisa, no processo de evangelização do interior do Nordeste brasileiro, 

especificamente na Paraíba e em Pernambuco. O tópico final abordará 

aspectos da história da igreja católica nas primeiras quatro décadas 

republicanas no Brasil.  

O segundo capítulo subdivide-se, igualmente, em três tópicos, tendo 

todos por tema central a difusão da bíblia pelos reformados entre a população 

e as polêmicas a que deu origem, primeiramente nos jornais e nas cartas 

pastorais e, em seguida, nos cordéis. Por fim, analisaremos, de acordo com as 

mencionadas fontes, o uso da bíblia para as tradições de escrita e de 

oralidade, ou seja, entre o protestantismo e o catolicismo. 

O terceiro e último capítulo apresentará três pontos abordados no cordel 

no que se refere à figura dos protestantes na região. O primeiro diz respeito à 

rejeição pelos protestantes ao culto de Maria. O segundo ponto destaca a 

descrição sempre negativa do protestante, freqüentemente apresentado com 

características depreciativas. Em seguida, demonstraremos a constante 

referência nos folhetos à crítica pelos reformados ao uso de imagens, da cruz e 

à reverência aos santos. 
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Gostaríamos de deixar claro os limites deste trabalho, no que diz 

respeito aos seus objetivos. Não é nossa pretensão abordar toda a história da 

inserção protestante no Nordeste brasileiro, pois nos interessam apenas os 

aspectos que já explicitamos, ou seja, os aspectos da presença dos 

protestantes apresentados pelos cordelistas analisados. 
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CAPÍTULO 1 

Verso, fé e história: o cordel e manifestações religiosas no 
Brasil. 

 

 

 Trataremos, inicialmente, de indicar a forma, a viabilidade e a 

importância do cordel como fonte e alguns aspectos importantes sobre sua 

produção, e aqueles elementos que denotam a ocorrência da circularidade 

cultural. Retomamos em seguida a discussão acerca do protestantismo, pois tal 

se deve à necessidade, segundo nos pareceu, de apresentar com mais vagar 

alguns tópicos que não foi possível aprofundar na Introdução, sem que essa se 

tornasse demasiadamente longa, mas que é imprescindível esclarecer. Sendo 

assim, abordamos o momento de penetração do protestantismo no Brasil e, em 

seguida, especificamente em Pernambuco e na Paraíba, seja daqueles 

reformados que aqui chegaram sem fins de pregação, seja dos que vieram 

incumbidos de proselitismo religioso. Concluiremos tratando do momento vivido 

pela igreja católica no Brasil após a proclamação da República. 
 
 

1.1. A presença da circularidade cultural na produção do cordel. 
 

Antes de discutirmos a importância da literatura popular como fonte 

historiográfica, convém esclarecer como esta veio a ser denominada. A 

expressão literatura de cordel, pela qual este gênero é normalmente 

denominado, surgiu em Portugal e refere-se aos livrinhos que ficavam 

pendurados em cordas esticadas. No Brasil, esta expressão só se tornou usual 

em meados do século XX, quando estudiosos usaram-na para denominarem a 

literatura popular, cujos autores chamavam às suas próprias obras de folhetos1. 

Há uma enorme variedade de fontes que contribuíram para as origens 

da literatura de cordel no Brasil. Da influência européia provêm baladas orais, 

livretos, diálogos improvisados dos trovadores medievais, além de histórias 

                                                           
 
1 SLATER, Candece. A vida no barbante: a literatura de cordel no Brasil. Trad. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1984, p. XIII. 
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bíblicas; some-se a isso os contos populares brasileiros, conhecidos no 

Nordeste como história de Trancoso2. E, por fim, a tradição africana de 

narrativa3 trazida pelos escravos ao Nordeste é, supostamente, mais uma 

influência para o surgimento dos cordéis4. 

Um dos exemplos mais ilustres e difundidos da influência européia nos 

cordéis é o das histórias de cavalaria ou "épicas", como as que envolvem 

Carlos Magno e os doze pares de França. Podemos ver já na primeira geração 

de cordelistas uma versão deste romance medieval, versejado por João 

Melchiades Ferreira da Silva, que a intitulou História de Carlos Magno com o 

principe Roldão. Reproduzimos, para ilustrar o tema, a segunda e a última 

estrofe: 

 
Depois que o rei Carlos Magno 
Venceu a grande campanha 
Fez a igreja de Sant'Iago 
Padroeiro da Hespanha 
E a de Nossa Senhora 
Em Aquisgran na Alemanha 
.................................................. 

 

E depois que Carlos Magno 
Terminou toda a vingança 
Prendeu Abderraman 
Nos mouros fez a matança 
Casou igual com Roldão 
Tornaram feliz a França.5

 

Podemos dizer que estas fontes que colaboraram para a elaboração dos 

cordéis pertenciam ao que Câmara Cascudo denominou de literatura do povo. 

Segundo esse autor a literatura do povo é composta por três gêneros, os quais 

correspondem à dita literatura oral, à literatura popular e, por fim, à literatura 

tradicional. Estas são diferenciadas do seguinte modo: 

                                                           
2 "História de Trancoso" é "história inverossímel": "explica-se pela afluencia de duas fontes de 
carapetoes, e mais principal é a das proprias historias de um velho mestre-escola, Gonçalo 
Fernandes Trancoso, publicadas em Lisboa no ano 1558, sob o título: contos e historias de 
proveito e exemplo. A outra fonte são as famosas prophecias de Gonçalo Annes Bandarra, o 
sapateiro Trancoso". BATISTA, Francisco das Chagas. Cantadores e poetas populares. 
Paraíba: Popular/ F. C. Batista Irmão, 1929, p. 412 (grifo do autor). 
3 Conhecida como Akpalô; ibidem, p. 20. 
4 Ibidem, p. 4, 19-20. 
5 SILVA, João M. F. da. História de Carlos Magno com o príncipe Roldão que raptou dentro de 
um leão de ouro a princeza Angélica que estava encarcerada. Juazeiro: [s/n], 1940, p. 01 e 16. 
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Literatura Oral possui a característica de sua transmissão verbal. Consta dos 
contos de fadas, anedotas, adivinhas, casos, autos cantados e declamados, 
desafios. É anônima.  
Literatura Popular, típica, é impressa, tendo ou não autores sabidos, 
identificáveis.  
Literatura Tradicional é a que recebemos impressa há séculos e é mantida 
pelas reimpressões brasileiras depois de 1940. São pequeninas novelas, 
Donzela Teodora, Imperatriz Porcina, Roberto do diabo, Princesa Magalona, 
João de Calais, a grossa história do Imperador Carlos Magno e dos Doze 
Pares de França6. 
 
O cordel que citamos há pouco bebe da transmissão da literatura oral, 

corresponde à literatura popular e, ao mesmo tempo, consiste num exemplar 

da literatura tradicional, uma vez que foi elaborado no início do século XX, 

sendo reproduzido ainda nos anos 1940, data da edição que consultamos. 

Existem três formas de classificação da literatura de cordel: quanto à 

dimensão, quanto à estrutura e ao conteúdo. De acordo com o número de 

páginas, o cordel recebia nomes diversos: os escritos em 08 páginas eram 

chamados “folhetos”, os de 16, “romances”, enquanto os compostos por 32 ou 

mais páginas eram denominados “histórias”7. 

A maioria dos folhetos era curto, permitindo imprimir mais de um poema 

por folheto, sendo comum dois poemas, mas não impedindo que viesses de 

três a seis por tiragem (Figura 1). No que diz respeito ao conteúdo, os 

"romances" tratam de histórias imaginadas pelo autor ou da tradição popular. 

Os folhetos, por sua vez, são formados por três grupos, denominados "pelejas 

e discussões", "de acontecimento" e "de época"8. 

Pode-se, ainda, classificar os cordéis segundo a estrutura de 

composição dos “folhetos”, os quais podem apresentar-se na forma “abecê”, 

caracterizado por cada frase iniciar-se, em ordem crescente, por uma das 

letras do alfabeto. Esta forma tem por intenção tratar completamente de um 

assunto9, ou seja, de A a Z. Por sua vez, a “peleja” também é uma forma de 

estruturação do cordel, muito comum e de fácil identificação — incluída, 

                                                           
6 CASCUDO, Luis da Câmara. Cinco livros do povo. Introdução ao estudo de novelística no 
Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953, p. 10, 11 e 13.  
7 LUYTEN, Joseph M. O que é literatura popular? 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 41. 
8 MEYER, Marlyse. Autores de cordel. São Paulo: Abril Educação, 1980. (Literatura 
comentada), p. 96-9. Seleção de textos e estudo crítico por Marlyse Meyer. 
9 LUYTEN, J. M., op. cit., p. 44. 
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inclusive nos títulos dos folhetos. Ela consiste no combate poético entre dois 

personagens, que é também conhecido como “desafio”10. 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capa com três títulos de cordéis de Leandro Gomes de Barros. Fonte: Fundação Casa de Rui 

Barbosa. Coleção Folhetos Religiosos. 
 

A outra forma de classificar os cordéis, quanto ao conteúdo, consiste 

nos chamados "ciclos temáticos". Entre as várias propostas de classificação 

por ciclo que existem, parece-nos ser a de Ariano Suassuna a mais completa. 

Ele divide os cordéis em nove ciclos: o "heróico, trágico e épico", o "do 

fantástico e do maravilhoso", o "religioso e de moralidades", o "cômico, satírico 

e picaresco", o "histórico e circunstancial", "de amor e de fidelidade", o "erótico 

e obsceno", o "político e social" e, por fim, o "de pelejas e desafios"11. 

                                                           
10 Ibidem, p. 46. 
11 SUASSUNA, Ariano. Introdução. In: BARROS, Leandro Gomes de. Antologia. Rio de Janeiro: 
MEC/ Fundação Casa de Rui Barbosa; João Pessoa: UFPB, 1978, t. III, v. 2., p. 6. 
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Entre os poetas populares, devemos diferenciar os cantadores, ou seja, 

aqueles que se dedicam à cantoria, os quais cantavam versos próprios ou 

alheios em suas perambulações pelo sertão, revelando capacidade de 

improvisação, daqueles que escrevem histórias em poesia. Sobre esta 

distinção, afirma Ruth Terra que os estudiosos da cultura popular no início do 

século não faziam diferença entre cantadores e poetas, porém, os próprios 

cordelistas gostavam de ressaltar que não eram cantadores, mas "poetas de 

gabinete", como Leandro Gomes de Barros e Martins de Athayde. Dos autores 

que analisamos, apenas João Melchiades era cantador e poeta popular, 

concomitantemente12. 

A respeito dos cordelistas, podemos afirmar que estes pertenciam às 

camadas populares da região Nordeste do Brasil, embora possam apresentar 

certas diferenças sociais, econômicas e culturais. São estas que determinam 

suas condições de produção13, o que percebemos nos cordelistas cujas obras 

abordamos. Estes exerceram as mais variadas profissões simultaneamente ao 

ofício de cordelistas, enquanto outros passaram a viver apenas da elaboração 

e divulgação da literatura de cordel, como foi o caso de Leandro Gomes de 

Barros, primeiro dos grandes cordelistas, nascido em Pombal (Paraíba) em 

186814. 

Considerado o autor fundante da literatura de cordel no Brasil, viveu na 

região considerada berço da poesia popular nordestina, o Vale do Teixeira na 

Paraíba, terra de Silviano Pirauá, cantador inovador ao qual se atribui a idéia 

de rimar os "romances" tradicionais. Leandro G. de Barros escrevia e imprimia 

seus folhetos já nos anos 1890, mas passou a viver unicamente da venda dos 

cordéis que produzia apenas quando se tornou morador do Recife, a partir de 

190915. Câmara Cascudo, ao falar do público e dos lugares onde a obra 

Leandro Gomes de Barros se difundiu, diz do mesmo que 

 
Escreveu para sertanejos e matutos, cantadores, cangaceiros, 
almocreves, comboieiros, feirantes e vaqueiros. É lido nas feiras, nas 

                                                           
12 TERRA, R. B. L., op. cit., p. 29. 
13 MEYER, M., op. cit., p. 06. 
14 CURRAN, Mark. J. A literatura de cordel. Recife: UFPE, 1973, p. 32. 
15 MEYER, M., op. cit., p. 08-09. 
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fazendas, sob as oiticicas, nas horas do 'rancho', no oitão das casas 
pobres, soletrado com amor e admirado com fanatismo16. 
 

Já como morador da cidade do Recife, o poeta buscava seu público em 

tabernas e cafés do Largo das Cinco Pontas, por ficarem perto da estação do 

mesmo nome de onde partiam os trens da antiga Estação de Ferro Sul de 

Pernambuco17. 

Os transportes ferroviários do estado de Pernambuco eram realizados 

pela Great Western, empresa de origem inglesa, cuja exploração destes 

serviços não escapou à crítica deste cordelista, como podemos ver no cordel 

intitulado O povo na cruz, onde Leandro afirma que: 
 

O Brasil hoje só presta 
para inglês, padre e soldado,  
médico, feiticeiros e brabos, 
o mais vive acabrunhado (...)18. 
 

Nestas linhas aparece uma crítica social, que reflete o 

descontentamento da população do Estado e de sua capital com os serviços 

prestados pelas companhias inglesas (além da Great Wersten, atuava a 

Pernambuco Tramway, divisão urbana daquela companhia, as quais juntas 

monopolizavam os transportes, a iluminação e os telégrafos)19; outro ponto 

pode ser considerado específico da obra de Leandro G. de Barros: a crítica ao 

clero da igreja católica. 

Na introdução que fez da antologia de Leandro G. de Barros, Ariano 

Suassuna afirma, no que diz respeito as direitos autorais dos cordéis, que a 

preocupação em relação à autoria era algo apenas esporádico, esboçado ou 

inexistente na literatura de cordel 20; por outro lado, a pesquisadora Ivone Maya 

contradiz esta informação, pelo menos no que diz respeito à obra de Leandro 

Gomes de Barros, pois segundo ela, o famoso cordelista se preocupava com a 

identificação de sua autoria nos folhetos, a ponto de destacar a assinatura, 

                                                           
16 CASCUDO, Luís da Camara. Vaqueiros e Cantadores. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 
Edusp, 1984, p. 319. 
17 CURRAN, M. J., op. cit., p. 33. 
18 BARROS, L. G. de. O povo na cruz. Recife: [s/n], s/d.Fundação Casa de Rui Barbosa. 
19 A Great Wersten controlava 12 estradas de ferro no Nordeste; LEVINE, Robert. A Velha 
Usina. Pernambuco na Federação Brasileira, 1889-1937. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 
78-82. 
20 SUASSUNA, A. Introdução. In: BARROS, L. G. de., op. cit., p. 04. 
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imprimir uma foto sua no cordel e, por fim, elaborar acrósticos para as últimas 

estrofes de cada um de seus cordéis21, como podemos ver na seguinte estrofe: 
 

Leitor, não levantei falso, 
Escrevi o que se deu. 
Aquele grande sucesso 
Na Bahia aconteceu, 
Da forma que o velho cão 
Rolou morto sobre o chão 
Onde seu senhor morreu.22

 

O uso de acróstico não é uma exclusividade do cordelista acima citado, 

pois também podemos encontrá-lo em outros dos poetas de que tratamos. 

Vejamos esta estrofe que encerra um folheto de João Martins de Athayde: 
 

A pureza é uma tela 
Traçada pelo Senhor. 
Há nesta doce palavra 
A luz divina do amor. 
Imploro numa comunhão 
Deus nos envie o perdão 
Esmagando o traidor.23

 

Outro dos nossos cordelistas pesquisados, João Melchiades Ferreira da 

Silva, auto-intitulado o "cantor da Borborema", nasceu em Bananeiras, na 

Paraíba. Filho de família de pequenos proprietários, aprendeu a ler e escrever 

com seu avô, ex-seminarista. Entrou para o exército, tendo participado da 

guerra de Canudos e da do Acre; terminou por se aposentar como sargento 

devido a problemas de saúde. Mudou-se para João Pessoa, onde passou a 

viver da aposentadoria, da venda de seus folhetos e das suas cantorias24. Seus 

poemas foram divulgados pelo Nordeste por ele mesmo, em viagens pelo 

interior, e por Francisco da Chagas Batista, seu amigo e poeta ele também. 

Nosso terceiro poeta, o eminente cordelista João Martins de Athayde, 

nasceu no município de Ingá do Bacamarte, na Paraíba. Não freqüentou a 

escola quando criança, aprendendo a ler como autodidata e com a ajuda de 

                                                           
21 MAYA, Ivone in: WERNEK, Alexandre. "Os donos da voz". Nexo. Revista da FAPERJ. Rio de 
Janeiro, n. 31, setembro de 2003, p. 03-04. 
22 BARROS, Leandro Gomes de. O Cachorro dos Mortos. (Grifos nossos). In: LIMA, Egídio de 
Oliveira. Folhetos de Cordel. João Pessoa: Universitária/UFPB, 1978, p. 146. 
23 ATHAYDE, J. M. de. O prisioneiro do Castelo da Rocha Negra. (Grifos nossos). In: LIMA, E. 
de O., op. cit., p. 147. 
24 TERRA, Ruth B. L., op. cit., p. 44-5. 
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várias pessoas. Ele foi o primeiro cordelista a ter sua própria tipografia, sendo 

seus cordéis vendidos por casas representantes em várias partes do país. 

Assim como Leandro G. de Barros, Athayde morou a maior parte de sua vida 

no Recife, onde realizava sua produção. 

Nascido em Guarabira, estado da Paraíba, em 1905, Manoel Camilo dos 

Santos é o quarto cordelista por nós pesquisado. Tal qual o poeta João 

Melchiades, Camilo não deixou a Paraíba — como fizeram Leandro e Athayde 

—, mas mudou-se do interior, fixando-se na zona urbana, mais 

especificamente na cidade de Campina Grande. Camilo tornou-se proprietário, 

como Athayde no Recife, de uma tipografia, chamada Estrela da Poesia25. 

De nossos cordelistas, o único pernambucano é o derradeiro da lista: 

Severino Borges da Silva. Nasceu em 1919, em Aliança, zona da mata norte do 

estado. Talvez devido à proximidade com a Paraíba, lá publicou seu primeiro 

cordel, datado de 193626. 

Para o estudo que propomos, acreditamos na possibilidade da utilização 

da obra dos poetas mencionados acima como uma fonte representativa das 

experiências culturais do Nordeste do Brasil, particularmente do contato da 

tradição religiosa cristã católica e a reformada. No entanto, como dissemos na 

introdução, vemos a literatura de cordel numa perspectiva mais ampla do que, 

normalmente, esta tem sido qualificada. 

Alguns dos estudos mais significativos sobre os cordelistas 

circunscrevem-nos ao âmbito cultural popular, como a análise da pesquisadora 

Candece Slater, para a qual durante quase um século, essas estórias foram a 

principal matéria de leitura das classes mais modestas do Nordeste do Brasil 27. 

A perspectiva dos autores dos cordéis como digna de atenção é afirmada 

dentro desta mesma linha pelo brasilianista Mark Curran, por considerar que a 

cosmovisão essencial do cordel mostra quase total identificação com as 

crenças e os valores do nordestino pobre e humilde28. Nesta mesma senda, 

                                                           
25 PROENÇA, Manoel Cavalcanti. Literatura Popular em Verso: antologia. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Edusp; Rio de Janeiro: FCRB, 1986, p. 578. 
26 ALMEIDA, Átila A. de F.; ALVES SOBRINHO, José. Dicionário biográfico de repentistas e 
poetas de bancada. João Pessoa: Universitária; Campina Grande: Centro de Ciência e 
Tecnologia, 1978, p. 285-87. 
27 SLATER, C., op. cit., p. XIII. 
28 CURRAN, Mark. História do Brasil em Cordel. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2001, p. 18. 
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Roberto Benjamin afirma que os folhetos são obra de gente do interior e a essa 

gente é destinada a sua mensagem29. 

No que se refere a João Martins de Athayde, segundo Waldemar 

Valente, professor e diretor do Atheneu Pernambucano, que conviveu com o 

poeta, a difusão da obra do mesmo ia além das "classes modestas e da gente 

do interior", não se restringindo, assim, a uma suposta cosmovisão essencial 

do nordestino pobre e humilde. Afirma Valente que 

 
Athayde tornou-se, sem exagero, um verdadeiro ídolo popular. Não 
apenas da gente pobre e humilde, semi-alfabetizada e mesmo 
analfabeta, do interior — Zona da Mata, principalmente —, mas da gente 
remediada e rica das zonas urbanas e até capitais e cidades importantes 
(...). Entre os seus leitores mais entusiastas, estavam meninos, 
adolescentes e até adultos. Gente branca e gente de cor. A plebe iletrada 
e a elite intelectual, incluindo estudiosos de nosso folclore. (...). Havia 
pessoas que sabiam de cor os poemas do grande vate popular 
nordestino30. 
 

Penso que esta observação sobre a abrangência do público ao qual se 

destinavam os cordéis não se resume à obra de Athayde, mas pode ser 

estendida aos demais autores aqui abordados, como Leandro Gomes de 

Barros, pela popularidade que lhe é atribuída. Isso demonstra que a chamada 

literatura popular, na qual se inclui o cordel, não era consumida apenas pelas 

camadas populares, tampouco apenas pelas populações rurais, transpondo os 

limites geográficos e sociais do que se convencionou considerar popular. 

Outras palavras de Waldemar Valente sobre João Martins de Athayde 

servem para demonstrar o trânsito entres as denominadas cultura popular e 

erudita. A respeito dos conhecimentos deste cordelista, Valente informa-nos 

ser ele 

 
homem alfabetizado e lido em diversos assuntos e especialidades. Conhecia 
Castro Alves, Casimiro de Abreu e Gonçalves Dias. Dominava a nomenclatura 
geográfica, conhecia os nomes populares de animais e plantas, sem desprezar 
a colaboração que a mitologia e a história poderiam dar à poesia. Não lhe 
faltava também o conhecimento de romances famosos na literatura universal, 

                                                           
29 BENJAMIM, Roberto Câmara. "A Religião Nos Folhetos Populares". Revista de Cultura 
Vozes, Petrópolis, RJ, n. 64, 1970, p. 21. 
30 DEPOIMENTO de Waldemar Valente. In: ATHAYDE, João Martins de. Cordel. São Paulo: 
Hedra, 2000, p. 28. 
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sobretudo os que representavam os costumes e proezas dos heróis lendários 
e figuras famosas da Idade Média.31

 

A este respeito, é oportuno citarmos uma versão de um famoso 

romance nacional pelo referido poeta. Trata-se de Iracema, a virgem dos lábios 

de mel, evidentemente inspirada na obra de José de Alencar. A filiação do 

cordel ao romance é anunciada logo na terceira estrofe do folheto: 

 
Recanto de minha terra 
que Alencar tanto amou 
eu vou traduzir em trovas 
o que ele em trovas falou 
é o tributo e homenagem 
a raça brava e selvagem 
que o tempo a correr levou.32

 

Os conhecimentos de João Martins de Athayde em história, religião e 

geografia são demonstrados no cordel A Religião contra o protestantismo, 

como podemos ver nas três estrofes abaixo: 

 
Não ha lei tão apertada 
Como a de protestantismo, 
Fazem culto fanatismo 
Pelo meio da estrada, 
Eucharistia é odiada, 
Por sunnitas e o budhismo, 
Anglicanos e bramanismo, 
Todos contrarios a Jesus, 
Quando accendeu sua luz, 
Em prol do catholicismo. 
...................................................... 
 
Temos por certo morrer, 
Na’ meaça do levante. 
Nesta hora cruciante, 
Só Deus nos pode valer. 
Aquelle que merecer 
Fica na sua direita, 
Porem quem fôr nova-seita, 
Anglicano ou pantheísta, 
Carrega o mundo na vista 
Deus o tem sempre em suspeita. 
...................................................... 
 

                                                           
31 Ibidem, p. 32. 
32 ATHAYDE, J. M. de. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Juazeiro: José Bernardo da Silva, 
1974, p. 01. IEB/USP - Coleção Maria Thereza de A. Camargo. 
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Yves também trabalhou  
Em prol do catholicismo, 
Neste tempo o brahmanismo 
Quase nunca se falou, 
Mas em pouco se propagou 
Nas áreas do Hindostão 
Esta antiga região 
Tornou-se assim decadente 
Devido ao povo descrente 
Filhos daquella nação.33

 

Quando se refere aos sunitas, budistas e brâmanes, o autor demonstra 

conhecimentos de religiões orientais dos quais só pode ter tido contato através 

da leitura, pois aquelas não contavam com representantes em Pernambuco ou 

na Paraíba. Vale destacar também que, em lugar de fazer referência ao 

Islamismo, Athayde fala do sunismo, o qual corresponde a uma das duas 

vertentes, ao lado do xiismo, da religião islâmica. Este aspecto, ao mesmo 

tempo em que denota certa limitação ou um equívoco nos conhecimentos do 

autor, indica um saber mais detalhado daquela religião. No que diz respeito aos 

anglicanos, estes tinham templos e cemitérios em algumas capitais do país, 

incluindo o Recife, além de contarem com marcada presença de comerciantes 

e vários outros profissionais cuja participação na economia local era 

hegemônica. 

No início da estrofe seguinte nos chama a atenção a referência à 

ameaça do levante, cujo sentido pode tornar-se mais claro a nós se nos 

recordarmos que por “Levante“ era conhecida a fronteira entre a Europa e o 

Oriente Próximo, parcialmente dominada pelos sucessivos impérios islâmicos 

desde a Idade Média. Assim, a ameaça da qual fala Athayde seria a perene 

tensão entre cristãos e muçulmanos na região, a expectativa ocidental diante 

de uma possível expansão do Islã ao poente34. Se esta suposição estiver 

correta, temos um exemplo relevante dos conhecimentos históricos deste 

cordelista. 

                                                           
33 ATHAYDE, J. M. de. O Advogado da Religião — ABC do Romano. [Recife]: [s/n.], [s/d.], p. 
06, 08-09. Fundação Casa de Rui Barbosa. Coleção de Folhetos Religiosos. 
34 Sobre o Levante, diz Braudel: "Islão e Cristandade enfrentam-se ao longo de uma linha de 
separação norte-sul entre o Mediterrâneo do Poente e o Mediterrâneo do Levante [...]. Nesta 
linha que divide em dois o espaço mediterrânico se situam todas as batalhas retumbantes entre 
Infiéis e Cristãos"; cf. BRAUDEL, Fernand. Civilização Material, Economia e Capitalismo. 
Séculos XV-XVIII. T. III: Os Tempos do Mundo. Lisboa: Teorema, [s/d.], p. 14. 
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É digna de nota, igualmente, a menção ao panteísmo, que aparece 

como equivalente de uma religião, que bem pode ser os cultos de origem 

hindu, uma vez que estes se caracterizam pela fé panteísta ou assim eram 

vistos pelos ocidentais. Ainda, pela primeira e única vez, aparece a expressão 

nova-seita, denominando os protestantes, exceção feita aos anglicanos, que 

são mais uma vez citados, ao lado dos nova-seitas. 

Na terceira das estrofes, o autor volta a falar do bramanismo, como 

contrário ao catolicismo, afirmando que aquele se disseminou no Indostão. 

Apesar da incongruência cronológica que faz contemporâneas a pregação 

católica e a expansão do bramanismo na Índia, percebemos uma amostra de 

saber geográfico, uma vez que o Indostão é uma das principais regiões da 

Índia. 

Pesquisando as Cartas Pastorais, encontramos um trecho cujo 

conteúdo é equivalente aos daqueles que nos deparamos no cordel citado 

acima. Antes de indicarmos tais aproximações, vejamos as linhas da Carta: 

 
Compreendeis a Igreja Católica dirigindo igual linguagem às seitas modernas, 
que formigam em cardumes no seio da Babel protestante, ao torpe 
maometismo, às absurdas da Ásia e África pagãs...?35

 

 Da mesma forma que o cordelista Athayde, podemos ver que os bispos 

comparam as diversas igrejas reformadas, "a Babel protestante", às religiões 

de origem oriental, incluindo o islamismo e as “absurdas da África e Ásia". 

Embora seja evidente que o alto clero não desconhecia as distinções entre as 

denominações reformadas e as religiões não ocidentais, a analogia 

estabelecida entre elas devia-se, sobretudo, a considerarem-nas igualmente 

ilegítimas, uma vez que o catolicismo romano era tido por única religião 

verdadeira.  

Não temos elementos para afirmar, sem temeridade, que as formulações 

do nosso cordelista derivam, ainda que indiretamente, da prédica católica. 

Supomos, todavia, que esta proximidade entre as formulações das fontes que 

                                                           
 
35 COSTA, Antonio Macedo. Pastoral coletiva do Episcopado brasileiro. O episcopado 
brasileiro, ao clero e aos fiéis da Igreja do Brasil. São Paulo: Jorge Sekler & Companhia, 19 de 
março de 1890, p. 15. 
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citamos não é mera coincidência, aspecto de que voltaremos a tratar mais 

adiante. 

No tocante ao conhecimento dos cordelistas de que tratamos, o que 

expomos quanto a João Martins de Athayde, também pode ser dito a respeito 

de João Melchiades, poeta e cantador, que lia história, geografia, mitologia, 

romances e a bíblia. Constava ser muito religioso, além de ter amigos frades e 

ser neto de um ex-seminarista36. Este conjunto de influências podem ter 

favorecido a elaboração de vários cordéis antiprotestantes. A prática da leitura 

era comum a estes autores, sendo inclusive leitores assíduos de mais de um 

jornal, malgrado a sua pouca escolaridade37. 

Em um trecho da intitulada Segunda peleja do capitão protestante com 

João Melchiades no novo testamento sendo a nova seita vencido pelo 

Catholico em todos seus argumentos, o cordelista demonstra seu 

conhecimento sobre história quando menciona Lutero. 
 

Todo desobediente 
Se torna um criminoso 
Luzbel desobedeceu 
Ao nosso Deus poderoso 
Lutero foi contra o Papa 
Protestante e revoltoso.38

 

Numa única estrofe encontramos, condensados, um momento histórico 

importante na história da cristandade e um interessante paralelo com um 

aspecto fundante do imaginário cristão. Primeiro, vejamos os antropônimos 

utilizados pelo autor: Luzbel trata-se de uma corruptela de ‘Lúcifer’, forma 

utilizada na linguagem das camadas populares do Nordeste. Lutero, como é 

mais evidente, refere-se ao reformador Martinho Lutero. Quanto ao primeiro 

destes, a nossa suposição fica mais fundamentada se prestarmos atenção na 

analogia estabelecida pelo cordelista.  

João Melchiades introduz a estrofe com uma premissa (todo 

desobediente se torna um criminoso); em seguida trata da queda de Lúcifer 

                                                           
36 TERRA, Ruth B. L., op. cit., p. 47. 
37 Ibidem, p. 29. 
 
38 Apud CANTEL, Raymond. As querelas entre protestantes e católicos na literatura popular no 
nordeste brasileiro. Temas da atualidade na literatura de cordel. Trad. São Paulo: USP/ ECA, 
1972, p. 66. 
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fazendo um espirituoso paralelo com a desobediência de Lutero em relação à 

igreja católica romana, isto é, ambos são igualmente culpados de 

desobediência perante Deus. Ressalte-se, aqui, como dizíamos de início, o 

conhecimento histórico do autor, que condensa em duas linhas os eventos da 

Reforma Protestante, cujo início costuma ser datado da exposição das 95 teses 

elaboradas por Martinho Lutero. 

Vejamos uma estrofe de um folheto de cordel intitulado Discussão de 

Manoel Camilo dos Santos com um protestante: 

 
Lutero que se revoltou 
contra a Igreja verdadeira 
e seduzindo uma freira 
com ela se amigou 39. 

 

 Também este eminente cordelista denota conhecimento histórico dos 

episódios relativos à Reforma Protestante, demonstrando inclusive conhecê-los 

em detalhes, ao mencionar o casamento de Martinho Lutero com uma ex-freira, 

o qual o autor desqualifica ao afirmar que Lutero se amigou ao invés de casou 

com uma freira. A freira à qual se refere o cordelista é Katharina von Bora, uma 

ex-monja da ordem de Cistér40. 

Podemos ver agora um excerto de uma carta pastoral, a coletiva de 

1890: 

 
Será o protestantismo, congérie de seitas divergentes, desapregadas, há 
trezentos anos apenas, do tronco católico, e desapregando-se sucessivamente 
uma das outras, todas locais, todas efêmeras, igreja de Lutero, igreja de 
Calvino, igreja de Wesley e de tantos outros 41. 
 

Temos aqui citados não só Lutero, mas outros reformadores da via 

protestante. A igreja católica, por meio deste documento, enfatiza a pluralidade 

de igrejas, atribuindo cada uma delas a um dos reformadores, em oposição à 

unidade católica romana. 

                                                           
39 SANTOS, M. C. dos. Discussão de Manoel Camilo com um protestante. [S/l.]: Estrela da 
Poesia, [s/d.], p. 11. Fundação Casa de Rui Barbosa (Coleção Religiosos), fol. nº 637. 
40 DREHER, Martin. A crise e a renovação da igreja no período da Reforma. São Leopoldo: 
Sinodal, 1996, (Coleção história da igreja, v. 3), p. 35. 
41 COSTA, Antonio Macedo, op. cit., p. 10. 
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A menção aos principais mentores da reforma protestante não ocorre 

apenas nas cartas pastorais e nos cordéis. Encontramos também referência a 

Lutero e a Calvino em um artigo escrito pelo frei Celestino no jornal secular A 

Província, da cidade do Recife. Tal artigo trata da polêmica causada pela 

distribuição de bíblias protestantes na mencionada cidade. Nos deteremos 

mais detalhadamente sobre esse artigo no segundo capítulo. Por ora, vejamos 

um trecho no qual Frei Celestino afirma: Sois de hontem, ó infortunados filhos 

de Lutero e Calvino! A egreja catholica, porém, data desde 20 seculos ou 

melhor desde o Eden...42. 

Da mesma forma que, há pouco, assinalamos alguns indícios da 

proximidade entre o discurso oficial do clero católico brasileiro e o do cordel, 

surpreende-nos, mais uma vez, a ênfase nas três fontes citadas — o cordel, a 

carta pastoral e o jornal — do papel de Lutero como pai da reforma protestante, 

além do tom depreciativo dedicado às confissões protestantes.  

Como já tivemos oportunidade de dizer, não se trata de uma ligação 

direta entre ambos os discursos, o poético e o clerical, em torno de temas 

comuns. É bastante plausível, todavia, supor a disseminação da prédica oficial 

católica por meio de seus padres seculares e demais representantes.  

Segundo Martin Dreher, na Primeira República, a Igreja católica tenta 

recuperar a antiga ordem no plano institucional. É por isso que o período se 

caracteriza por polêmicas: antiprotestante, antiliberal, antipositivista e 

antimaçônica43. Podemos apontar, como fonte da prédica dos padres, a Carta 

Pastoral acima citada. Primeiro, porquê as cartas pastorais tinham entre seus 

objetivos instruir os párocos em sua pregação aos fiéis. Segundo, se já na 

primeira carta pastoral da República, uma carta coletiva, os bispos enfatizam o 

caráter cismático das igrejas reformadas e apontam-nas como igrejas de seus 

fundadores históricos, é um indício que a presença dos prosélitos reformados 

já era um incômodo. 

Embora não nos tenha sido possível, à maneira de Carlo Guinzburg, 

rastrear a relação destes autores com a cultura escrita que leram ou o modo 

como leram, podemos pensar na relação dos cordelistas com os textos 
                                                           
42 FREI CELESTINO. "Amarga decepção salomonica!". A Província. Recife, Coluna Religiosa, 
20 de fevereiro de 1903, p. 01. 
43 DREHER, Martim. Coleção História da Igreja - a igreja latino-americana no contexto mundial. 
vol. 4 . São Leopoldo: Sinodal, 1999, p. 209. 
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diversos — livros, jornais — como mediada por um crivo que [... se] interpôs 

entre ele[s] e os textos, obscuros ou ilustres que lhe[s] caíram nas mãos [...], o 

qual pressupunha uma cultura oral44. 

 
 

1.2. A inserção dos protestantes em Pernambuco e na Paraíba: ações e 
reações. 
 

De certo tempo a esta parte, missionarios de egrejas e confrarias 
protestantes norte-americanas têm fundado capellas e estabelecido nucleos 
religiosos nas capitaes dos Estados de Nordeste. Esses pastores, satisfeitos 
com o bom resultado obtido ahi com a predica do seu credo religioso, vão 
enviando outros ao interior, afim de procurarem novas ovelhas para seu 
rebanho. Como é de suppôr, topam no caminho a resistencia dos sacerdotes 
catholicos e do próprio povo; mas, apezar disso, vão adquirindo proselytos, 
embora em pequeno numero, e continuam tenazmente sua catechese.45  

 

 É com essa afirmação de Gustavo Barroso que pretendemos começar 

apresentando uma breve introdução sobre a penetração inicial dos anglicanos, 

congregacionais, presbiterianos e batistas. Primeiramente no Brasil, e logo 

depois nos estados de Pernambuco e da Paraíba, apontaremos quando e onde 

se deram as primeiras incursões missionárias e alguns eventos relacionados 

aos contatos entre aquelas denominações e a população local naqueles dois 

estados. 

 Desde o início da Reforma, o Protestantismo não conseguiu se manter 

coeso, pois logo surgiram diferentes denominações reformadas. A história do 

Protestantismo no Brasil é ainda mais complexa, pois as principais 

denominações que aqui chegaram já haviam passado por mudanças teológicas 

e culturais nos Estados Unidos da América, país de origem dos missionários 

que vieram pregar o protestantismo aos brasileiros. Um estudo sobre a 

inserção do protestantismo no Brasil, mesmo que introdutório, seria 

insatisfatório se não considerasse a diversidade das denominações envolvidas. 

Essa inserção começa quando os ingleses, em 1810, passam a se 

estabelecer no Brasil, devido ao vantajoso comércio entre britânicos e os 

                                                           
44 GUINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 12. 
45 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1921, p. 506. 
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súditos da coroa portuguesa46. Os anglicanos formavam uma comunidade 

religiosa fechada, em torno de seus capelães. Os súditos da coroa britânica se 

estabeleceram, em sua maioria, no Rio de Janeiro onde fundaram o primeiro 

templo protestante no Brasil, em 1822, apesar de já estarem no país há mais 

de uma década. É importante destacar que a presença dos anglicanos foi um 

dos fatores responsáveis por muitas das mudanças relativas à tolerância 

religiosa na legislação brasileira, pois foi a primeira comunidade protestante a 

chegar no país. 

A atuação da igreja anglicana em Pernambuco também só se fez 

presente a partir da chegada da comunidade inglesa que, por volta de 1812, já 

se destacava em número dentre os demais estrangeiros da cidade do Recife47. 

Devido à presença desta comunidade, em 1814 o governador da capitania 

demarcou e cedeu ao cônsul inglês um terreno em Santo Amaro das Salinas 

(limite entre Recife e a cidade de Olinda), no qual seria estabelecido o 

cemitério protestante. O local não foi ocupado prontamente, nem há 

documentos que permitam saber quando, efetivamente, foi o cemitério 

instituído48. O chamado Cemitério dos Ingleses não foi reservado apenas aos 

súditos britânicos, mas a protestantes de várias outras nações, residentes em 

Pernambuco, tais como alemães, suíços, holandeses, americanos, franceses, 

entre outros49.  

A construção do primeiro templo protestante inglês no Recife também 

contou com a anuência das autoridades de Pernambuco. Uma consulta do 

cônsul inglês ao governador da província, em 1830, sobre a possibilidade de se 

construir uma igreja — num terreno comprado em nome do soberano inglês — 
                                                           
46 Antes do séc. XIX, conta-se a presença de protestantes em terras nordestinas entre 1630-
1654, período de ocupação da região pelos Países Baixos, em que também se registrou 
atividade missionária pelos ministros calvinistas. Van der Grijp afirma que desta missionação 
restaram noções calvinistas "arraigadas" entre os indígenas; no entanto, como ele não oferece 
nenhum exemplo, nem conhecemos nenhum estudo que demonstre esta asserção, partimos do 
séc. XIX como o primeiro de evangelização protestante no Brasil a dar frutos; cf. GRIJP, Klaus 
van der. As Missões Protestantes. In: HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil. 
Ensaio de Interpretação a partir do povo. Primeira Época. 3ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Rio de 
Janeiro: Paulinas, 1983, p. 139-41. 
47 COSTA, F. A. Pereira da. “Duas instituições inglesas em Pernambuco. O cemitério britânico 
e o templo protestante”. Revista do Instituto Archeológico e Geográphico Pernambucano, v. 10, 
1903, p. 526. 
48 MELLO, José Antonio Gonsalves de. Ingleses em Pernambuco. Recife: Universitária, 1972, 
p. 11, 15. 
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obteve resposta positiva. A única condição fora de que a obra não tivesse 

aspecto externo de templo. No entanto, assim como o cemitério inglês, o 

templo levaria alguns anos até ser erguido, tendo suas fundações lançadas 

apenas em 1838, com frente para a rua da Aurora, numa das esquinas com a 

rua Formosa50. 

Antes de contarem com o templo, os ingleses realizavam os cultos em 

casas de particulares da comunidade e na capelania do porto do Recife. Após 

a inauguração da igreja, contudo, os cultos continuaram a ser ministrados na 

língua inglesa, o que demonstra a ausência, por parte destes protestantes, de 

interesse em evangelizar a população local, o que permite incluí-los no grupo 

do protestantismo de migração. 

O primeiro grupo protestante de caráter proselitista a vir ao Brasil 

compunha-se de membros da igreja congregacional. O início do trabalho 

congregacional no Brasil ocorreu em 1855, quando o casal Robert Reid Kalley 

e Sarah Poulon chegaram ao Rio de Janeiro, fugindo com outros protestantes 

da perseguição religiosa portuguesa na Ilha da Madeira. Assim tem início o 

trabalho proselitista em língua portuguesa pelo país. Estes primeiros 

missionários foram cuidadosos na evangelização, realizando apenas cultos 

domésticos. A primeira congregação por eles implantada contava com catorze 

membros, porém, após o batismo de três membros da Corte Imperial, estes 

missionários sofreram advertência em relação ao seu trabalho. 

Vale ressaltar que a primeira igreja a pregar em idioma português foi 

fundada por Kalley, que era escocês, enviado ao Brasil pela Sociedade Bíblica 

Americana. Ou seja, esse missionário, embora de confissão congregacional, 

tinha uma certa autonomia no desempenho de sua função, pois não estava a 

serviço de uma denominação protestante específica. 

Kalley, por ser um homem culto, manteve boas relações com o 

imperador D. Pedro II, tornando-se uma figura importante para o período de 

inserção do protestantismo no Brasil. Uma das suas atitudes que merece 

destaque foi a de ameaçar divulgar os problemas de intolerância religiosa 

sofridos pelas comunidades de reformados aqui no país aos países dos quais 
                                                                                                                                                                          
49 Ibidem, p. 16. A penúltima modificação sofrida pelo cemitério foi em 1872, quando foi 
ampliado, voltando a ser alterado, pela última vez, na segunda metade do século XX, para 
alargamento da Av. Cruz Cabugá; ibidem, p. 37. 
50 COSTA, Pereira da, op. cit., p. 531 e 533. 
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viriam imigrantes para o Brasil Em 1858. Kalley funda uma igreja que, mais 

tarde em 1862, passou a se chamar Igreja Evangélica Fluminense.  

A inserção congregacional em Pernambuco teve início com a vinda do 

diácono Manoel José da Silva Viana, em 1868. Este diácono era membro da 

Igreja Evangélica Fluminense do Rio de Janeiro, fundada em 1858 pelo 

missionário dr. Robert Kalley. Viana organizou um grupo de pessoas em sua 

casa para estudarem a Bíblia e foi a partir do convite desse grupo que dr. 

Kalley veio ao Recife em 187351. Após alguns meses de trabalho foi fundada a 

Igreja Evangélica Pernambucana, resultado do trabalho de Viana e da visita do 

dr. Kalley ao Recife. A partir desse primeira igreja surgiram, nas duas primeiras 

décadas do século XX, as congregações em Tegipió, Jaboatão, Vitória, 

Caruaru, Mogango e Balanço. 

O terceiro ramo do protestantismo compreendido na pesquisa, os 

presbiterianos, são um dos principais ramos do calvinismo da Grã-Bretanha, 

fazendo parte das denominações que surgiram no segundo momento da 

Reforma do século XVI. A Junta de Missões Estrangeiras da Igreja 

Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos envia em 1859 seu primeiro 

missionário ao Brasil.  

Ashbel Green Simonton começa seu trabalho como capelão, pois não 

sabia falar português. Observamos em seu trabalho bastante cautela, 

preocupado com a oposição ao proselitismo que poderia causar-lhe 

perseguições. Mesmo assim, preocupava-se em evangelizar os brasileiros, o 

que fez com que se empenhasse em aprender a língua portuguesa. Um ano 

depois, chegam ao Brasil a irmã e o cunhado de Simonton para ajudá-lo na 

missão. Já em 1862 fundam a primeira igreja Presbiteriana no Brasil, localizada 

no Rio de Janeiro, formada basicamente por estrangeiros.  

Ao falarmos do advento presbiteriano no Brasil é imprescindível 

mencionar o ex-padre José Manuel da Conceição, convertido ao 

presbiterianismo, que se tornou o primeiro pastor protestante brasileiro. Este 

ex-padre foi o responsável pela rápida expansão do presbiterianismo, 

principalmente no meio rural de São Paulo. 

                                                           
51 GUEIROS, Jeronymo. “Religiões acatholicas de Pernambuco”. Revista do Instituto 
Archeologico e Geographico Pernambucano, v. 24, n. 115-8, 1922, p. 448-9. 
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O primeiro jornal protestante, denominado a Imprensa Evangélica, foi 

fundado em 1864, o que provocou uma forte reação por parte das autoridades 

católicas no país. Em 1865, Blackford, o cunhado de Simonton, organiza a 

segunda igreja presbiteriana em São Paulo. No final desta década, os 

presbiterianos do Sul dos Estados Unidos passam a enviar missionários para o 

Brasil, dentre os quais Edward Lane e G. Nash Norton, que se estabeleceram 

no sertão de São Paulo, próximo às comunidades norte-americanas carentes 

de assistência religiosa. A igreja Presbiteriana é a denominação que mais 

cresce no século XIX no Brasil, só sendo superados pelos Batistas no início do 

século XX. 

A obra evangelizadora dos presbiterianos em Pernambuco começou no 

ano de 1873, quando chegou em Recife o reverendo John R. Smith. Neste 

momento a denominada Questão Religiosa52 ainda era lembrada pelos 

pernambucanos. Os maçons se colocaram ao lado dos protestantes nos 

embates entre os católicos e aqueles quando começaram a surgir os primeiros 

problemas. Três meses depois da checada de Smith, desembarcam em Recife 

John Boyle e sua esposa. Em agosto desse mesmo ano tem início um serviço 

regular de culto53. E em 1875 começa a ser publicado o primeiro jornal 

protestante do Nordeste do Brasil, intitulado Salvação de Graça. Vale ressaltar 

também que, no ano de 1878, Pernambuco passou a ter dois novos campos de 

evangelização54, Nazaré e Goiana, ambas cidades da zona da mata 

pernambucana. 

 O ano de 1878 foi marcado, primeiramente, pela visita do reverendo 

Smith à Paraíba, onde pregou em um teatro da cidade que depois foi adquirido 

para ser igreja. Porém esta visita foi antecedida pela evangelização realizada 

por leigos, que passaram a auxiliá-lo após sua chegada. Essa congregação, 

porém, só se tornaria igreja em 1884. No ano de 1900 a igreja paraibana conta 

com 120 membros; neste mesmo ano o trabalho protestante se estendia ao 

                                                           
52 Em 1872, D. Vital e D. Macedo, bispos de Olinda e de Belém, respectivamente, resolveram 
seguir ordens do Papa, punindo irmandades religiosas que apoiavam os maçons. D. Pedro II, 
influenciado pela Maçonaria, decidiu intervir na questão, solicitando aos bispos que 
suspendessem as punições. Estes se recusaram a obedecer ao Imperador e, por isso, foram 
condenados a quatro anos de prisão, porém em 1875, os bispos receberam o perdão imperial e 
foram colocados em liberdade; cf. VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a 
questão religiosa no Brasil. 2ª. ed. Brasília: UNB, [s/d.]. (1ª. ed.: 1980). 
53 GUEIROS, J. “Religiões acatholicas de Pernambuco”, op. cit., p. 451. 
54 Ibidem, p. 455. 
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interior da Paraíba nas cidades de Lucena, Mandarau, Cachetu, Engenho do 

Tabu, Santa Rita, Usina São João e no sertão, em Barra de Santa Rosa55. 

As tentativas de propagação da fé protestante no Brasil ocorreram em 

três níveis, como afirma Gouvêa de Mendonça, o polêmico, o educacional e o 

proselitista56. No plano educacional foram fundados os colégios, que estavam 

ligados a uma tentativa indireta de evangelização. Entre 1870 a 1930 os 

batistas e os presbiterianos já haviam inaugurado 22 colégios57, inclusive nos 

estados de Pernambuco e da Paraíba. 

O interesse em utilizar a educação como estratégia de propagação da 

fé protestante e como representante do progresso econômico norte-americano 

está demonstrada na fala do pastor batista Crabtree: 

 
É simplismente impossível que a religião evangélica concorra com o 
catolicismo sem se munir do poder e da influência da educação. Nós 
evangélicos, estamos plenamente convencidos da superioridade das nossas 
idéias, mas o povo culto em geral não aceita o Evangelho antes de ficar 
convencido da superioridade da cultura evangélica. (...) É justamente no campo 
da educação que o evangelho produz os seus frutos seletos e superiores, 
homens preparados para falar com o poder à consciência nacional58. 
 

Sobre a aceitação desses colégios podemos afirmar que encontraram 

consentimento por parte da população brasileira que via a educação 

protestante como sinônimo de progresso. Essa concordância estava 

relacionada ao desenvolvimento dos paises protestantes, entre os quais se 

destacavam os Estados Unidos. Deste modo, a elite governante brasileira não 

só permite como valoriza a educação trazida pelos missionários protestantes59

 Riolando Azzi, ratificando o acima exposto, descreve que 
 

nesse período a atitude liberal era contrapor o progresso das nações anglo-
germânicas, onde o protestantismo tornou-se a religião do povo e do Estado e 

                                                           
55 FERREIRA, Júlio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 1959. Vol I, p. 322. 
56 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil. São 
Paulo: Paulinas, 1995, p. 80.  
57 SELLARO, Lêda R. A. Educação e Religião. Colégios protestantes em Pernambuco na 
década de 20. Dissertação (Mestrado em Educação) UFPE, Recife, 1987, p. 16. 
58 CRABTREE, A. R. História dos Batistas do Brasil: até 1906. Rio de Janeiro: Casa 
Publicadora Batista, 1937, p. 127. 
59 SELLARO, Lêda R. A., op. cit., p. 18. 
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o atraso econômico das nações latino-americanas, nas quais o catolicismo 
dominou como religião oficial60.  
 

Porém, no sistema escolar do Brasil a força de intervenção dos colégios 

protestantes se limitou aos aspectos técnico-pedagógicos do processo ensino-

aprendizagem, visto que, a valorização da natureza e do trabalho, (...) não 

foram capazes de marcar a mentalidade brasileira, como afirma Sellaro61. 

Os presbiterianos logo cedo utilizaram os colégios, por eles fundados, 

como uma forma de divulgação da fé protestante. O primeiro colégio 

organizado, na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi o Quinze 

de Novembro. No ano de 1911 o colégio já contava com 141 alunos, sendo 86 

meninos e 55 meninas62. O início das atividades presbiterianas em Garanhuns 

se deu com o missionário M'Call que alugou um andar térreo de um sobrado 

para evangelizar. Em 1913 foi fundado mais um colégio presbiteriano, desta 

vez, em Canhotinho, também cidade do Agreste pernambucano.  

 No ano de 1904, agora na capital, os presbiterianos fundam o colégio 

Americano de Pernambuco. Este deu início as suas atividades com dezoito 

alunos. Na década de vinte foi adquirida uma propriedade muito maior para a 

instalação do colégio, onde se encontra até hoje, tendo passado a se chamar 

Colégio Evangélico Agnes Erskine63.  

É através da comunidade formada por imigrantes norte-americanos, em 

Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo, que se organizou a 

primeira igreja Batista no Brasil em 1871. Mas é somente em 1881 que o 

primeiro casal missionário, Willian Buck Bagby e Anne Luther Bagby, chegam 

ao país.  

Um ano depois, chega ao país mais um casal missionário, Zacarias 

Taylor e Kate Crawford Taylor e, já em 1882, fundam a primeira igreja Batista 

Nacional, em Salvador na Bahia, assim considerada por ser a primeira fundada 

com o intuito de evangelizar os brasileiros, onde as pregações eram realizadas 

em língua portuguesa.  

                                                           
60 AZZI, Riolando. O Altar Unido ao Trono: um projeto conservador. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1992, p. 161. 
61 SELLARO, Lêda R. A., op. cit., p. 18. 
62 Ibidem, p. 227. 
63 Ibidem, p. 229-31. 
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O início das atividades batistas se deu nos centros urbanos, o que 

dificultou o trabalho de evangelização, pois a igreja católica era mais presente 

e tinha maior influência nas cidades. No primeiro momento, os batistas 

colocaram a educação como estratégia principal de evangelização, porém, logo 

passaram a preocupar-se menos com a educação como estratégia e passaram 

a investir maciçamente na expansão de igrejas. 

Os batistas, assim como os presbiterianos, contaram com o precioso 

auxílio de um ex-padre, Antonio Teixeira de Albuquerque, convertido ao 

protestantismo após a leitura da Bíblia e a evangelização por um amigo do 

tempo da escola, Wandregésilo de Mello Lins, em Recife. 

 A primeira tentativa missionária dos Batistas em Pernambuco ocorreu 

com o trabalho de Mello Lins, que já se reunia com um grupo de pessoas. A 

igreja batista do Recife foi organizada em abril de 1886, tendo à frente do 

trabalho o missionário C. D. Daniel e sua esposa. Essa igreja, porém, por 

várias dificuldades, não alcançou os resultados esperados, sendo por isso 

reorganizada em 1893, agora sob os cuidados do missionário W. E. 

Entzminger, chegando, em 1901, a ser composta por 200 membros. 

 Já em 1893 há presença de batistas na cidade de Goiana e, apenas três 

anos depois, podem ser encontrados em Nazaré. No ano de 1900, eles 

chegam à cidade de Timbaúba e, no ano seguinte, estão em Garanhuns, ou 

seja, da Zona da Mata avançam para o Agreste pernambucano. Com a 

preocupação de intensificar o trabalho missionário no interior do Nordeste, na 

virada do ano 1900 para 1901, organizaram a Convenção União Batista Leão 

do Norte. Um dos resultados desta Convenção foi o princípio da publicação do 

jornal O Missionário, que visava a incentivar o entusiasmo nas atividades 

missionárias das igrejas batistas do interior. 

 Os batistas fundaram seu seminário para a formação de pastores 

nacionais em 1900. Seis anos depois estabeleceram o colégio na capital 

pernambucana. Aos poucos foram adquirindo algumas propriedades para o 

crescimento do colégio. Os primeiros bacharéis em ciências e letras foram 

diplomados em 191764.   

 A Missão batista pernambucana era também formada por 

representantes dos estados de Alagoas, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Em 
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1924 o campo regional se dividiu com a formação da Convenção Paraibana 

que passou a incluir o estado do Rio Grande do Norte65. A partir daí o trabalho 

é mais bem desenvolvido, pois cada campo passa a ter um missionário 

residente, o que facilita a obra local. 

 Os batistas do estado da Paraíba, através da primeira igreja batista da 

capital, organizaram seu colégio no ano de 1938. Várias dificuldades, a que 

nos parecem financeiras, surgiram nos primeiros anos do colégio. A tal ponto 

que se pensou em fechar as portas do colégio, mas, após uma visita e uma 

oferta feita por senhoras norte-americanas, foi adquirida uma boa propriedade 

para reestruturação do colégio66.  

Essa inserção sistemática dos batistas na região não passou 

despercebida pela população, como assinalou Cantel: 

 
Se o nordestino está desconcertado com o número de seitas protestantes, que 
marcam as suas presenças através dos templos edificados e da propaganda, é 
porque os protestantes, em particular os batistas, estão se esforçando para 
penetrar no Brasil67. 

 

 A presença dos pregadores protestantes em Pernambuco e Paraíba, 

portanto, repercutiu em todos os níveis da população, uma vez que, como 

vimos neste ponto, os missionários adotaram diversas estratégias de 

divulgação da fé reformada. A aposta na educação, por meio da fundação de 

colégios, e na pregação direta, por meio de panfletos e da fundação de 

templos, permitiu-lhes atingir parcelas variadas da população, tanto 

geograficamente, quanto socialmente. 

 

 

1.3. A igreja católica e a laicização republicana no Brasil 
 

A proclamação da república no Brasil precipitou um movimento de 

renovação da igreja católica no país, cujas origens remontam ao século XIX, 

                                                                                                                                                                          
64 SELLARO, Lêda R. A., op. cit., p. 232-34. 
65 MESQUITA, Antônio N. de. História dos Batistas do Brasil: de 1902 até 1935. Rio de Janeiro: 
Casa Publicadora Batista, 1940, p. 149. 
66 BERRY, William H. Álbum do Brasil Batista. Rio de Janeiro: Junta Patrimonial Batista do sul 
do Brasil, 1955, p. 196. 
 
67 CANTEL, Raymond, op. cit., p. 68. 
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mas que ganhou caráter sistemático no início do século seguinte. As medidas 

caracterizaram-se pela centralização das ações eclesiásticas e por um maior 

apego à ortodoxia das práticas religiosas católicas, refletindo-se na promoção 

destas em oposição às práticas populares. Estas atitudes da igreja católica 

também se contrapunham à presença protestante no país, facilitada pela 

laicização, mas devemos recuar um pouco, ao século XIX, para apontar as 

raízes deste movimento. 

O ultramontanismo, do século XIX, caracterizava-se, entre outras coisas, 

pela concentração do poder em Roma, o que conseqüentemente deixava a 

Igreja com menos autonomia local. No Brasil, o crescimento das idéias 

ultramontanas foi lento, porém contou com o apoio das ordens religiosas dos 

Lazaristas, dos Capuchinhos e dos Jesuítas. 

Pode-se dizer que o ultramontanismo foi o lado conservador da igreja 

católica romana que tentou frear as transformações pelas quais o mundo 

ocidental passava, tais como o liberalismo, o socialismo, o racionalismo, o 

protestantismo, assim como algumas modificações na sociedade civil, entre 

elas: a liberdade religiosa, o casamento civil, a liberdade de imprensa. Dentre 

as medidas tomadas pelos ultramontanos, podemos destacar: o 

restabelecimento da Sociedade de Jesus e a elaboração de uma série de 

encíclicas, bulas, e vários outros documentos da igreja católica que reforçaram 

esta tendência, a exemplo das bulas dos Papas Gregório XVI e Pio IX. 

A proclamação da República trouxe grandes modificações para a igreja 

católica no Brasil, sendo a principal delas o fim do Padroado68. A separação 

entre a Igreja e o Estado foi expressa no ano de 1890 no decreto de número 

119-A. Nos artigos segundo e terceiro podemos ver que: 
 

Art. 2o – A todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de 
exercerem o seu culto, regerem-se segundo sua fé e não serem contrariados 
nos atos particulares ou públicos, que interessem o exercício deste decreto.  
Art. 3o – A liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos 
individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se 

                                                           
68 O clero secular no Brasil, desde o período colonial, esteve sempre ligado à máquina 
burocrático-administrativa da Coroa Portuguesa através da instituição do Padroado, 
subordinação da Igreja Católica Romana ao Estado em território Luso e em todos os seus 
domínios ultramarinos. Isto significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa 
poderia vigorar no Brasil, sem que fosse aprovada pelo Imperador. Para a Coroa portuguesa os 
interesses da Igreja Católica Romana só eram atendidos quando coincidiam com os do Estado 
português, se não, eles eram ignorados. 
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acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e 
viverem coletivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem 
intervenção do poder público69.  

 

De acordo com os artigos acima citados, os protestantes passam a ter 

total liberdade de culto, superando as restrições do período imperial, onde 

havia apenas uma tolerância ao protestantismo, não sendo permitida a livre 

propaganda da fé protestante. 

Nesse mesmo ano a igreja católica brasileira elabora o documento 

Pontos para a Reforma da Igreja do Brasil, onde é apresentado, como alvo 

principal, um projeto para a reforma do aparelho eclesiástico70. Esse 

documento é composto por vinte páginas divididas em nove capítulos, e sua 

autoria foi do líder do episcopado brasileiro no princípio da República, D. 

Macedo Costa71.  

Como desenvolvimento da pretendida reforma do clero, a igreja católica 

no Brasil amplia o número de instituições religiosas no país. Em 1890 existiam 

apenas 9 seminários maiores e 11 menores para todo o território nacional. Em 

1927 o número cresceu para 15 seminários maiores e aproximadamente uns 

30 menores. Também foram criadas novas dioceses: em 1890 havia 11 

dioceses e 1 arquidiocese; três anos depois, em 1893, foram criadas mais 4 

dioceses. O crescimento continua nos anos seguintes, pois em 1900 já havia 

17 dioceses, em 1910 passaram a ser 30, e em 1920 o número cresce para 

5872. 

Em junho de 1900 ocorreu na Bahia, promovido pelo apostolado da 

oração, o primeiro Congresso Catholico Brasileiro. Nos estatutos deste 

congresso podemos ver o objetivo deste evento: 

 
O fim do congresso é estudar as obras catholicas do Brasil, concorrer para sua 
maior diffusão, concertar os modos e os meios com os quaes as associações e 
os indivíduos possam concorrer mais efficazmente para reanimar e fortalecer o 

                                                           
69 Apud REILY, Duncan, op. cit., p. 226-27.   
70 OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Religião e Dominação de Classe: gênese, estrutura e função 
do catolicismo romanizado no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985, p. 282. 
71 Ibidem, p. 276, 279-80. 
72 BRUNEAU, Thomas C. O catolicismo brasileiro em época de transição. Trad. São Paulo: 
Loyola, 1974, p. 69. 
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espírito catholico no Brasil, conforme as declarações do Summo Pontífice e 
sob sua direção e a do Episcopado e do clero73.  

 

 De acordo com Azzi, este acontecimento representou um evento da alta 

significação no esforço de fortalecer entre o laicato o novo modelo eclesial 74. 

Sendo igualmente um modo de criar uma forma de ação mais estável e 

constante, que garantisse um movimento e uma direção uniforme e eficaz75 à 

reforma eclesiástica. 

 Com o fim do Padroado, a igreja católica no Brasil passa por um 

momento de Reorganização que só foi superado, segundo Azzi, na década de 

vinte, quando se inaugura uma nova fase da igreja católica denominada de 

Restauração. Neste momento, quem assume o poder é o papa Pio XI. O 

principal objetivo no período da Restauração católica foi o reatamento explícito 

da tradicional aliança entre a Igreja e o Estado76.  

 É em 1922 que se iniciam os acordos para melhores entendimentos 

entre as autoridades eclesiásticas e o poder político77, na celebração do 

centenário da Independência do Brasil. Nesse mesmo ano ocorre o Congresso 

Eucarístico do Rio de Janeiro, sendo a realização desse evento uma maneira 

de demonstrar a força social da religião católica78. 

 Ainda sobre a política da igreja católica, na década de vinte Pedro 

Ribeiro nos informa que  
por volta dos anos 20 o processo de romanização já realizara o essencial de 
seus objetivos, tendo reestruturado o aparelho religioso sob controle do 
aparelho eclesiástico e infundido nas grandes massas de fiéis as 
representações religiosas e éticas que daí por diante viriam a ser consideradas 
como as únicas expressões autênticas do catolicismo79.  

 

O importante líder do episcopado do Brasil da primeira metade do século 

XX, D. Sebastião Leme, almejava reaver na vida pública a influência da igreja 

                                                           
73 PRIMEIRO Congresso Católico Brasileiro. Promovido pelo apostolado da Oração. Bahia, 03 
a 10 de junho de 1900. Actas e Documentos. São Paulo: Paupério e Comp., 1900, p. 9. 
Biblioteca do Seminário dos Redentoristas - São Paulo. 
74 AZZI, Riolando. A Sé Primacial de Salvador. A Igreja Católica na Bahia, 1551-2001. Período 
Imperial e Republicano. Vol. II. Petrópolis, RJ: Vozes; Salvador: UCSAL, 2001, p. 196. 
75 MARCHI, Euclides. A Igreja e a Questão Social. O discurso e a práxis do catolicismo no 
Brasil (1850-1915). São Paulo, 1993. Tese (Doutorado em História). FFLCH/USP, p. 184. 
76 AZZI, Riolando. A Neocristandade – um projeto restaurador. São Paulo: Paulus, 1994, p. 20, 
24 e 32. 
77 AZZI, Riolando, op. cit., 2001, p. 161. 
78 Ibidem, p. 171. 
79 OLIVEIRA, Pedro A. R. de. op. cit., p. 314. 
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católica no Brasil, e o que é mais extraordinário, é que o conseguiu80, segundo 

Bruneau. D. Leme foi o autor da carta pastoral de 1916, endereçada ao povo 

de Olinda e Recife, onde lançou as suas idéias sobre a Igreja, e sua 

influência81. Como parte da hierarquia católica ocupou as funções de arcebispo 

de Olinda e Recife, coadjutor no Rio de Janeiro e cardeal arcebispo no Rio de 

Janeiro.  

Leme foi o principal responsável na luta contra o que o clero católico 

chamava de ignorância religiosa do povo. Uma vez que o as práticas religiosas 

da população rural, principalmente, não era o catolicismo ortodoxo pregado 

pela hierarquia82. É no combate a esta "ignorância" que novas associações 

religiosas e novas devoções vão substituindo às antigas confrarias e às 

tradicionais devoções luso-brasileiras83.  

 Em sua análise sobre o catolicismo no Brasil, Azzi apresenta duas 

formas de manifestações desta religião. Para este autor existe o denominado 

catolicismo tradicional, que é luso-brasileiro, leigo, medieval, social e familiar. 

Por outro lado, há o chamado catolicismo renovado, romano, clerical, tridentino, 

individual e sacramental84. Durante a República predomina o catolicismo 

renovado em detrimento do catolicismo tradicional85.  

 Como já citamos, acima, as características do catolicismo popular, agora 

iremos, baseados na descrição de Azzi, apresentar seus aspectos com mais 

detalhes. 
 

Familiar: ele está muito mais polarizado ao redor da própria instituição familiar 
do que da organização eclesiástica. 
Social: a religião torna-se o próprio instrumento e veiculo de socialização na 
vida colonial. São as festas religiosas que constituem os motivos principais 
para que o povo possa expressar sua vida social.  
Leigo: é a força do laicato. Os leigos não se consideram meramente 
assistentes do culto, mas verdadeiros promotores da fé católica.  
Lusitano: o catolicismo popular traz a marca lusitana. Essa implantação não foi 
feita apenas pela hierarquia católica ou pelos poderes públicos, mas se deve 
em grande parte à colaboração efetiva do próprio povo.  

                                                           
80 BRUNEAU, Thomas C., op. cit., p. 75. 
81 Ibidem, p. 74. 
82 CASTILLO, José M. Sanz del. O Movimento da Reforma e a “paroquialização” do espaço 
eclesial do século XIX ao XX. In: LONDOÑO, Fernando T. (org.). Paróquia e comunidade no 
Brasil. Perspectiva histórica. São Paulo: Paulus, 1997, p. 100.  
83 AZZI, Riolando, op. cit., p. 193. 
84 AZZI, Riolando. O catolicismo popular no Brasil. Aspectos históricos. Petrópolis, Rio de 
Janeiro: Vozes, 1978, p. 09.  
85 Ibidem, p. 09. 
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Medieval: o catolicismo popular é vinculado ao espírito medieval por isso a 
ênfase dada ao aspecto devocional86.  

  

A política oficial da igreja católica envolveu, assim, estas duas vertentes: 

por um lado, a promoção do catolicismo renovado em detrimento do 

catolicismo popular ou tradicional, com as características que acabamos de 

citar. De outro, a busca de retomar a preponderância sócio-política da igreja, 

por meio do fortalecimento dos laços com o Estado. 

Em meados dos anos vinte ocorre uma tentativa de conceder o antigo 

status de religião oficial ao catolicismo, através de uma emenda constitucional. 

Porém a proposta de Plínio Marquês não teve sucesso. A idéia da elaboração 

de uma nova constituição onde a igreja católica voltasse a ser a religião oficial 

era o objetivo dos eleitores católicos coordenados pela Liga Eleitoral Católica87.  

O cardeal Sebastião Leme encabeçava essa tentativa, porém sem conseguir o 

seu objetivo, pois mesmo com os benefícios concedidos ao catolicismo pela 

constituição de 1934, essa não voltou a se oficializada como a religião do 

Brasil88.  

Essas tentativas para o reaparecimento de um Estado católico foram 

combatidas pelos protestantes que se beneficiaram com a separação entre a 

igreja católica e o Estado. Em decorrência desse fato, foi realizada a reunião do 

Congresso Evangélico Brasileiro, ocorrida em 1931, como prova do desagrado 

dos protestantes a um decreto de 1930 que admitia o ensino religioso nas 

escolas públicas. Como resultado desse congresso foi publicado o Manifesto à 

nação. Deste documento vale mencionar um trecho onde se afirma que 
 

Não é de agora que espíritos levianos têm insinuado, por vários métodos, 
julgamentos injustos e cruéis sobre os intuitos e propósitos dos cristãos 
evangélicos, apontado-os à alma brasileira como “mercenários da fé, aliados 
de missões estrangeiras que visam roubar a nação, traidores da pátria, 
desnacionalizadores disfarçados, heréticos e hereges, gente desunida, 
expoliadores dos sãos princípios da moral, povos sem fé e sem civismo" 89. 

 

 Analisando trechos desse documento, entendemos que os protestantes 

expõem sua defesa ao povo cientes da associação entre catolicismo e 

                                                           
86 Ibidem, p. 153-156. 
87 REILY, Duncan. A História Documental do Protestantismo no Brasil. 3a ed. São Paulo: Aste, 
2003, p. 228-9. 
88 Ibidem, p. 225. 
89 Apud: REILY, Duncan, op. cit., p. 229. 
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nacionalidade promovida pelo clero brasileiro. De acordo com esta perspectiva, 

os missionários protestantes, em sua maioria estrangeiros, não só eram vistos 

como ameaça à verdadeira fé cristã, na condição de não-cristãos, mas como 

ameaça à pátria, na condição de não brasileiros. A presença evangélica era 

denunciada como subterfúgio para outros fins não religiosos, ligados a 

interesses estrangeiros. 

 Ao longo das três seções deste capítulo tivemos a intenção de 

apresentar em pormenor os aspectos que tornam mais claro o ambiente e o 

momento em que se originam e desenvolvem os temas aqui tratados. De 

acordo com o que vimos, a presença significativa das denominações 

reformadas em Pernambuco e Paraíba e o movimento de renovação e reação 

da igreja católica, por um lado, e a produção dos cordéis na mesma região, por 

outro, se deram simultaneamente.  

 Diante disto, afirmamos que esta contemporaneidade permite-nos 

apontar alguns dos elementos presentes na literatura de cordel, 

particularmente os que abordam a figura do protestante, como resultantes, em 

parte, da exposição dos cordelistas e da população em geral aos discurso 

católico e ao reformado durante a Primeira República. A interação entre estes 

discursos e a inventividade dos poetas populares será abordada com mais 

vagar nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 2 

O livro da nova-seita: debates em torno da difusão e recepção 
das Bíblias protestantes. 

  

 

 Uma das principais estratégias de evangelização adotadas pelos 

missionários protestantes consistiu na distribuição de escritos à população. 

Dentre estes, constavam jornais, panfletos e, principalmente, a Bíblia, em sua 

versão reformada, isto é, ausentes alguns livros considerados apócrifos, ou o 

Novo Testamento, que eram vendidos ou dados gratuitamente. O clero 

brasileiro reagiu a esta tática por meio de escritos nos jornais, nos quais 

vituperavam os missionários e suas "bíblias falsas", dando origem a debates 

acesos por meio da impressa local. Da mesma forma, o tema apareceu nos 

cordéis contemporâneos, compondo a caracterização do protestante pelos 

cordelistas. Trataremos cada um destes pontos nas páginas que se seguem. 

  

 

2.1. Pioneiros da evangelização protestante no Brasil: as sociedades 
bíblicas. 
 
 A atividade de pregação evangélica à população brasileira por parte de 

protestantes inicia-se ainda no princípio do século XIX, após a abertura dos 

portos, com a distribuição de Bíblias pelas sociedades bíblicas inglesa e norte-

americana. O surgimento dessas sociedades está relacionado à apreensão 

pela vida espiritual dos marinheiros1, uma vez que esses marinheiros viviam 

viajando pelo mundo, longe da família, de suas pátrias e de acompanhamento 

religioso. 

Pelo fato das comunidades protestantes no Brasil, durante a primeira 

metade do século XIX, serem quase que exclusivamente formadas por 

estrangeiros e esses indivíduos encontrarem-se, na sua maioria, nos principais 

portos do país, por serem marinheiros e comerciantes, foram estabelecidas 

                                                           
1 SELLARO, Lêda R. A. Educação e Religião. Colégios protestantes em Pernambuco na 
década de 20. Dissertação (Mestrado em Educação) Recife, UFPE, 1987, p. 123. 
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capelanias em alguns portos brasileiros. Os primeiros reverendos e 

missionários que chegaram ao país trabalharam como capelães. Nenhum 

templo, porém, foi construído próximo ao cais, pois o regulamento dos portos 

não permitia, por isso os cultos eram realizados nos navios ou na casa dos 

capelães. 

No Brasil, como afirma Antonio Gouvêa Mendonça2, as primeiras 

tentativas de evangelização estão relacionadas às atividades das organizações 

para-eclesiásticas3 que, dentro de uma linha fundamentalista, atribuíam à Bíblia 

um poder de conversão pela sua simples leitura. É segundo esta visão que 

essas organizações distribuíam as Sagradas Escrituras, ação realizada pelas 

sociedades bíblicas, em sua maioria de origem inglesa e americana; as mais 

antigas foram: Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, fundada em 1804 e a 

Sociedade Bíblica Americana, fundada em 1816. 

Émile Léonard diz que as caixas com as Bíblias eram “algumas vezes 

pura e simplesmente abertas na alfândega dos portos do Sul do país, para 

quem quisesse pegá-las”.4 É importante destacar que a população brasileira 

era, nessa época, em sua maioria, analfabeta. Havia um pequeno número de 

letrados, membros da elite do país, em meio aos brancos pobres, mestiços, 

negros livres e cativos, que compunham a imensa maioria da população, 

dentre os quais raros eram os alfabetizados5. Mesmo na zona rural onde o 

número de leitores era ainda menor, a distribuição de bíblias foi um fator 

estratégico importante, pois alguns eram escolhidos pelos missionários como 

leitores6. 

Sellaro nos informa que entre as estratégias de propaganda utilizadas 

pelos primeiros missionários para a divulgação das Bíblias protestantes, 

contava-se a distribuição daquelas em colégios, pois, era comum na época que 

as escolas usassem textos religiosos para o aprendizado da leitura7. Outra 

                                                           
2 Idem; VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao Protestantismo no Brasil. São Paulo: 
Loyola, 1990, p. 57. 
3 Aqui compreendidas como organizações independentes, com contribuição em dinheiro de 
membros de várias igrejas que assumem um compromisso individual de sustentar missões ou 
missionários. 
4 LÉONARD, Émile G. O Protestantismo Brasileiro. Estudo de Eclesiologia e História Social. 
Trad. 2ª. ed. Rio de Janeiro: JUERP; São Paulo: ASTE, 1981, p. 42. 
5 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem. Rio de Janeiro: Campus, 1980, p. 65. 
6 SELLARO, Lêda R. A., op. cit., p. 119. 
7 Ibidem, loc. cit. 
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estratégia usada pelos distribuidores de Bíblias foi a venda através de anúncios 

nos jornais, como nos apresenta Duncan Reily: 

 
Vende-se, por 1$ 000 M. , na rua Direita n º 114, o Novo Testamento de N. S. 
J. C., traduzido (...) pelo rev. Padre Antônio Pereira de Figuereido; este livro é 
muito recomendável a todos os mestres e diretores de aulas e colégios do 
Império do Brasil, para o adotarem como livro de instrução para os seus 
alunos, porque nele se acha o tesouro mais precioso que o homem pode 
exigir neste mundo; ele é a fonte de moral, a fonte de virtude, a fonte de 
sabedoria. Nele é incluído tudo quanto for necessário para fazer o homem 
sábio, e para estar pronto para toda a boa obra; este livro é a base de 
instrução [nos países protestantes, prósperos e adiantados]8. 
 

 Neste anúncio de jornal percebemos duas informações: a primeira 

confirma que as Bíblias eram usadas como texto para leituras em colégios e a 

segunda é a referência ao desenvolvimento dos países protestantes, pois 

esses países eram sinônimos de progresso desejado por os demais paises. 

Para Hugo Fragoso9, estas sociedades se aproveitaram do prestígio da 

civilização anglo-saxônica, tida como superior nos países latinos, para atuarem 

na propaganda protestante no Brasil. Estas sociedades distribuíram dezenas 

de milhares das Sagradas Escrituras no Brasil. 

O surgimento das sociedades bíblicas não passou despercebido pela 

cúpula da igreja católica, pois durante o século XIX os ultramontanos 

assumiram o poder máximo da Igreja Católica Romana, com a eleição, 

primeiramente, de Bartolomeu Alberto Cappellari, o Papa Gregório XVI, que foi 

eleito no ano de 1831. Após a sua morte no ano de 1846, é eleito Giovanni 

Mastai Ferretti, o Papa Pio IX, cujo pontificado durou até o ano de 1878.  

Estes Papas elaboraram encíclicas que expressavam os ideais 

ultramontanos, tais como o combate à propagação do Protestantismo. Por isso 

condenavam a propaganda realizada pelas sociedades bíblicas que, com a 

distribuição da Sagrada Escritura, tentavam divulgar a fé cristã reformada.  

Gregório XVI, na carta encíclica Inter præcipuas, alerta os católicos 

sobre o perigo das sociedades bíblicas que produziam versões alteradas da 

                                                           
8 REILY, Duncan. A História Documental do Protestantismo no Brasil. 3a edição. São Paulo: 
Aste, 2003, p. 87. 
9 FRAGOSO, Hugo. O Protestantismo no Brasil Imperial. In: BEOZZO, José Oscar. (coord). 
História da Igreja no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1989, p. 246. 
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Sagrada Escritura, e que incentivavam a leitura da Bíblia a qualquer pessoa, de 

forma que às Sociedades Bíblicas, dizia o Papa, 
 

(...) vemo-las concordemente conspirar com a única finalidade de difundir em 
grandíssimo número de exemplares as divinas Escrituras traduzidas nas 
diversas línguas vulgares, disseminando-as indiscriminadamente entre os 
cristãos e os infiéis, aliciando todo tipo de pessoa a lê-las sem nenhum 
guia.(...)10. 
 

Estas palavras são confirmadas, mais tarde, pelo Papa Pio IX, quando 

na encíclica Nostis et Nobiscum afirma que: 
 

Entre os diversos gêneros de insídias com as quais os astutíssimos inimigos 
da Igreja e da sociedade humana tentam seduzir os povos, ocupa lugar de 
destaque certamente aquele que há tempo encontram adaptado aos seus 
diabólicos planos: o uso perverso da nova arte livreira. (...). Antes, valendo-se 
do apoio das sociedades bíblicas, que já foram condenadas por esta Santa 
Sé, não têm escrúpulos em difundir também a Bíblia sagrada, (...). Além 
disso corrompida e com nefanda audácia alterada com errônea 
interpretação.11

 

Norteados pelas falas papais, os agentes do catolicismo ultramontano 

viram nas sociedades bíblicas um perigo, pois a igreja católica não admitia a 

livre leitura e interpretação da Bíblia; do mesmo modo, a tradução da Bíblia 

para vários idiomas também causava preocupação ao clero católico. 

 Segundo Joyce E. W. Every-Clayton12, em 1821 a Sociedade Bíblica 

Britânica e Estrangeira (S.B.B.E.) promove a distribuição de Bíblias importadas, 

sendo 100 Bíblias e 700 Novos Testamentos, em português e espanhol, para a 

América do Sul. Um ano depois, desta vez em Pernambuco, foram distribuídas 

676 Bíblias e 1400 novos testamentos. No ano seguinte também houve 

distribuição, uma vez que o missionário Daniel Kidder, em 1839, afirmou que 

desde 1823 haviam sido distribuídas Bíblias e Novos Testamentos em 

Pernambuco, por um cavalheiro americano e mais tarde por cavalheiro inglês13.  

                                                           
10 In: COSTA, Lourenço (org.). Documentos da Igreja: documentos de Gregório XVI e Pio IX. 
São Paulo: Paulus, 1999. p. 62. 
11 In: Ibidem, p. 137-8. 
12 Ibidem. Um grão de mostarda... Documentando os inícios da Igreja Evangélica 
Pernambucana. 1873-1998. Recife: Igreja Evangélica Pernambucana, 1998, p. 17, 21-22, para 
as informações que se seguem. 
13 Apud: VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. 
2ª. ed. Brasília: UNB, [s/d.]. (1ª. ed.: 1980), p. 315. 
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 O mesmo Kidder informou que o vigário da Igreja Anglicana do Recife 

trouxera, em 1836, Bíblias e Novos Testamentos ao Recife, destinados à venda 

e distribuição gratuita. O vigário em questão era o reverendo Charles Adye 

Austin, que fez amizade com o padre Antonio José de Souza, católico 

convertido ao protestantismo e responsável, também, pela distribuição de 

exemplares das Escrituras. Mesmo sem ter abandonado a igreja católica, o 

padre Antônio José de Souza tornou-se membro vitalício da Sociedade Bíblica 

Americana em 184014. 

 Em 1858, Robert Corfield, primeiro agente oficial da Sociedade Bíblica 

Britânica no Brasil, em viagem pelo Norte, tendo passado pela Bahia, 

Pernambuco, Maranhão, Pará e Amazonas, relatou a distribuição de 1363 

Bíblias. A Sociedade Bíblica Americana, por sua vez, doou 100 Bíblias e 100 

Testamentos à "Sociedade Missionária Americana para Pernambuco" nos anos 

de 1863 e 186415. 

 Neste mesmo estado, ainda no ano 1864, foram vendidos durante seis 

meses 482 volumes das Escrituras, das quais 156 Bíblias e 326 Novos 

Testamentos. O trabalho de propaganda do cristianismo reformado em terras 

pernambucanas se amplia através da ação de missionários enviados pela 

Sociedade Bíblica Britânica, os quais no ano de 1865, quando começam a 

trabalhar fortemente no estado, distribuíram 233 Bíblias e 579 Novos 

Testamentos e, no primeiro semestre do ano seguinte, distribuíram mais 301 

Bíblias 16. 

Em 1867, segundo um relatório da S.B.B.E., 52 Bíblias foram vendidas, 

249 Testamentos e dadas 1 Bíblia e 29 Testamentos. Já no ano seguinte,  o 

vendedor de Bíblias Antônio Marinho da Silva foi responsável pela venda de 

490 volumes17. Manoel Viana, outro vendedor de Bíblia, madeirense emigrado, 

no ano 1874, percorreu o Nordeste ao longo de 40 dias. Durante o périplo, 

vendeu 21 Bíblias, 47 novos testamentos e 197 "porções" (textos selecionados 

da bíblia). Porém, o ano de maior êxito na venda de Bíblias foi em 1887, 

quando foram vendidas 2646 volumes das Escrituras18. 

                                                           
14 Ibidem, p. 315-6. 
15 Ibid., p. 317. 
16 Ibid., p. 318. 
17 Ibid., p. 319. 
18 SELLARO, Lêda R. A., op. cit., p. 52, 54. 
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Em resumo, desde o início da distribuição e venda de edições das 

Escrituras em Pernambuco pelos protestantes, foram postas em circulação, 

pelo menos 4666 exemplares da Bíblia e 2730 do Novo Testamento. Observe-

se, contudo, que estes números estão longe de serem exatos, uma vez que 

não há dados para vários anos e as informações dos missionários podem ser 

sujeitas à correção. 

Não obstante o número considerável de exemplares da Bíblia e do Novo 

Testamento distribuídos e vendidos no séc. XIX pelos missionários, estes 

dados podem mascarar o volume efetivo de edições disseminadas. Havia um 

"fundo secreto", de acordo com o missionário presbiteriano Robert Kalley, 

mantido pela sociedade bíblica. Seu caráter secreto visava exatamente a 

dissimular o número real de Escrituras distribuídas nos países católicos, a fim 

de diminuir a oposição da igreja católica. Os relatórios enviados pelos 

missionários incluíam, assim, apenas aqueles exemplares pagos pelas verbas 

supridas pelo público e não do total efetivamente difundido, que, 

provavelmente, era bem maior19. 

 Como já foi mencionado no primeiro capítulo, Kalley e um grupo de 

protestantes fugiram da Ilha da Madeira após sofrerem perseguição religiosa. 

Deste grupo que havia se abrigado nos Estados Unidos, Kalley solicitou a 

alguns que viessem ao Brasil para um trabalho de distribuição de Bíblias. 

Dentre os que vieram, podemos destacar Filadelfo Pontes, que trabalhou na 

Paraíba20. 

 Sobre os resultados da distribuição de Bíblias entre a população local, 

Antônio Barbosa, distribuidor de Bíblias em Pernambuco, afirma que havia 

alguns crentes que ele encontrava que haviam se convertido devido à simples 

leitura da Sagrada Escritura, e que cantavam os hinos com músicas das resas 

romanistas!21

 Estes vendedores de Bíblias não eram residentes no Nordeste, mas 

enviados a partir de outros estados, retornando para lá após certo período, o 

que dificultava um trabalho permanente. Os protestantes viam nesta divulgação 

das Bíblias evangélicas uma possibilidade de pregação, uma vez que a leitura 
                                                           
19 Vieira, David Gueiros, op. cit., p. 316-7. 
20 FERREIRA, Júlio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. São Paulo: 
Presbiteriana, 1959. Vol I, p. 155. 
21 Apud: Ibidem, p. 322. 
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prévia pela população das Escrituras dava ensejo à presença de missionários, 

que incentivavam a formação de grupos de estudo das Escrituras, levando, 

inclusive, à formação de igrejas compostas por recém convertidos. 

 

 

2.2. Embates religiosos na imprensa: discussão em torno das bíblias 
protestantes. 
 

 Na imprensa, no período do qual tratamos, as polêmicas religiosas se 

deram com maior evidência, proporcionando um momento marcado pelo 

surgimento de vários jornais católicos e protestantes. Mas vale ressaltar que 

essas polêmicas já estavam presentes no período Imperial, como resultados de 

embates com o ultramontanismo católico. 

Ainda no período Imperial, o general Abreu e Lima, ao defender o 

protestantismo e idéias liberais, começou a ser criticado no Diário de 

Pernambuco por artigos escritos pelo Monsenhor Pinto de Campos sobre a 

falsidade das Bíblias distribuídas pelos protestantes. As respostas do general 

foram publicadas pelo Jornal do Recife. Essa polêmica rendeu 372 páginas de 

um livro que foi impresso no Recife tendo por título As Bíblias falsificadas ou 

Duas respostas ao Sr. Cônego Pinto de Campos pelo Cristão Velho.  

Estas polêmicas, como podemos ver, não se limitaram aos jornais 

confessionais, uma vez que em 1879 foram publicados artigos anônimos na 

imprensa secular. Esses artigos foram respondidos pelo reverendo Smith no 

jornal confessional Imprensa Evangelica com o artigo O neophyto desmentido. 

O dito neófito dizia que sua conversão ocorrera mediante um pagamento 

recebido do pastor22.  

Esta afirmação de que os protestantes convertiam oferecendo dinheiro 

não se restringia ao Nordeste, tendo sido indicada por Émile Leonard sua 

ocorrência em São Paulo, onde Dizia-se também que as conversões ao 

protestantismo eram feitas a peso de dinheiro: vinte cruzeiros para um branco, 

quinze para um mulato e dez para um negro23. 

                                                           
22 GUEIROS, Jeronymo. "Religiões acatholicas de Pernambuco". Revista do Instituto do 
Archeologico e Geographico Pernambucano, v. XXIV, n. 115-118, 1922, p. 456. 
23 LEONARD, Émile, op. cit., p. 108. 
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Quase dez anos depois, em 1897, ainda podemos encontrar a discussão 

entre católicos e protestantes na imprensa recifense. A discussão, novamente, 

em torno da falsidade das Bíblias protestantes teve início no jornal católico A 

Nova Era. Porém, esta polêmica tem continuidade no O Jornal do Recife onde 

o pastor batista Entzminger responde às críticas católicas do Cônego João 

Machado de Mello. 

Poucos anos depois, em 1903, a polêmica volta a se acirrar, mais uma 

vez em torno das chamadas "Bíblias falsas". A retomada destas discussões 

deveu-se à fundação, em outubro de 1902, de uma Liga contra o 

Protestantismo. Seu estabelecimento foi anunciado pela imprensa, como 

podemos ver no seguinte trecho: 

 
Installa-se hoje às 10 horas da manhã, com a maior solenidade, na igreja da 
Penha, a Liga contra o protestantismo. O exmo. bispo diocesano usará da 
palavra demonstrando quaes os intuitos da importante associação. 
Comparecerá ao acto o representante do exmo. rvd. sr. d. Joaquim Arcoverde, 
arcebispo do Rio de Janeiro, que por se achar ligeiramente enfermo, deixa de 
comparecer. É de esperar que os catholicos, scientes do fim a que se propõe a 
Liga, prestem-lhe inteira adhesão, não só oncorrendo ao acto, como ainda 
prestando as suas assignaturas e oferecendo o obulo que marcam os estatutos 
provisórios, isto é, a jóia de 5$000 e posteriormente, quando lhes for pedida, a 
annuidade de 2$00024. 
 

Contando com estatutos e, a crer no artigo, com o apoio do arcebispo do 

Rio de Janeiro, os fundadores da Liga tinham pretensão de fazê-la duradoura, 

o que se percebe pelo estabelecimento de uma 'cota' de adesão e de 

mensalidades para os membros. A Liga, porém, devido às enormes críticas, 

vindas sobretudo dos liberais, não teve longevidade, extinguindo-se algum 

tempo depois. 

Simultaneamente à convocação dirigida aos católicos para a fundação 

da Liga, um artigo na Columna Religiosa, no mesmo periódico, apresenta 

quase uma carta de intenções dos católicos. Diz o articulista: 

 
Ostentemos, pois, o valor de que somos capazes, nos dispondo a combate 
pela causa santa da religião e da pátria. (...) Combatamos a religião 
protestante, orientemos o proletariado. (...) Instruindo o povo a respeito da 
religião protestante, teremos de apalpar um a um os seus erros, desde a 

                                                           
24 "LIGA contra o protestantismo". A Provincia, Recife, Suplemento, 28/09/1902, n. 221, ano 
XXV, p. 05. 
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historia vergonhosa da sua origem, até as consequencia absurdas do livre 
exame; nos não esqueceremos de apontar, como signal demonstrativo de sua 
falsidade a multiplicidade de forma de que elle se reveste. Não silenciaremos a 
sua perfídia alterando a Bíblia que nós lh' a demos, como o confessa o próprio 
Lutero.25

 

Neste trecho condensam-se os aspectos centrais dos argumentos 

católicos contra os protestantes: de saída, temos a associação entre a religião 

católica e a pátria, a nacionalidade brasileira. Esta associação tornava-se mais 

forte ao ser contraposta à origem estrangeira da maior parte dos missionários 

protestantes. Apontavam a pluralidade de denominações e, o ponto que 

destacamos neste tópico, o chamado livre exame da Bíblia, cuja 

responsabilidade dever-se-ia ao próprio Lutero, suposto responsável pela 

alteração das Escrituras. 

No mesmo dia de criação da Liga, o clima de provocação pelos jornais 

foi acirrado por um outro artigo, uma Carta Aberta de autoria do Frei Celestino. 

O mesmo dizia, em tom irônico: 
 

Ao ministro evangelico de Pernambuco. 
Reverendo ministro: - Sou catholico, apostolico, romano; mas cançado de viver 
sob despotismo papista que me parece, na vossa linguagem, uma verdadeira 
impostura; amantes como todos, de novidades, e desejoso de participar dos 
vossos largos donativos, estou decididamente resolvido a fazer-me protestante. 
Antes, porém, de abalançar-se a este temeroso commettimento, uma forte 
duvida se apresenta ao meu espírito agitado, e que vos proponho com todo o 
respeito, afim de ser por vós cabalmente esclarecido e tranquillisado.  - Esta 
duvida é que: existindo muitas egrejas protestantes, em qual dellas entraria eu, 
para poder assegurar a minha eterna salvação? serão porventura todas ellas 
igualmente boas, verdadeiras e divinas?26

 

A adição de mais este artigo vem confirmar que o embate pela impressa 

teve grandes proporções, visto que apenas em um dia saíram três artigos 

dedicados à crítica aos protestantes num único jornal. O frei atribui ao sabor de 

novidade a adesão de algumas pessoas à pregação protestante, bem como, 

pelo que podemos inferir, a ganhos materiais da parte dos convertidos, o que 

se deduz da alusão aos largos donativos. No aspecto eclesiástico, a variedade 

de igrejas reformadas vem mais uma vez à baila, tendo implícita, 

                                                           
25 "EM AÇÃO!". A Provincia. Recife, Columna Religiosa, n. 221, 28/09/1902, ano XXV, p. 01. 
26 FREI CELESTINO. "Combate ao protestantismo. Carta Aberta". A Provincia. Recife, n. 221, 
28/09/1902, ano XXV, n. 01. 
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possivelmente, a crítica católica ao livre exame da Bíblia pelos leigos, uma vez 

que é deste que surge a diversidade de denominações. 

O embate literário chegou a tal ponto, que alcançou as sessões do 

Congresso Federal. Do lado católico, a iniciativa de recorrer à impressa foi do 

frei Celestino, enquanto, da parte dos protestantes, foi o pastor batista Salomão 

Ginsburg quem rebateu por escrito às críticas daquele. 

Em 20 de fevereiro de 1903, foi publicado no jornal A Província, na 

Coluna Religiosa, um artigo intitulado Amarga decepção salomonica, de autoria 

de frei Celestino, convidando a população a assistir à queima das ditas 'bíblias 

falsas' protestantes. O frei expunha os motivos de tal decisão: 
 

(...) Era desde cinco longos meses que esse presumpçoso e improvisado 
pastor, verdadeiro lobo desfarçado em pelles de ovelhas, gritava ao bom gritar: 
"Vinde, pernambucanos, vinde adquirir uma bíblia, a palavra de Deus, a fonte 
de todo o bem, de toda a felicidade. Procurae uma bíblia (protestante): ahi 
achareis luz, vida e verdade pura, sem mesclas de sentidos humanos, falsos e 
enganosos", etc., etc.  
E muitos curiosos [...], lá foram, [...], comprar [...]; [e] leram-n'a. [...] e nada 
podendo descortinar de per si do quanto havia-lhes falsamente garantido o 
célebre Salomão, forma entregal-a nas mãos dos missionários Capuchinhos da 
Penha, os quais irão queimal-a na praça pública ou no adro do seu esplendor e 
magestoso templo, domingo próximo, 22, às 8 horas da manhã, após as 
religiosas funções da sessão solene da temerosa Liga contra o Protestantismo. 
São convidados todos os nova-seitas a comparecerem (querendo) no logar já 
indicado, para presenciarem esse facto e assignalarem essa decepção. 
Serão cerca de 200 volumes ou exemplares da biblia protestante (entre 
grandes e pequenas) que vão ser entregues às chamas, não por ser bíblia ou 
palavra de Deus, mas sim, e tao somente por ser biblia de protestante, por eles 
adrede e sacrilegamente falsificada, truncada, e adulterada, e pela suprema 
autoridade infallivel da verdadeira egreja de Christo justamente proibida e 
excommungada.27

 

  Há uma série de aspectos relevantes nestes trechos a serem 

relacionados à nossa discussão mas, por ora, gostaríamos de ressaltar um 

ponto, a saber, a consideração católica sobre as "bíblias protestantes". Estas 

não eram consideradas exemplares do livro sagrado do cristianismo, mas uma 

obra protestante, falsificada, truncada, e adulterada, sendo sua leitura proibida.  

 A presença de Bíblias não católicas entre a população, disseminadas 

pelos protestantes, com as quais andavam à mão, é referida de forma 

desabonadora por uma carta pastoral do bispo de Olinda. Assinalemos que 

                                                           
27 FREI CELESTINO. "Amarga decepção salomonica!". A Província, Recife, Coluna Religiosa, 
20 de fevereiro de 1903, p. 01. 
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esta carta é de 1902, ano de fundação da supracitada Liga contra o 

protestantismo. Percebe-se, assim, que a oposição por certos setores aos 

protestantes não se resumiu aos embates via imprensa, mas ganhou corpo 

em grupos organizados, além de estar presente nas cartas pastorais. A 

preocupação com as "bíblias protestantes" e sua distribuição entre a 

população também é destacada no trecho que se segue: 

 
Inimigo traiçoeiro, procura insinuar-se em vosso seio, vendendo ou 
distribuindo bíblias falsas e pamphletos injuriosos á vossa religião e aos seus 
ministros"; [e exortava aos fiéis:] "nós vos pedimos que não aceiteis estes 
frutos venenosos, mostrae por vossa energia em repellil-os que tendes 
enraizadas em vossos peitos a fé que herdastes de vossos heróicos 
progenitores28. 

  

 Esta querela não se restringiu ao início do século, pois, anos depois, 

mesmo com a estabilização da presença protestante no Recife (já havendo 

fundado algumas instituições) o tema comparece na fala oficial da igreja 

católica. Numa carta pastoral de 1925, o bispo ordena aos padres que 

procurem tirar das mãos dos seus parochianos as Biblias sem notas ou 

protestantes, os livros de religião inçados de erros e doutrinas perigosas ou 

nimiamente rigorosas...29. 

 A referência constante pela prédica oficial católica à 'adulteração' 

sofrida pela Bíblia nas mãos dos protestantes diz respeito à ausência dos sete 

livros do Velho Testamento, considerados apócrifos pelos protestantes: Baruc, 

dois livros de Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiásticos e Sabedoria. 

 Novamente no jornal A Província, em um artigo intitulado Porque não 

sou protestante?, que apareceu na coluna religiosa sob a responsabilidade de 

uma associação confessional, há um aprofundamento dos debates entre 

católicos e protestantes. 
 

Porque me seria necessário que primeiro renunciasse o bom senso. (...) Na 
verdade: -. Eu deveria acceitar a doutrina da assistência do Espírito Santo a 
todos os que lêem a santa bíblia; (como ensina o protestantismo) e ainda que 
os fieis se achassem em desaccordo perfeito sobre qualquer ponto de 

                                                           
28 BRITTO, D. Luiz Raymundo da Silva. Carta Pastoral do Excm. Sr. Bispo. 30 de março de 
1903. Pernambuco: A Província, 1903, p. 10. 
29 NOVA EDIÇÃO da Pastoral Coletiva de 1915 . 17 de janeiro de 1915, Adaptada ao Código 
de Direito Canônico ao Concílio Plenário Brasileiro e as recentes decisões das sagradas 
congregações romanas. Canoas, RS: La Salie, 1948, p. 12. 
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doutrina, eu não teria razão de contrariar a ninguem, sob pena de pretender 
corrigir ao Espírito Santo. Portanto, todos estariam com a verdade, muito 
embora a opposição de sua doutrina. Isto não se compadece com o bom 
senso, porque implicaria affirmar e negar ao mesmo tempo a mesma cousa30.  

 

 Neste artigo nos deparamos com a questão da livre interpretação da 

Sagrada Escritura, onde o autor católico expõe o que ele acredita ser a 

fragilidade desta visão. Nos parece que esta percepção sobre os reformados 

deve-se ao fato de haver uma pluralidade de denominações cristãs 

reformadas, por motivos de dissidências entre os seus membros, diante da 

unidade da igreja católica. Este aspecto levou os católicos a questionarem a 

legitimidade das igrejas protestantes, como se cada uma delas defendesse 

uma interpretação da Bíblia incompatível com as demais. Vemos aqui, da 

mesma forma, um eco da carta pastoral coletiva de 189031, citada no primeiro 

capítulo, na qual se fala da "babel protestante", em alusão à multiplicidade de 

denominações protestantes. 

O debate em torno da livre interpretação das Escrituras vinculava-se ao 

da distribuição da mesma pelos protestantes. Ao incentivar a leitura da Bíblia 

por parte dos fiéis sem a intermediação eclesiástica, os missionários 

reformados estariam estimulando a livre interpretação. Esta, por sua vez, seria 

ainda mais perigosa se feita sobre um texto dito "adulterado" ou "truncado". 

Segundo relatos protestantes, esta discussão sobre as Bíblias falsas 

ocorridas na imprensa serviu para a divulgação e conseqüente crescimento do 

protestantismo na região. Conforme Salomão Ginsburg, pastor batista, uma 

das coisas que auxiliaram a Causa batista, naquele Estado, mais do que 

qualquer outra, durante a atuação do Dr. Entzminger foi uma discussão pela 

imprensa secular com um padre, um dos líderes católicos32. 

 Ao apresentarmos as disputas entre protestantes e católicos de acordo 

com referências de fontes distintas, pudemos evidenciar a significativa 

publicidade dada a estas questões. Esta condição nos permite pensar a relativa 

facilidade de acesso por setores da população a estes embates, incluindo os 
                                                           
30 PORQUE não sou protestante? A Província. Recife, Coluna Religiosa, 01 de fevereiro de 
1903, p. 01. 
31 COSTA, Antonio Macedo. Pastoral coletiva do Episcopado brasileiro. O episcopado 
brasileiro, ao clero e aos fiéis da Igreja do Brasil. São Paulo: Jorge Sekler & Companhia, 19 de 
março de 1890, p. 15. 
32 GINSBURG, Salomão L. Um judeu errante no Brasil. Autobiografia. Trad. 2a ed. Rio de 
Janeiro: Batista, 1970, p. 121. 
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cordelistas, pois, como já dissemos, os mesmo liam jornais diariamente. 

Quanto à população em geral, a possibilidade de ter tido contato, não só com 

os prosélitos protestantes, mas com a oposição oficial católica a estes pode ser 

inferida da assistência às missas por parte dos fiéis, uma vez que as cartas 

pastorais tinham por fim serem divulgadas pelos párocos.  

 

 

2.3. O livro do nova-seita. 
 

 Da mesma forma que a querela em torno à questão das Bíblias em 

mãos protestantes estava difundida em periódicos e documentos oficiais 

católicos, ela também é um dos temas que caracteriza a abordagem pelos 

cordelistas da presença do protestante. 

 Tomemos, então, alguns textos dos cordelistas que trazem protestantes 

como personagens ou a presença protestante como tema. O primeiro, um 

folheto chamado Discussão de Manoel Camilo dos Santos com um protestante, 

traz no seu final um texto em prosa cujo título é Vou dizer por qual motivo 

nunca serei protestante. Nesta composição, o cordelista afirma que  

 
Não serei protestante: porque o protestantismo, é uma agremiação de gente 
insensata, dizendo seguir a bíblia e fazendo o contrário do que diz a mesma.  
Não serei protestante: porque o protestantismo está dividido em centenas de 
ceitas diferentes, que se contradizem; porque não teem sacrifício, nem altar, 
conforme ensina a bíblia.33

 

Neste texto em prosa no qual o autor também aborda o tema das Bíblias 

protestantes, podemos estabelecer uma relação com o último artigo de jornal 

citado no ponto acima. No artigo Porque não sou protestante? o autor 

argumenta que não seria protestante Porque me seria necessário que primeiro 

renunciasse o bom senso. Chama-nos a atenção que o cordelista diga que o 

protestantismo é uma agremiação de gente insensata, ou seja, que perderam o 

bom senso que impede que os católicos adiram aos reformados, da mesma 

forma que o argumento exposto no artigo citado. 

                                                           
33 SANTOS, Manoel Camilo, Discussão de Manoel Camilo dos Santos com um protestante. 
[S/l]: [s/n], [s/d], p. 12. Fundação Casa de Rui Barbosa, (Coleção Religiosos). 
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O cordelista também enfatiza a multiplicidade de "seitas" que seriam 

contraditórias umas com as outras, o que, provavelmente, diz respeito à 

suposição de que cada uma prega um credo diverso, de acordo com uma 

interpretação própria da Bíblia. Já vimos que este ponto compõe o argumento 

de alguns dos textos que questionam a legitimidade dos reformados. 

Ainda no mesmo arrazoado de Manoel Camilo dos Santos, o tema do 

uso dado às Bíblias pelos protestantes vem à tona. Diz o cordelista que, 
 

quanto a bíblia, eles têm amor a ela, mas não na palavra divina da mesma; 
decoram e citam passagens da bíblia, mas dando-lhes o sentido que querem, 
lêem as passagens que parecem... favorecê-los e rasgam as passagens que 
os condenam; portanto, tornam-se falsas as suas pregações; visto que a bíblia 
em que se baseiam é falsa e truncada34. 

 

 A partir deste texto podemos retomar o primeiro artigo de jornal 

analisado cujo título é "Amarga decepção salomonica!", pois tal artigo também 

trás na fala do frei Celestino as expressões falsa e truncada para se referir às 

Bíblias protestantes. Temos, uma vez mais, um paralelo surpreendente entre 

as falas de um representante católico oficial e um católico leigo acerca dos 

cristãos reformados. 

Podemos inferir das estrofes dos cordéis a presença da Bíblia como 

referência da ação dos protestantes. É o que se percebe no cordel O diabo 

confessando um nova seita, no qual as personagens são as do título. Enquanto 

uma delas, o nova-seita, é caracterizado como um velho, "muito amarelo e 

barbado", o outro, o próprio diabo, é representado como se segue: 
 

E alli chegando um negro, 
Trazendo um livro na mão 
Interrogando ao barbado; 
O que deseja irmão? 
Disse o velho meu padastro 
Me ouça de confissão35. 

 

 Como se vê, o diabo, apresentado como o "padrasto" (em oposição ao 

Deus Pai) dos nova-seitas, é caracetrizado, entre outros aspectos, por portar 

                                                           
34 Ibidem, p. 14. 
35 BARROS, Leandro Gomes de. O diabo confessando um nova seita. Recife: Imprensa 
Industrial, [s/d.], p. 2. Instituto de Estudos Brasileiros — IEB/USP, Arquivo. Fundo Villa Lobos, 
no 09. 
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"um livro na mão", provavelmente uma Bíblia, as tão vilipendiadas Bíblias 

falsas às quais a Igreja Católica aludia. 

 Como assinala Cantel, esta imagem do protestante portador de uma 

Bíblia era disseminada entre os cordelistas. Vejamos outros exemplos neste 

mesmo sentido. Nem sempre é o próprio protestante a personagem central. 

No folheto "O Azar e a feiticeira"36, como indica o título, não é um protestante 

que é representado, mas o azar. A velha recebe em sua casa um passante, 

sem saber quem ele é de fato. Depois de acolhê-lo, sucedem-se uma série de 

acidentes domésticos. Ela então indaga quem é o seu hóspede, que se revela 

ser o Azar. Eis, então, como ela reconhece a procedência do mesmo: 
 

A velha em tudo mostrou-se 
Que estava mal satisfeita 
Disse ao azar: nessa casa 
Você nunca mais se deita. 
Vio no bolso do azar, 
Um livro da nova seita.37

 

 Pela posse de um livro de nova-seita, que supomos, mais uma vez, ser 

uma Bíblia, a velha reconhece que o azar era, na verdade, uma "ovelha da 

criação de frei bode", isto é, um protestante. 

 Por fim, acrescentemos mais outro cordel para ratificar esta linha de 

análise. Na Quinta peleja dos Protestantes com João Melquíades, podemos 

ler o seguinte: 
 

Os protestantes com raiva 
formaram uma sessão 
atacaram a João Melchiades 
Todos com Bíblia na mão 
Com zuada e confusão 38. 

 

 Se nos demais cordéis acima citados outras personagens são 

relacionadas aos protestantes por meio do porte de uma Bíblia, aqui são os 

próprios nova-seitas que aparecem todos de Bíblia na mão. O que queremos 

ressaltar é que a preocupação com a posse e a leitura de Bíblias não 
                                                           
36 Idem. O azar e a feiticeira. IEB/USP, Arquivo. Coleção Leandro Gomes de Barros, no 08. 
37 Ibidem. 
38 MELCHIADES, João. Quinta peleja dos Protestantes com João Melquíades. Apud: CANTEL, 
Raymond. As querelas entre protestantes e católicos na literatura popular no Nordeste 
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católicas, evidenciada nas cartas pastorais, aparece como uma constante na 

caracterização da figura do nova-seita pelos cordelistas.  

 Não queremos com isso dizer que se deve apenas à peroração católica 

oficial este elemento, pois é provável que os habitantes do Nordeste vissem os 

religiosos reformados carregando Bíblias em suas andanças e pregações. No 

entanto, a Bíblia em si não poderia ser um aspecto reprovado por católicos, 

uma vez que é o livro sagrado de todos os cristãos. O aspecto acentuado é 

que tais Bíblias são tidas por "livros de protestantes", e não como livros 

sagrados legítimos. 

Tomemos, ainda sobre este aspecto, duas estrofes de um outro cordel 

de Leandro Gomes de Barros, chamado O debate do ministro nova-seita com 

o urubu39. A disputa em torno da leitura da Bíblia pelos protestantes ganha 

ênfase na discussão entre as personagens: 

 
Então, disse o nova-seita: 
Urubú, estás enganado, 
Eu estudei toda a Bíblia, 
Estou nella baseado. 
Perguntou-lhe o urubú: 
Quem? Você? Está atrazado. 
............................................... 
 
Então, disse o nova-seita: 
A Biblia tenho estudado, 
Vi o que Deus escreveu, 
Sou fiel a seu mandado. 
Respondeu o urubú: 
Você está excommungado! 
 

É pertinente notar-se como as falas do urubu indicam uma fidelidade à 

tradição, enquanto o "nova-seita" insiste na leitura da Bíblia como fonte 

exclusiva de sua crença e de sua prédica. Uma das balizas do movimento da 

reforma protestante foi a sola Scriptura, ou seja, a persistência pela autoridade 

                                                                                                                                                                          
brasileiro. In: Idem. Temas da Atualidade na Literatura de Cordel. São Paulo: ECA/USP, 1972, 
p. 56. 
39 Apud BARROSO, Gustavo. Ao som da viola. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1921, p. 506-13. 
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da Bíblia em detrimento da tradição40. No dizer de Martim Dreher, o séc. XVI é 

o século da vitória da palavra sobre a imagem e sobre o gesto41. 

Aqui nos parece que se deparam duas sendas culturais: a da oralidade, 

ao mesmo tempo lugar e fonte do catolicismo da população da região, e a da 

escrita, a partir da qual os reformados adquiriam os conhecimentos acerca da 

religião que abraçavam, embora não se deva esquecer a importância da 

pregação, isto é, do proselitismo oral levado a cabo pelos missionários 

reformados. 

Os graus diversos de importância da cultura escrita para cada uma das 

religiões ficam claros no trecho em que, diante da fé resoluta do urubu, o 

ministro aponta que a fonte de sua crença é única e exclusivamente a leitura da 

Bíblia. Deste modo, podemos aludir ao texto de Sellaro quando afirma que 

 
A falta de instrução do povo era um obstáculo ao aprendizado da doutrina e à 
participação nos cultos protestantes, informais e discursivos, que caracterizam 
o início da atuação missionária, tendo no cântico um forte elemento 
conversionista. Além da Bíblia, as missões preocupavam-se com a impressão 
e a distribuição de jornais e revistas como auxiliares do proselitismo e da 
doutrinação42. 
 

Por outro lado, contrapor diametralmente católicos e protestantes tendo 

por critério o recurso à oralidade ou à leitura, no que diz respeito aos 

cordelistas, torna-se uma divisão passível de revisão. Da parte dos 

protestantes, a leitura é precedida pela orientação da fala, da pregação que se 

houve. Não há o livre exame irrestrito da palavra, mas uma leitura orientada por 

um sentido pré-estabelecido pela interpretação dominante em cada 

denominação. 

Além dos exemplos que já citamos no primeiro capítulo, que 

demonstram cabalmente o hábito da leitura por parte dos poetas populares, 

podemos incluir também a leitura da Bíblia como base da fé católica 

manifestada nos cordéis. Este é o caso ao menos para o poeta Manoel Camilo 

dos Santos, que versejava sobre trechos das Escrituras que julgava avalizar o 

                                                           
40 PELIKAN, Jaroslav. Maria através dos séculos: seu papel na história da cultura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 210. 
41 DREHER, Martin. A crise e a renovação da igreja no período da Reforma. São Leopoldo: 
Sinodal, 1996. (Coleção história da igreja, v. 3), p. 55. 
 
42 SELLARO, Lêda R. A., op. cit., p. 158. 
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catolicismo e condenar o protestantismo. Sobre a diferença entre a versão da 

Bíblia católica e a dos reformados, enumera os livros que faltam nesta última: 

 
Preste atenção, veja bem: 
faltam os dois dos Macabeus 
com todos os capítulos seus 
dois dos Reis faltam também 
o de Judith não contém 
nem Baruc nem Tubias, 
falta a oração de Assarias 
no livro de Daniel 
falta a história de Bel 
e outras coisa de valias 
 

E o livro de Ester 
foram uns capítulos cortados 
os cânticos foram tirados 
(...)43

 

Além dos livros referidos, o autor acrescenta detalhes precisos sobre as 

diferenças de conteúdo entre as duas versões em questão da Bíblia. 

 Diante de outros questionamentos pelo protestante das práticas e 

sacramentos católicos, o poeta remete a trechos da Bíblia para justificá-los. 

Sobre o uso de imagens nos templos, aponta a seguinte passagem: 

 
Quer melhor explicação 
leia em terceiro dos Reis 
capítulo 9', verso 3, 
Deus dizendo a Salomão: 
"ouví a tua oração 
e muito agradou a mim", 
eis a verdade sem fim 
naquele templo enfeitado 
cheio de imagens e ornado, 
Deus baixou dizendo assim.44

 

Vemos, portanto, que o autor recorre ao Velho Testamento para 

embasar a tradição do uso de imagens pelos cristãos católicos. Já quanto ao 

sacramento da confissão, o protestante afirma ser 

 
Outra grande invenção 
que não posso crer também 

                                                           
43 SANTOS, M. C. dos, op. cit., p. 02. 
44 Ibidem, p. 08. 
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porque nenhum valor tem 
(...) 
é apenas confusão 
coisa que vem do papado 
vê-se um homem ajoelhado 
nos pés de outro a se benzer 
onde só Deus tem o poder 
de perdoar o pecado45

 

Ao que retruca o poeta: 

 
Em vinte de São João 
versículo até vinte e três 
se encontra mais de uma vez 
Deus dando autorização, 
aos apóstolos num salão 
Jesus Cristo apareceu 
sua santa paz lhe deu 
depois foi dizendo assim: 
"como o pai me enviou a mim 
também vos envio eu." 
 

Recebei o Espírito Santo 
Jesus disse nessa hora, 
ides pelo mundo afora 
ensinar por todo canto, 
disse num tom sacrosanto 
aos apóstolos reunidos: 
batisais os convertidos 
e perdoai-lhes os pecados 
que lhes serão perdoados 
e retendo-os, serão retidos.46

 

Por fim, também a Eucaristia é contestada pelo protestante, tendo como 

resposta do autor mais uma referência à Bíblia: 

 
Veja em seis de São João 
versículo 13 por diante, 
o assunto é importante 
com clara explicação 
Jesus disse: "Eu sou o pão 
a verdadeira comida 
e meu sangue é a bebida 
o que me bebe ou me come 
jamais terá sede e fome 
porque sou o pão da vida" 

                                                           
45 Ibidem, p. 08. 
 
46 Ibidem, p. 08-09. 
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"Em verdade, em verdade 
vos digo: os que não comem 
a carne do Filho do Homem 
não verão a Divindade, 
quem me come sem maldade 
como o verdadeiro pão 
e minhas palavras são 
um decreto que não erra 
passarão o céu e a terra 
mas elas não passarão".47

 

De acordo com as cinco estrofes que citamos acima, Manoel Camilo dos 

Santos é um exemplo de que a observância de práticas e sacramentos 

católicos também poderia ocorrer, ao menos entre os católicos alfabetizados, 

através do conhecimento do livro sagrado dos cristãos. Observemos, contudo, 

que o acesso à leitura da Bíblia esbarrava no baixíssimo nível de letramento da 

população brasileira na Primeira Republica. 

O predomínio de indivíduos iletrados entre o público dos cordéis reforça, 

por sua vez, o componente oral implícito nos cordéis. Mesmo se tratando de 

uma produção escrita e que, em certos temas, recorre a fontes textuais, o 

cordel submete seu conteúdo às formas mnemônicas da oralidade. A rima e o 

ritmo facilitam a assimilação por um público mais amplo que o de leitores48. 

No Nordeste, no período que abordamos, as tradições de oralidade e de 

escrita se mesclam no próprio processo de aquisição da leitura. Aqueles que se 

alfabetizavam de maneira informal lançavam mão da memória, decorando 

trechos de narrativas que outros liam, memorizando sua estrutura, que passava 

a ser comparada a outras. Assim, as tradições de oralidade apresentam-se 

com suas articulações com tradições letradas, especialmente aquelas 

relacionadas a textos religiosos e de modo particular a bíblia.49

Os cordéis feitos na forma de ABC, ou seja, onde cada estrofe começa 

com uma das letras do alfabeto, seguindo sua ordem, dão outro exemplo dessa 

conjugação oralidade/escrita. O caráter mnemônico e religioso desta forma de 

composição vincula-se à sua introdução na colônia pelos jesuítas no séc. XVI, 

                                                           
47 Ibidem, p. 09-10. 
48 cf. RONDELLI, Beth. O narrado e o vivido. O processo comunicativo das narrativas orais 
entre pescadores do Maranhão. Rio de Janeiro: Funarte/IBAC, 1993, p. 36. 
49 BRITO, Gilmário M. Cultura e Linguagem em Folhetos religiosos do Nordeste. São Paulo, 
2001. Tese de Doutorado (História). Pontifica Universidade Católica, 2001, p. 167. 
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tendo sido, também, utilizado pelos capuchinhos nos séc. XIX, que distribuíam 

ABC's nas aulas paroquiais50. Posteriormente, os cordelistas passaram a 

utilizar-se desta forma para compor alguns de seus folhetos, o que denota a 

familiaridade dos poetas com este recurso que alia escrita e oralidade. 

Concluiremos este ponto, sobre a convivência das tradições orais e 

escritas na composição dos cordéis, ressaltando o quanto o caráter da escrita é 

marcado pela oralidade, uma vez que 

 
A perspectiva de que a recodificação para a escrita não prescindiu do caráter 
oral dessa literatura em versos ainda ganha sentido quando se evidencia que 
palavras foram grafadas de acordo com fonemas, formas de expressão e 
imaginários da oralidade, registrando a perspectiva de que os folhetos 
registraram e expandiram expressões de uma cultura oral, dinamizando seus 
tempos e espaços nas relações com outras linguagens e meios de 
comunicação.51

 

Vimos um dos lados deste embate entre católicos e protestantes, 

exemplificado na literatura popular. No entanto, se voltarmos a outra de nossas 

fontes, as cartas pastorais, podemos reafirmar a ênfase nos mesmos traços 

que o caracterizam numa fonte escrita da dita cultura erudita e de autoria da 

própria igreja católica romana. Vejamos um excerto de uma destas Cartas, 

vinda a público logo após a promulgação, pela República, da separação do 

Estado e da igreja católica (fim do Padroado) e da liberdade de culto, em 1890. 

Um dos assuntos principais da Carta é este ditame da nova constituição, com 

visível preocupação com a presença dos protestantes e de seu proselitismo, 

agora amparados pela legislação. Diz o excerto: 

 
Ela [a Igreja] se estabelecerá sobre a autoridade sagrada dos pastores; dilatar-
se-á, florescerá por alguns anos bem organizada e cheia de vida, só com o 
ensino oral dos apóstolos e dos bispos, que estes irão estabelecendo pelas 
cidades e terras por onde passarem pregando, e quando os Evangelhos e as 
Epístolas forem aparecendo no correr dos anos, estas escrituras divinas não 
serão mandadas aos fiéis para eles examinarem e formarem por elas a sua fé, 
independentes do ensino da tradição da Igreja, como querem hoje 
protestantes: o conteúdo delas chegará por intermédio dos pastores, que, 
solenemente e à luz da tradição as comentarão, as explicarão aos fiéis, 

                                                           
50 CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e Catadores. São Paulo: Editora Itatiaia e Editora da 
Universidade de São Paulo, 1984, 84-5. 
51 ANTONACCI, Maria Antonieta. "Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura 
de folhetos: nordeste do Brasil," 1890/1940. Projeto História. São Paulo: Educ, n 22, junho de 
2001, p. 133. 
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congregados em roda de suas cadeiras para aí beberem a verdadeira 
doutrina.52

 

 Por estas palavras, percebe-se que a própria igreja católica romana 

contrapõe a leitura da Bíblia e a autonomia na interpretação das Escrituras, 

marcas da religiosidade cristã reformada, ao predomínio exclusivo da oralidade 

como fonte de doutrina e fé. A presença de pregadores autorizados — 

apóstolos e bispos — também é anunciada, o que deslegitimaria, perante os 

católicos, a pregação por prosélitos protestantes. 

 Em que pese esta ênfase católica oficial na leitura orientada das 

Escrituras pelos fiéis, pelo que já expusemos podemos atestar o conhecimento 

da Bíblia por parcelas da população sem a intervenção eclesiástica. Estamos 

nos referindo às centenas e até alguns milhares de Bíblias vendidas ou doadas 

por protestantes diretamente aos interessados, como tivemos oportunidade de 

ver algumas páginas atrás.  

 Por outro lado, há indício diverso da presença da leitura do texto bíblico 

entre os nordestinos ainda no século XIX. Trata-se de uma versão impressa, 

resumida e em linguagem popular chamada Missão Abreviada que, tendo sido 

introduzida em Portugal, circulou no Nordeste desde a segunda metade do 

Dezenove53. De acordo com Câmara Cascudo, edições da Missão Abreviada, 

cujo autor era o padre Manuel Couto, tinham tiragens de 12000 volumes. Da 

Missão provinham recursos de orações, explicações de fácil teologia, resposta 

às curiosidades irreverentes, regimes de jejuns, dietas sagradas, abstinências, 

catecismo, regras morais54. 

 No primeiro capítulo, havíamos falado do conhecimento pelos cordelistas 

do texto bíblico, conhecimento que se torna ainda mais compreensível pela 

difusão do texto bíblico em variadas formas, como acabamos de ver. Um 

folheto de autoria de João Melchiades dá-nos uma ilustração pertinente da 

familiaridade dos poetas populares com as Escrituras. O cordel tem o extenso 

título de Segunda peleja do capitão protestante com João Melchiades no novo 

testamento sendo a nova seita vencido pelo Catholico em todos seus 

argumentos. Numa de suas estrofes, lê-se: 

                                                           
52 COSTA, A. M, op. cit.,  p. 11. 
53 ANTONACCI, Maria Antonieta, op. cit., p. 117. 
54 CASCUDO, Luís da Câmara, op. cit., p. 131. 
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Veja o capítulo 20 
Do Evangelho de S. João 
Leia o verso 23 
Onde Christo dá o perdão55. 
E o protestante não crer 
Vai contra a religião.56

 

 De igual interesse neste aspecto é outra sextilha, essa do cordel A 

discussão de um católico com um protestante de Severino Borges Silva, onde 

conta que: 

 
Estava o Católico ouvindo 
de um Frade a Santa Missão 
quando o crente passou perto 
e disse: os bestas já estão 
ouvindo o burro falar 
na falsa religião.57

  

 A Santa Missão aludida parece-nos uma menção clara às missões 

levadas a cabo pelos lazaristas franceses e, principalmente, pelos frades 

capuchinhos italianos, no século XIX, os quais, além de pregarem e 

ministrarem os sacramentos, coordenavam trabalhos coletivos de "obras 

públicas", isto é, de benfeitorias para uso da população, tais como pontes, 

estradas, açudes, etc58. Estas missões tinham por fim afervoramento 

religioso, ocasião de conversões, e regularização de vida, reconciliação de 

ódios, afastamento dos abusos e superstições, volta aos sacramentos59. 

 Os capuchinhos e suas missões no interior do Nordeste, especialmente 

entre Alagoas e Pernambuco, foram reintroduzidos nos anos 1840, com o fim 

de pacificar indígenas e camponeses sublevados. Seus membros eram 

recrutados no sul da península itálica, dentre os camponeses, treinados em 

                                                           
55 O texto do versículo é o seguinte: "Àqueles a quem perdoardes os pecados lhe são 
perdoados: e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos". Evangelho de João. Português. 
In: BÍBLIA. Trad. de João Ferreira de Almeida. Ed. rev. e cor. Brasília: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 1969, p. 151. 
56 Apud: CANTEL, R., op. cit., p. 57. 
57 CANTEL, R., op. cit., p. 54. 
58 HOORNAERT, Eduardo. O cristianismo moreno do Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991, p. 50, 
52. 
59 FRAGOSO, Hugo. A igreja-instituição. In: BEOZZO, José Oscar. (coord). História da Igreja 
no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1989, p. 209. 
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Roma pela Propaganda Fide a respeito das peculiaridades da língua e da 

sociedade brasileira. 

 Desta forma, os capuchinhos e outras ordens mendicantes, 

especialmente capacitados para o convívio com os "rústicos" e "simples" 

camponeses — aos quais falavam na sua própria e rude língua e traduziam a 

"palavra de Deus" 60 contribuíram para a construção de [uma] cultura religiosa 

popular oralmente transmitida no sertão nordestino que guarda forte relação 

com tradições católicas61. 

 As sextilhas citadas apontam dois vieses presentes na composição dos 

cordéis: quanto à primeira, evidencia o papel da leitura, não só da Bíblia, — 

ponto que já salientamos62 — como um elemento significativo, apesar do peso 

das tradições orais na literatura popular; a importância do elemento oral é 

atestada pela segunda das estrofes, uma vez que as Santas Missões não são 

contemporâneas da produção do cordelista Borges, que data dos anos 1930. 

Queremos como isso ressaltar que o autor recorre à memória das passagens 

dos missionários católicos pelo Nordeste ao falar de suas Missões. 

A relação dos cordelistas com a cultura escrita merece, ainda, uma 

observação. Devemos ressaltar que os textos, contemporâneos daqueles 

poetas populares, que apresentamos em paralelo aos folhetos, embora 

contenham temas abordados de forma análoga à dos cordelistas, não são 

considerados "fontes" no sentido mecânico do termo63, ou seja, a leitura pelos 

poetas populares retém sua originalidade. Esta se deve à filiação dos autores a 

uma cultura diversa da registrada na página impressa: uma cultura oral64. 

 É esclarecedora a afirmação de Curran sobre o que ele chama de 

cosmovisão dos cordelistas da primeira geração. Segundo o autor tal 

cosmovisão se constitui por sistemas de valores religiosos e sociais  
 

 De inspiração religiosa, baseado sobretudo no catolicismo tradicional, o 
sistema social marcado pela estrutura de classes do Brasil colonial e o meio 

                                                           
60 PALACIOS, Guillermo. "Campesinato e Escravidão: Uma proposta de periodização para a 
história dos cultivadores pobres livres no Nordeste Orienta do Brasil: c. 1700-1875". dados, 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 30, n. 3, 1987, p. 344-5. 
61 BRITO, Gilmário M., op. cit., p. 170. 
62 Cf. Cap. 1, p. 17-21. 
63 GUINZBURG, C. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 88. 
64 Ibidem, p. 89. 
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cultural do povo humilde contribuíram para formar a cosmovisão tão evidente 
nas obras do cordel antigo65. 

 

 De tudo o que vimos até o momento neste capítulo, é importante 

retermos alguns aspectos. O primeiro deles é a associação permanente entre 

os protestantes e sua versão da Bíblia. Como vimos, tanto as autoridades 

católicas quanto os poetas populares trataram veementemente deste ponto, 

por meio da polêmica das bíblias falsas. Essa discussão, no entanto, não era 

recente. Vinha desde o início do séc. XIX, quando as sociedades bíblicas 

passaram a distribuir as Sagradas Escrituras nos portos do país, com a 

anuência das autoridades. O momento que ora tratamos é, possivelmente, o 

ápice deste embate, uma vez que a distribuição das Escrituras acompanhou-se 

da missionação protestante em terras brasileiras. 

 O ponto em que encontramos maior proximidade entre o discurso 

erudito, da igreja católica, e o popular, o dos cordelistas, foi precisamente este 

sobre as Bíblias. Vimos como o tema aparece em cartas pastorais e artigos de 

jornais que davam publicidade à queima de exemplares ou simplesmente à 

condenação católica da Sagrada Escritura distribuída pelos reformados. Os 

cordéis analisados apresentaram não só a mesma abordagem do tema mas, 

por vezes, a repetição literal dos termos utilizados para deslegitimar a Bíblia 

protestante. 

                                                           
65 CURRAN, Mark. História do Brasil em Cordel. 2 ed. São Paulo: Edusp, 2001, p. 48. 
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CAPÍTULO 3 

O protestante de corpo e alma: a descrição pejorativa e as 
divergências dogmáticas. 

 

 
 Já vimos a trajetória de penetração dos missionários protestantes e seu 

desempenho nas cidades de Pernambuco e na Paraíba. Bem como alguns dos 

aspectos que sua prédica entre a população suscitou, ou seja, a reação 

desfavorável de parte da população e as polêmicas travadas com autoridades 

católicas por meio dos jornais da época. Podemos passar, agora, às 

repercussões da presença da missionação reformada entre a população vista 

da perspectiva dos cordelistas, enumerando e analisando cada um dos pontos 

de divergência entre cristãos católicos e reformados. 

 Deste modo, neste capítulo, pretendemos tratar de outros aspectos 

relevantes sobre a presença protestante em Pernambuco e na Paraíba, tendo 

por fonte a literatura de cordel. Apresentamos mais alguns traços relevantes da 

caracterização dos protestantes pela pena dos cordelistas, como mais uma 

forma de análise do impacto da presença dos cristãos reformados na região. 

Os cordelistas enfatizam a negação do culto à Maria, a rejeição de imagens (os 

santos, a cruz). Faz parte, igualmente, desta caracterização a descrição 

pejorativa da figura do protestante, aspecto sobre o qual trataremos, 

começando, porém, pelos debates em torno da veneração a Maria. 

 

 

3.1. A polêmica sobre o culto de Maria. 
 

É importante mencionar que entre as estratégias de propaganda do 

protestantismo, em todo o país, estava a publicação de livros, panfletos e 

jornais. Como afirma Israel de Azevedo a história da editoração evangélica se 

confunde com a história do próprio protestantismo brasileiro1. Além das 

                                                           
1 AZEVEDO, Israel Belo de. A Celebração do Indivíduo: A formação do pensamento batista 
brasileiro. Piracicaba, SP: UNIMEP; São Paulo: Exodus, 1996, p. 154. 
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publicações, as estratégias variavam entre a abordagem pessoal, e as 

pregações induzindo à conversão2. Em seu livro sobre a formação do 

pensamento batista no Brasil, Azevedo nos informa que já no ano de 1915 o 

catálogo da publicadora batista contava com 104 livros e 53 folhetos3. 

Dentre os títulos dos livros publicados encontramos “Haverá Bíblias 

Falsas?”, do pastor batista Entzminger. Este livro é a reunião de artigos 

publicados na imprensa secular sobre a polêmica das bíblias distribuídas pelos 

protestantes, as quais os católicos diziam serem falsas, como foi demonstrado 

no capítulo anterior. 

Entre os panfletos, destaca-se o intitulado “Três razões por que deixei a 

igreja romana”, da autoria do ex-padre Antônio Teixeira, convertido ao 

protestantismo, que se tornou uma figura importante para a denominação 

batista, sendo o responsável pelo crescimento desta denominação em 

Pernambuco4. 

Sobre a publicação e divulgação destes panfletos, encontramos um 

comentário no livro confessional dos batistas cujo título é a História dos 

Batistas no Brasil. O autor informa que O dr. Entzminger publicou alguns 

folhetos que foram usados com bons resultados5. Ainda sobre estes bons 

resultados, o mesmo autor comenta que, inesperadamente apparecem e 

pedem baptismo às mãos do missionário, homens sinceros e fervorosos do 

interior, convertidos pela leitura da Bíblia ou de um folheto que por acaso lhe 

chegara às mãos6.  

Na sua autobiografia, o pastor batista Salomão Ginsburg também faz 

referência a prática da distribuição de folhetos como forma de evangelização 

dos protestantes para com a população local. Na sua narrativa sobre as 

atividades realizadas aos domingos pelos protestantes afirma que Às cinco da 

tarde nós tínhamos a União da Mocidade e às seis saíamos para fazer 

convites, usando folhetos, e também pregação ao ar livre7. 

                                                           
2 SILVA, Elizete da. A missão batista independente,- uma alternativa nacional. Salvador, 1982. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). UFBA, p. 81. 
3 AZEVEDO, I. B. de, op. cit., p. 198. 
4 Ibidem, p. 200. 
5 MESQUITA, Antônio N. de. História dos Batistas do Brasil: de 1902 até 1935. Rio de Janeiro: 
Casa Publicadora Batista, 1940, p. 99. 
6 Ibidem, p. 133. 
7 GINSBURG, Salomão L. Um judeu errante no Brasil. Autobiografia. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Batista, 1970, p. 133. 
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A distribuição de folhetos não foi uma estratégia utilizada apenas pela 

denominação batista, como podemos observar no depoimento do reverendo 

presbiteriano Smith, quando esse fazia uma viagem pelo estado da Paraíba. 

Desembarquei e, por algum tempo, me pus a andar com um punhado de 

folhetos, alguns dos quais vendi e outros espalhei. Talvez sejam uma boa 

semente8. Dentre os folhetos protestantes divulgados por missionários, 

encontra-se a tradução do polêmico panfleto “O retrato de Maria como ela é no 

céu”. Tal panfleto contradizia a divindade de Maria afirmada pelos católicos9, 

que, supomos, consiste numa das formas pelas quais a população tomou 

conhecimento do debate entre católicos e protestante em torno deste tema. O 

mesmo podemos ver nos cordéis que trazem disputas entre católicos e 

protestantes, ponto que passamos a abordar. 

O primeiro cordel analisado tem como título O debate do ministro nova-

seita com o urubu da autoria de Leandro Gomes de Barros10. Este folheto 

inclui-se no gênero "peleja e discussão". A peleja reproduz disputas poéticas 

entre cantadores, sendo a maior parte imaginada pelo cordelista. A "discussão" 

é uma paródia da peleja, onde reproduz um debate entre duas partes com 

diferentes opiniões ou visões de mundo11. Neste folheto, a morte de uma 

neófita dá início a um debate entre um urubu e um pastor protestante, nos 

seguintes termos, pelos quais o urubu pergunta ao pastor protestante: 

 
E porque a nova-seita 
Detesta Nossa Senhora? 
Sendo mais clara que o dia, 
Sendo mais pura que a aurora? 
O nova-seita morrendo, 
Não vê o céo nem por fôra. 
.................................................. 
 
Eu sou urubú, mas creio, 
Juro por fé e verdade, 
Que Maria nasceu pura, 
E faz parte da divindade, 
Deu a luz a Jesus Christo, 
Conservando a virgindade. 

                                                           
8 Apud: FERREIRA, Júlio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 1959. Vol I. p. 133. 
9 SILVA, E. da, op. cit., p. 95. 
10 In: BARROSO, Gustavo. Ao som da viola. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1921, p. 506-13. 
11 MEYER, Marlise. Autores de cordel. São Paulo: Abril Educação, 1980. Seleção de textos e 
estudo crítico por M. Meyer. (Literatura Comentada), p. 98. 
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........................................... 
 
Então, disse o nova-seita: 
Eu creio em meu Salvador, 
Pois foi quem morreu por mim, 
Foi elle o meu redemptor. 
Perguntou-lhe o urubú: 
Não teve mãe o senhor? 
 
Maria não ficou virgem 
Depois do Senhor nascer? 
Não foi o Espírito-Santo 
Que fez ella conceber? 
E porque a nova-seita, 
Crê num e no outro não crê? 

 

 Nestas estrofes percebemos que o que mais incomoda ao urubu é a 

negação pelos "nova-seitas" dos dogmas católicos, a exemplo da 

imaculabilidade de Maria e do seu culto. Foi o papa Pio IX o proclamador do 

dogma da Imaculada Conceição, como podemos ver em um trecho da encíclica 

Ineffabilis Deus de 1854: 

 
 Portanto, após ter diligente considerado todas as coisas e ter elevado assíduas 

e fervorosas orações a Deus, avaliamos ter chegado a hora de sancionar e 
definir com o nosso supremo juízo a imaculada conceição da Virgem; e assim 
satisfazer os piíssimos desejos do mundo católico, a nossa devoção em 
relação à Santíssima Virgem, e, igualmente, honrar sempre mais nela seu 
Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo; pois todos estão convencidos de 
que toda a honra e glória que se tributa à Mãe alcança o filho12. 

 

Ambos os aspectos estão efetivamente presentes nas denominações 

protestantes, visto que estas só acreditam na virgindade de Maria em relação 

à concepção de Jesus, sendo mãe de outros filhos de seu casamento com 

José. Igualmente, negam o poder intercessor de Maria junto a Deus. Ao ver 

negada tal crença dos católicos, o urubu julga esta característica como um 

dos grandes deméritos da fé reformada. De fato, não só é bem sabido que a 

recusa do culto à Maria é um dos aspectos da fé cristã reformada presente 

em todas as denominações, como se sabe da forte presença do culto 

mariano na religiosidade católica do Brasil em geral e, igualmente, no 

Nordeste.  

                                                           
12 COSTA, Lourenço. (org.). Documentos da Igreja: documentos de Gregório XVI e Pio IX. São 
Paulo: Paulus, 1999, p. 184. 
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A contenda sobre a figura de Maria aparece em alguns cordéis de 

Leandro Gomes de Barros. No cordel O diabo na nova-seita13 este aspecto 

também está presente. O folheto narra que, após ficar pobre, um filho do 

diabo decide entrar ou na nova-seita ou para o catimbó, referências ao 

protestantismo e aos cultos afro-brasileiros no Nordeste. O diabo-pai, no 

entanto, adverte-o que ambas seriam más escolhas. Sem dar ouvidos ao pai, 

o diabo filho convida alguns animais a participar da nova-seita com ele. As 

estrofes seguintes narram o mal que aconteceu aos animais que já haviam 

freqüentado o culto dos nova-seitas. Por fim, convencido do mal que seria 

aderir à nova-seita, conclui o diabo filho: 
 

O que você está dizendo 
É uma pura verdade 
Essa raça nova-ceita 
Abusa da divindade, 
Crê no filho e nega a mãi, 
Como é essa novidade?14

 

 Uma vez mais, é a negação do culto à Maria uma característica central 

na figuração dos protestantes, negação esta apontada como o aspecto que 

denota a ilegitimidade das "seitas" protestantes, pois os autores não concebiam 

o cristianismo centrado apenas no culto à figura de Jesus. Vejamos, ainda, um 

outro cordel, também de Leandro Gomes de Barros, no qual a recusa ao culto 

mariano ganha relevo. O folheto chama-se O diabo confessando um nova-

seita15. 

 
Só serão estes os pecados? 
Interroga, o negro então: 
Disse o nova seita sim... 
Uma vez no sermão, 
Estava vexado e chamei, 
a virgem da Conceição! 
 

O negro se ergueu e disse: 
Diga os nomes que quiser; 
Faça por não se lembrar, 

                                                           
13 BARROS, L. G. de. O diabo na nova-seita. Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP: Fundo 
Villa Lobos, no 09. 
14 Ibidem, p. 05. 
15 In: LITERATURA Popular em Verso. Antologia, tomo V. Leandro Gomes de Barros – 3. Rio 
de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Fundação Casa de Rui Barbosa; João Pessoa: 
Universidade Federal da Paraíba, 1980, p. 58-64. 
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Do nome dessa mulher, 
Eu passo mil léguas longe, 
Do lugar que ela estiver. 
 

 Neste folheto não fica evidente se o poeta mostra um relativo 

desconhecimento das práticas cristãs reformadas ou se usa de ironia, uma vez 

que descreve um nova-seita confessando-se, preceito que não se observa nas 

denominações protestantes. Note-se, no que se refere à Maria, que aquilo que 

é um preceito na fé católica é apresentado, inversamente, como um pecado na 

concepção protestante, o que denota conhecimento da mesma, dado que os 

cristãos reformados invocam apenas a Jesus, como mediador entre os 

indivíduos e Deus Pai. 

 Mesmo em cordéis cuja temática não é religiosa, a figura do protestante 

é relacionada à crítica ao culto de Maria pelos católicos. No cordel O homem 

que virou urubu, há referência aos nova-seitas nas seguintes estrofes: 

 

A mulher, é novaceita, 
Ella, a mãe, e uma irmã, 
Disse que Nossa Senhora, 
É uma maracanã, 
A mãe virou gavião 
Ella virou acauã16. 

 

Mais uma vez, o cordelista revela sua indignação com a incredulidade 

protestante diante de Maria por meio do castigo que se abate sobre as nova-

seitas, cujas palavras voltam-se contra as mesmas: ao chamarem "Nossa 

Senhora" de "maracanã", ou seja, uma ave, são as próprias que se 

transformam em aves, isto é, em "gavião" e "acauã". 

Ressalte-se, porém, que este poeta, ao defender os dogmas marianos, 

não tem em vista a defesa da religião católica enquanto instituição. Voltemos 

ao cordel intitulado Debate entre o ministro nova-seita com o urubu: nele, a 

figura que representa o padre é a do urubu, devido à indumentária de cor preta 

usada pelos clérigos seculares; tal alegoria denota a ironia em relação à 

hierarquia oficial da Igreja Católica, à qual o autor devotava aguda ojeriza17.  

                                                           
16 BARROS, L. G. de. O homem que virou urubu, p. 11. Fundação Casa de Rui Barbosa. 
17 MAYA, Ivone. In: WERNECK, A., op. cit., p. 04. 

 78



Vale destacar a utilização da figura do urubu como o defensor do 

catolicismo. O urubu é uma ave agoureira e pouco simpática no folclore, 

egoísta, orgulhosa, solitária, esperta, astuta e raramente enganada18. O uso do 

urubu como representante do catolicismo no debate nos revela uma das 

características da obras de Leandro G. de Barros que era o anti-clericarismo, 

apesar de ser católico, o autor criticava a postura desmoralizada de alguns 

padres. 

O destaque dado pelos cordelistas ao culto de Maria em oposição à fé 

reformada pode ser verificado em outro autor. Nas estrofes finais de um cordel 

de Severino Borges da Silva, o protestante se converte ao catolicismo, após 

perceber que o católico estava correto em seus argumentos. E após confessar-

se e clamar por Maria, tem novamente a salvação, e a sua alma entro de novo 

num Céu aberto, que havia perdido ao entrar para o protestantismo. 
 

E o protestante vendo que  
o católico estava certo 
confessou-se nessa hora 
saiu do campo deserto 
e sua alma entrou 
de novo num Céu aberto. 
 
Bendito Deus das alturas 
O protestante dizia 
Revogai os meus pecados 
guardai-me oh! Virgem Maria 
encaminhai os meus passos 
sede minha luz e guia.19

 

 Vejamos um último cordel para ratificar o nosso argumento, esse da 

lavra do poeta Camilo dos Santos, a Discussão de Manoel Camilo dos Santos 

com um protestante. Uma referência desdenhosa por seu adversário a Maria 

provoca uma reação indignada do poeta. O protestante indaga: 

 

Me diga quem ordenou 
adorar santos e imagens? 
porque essas calungagens 

                                                           
18 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Ed. Rev. São Paulo: Global, 
2002, v. 2, p. 762. 
19 SILVA, Severino Borges da. Discussão de um crente com um católico. Apud: CANTEL, R., 
As querelas entre protestantes e católicos na literatura popular no nordeste brasileiro. In: Idem. 
Temas da atualidade na literatura de cordel. Trad. São Paulo: USP/ ECA, 1972, p. 63. 

 79



não merecem adoração 
na sua religião 
adoram em vez de Jesus 
rosário, medalha e cruz, 
e mais uma Conceição 
 

Ao que responde Camilo: 

 
Conceição não, protestante 
chame a Virgem Santíssima 
Imaculada e puríssima 
(...) só aprendeu a protestar 
das santas regras da fé? 
Vou lhes explicar o que é 
adorar e venerar 
 
Nós costumamos fazer 
aos santos, o culto dulia 
e o culto hiperdulia 
só a virgem pode ter 
(...) e ao Filho de Deus Vivo 
o culto da adoração.20

 

 O zelo do cordelista pela veneração de Maria é evidente. Vai a ponto de 

explicar teologicamente o culto a Maria, diferenciando a adoração de Deus do 

culto da mãe de Jesus e dos santos. Neste ponto o autor se mostra bom 

conhecedor da doutrina católica, pois, desde o período colonial, o arcebispado 

da Bahia, reproduzindo o cânone, esclarecia, para o uso do clero, a natureza 

dos cultos católicos: 

 

Hiperdulia é outra veneração, com que somos obrigados a venerar a Virgem 
Maria Nossa Senhora, por ser Mãe de Jesus Cristo nosso Salvador, e conter 
em si todas as virtudes. Esta adoração se faz descobrindo a cabeça, e 
fazendo-lhe oração com os joelhos em terra. 
Dulia é outra veneração, que se faz, rezando em pé ou de joelhos com a 
cabeça descoberta; e é de fé que os Anjos e Espíritos celestiais, e Santos 
aprovados por tais pela Igreja, com ela devem ser venerados, porque devemos 
conhecer em uns, e outros a superioridade, que nos têm por suas perfeições, e 
por estarem reinando com Deus nosso Senhor, e porque rogam, e intercedem 
continuadamente por nós em nossos trabalhos, e aflições, diante do mesmo 
Senhor.21

                                                           
20 SANTOS, M. C. dos. Discussão de Manoel Camilo dos Santos com um protestante. [Recife]: 
A "Estrela" da Poesia, [s/d.]. Fundação Casa de Rui Barbosa, p. 16. 
21 VIDE, D. Sebastião Monteiro da. Constituicoes primeiras do arcebispado da Bahia, 1707. 
São Paulo : Antonio Louzada Antunes, 1853, p. 32. 
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 Podemos, ainda, destacar que, assim como nas estrofes citadas antes 

de Leandro G. de Barros, nestas de Camilo dos Santos, Nossa Senhora é 

invocada como Conceição. Essas formas de representação de Maria não nos 

parecem aleatórias, antes, supomos que se deve ao fato de Nossa Senhora da 

Conceição ser padroeira da cidade do Recife (ao lado de Santo Antônio), tendo 

inclusive uma imagem sua num ponto de peregrinação no Morro da Conceição, 

zona Norte da cidade, desde o início do século XX. 

Na obra 107 invocações da virgem Maria a autora Nilza Megale nos 

informa que a imagem de nossa senhora da Conceição foi introduzida, no 

Brasil, pelos frades franciscanos e que atualmente há 375 paróquias a ela 

dedicadas. Mas antes disso a imagem já estava relacionada ao conflito 

português contra a dominação filipina e à Restauração Portuguesa em 1640. 

Em uma das naus de Pedro Álvares Cabral havia uma imagem de nossa 

senhora da Conceição. 

 Ainda segundo a autora a primeira igreja brasileira ao norte do Rio São 

Francisco consagrada a essa invocação ficava na antiga vila de Itamaracá, 

hoje no território do estado de Pernambuco22. Percebe-se, assim, a longa 

tradição de culto a Maria sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição em 

terras luso-brasileira e, em particular, em Pernambuco. 

 A imagem de nossa senhora da Conceição é representada 

 
de pé sobre o globo terrestre, tendo as mãos unidas em oração e os olhos 
voltados para o céu, esmagando com seus pés uma cobra, símbolo do pecado 
original, tem os cabelos longos caídos sobre os ombros. Usa uma túnica 
branca e um manto azul, e muitas vezes se apresenta com uma coroa real. 
Sob seus pés aparece geralmente um crescente de lua sendo que às vezes a 
Senhora pisa sobre ele. Em algumas imagens, sob os pés da Virgem surgem 
cabeças de anjos 23.  
 

 Da descrição desta representação de Maria podemos mencionar dois 

aspectos importantes. O primeiro se refere à imagem de Maria esmagando a 

                                                           
22 MEGALE, Nilza Botelho. 107 Invocações da Virgem Maria no Brasil. História, folclore e 
iconografia. Petrópolis, RJ: Vozes, 1980, p. 13, 112-3. 
 
23 Ibidem, p. 112 e 115. 
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serpente que, segundo relatos bíblicos, foi amaldiçoada no jardim do Éden. 

Porém, para os cristãos reformados seria Jesus o responsável em cumprir os 

desígnios divinos, deste modo, a imagem de Maria como a autora de tal fato é 

negada pelos protestantes. 

 O segundo ponto observado está relacionado ao uso de uma coroa por 

Maria, sendo essa a imagem que se destaca na maior parte das igrejas no 

Nordeste do Brasil. Esta representação de Maria como rainha está relacionado 

a uma visão medieval do reino de Deus, onde para o povo, Maria entrou no 

mundo aristocrático dos nobres, dos reis24. 

 Ao final do cordel acima citado segue-se um texto em prosa, ao qual já 

recorremos no capítulo inicial. Esta composição torna-se ainda mais 

interessante, por não se tratar de um cordel, no qual a presença dos 

protestantes constitui um tema a ser versado e dirigido ao deleite do público. O 

texto em prosa é uma declaração de princípios do autor, no qual ele se 

posiciona claramente contra a fé reformada. Entre outros pontos, os quais 

Camilo dos Santos aponta como razões de sua fidelidade ao catolicismo e 

recusa do protestantismo, está o papel de Maria na fé católica. Diz o poeta: 

 

Não serei protestante: porque os protestantes insultam e blasfemam a Virgem 
Santissima Mãe de Jesus; (...) 

.............................................................................................................................. 

Sou católico por que tenho a felicidade de ser devoto Daquela que, 700 anos 
antes do seu nascimento, já os profetas se preocupavam com o seu santo e 
privilegiado nome, que é MARIA SANTÍSSIMA... 

Maria Santíssima a Virgem e Imaculada por excelência; o tesouro venerável do 
universo, a coroa da Virgindade o centro da doutrina verdadeira, o templo 
indestrutivel no qual enserrou-se Aquele que nenhum espaço pôde o conter. 

Maria Santíssima por quem os anjos se alegram, por que os demônios são 
afugentados, por quem as criaturas decaidas readquirem a felicidade eterna, 
por quem a Santissima Trindade é exaltada no céu e na terra. 

Maria Santíssima o manancial das fontes eternas, de graças, de virtudes e 
santidade; Maria Santíssima por quem sobe-se as mais radiosas esferas da 
suprema felicidade eterna.25

                                                           
24 HOORNAERT, Eduardo. Verdadeira e falsa religião no Nordeste. Salvador: Beneditina, 1973, 
p. 85. 
 
25 SANTOS, M. C. dos. Vou Dizer por Qual Motivo Nunca Serei Protestante. In: Idem, op. cit., p. 
12 e 16. 
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 A relevância do culto a Maria no catolicismo popular era tão destacada, 

assim como era a sua negação pelos pregadores protestantes, que o cordelista 

não se contentou em abordá-la nas estrofes de um cordel. Considerou 

necessário divulgar aos seus leitores esta polêmica por meio de um texto em 

prosa, que, como dito, acompanhou a edição do cordel. O dito texto compôs-se 

de 5 páginas, das quais uma era inteiramente dedicada ao elogio de Maria, que 

também se encontra num dos parágrafos iniciais, todos citados acima. Não 

atribuir a Maria predicados que os católicos crêem serem inerentes a ela, era 

uma razão fundamental para não aderir ao protestantismo, segundo nosso 

autor. 

 Espero ter ficado demonstrado suficientemente a relevância da polêmica 

em torno ao culto de Maria originada com a presença protestante no Nordeste, 

segundo a perspectiva que assinalamos no cordel. A importância central da 

afirmação pelos católicos e da negação pelos protestantes dos dogmas 

marianos é um elemento presente desde a Reforma protestante e que se 

mantém como um divisor entre cristãos católicos e os reformados, até os 

nossos dias. A característica mais óbvia — diz-nos Jaroslav Pelikan — da 

posição que Maria ocupou na Reforma protestante foi a crítica e a rejeição 

daquilo que fora considerado como devoção e ensinamento medievais 

excessivos26. Na forma em que aparece nos cordéis aludidos, percebe-se a 

relevância deste aspecto na perspectiva dos cordelistas acerca da prédica 

protestante.  

 

 
3.2. Os nova-seitas: descrição pejorativa sobre os protestantes. 
 

De maneira geral, há testemunhos de que a presença dos missionários 

protestantes não foi aceita pela população e autoridades eclesiásticas locais — 

e algumas civis — com passividade. Relatos dão conta de conflitos e até de 

perseguições sofridas pelos pregadores e pelos convertidos à fé reformada. 

                                                           
26 PELIKAN, Jaroslav Jan. Maria através dos séculos: seu papel na história da cultura. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 208. 
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Encontramos referências a estes relatos no livro sobre a história dos batistas 

no Brasil, como o de um conflito que ocorreu no ano de 1895 na cidade de 

Nazaré, onde os católicos arrombando uma janela da casa de culto, entraram e 

ajuntaram os assentos, órgão, mesas, Bíblias, etc., dentro do próprio recinto e, 

despejando em cima copiosa quantidade de querosene, atearam fogo e 

fugiram27. 

Os batistas, cinco anos antes do conflito acima citado, já eram alvo de 

perseguições ocorridas na cidade de Ilheitas: o prosélito Manoel Holanda 

Cavalcanti de Albuquerque perdeu as 14 casas de sua propriedade, que foram 

derrubadas, e sua casa de farinha incendiada. Os cultos nessa cidade ocorriam 

na sua casa, talvez por isso tenha sido vítima de tão grande agressão28. 

As perseguições aos protestantes não se restringiam aos batistas. Os 

membros da igreja congregacional do Recife também sofreram perseguições: 

no jornal O Liberal do mês de abril de 1873, deparamo-nos com uma defesa, 

pelo autor do artigo, dos protestantes que haviam sido impedidos de se 

reunirem para realizarem seu culto. Para o autor, tratava-se de 

 
Inqualificável attentado, praticado pelo Sr. Subdelegado do 1o distrito de S. 
José, impedindo illegal e arbitrariamente as praticas religiosas que em sua 
casa fazia o Sr. Manoel José da Silva Vianna. Apezar de exercer o Sr. Vianna 
um direito que a nossa constituição confere à todo o estrangeiro, foi elle 
contestado por um agente da autoridade que contava com o apoio de seu 
superior, o Sr. Dr. Chefe da polícia, que entendeu dever sanccionar tudo 
quanto fizera o seu arbitrario subdelegado...29. 
 

Para finalizarmos as narrativas destas perseguições concluiremos com 

um relato, referente ao ano de 1895, do missionário M'Call: 

 
Na noite em que retornamos do Cabo, realizamos o culto de oração, em inglês, 
que temos a cada sábado em nossa casa. Enquanto cantávamos o primeiro 
hino ouvimos uma zoada tremenda...uma enorme pedra... Continuamos com o 
culto, mas nada mais aconteceu30.  
 

                                                           
27 CRABTREE, A. R. História dos Batistas do Brasil: até 1906. Rio de Janeiro: Casa 
Publicadora Batista, 1937, p. 100. 
28 SELLARO, Lêda R. A., op. cit. p. 148-49.  
29 O Liberal , Recife, n. 12, 23 de abril de 1873. Apud: EVERY-CLAYTON, Joyce E. W. Um grão 
de mostarda... documentando os inícios da Igreja Evangélica Pernambucana, 1873-1998. 
Recife: Igreja Evangélica Pernambucana, 1998, p. 28. 
30 Apud: EVERY-CLAYTON, Joyce E. W. op. cit., p. 64-5. 
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Existem outros relatos semelhantes a este, dando conta de ocorridos 

com todas as denominações, seja no interior, seja na capital. As histórias de 

perseguições e agressões contra os protestantes e seu proselitismo são mais 

comuns no final do século XIX, quando se iniciam suas atividades de 

evangelização.  

As hostilidades das camadas populares e do clero católico 

manifestavam-se das mais variadas formas, dentre elas, apelidos e cantigas. 

Desse modo, analisaremos os cordéis, uma vez que acreditamos que esses 

são o resultado da circulação de elementos entre as ditas tradições religiosas 

do catolicismo oficial e do popular. 

Assim sendo, analisando a presença dos protestantes segundo a 

perspectiva da literatura de cordel, percebemos a grande freqüência com que 

esses são caracterizados de forma negativa. Esta caracterização pode ater-se 

a aspectos meramente físicos ou de caráter moral, tanto em cordéis em que a 

temática protestante é central, quanto naqueles em que o nova-seita é uma 

figura secundária, citada de passagem. Essa ridicularização da figura do 

protestante, denotando o embate entre este e os católicos, foi percebida por 

um dos grandes estudiosos da dita cultura popular nordestina. Há várias 

décadas atrás, o referido autor já afirmava que 
 

O protestantismo é chamado no sertão nova seita e os sertanejos que o 
abraçam são ridicularisados. Esses pequenos choques de idéias religiosas já 
estão documentados na poesia satyrica popular, embora com manifesta 
parcialidade contra os protestantes.31

 

Nas páginas que se seguem, desenvolvemos este ponto 

detalhadamente. No cordel O diabo na nova-seita, do qual já fornecemos um 

resumo acima. Sem dar ouvidos ao pai, que o desaconselha, dizendo que, se 

ele entrasse para a nova-seita, seria expulso do inferno, o diabo passa a fazer 

perguntas aos animais que já haviam se convertido à nova-seita. Quem 

primeiro fala é o diabo-pai, de quem citamos outra fala no final, tendo de 

entremeio a advertência do sapo: 
 

O nova-seita já nasce 
Triste, amarello e sem cor, 

                                                           
31 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1921, p. 506. 
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A vista sempre espantada 
Com aspecto aterrador, 
Sem alma e sem conciencia, 
Sem prazer e sem amor.  
 
............................................. 
 
O sapo disse eu tambem 
Era animal assiado 
Tinha um corpo tão bonito! 
O cabello cachiado 
O nova-ceita illudiu-me 
Olhe como estou pellado. 
 
............................................ 
 
O diabo disse a elle: 
Você é meu enteado, 
Tem todos os signaes ruins 
Feio, magro e descorado, 
Foi entrar na nova-ceita 
Já anda até assustado.32

 

Outra estrofe, do cordel A confissão de Antônio Silvino, tem um 

semelhante tom: 

 
Antônio Silvino disse: 
Pois vamos ver, padre-mestre! 
Custoso é ver sogra boa 
E nova-seita que preste. 
Bode por gosto lavar-se, 
Jumento no mar criar-se, 
Nascer baleia no agreste!33

 

 E ainda mais duas estrofes, estas do folheto O diabo confessando um 

nova-seita, apresentam teor tal qual dos demais: 

 
Bem no tronco da jurema, 
Estava um velho ajoelhado; 
Esse era um nova seita, 
Muito amarello e barbado; 
Desses que trazem ao nascer, 
Diploma de desgraçado. 
 

Um desses que vem ao mundo 
Fazer semente de tinha 

                                                           
32 BARROS, L. G. de. O diabo na nova-seita. Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP: Fundo 
Villa Lobos, no 09. 
33 BARROS, Leandro Gomes. A confissão de Antônio Silvino. São Paulo: Luzeiro, 1980, p. 08. 
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Que só teve por herança 
A sorte ingrata e mesquinha; 
Trata a crise por mamãe; 
Chama a desgraça madrinha.34

 

 Poderíamos multiplicar aqui as citações, porém, encontramos esta 

característica apenas na obra de Leandro Gomes de Barros, de cuja autoria 

saíram os trechos acima citados. Neles podemos perceber dois tipos, ao 

menos, de descrição de teor negativo: uma meramente física, pela qual o 

protestante pode ser visto como feio, magro e descorado ou amarello e 

barbado e, ainda, a descrição negativa do caráter do protestante, como no 

cordel que Antonio Silvino afirma que não há nova-seita que preste. 

 Assinalamos este aspecto na seguinte estrofe do cordel Debate do 

ministro nova-seita com um urubu, também do iminente cordelista Leandro 

Gomes de Barros: 

 
Perguntou o urubu: 
De onde veio esta derrota? 
Empestar o nosso campo, 
Com essa enorme marmota?!35

 

 No primeiro diálogo entre o urubu e o ministro protestante, diante da 

afirmação deste que a "nova-seita" era uma devota, o urubu surpreende-se, 

como se ouvisse e visse uma novidade: de onde veio esta derrota (...) Com 

essa enorme marmota? No dizer popular da região Nordeste, marmota é 

indivíduo mal vestido, espantalho36.  

 Outra forma de descrição em demérito dos protestantes consiste no 

apelido de bode. Encontramos na bibliografia a respeito três explicações sobre 

a origem do termo empregado para denominar os protestantes no Nordeste. 

Uma delas provém do missionário congregacional M'Call, que explicou a 

origem da expressão de zombaria: Acontece que eu tenho uma barba grande e 

bem loira, algo raro no Brazil, e me chamam de Frei Bode37.  

 Por sua vez, Émile Leonard fornece outra possível origem para o apelido 

jocoso, o qual se originou da barbicha do Rev. Smith, presbiteriano, que, em 

                                                           
34 In: LITERATURA Popular em Verso, op. cit., p. 59. 
35 In: BARROSO, Gustavo, op. cit., p. 507. 
36 ALMEIDA, Horácio de. Dicionário popular paraibano. João Pessoa: UFPB, 1979, p. 111. 
37 EVERY-CLAYTON, Joyce E. W. op. cit., p. 64. 
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1874, tentou uma obra de evangelização em Maceió, e que, realmente, usava 

"cavagnac" 38. 

 A expressão bode é muito utilizada na fala nordestina, como bem 

lembrou Mauro Mota. De bode classifica-se o homem mulherengo, o valete de 

baralho, o nova-seita, o almoço de trabalhador rural que é servido no campo, a 

alteração, a encrenca.Também são denominados de bode preto os maçons, o 

indivíduo afônico, de bode rouco. Ainda é dito de quem se comporta mal, de 

quem se mete em aventuras e bagunças, que pinta o bode; e de um trabalho 

bem feito, se diz: certo que só beiço de bode; e sem vergonha que só bode 

criado em casa, diz-se de pessoa sem contenção e pudor; quem menos pode é 

quem paga o bode, sobre as dificuldades dos mais fracos. O caprino surge 

ainda em defesa do bigode: homem tem bigode, quem tem cavanhaque é 

bode. Podemos, por fim, mencionar a advertência popular: “prendam suas 

cabras que os bodes andam soltos"39. 

 Câmara Cascudo também comenta o uso e os sentidos da palavra bode 

para os nordestinos, ao informar que: 

 
 O bode preto era a forma clássica do Diabo nas festas dos sabats. É um dos 

animais, o mais típico, para os processos feiticeiros da transferência simbólica 
de moléstias venéreas. Qualquer bruxa velha de outrora, sabedora de orações 
e remédios fortes, informava do poder do bode, sinônimo diabólico, temido e 
respeitado na ambivalência natural40. 

 

 Para finalizar, também podemos mencionar mais um possível elemento 

para o uso do apelido de bode dado aos cristãos reformados, ou seja, o uso da 

palavra inglesa brother. Possivelmente essa palavra era utilizada pelos 

missionários norte-americanos, para se referirem uns aos outros, pois como se 

sabe os protestantes costuma se chamarem de irmãos. 

Sabedores da importância do uso difundido do termo "bode" na fala 

nordestina e da origem do apelido de bode, referente ao uso de cavagnac ou 

barba pelos missionários protestantes assim como do sinônimo diabólico e do 

provável uso da expressão brother, fica mais compreensível sua ocorrência nos 

                                                           
38 LEONARD, E. G. O protestantismo brasileiro. 3ª. ed. São Paulo: ASTE, p. 121, nota 16. 
39 MOTA, Mauro. O bode no Nordeste.In: MAIOR, Mário Souto; VALENTE, Waldemar. (org). 
Antologia Pernambucana de Folclore. Recife: FUNDAJ; Massangana, 1988, p. 203-6. 
 
40CASCUDO, Luis da Câmara. Coisas que o povo diz. Rio de Janeiro: Bloch, 1968, p. 78-80. 
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cordéis que tem o protestante por tema, uma vez que além do uso da barba 

pelos missionários aparece em vários cordéis a referência ao protestantismo 

como coisa do diabo. Como nas estrofes abaixo, a primeira do folheto O diabo 

confessando um nova-seita e a segunda retirada de O azar e a feiticeira, 

ambos de autoria de Leandro G. de Barros. No primeiro cordel lemos: 

 
Pois bem retorquio o negro: 
Se quizer ficar commigo, 
Não afrocha a nova seita, 
Tenha Deus como inimigo, 
Faça o que frei bôde faz, 
Contra si não ha perigo.41

 

 E no segundo: 

 
A velha exclamou: Meu Deus! 
Viver assim niguem pode 
Boto a desgraça de um lado 
Do outro a miseria acode 
Este diabo é ovelha  
Da criação de frei bode.42

 

 O mau aspecto físico também se combina com a desdita moral, como o 

nova-seita que, além de amarello e barbado, tem por herança a sorte ingrata e 

mesquinha. Vejamos uma outra estrofe, na qual podemos ver um aspecto 

"moral" pejorativamente relacionado ao protestante. O cordel versa sobre a 

feiticeira às voltas com o azar: 
 

Foi ela acudir a roupa 
E caio numa cisterna 
Saiu e com um pouco mais 
Desconjuntou uma perna 
Murmurou ela consigo: 
Esta caipora é moderna.43

 

 Nesta sextilha uma palavra específica denota a depreciação do nova-

seita: caipora. O termo, de uso comum na linguagem popular do Nordeste, 

refere-se a um gênio malfasejo da mithologia dos índios brasilienses, de máu 

                                                           
41 In: LITERATURA Popular em Verso, op. cit., p. 62. 
42 BARROS, Leandro Gomes de. O azar e a feiticeira, p. 03. Instituto de Estudos Brasileiros — 
IEB/USP: Coleção Leandro Gomes de Barros, no 08 
43 Ibidem, p. 02. 
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agouro encontrá-lo, e dahi chamar-se caipora, a quem tudo vai ao revez44, uma 

vez que a caipora tem os pés voltados para trás. 

 Ainda sobre a descrição pejorativa do protestante, outro ponto que já 

nos é mencionado por Raymond Cantel, quando afirma que numa posição 

extremista ele [o cordelista] o verá como enviado do Diabo45. No já citado 

cordel O diabo confessando um nova-seita, de Leandro G. de Barros, podemos 

constatar o que acima foi afirmado, pelas seguintes estrofes: 

 
Espero que ás de ser sempre 
Muito fiel a nova-seita, 
No inferno onde eu habito 
Tua cama já está feita, 
Ficará lá no inferno 
Tua alma a minha direita. 
 
Disse o velho que contou-me, 
Só pude aturar uma hora. 
Agora sim, posso crer, 
Que o nova seita é caipora, 
É quasi um filho bastardo, 
Que o diabo cria fôra. 
 
E o que esse velho diz  
É uma pura verdade, 
Aonde ha nova seita, 
A pouca prosperidade 
Aquillo foi um castigo, 
Que veio da eternidade. 
 
Foi o diabo com raiva 
Que tomou essa dispeita, 
Tomando inveja de Deus 
Fez essa infernal receita, 
Despachou-a no inferno 
Fez com ella a nova seita.46

 

Em outro cordel, o qual já citamos, intitulado O diabo na nova-seita, do 

mesmo autor, podemos ver mais uma vez o protestantismo ser identificado 

como uma obra do diabo. 
 

Disse o diabo meu pai, 
Foi quem plantou essa raça. 

                                                           
44 COSTA, F. A. Pereira da. Vocabulário pernambucano. 2ª. ed. Recife: Secretaria de 
Educação e Cultura, 1976, p. 160, (grifo do autor). 
45 CANTEL, R., op. cit., p. 68. 
46 In: LITERATURA Popular em Verso, op. cit., 63-4. 
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Disse o velho eu não pensei 
Que saísse tal desgraça 
Para deixar a caipora 
Por todo lugar que passa.  
 

Neste caso, o próprio diabo se surpreende e reprova sua obra, ou seja, 

o nova-seita é pior que o diabo. A associação entre a fé reformada e o diabo 

denota a recusa pelo autor em considerar aquela entre os cristãos, ponto que 

vimos quando abordamos a discussão em torno às "bíblias protestantes". 

 Por fim, atente-se para o caráter depreciativo do próprio termo "nova-

seita", amiúde usado pelos cordelistas citados, mas não apenas por eles. 

Surpreendemos num artigo de autoria de um representante oficial da igreja 

católica, contemporâneo da produção popular que temos abordado, o uso do 

termo, na forma que se segue: 

 
A petulancia de todos os nova seitas, [...], com referência á divulgação e leitura 
da bíblia protestante por entre o bom povo pernambucano, já chegara ao non 
plus ultra, quando acabava de ser convenientemente castigado47. 

 

 Podemos depreender deste excerto o tom irônico utilizado pelo autor, 

membro autorizado da hierarquia católica, ao nomear os reformados não como 

protestantes, mas com a forma pela qual parecem ter ficado popularmente 

conhecidos, ao menos no período que tratamos, como indicam os cordéis que 

já apresentamos. O qualificativo de "seita" dado às confissões dos cristãos 

reformados encontra fundamento num pensamento oficial católico, vigente na 

prédica canônica de então, como podemos ver na Carta Pastoral Coletiva de 

1915, que anuncia: 
 

Ninguem ignora, diz o Concilio do Vaticano, que as heresias protestantes, que 
foram condemnadas pelos Padres Tridentinos, tendo rejeitado o magisterio 
divino da Egreja e submettido ao juizo individual tudo o que toca a religião, a 
pouco e pouco, foram se dissolvendo em mil seitas, que, discordes entre si e 
contrarias umas ás outras, foram causa de muitos de seus adeptos perderem a 
fé em Jesus Christo. 
(...) Portanto erram aquelles que dizem não ser o protestantismo mais do que 
uma fórma diversa da mesma verdadeira religião christã na qual se póde 
agradar a Deus tanto como na Egreja catholica.48

                                                           
47 FREI CELESTINO. "Amarga decepção salomonica!". A Provincia. Recife, Coluna Religiosa, 
20/02/1903, p. 01. 
48 CONSTITUIÇÕES Eclesiásticas do Brasil. Nova Edição da Pastoral Coletiva de 1915. 
Adaptada ao Código de Direito Canônico ao Concílio Plenário Brasileiro e as recentes decisões 
das sagradas congregações romanas. Canoas, Rs La Salie, 1948, p. 20. 
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 De acordo com esta fonte, proveniente do alto clero nacional, podemos 

concluir que os clérigos católicos consideravam os protestantes não como 

cristãos reformados, mas como não cristãos, isto é, como membros de "seitas", 

cuja multiplicação levou muitos a perderem a fé em Jesus Christo, portanto, 

estando apartados da verdadeira "Igreja". Essa é a tônica encontrada nas 

fontes às quais recorremos, sejam as eruditas — artigos de jornais, cartas 

pastorais —, sejam as de origem popular, ponto que esperamos ter salientado 

satisfatoriamente. 

 Almejávamos, logo no início da pesquisa, analisar a figura do protestante 

não só no texto escrito do cordel, mas incluir também a reflexão sobre as 

imagens presentes nas capas, ou seja, as xilogravuras dos cordéis 

selecionados. Porém, infelizmente, apenas um cordel dos quais catalogamos 

apresenta a figura do cristão reformado na capa do folheto. Isso se deve a 

alguns fatores, um deles está relacionado ao fato dos folhetos de cordéis 

possuírem, como já foi mencionado no primeiro capítulo, dois ou mais texto de 

assuntos diferentes numa só folheto. Assim sendo, nem sempre o cordel que 

abordava o tema do protestantismo era o escolhido para ser apresentado na 

capa.  

 A raridade dos cordéis selecionados para nossa análise também 

contribuiu, pois a alguns desses não existem mais no original. Sendo estão 

impressos em livros, que apenas trazem o texto do cordel sem se preocupar 

com a reprodução das capas daqueles. Por fim, como trabalhamos com cordéis 

que foram impressos há quase um século, nem sempre seu estado de 

conservação permite que o cordel esteja completo, faltando muitas vezes as 

páginas que na maioria das vezes são as capas.  

 Sobre a origem das xilogravuras, vejamos um comentário esclarecedor 

de Ariano Suassuna, onde o autor informa que a xilogravura nordestina, antes 

de ser ilustração dos folhetos, foi ilustração dos jornais, o mais provável é que 

folhetos esporádicos tenham sido impressos nas oficinas gráficas dos jornais 

brasileiros 49.  

                                                           
49 In: BARROS, Leandro Gomes de. Antologia. T. III, V. 2. Brasília: MEC; Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa; João Pessoa: UFPB, 1977, p. 1 e 2. 
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 Na capa dos cordéis nem sempre era uma xilogravura que era impressa, 

também podia ser um cartão postal, uma fotografia ou um desenho como o que 

apresentamos abaixo (Figura 2), do cordel de autoria de Leandro Gomes de 

Barros. 
 

 

Figura 2 
 

 

Capa do cordel O diabo na nova-ceita. Fonte: IEB/USP: Fundo Villa Lobos, no 09. 

 

Como infelizmente não foi possível encontrar nas capas dos cordéis 

pesquisados as xilogravuras que acreditávamos que poderiam enriquecer a análise de 

nosso trabalho, achamos que ao menos este única capa com a qual nos deparamos 

poderia e deveria ser inserida no estudo. Pois cremos que essas representações 

visuais eram usadas para melhor expressar a idéia que o cordelista tentava passar do 

tema escolhido para a produção de seu folheto.  
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Nesta imagem do protestante podemos ver que o cordelista o apresenta como 

servo do diabo, uma vez que o protestante aparece em posição de súplica, ajoelhado 

frente ao diabo. Vale mencionar que o diabo está em uma posição imperativa, onde 

ordena apenas com o dedo que o protestante se ajoelhe diante de sua presença. Além 

de também estar abençoando o protestante quando lhe põem a mão na cabeça, em 

sinal de consagração. É importante também destacar que a imagem do diabo é uma 

representação popular, onde este é representado com chifres e uma longa cauda. 

Além desses elementos, o diabo é representado usando um cavagnac, o que nos 

remete, uma vez mais, ao termo "bode" e sua relação com o aspecto facial de alguns 

pregadores protestantes estrangeiros. 

Outro aspecto interessante consiste na indumentária trajada pela figura do 

diabo e a do protestante. O diabo usa roupas que poderíamos qualificar como sendo 

típicas da nobreza européia da Idade Moderna, enquanto o "fiel" traja roupas que nos 

parecem contemporâneas da publicação do cordel, isto é, das primeiras décadas do 

século XX. É possível que essa diferença de trajes queira denotar a antiguidade do 

diabo, diante das confissões cristãs reformadas, podendo, assim, ser-lhe atribuída 

ascendência sobre os protestantes. 

Assim sendo, podemos avaliar que a imagem vem ratificar o texto escrito, pois 

em várias passagens dos cordéis que citamos os cordelistas tentam demonstrar a 

ligação do protestantismo como obra do diabo, ou até mesmo como algo que não é 

tolerado nem mesmo pelo diabo. 

 

 

3.3. Imagens de madeira: a questão da iconoclastia. 
 

 Entre as práticas religiosas, de tradição católica, rejeitadas pelos cristãos 

reformados desde o princípio da cisão entre esta duas vertentes do 

cristianismo, encontra-se o culto dado aos santos representados em imagens. 

Como assinala o historiador Pelikan, o contexto da crítica da Reforma era 

fundamentalmente uma reconsideração sobre a prática de cultuar os santos50. 

A questão foi exposta e debatida por Ulrich Zwingli, Filipi Melanchthon 

(discípulo de Lutero) e Calvino, para citar os principais51. 

                                                           
50 PELIKAN, Jaroslav Jan, op. cit., p. 209. 
 
51 Ibidem, p. 209-10. 
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 Os iconoclastas logo nos primeiros anos da Reforma se preocuparam 

em tirar as imagens das igrejas, onde em muitos casos a população destruía 

qualquer representação dos santos, das imagens de madeira e até mesmo os 

afrescos não foram poupados. A questão do iconoclastismo se espalhou pelos  

países protestantes da Europa, como na Suíça, Holanda e Escócia. Dreher nos 

informa que o grande mentor do iconoclasmo foi Andreas de Karlstadt, que 

publicou um livro cujo título era Da eliminação de imagens52.  

 Veremos em seguida como este aspecto da divergência entre católicos e 

reformados revela-se central na perspectiva da literatura de cordel acerca dos 

protestantes. No primeiro folheto que apresentamos, percebe-se que o poeta já 

ouvira dos protestantes falar em alcançarem salvação certa por serem "nova-

seita", na contestação dos dogmas católicos e de suas práticas pelos devotos. 
 

Isso não! disse o ministro. 
Eu hei de seguir Jesus, 
Porque foi quem me salvou, 
É meu guia e minha luz. 
Perguntou-lhe o urubú: 
Porque tem raiva da cruz? 
 
Não foi nella que morreu 
Nosso Senhor Jesus Christo? 
O sangue que derramou 
Você na cruz não tem visto? 
Você só tem é abuso, 
Convêm acabar com isto.53

 
O urubu cobra-lhe por não aceitar as imagens consideradas sagradas 

pelos católicos; por outro lado, a recusa de imagens nos cultos reformados 

não é um aspecto presente em todas as denominações reformadas. Assim, o 

questionamento pelo autor da aversão dos "nova-seita" à cruz faz pensar que 

ele refere-se a uma ou algumas determinadas denominações que mantinham 

missionários na região, provavelmente os batistas, e que delas deve ter 

ouvido este ponto ou visto seus templos desprovidos daquela e de quaisquer 

outras imagens. 

Para a nossa compreensão sobre a defesa da cruz, por parte do 

cordelista, é enriquecedor o comentário de Riolando Azzi sobre o catolicismo 

                                                           
52 DREHER, Martin. A crise e a renovação da igreja no período da Reforma. São Leopoldo: 
Sinodal, 1996, (Coleção história da igreja, v. 3), p. 53 e 54. 
53 In: BARROSO, Gustavo, op. cit., p. 508-9. 
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popular brasileiro. Azzi diferencia o sentido do uso da cruz para a dita religião 

oficial e para a chamada devoção popular ao afirmar que: 

 
A cruz como marco de conquista, como local de culto litúrgico são expressão 
da religião oficial. Persignar-se tornou-se um hábito familiar aos brasileiros: ao 
passar diante de um oratório, de uma igreja, de um enterro, de uma tumba, as 
pessoas geralmente fazem o sinal da cruz. Como o fazem também com 
freqüência os banhistas antes de entrar no mar como expressão da devoção 
popular54. 
 

Afirma-se, assim, o valor devocional que as camadas populares, ou os 

leigos católicos em geral, atribuem à cruz, o que torna o tema sensível à 

abordagem protestante do uso de imagens e, desta forma, bastante presente 

na caracterização dos reformados pelos cordelistas. 

As discordâncias entre católicos e protestantes acerca do uso de 

imagens, como se sabe, não se resume à figura da cruz. As três estrofes que 

reproduzimos abaixo, do cordel o Debate do ministro nova-seita e o urubu, nos 

dão uma idéia de como esta divergência se desdobra e foi percebida pelos 

cordelistas: 

 
Então, disse o nova-seita: 
O diabo te persiga. 
 
Disse o urubú: a ti! 
Nova-seita, dou-te figa, 
Tu, onde vais, deixas rastro, 
De fome, peste e intriga. 
 
Eu, sendo um bruto pagão, 
Observo os mandamentos, 
E tu, sendo batizado, 
Negas os ensinamentos,  
corres como um cão danado, 
Se se fala em sacramento. 
 
Um santo estava ali perto 
E o diabo também. 
Bravos! O santo dizia, 
Este urubu fala bem, 
Morra aos berros o nova-seita! 
Dizia o diabo: amém!55

 

                                                           
54 AZZI, Riolando. O catolicismo popular no Brasil. Aspectos históricos. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1978, p. 13-21. 
55 In: BARROSO, Gustavo, op. cit., p. 512-3. 
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O fim da peleja (pois não deixa de ser neste estilo que o urubu e o 

nova-seita se confrontam), é bem significativo, trazendo elementos católicos 

caros aos seus fiéis para condenar o nova-seita e valorizar a "vitória" do 

urubu. Quem dá o aval final é um santo, mais um elemento do catolicismo 

negado pelos reformados; e, para que não reste dúvida sobre quem está 

certo, diz o próprio diabo: "Amém!". 

Numa das estrofes da Segunda peleja do capitão protestante com João 

Melchiades no novo testamento sendo a nova seita vencido pelo Catholico em 

todos seus argumentos a polêmica em torno do uso de imagens pelos católicos 

é, também, relevante. Pela pena de Melchiades, o protestante diz ao poeta: 
 

Mas vocês inda não tem 
A fé pura e verdadeira 
Por que vão fazer promessas 
A imagem de madeira 
Santo de pau não é nada 
Roma tem esta besteira.56

 

 Uma das características centrais concernentes ao catolicismo popular, 

no que se refere as manifestações de fé, é a relação entre o fiel e o seu santo 

de devoção. Esta ligação traz a marca da pessoalidade, do contato direto entre 

o devoto e o santo, não apenas representado, mas personificado em imagens. 

Observam-se duas formas pelas quais se dá tal relação entre os fiéis e os 

devotos, ou melhor, entre um fiel e seu santo de devoção, o que se chama de a 

“privatização” do catolicismo57.  

 A relação “devocional” caracteriza-se pela fidelidade do devoto ao santo, 

que é tido em conta de “padrinho celestial”58. Trata-se, todavia, de uma relação 

de reciprocidade: o devoto deve prestar um culto ao seu santo de devoção de 

modo regular. O santo, por sua vez, deve proteger seu devoto nesta vida e 

facilitar seu acesso à vida eterna 59. 

 A segunda modalidade de relação, embora também pessoal, é menos 

rígida que aquela outra. Trata-se da relação “contratual”60, que põe o devoto e 

                                                           
56 Apud: CANTEL, R., op. cit., p. 67. 
57 OLIVEIRA, Pedro A; VALLE, Edênio; ANTONIAZZI, Alberto. Evangelização e comportamento 
religioso popular. Petrópolis, RJ: Vozes, 1978, p. 28.  
58 Ibidem, p. 29 
59 Ibid., loc. cit. 
60 Ibid., p. 30. 
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o santo em relação visando a uma graça específica requerida pelo primeiro. 

Por meio do “contrato” o fiel se obriga a cumprir uma promessa feita ao santo, 

que deve conceder a graça antes. Esta ordem também pode ser invertida, 

sendo o fiel a executar a “paga”, como uma novena, pela qual o santo torna-se 

“devedor” do fiel61. O caráter provisório desta relação específica revela-se pelo 

que se segue ao contrato cumprido: mas desde que as duas partes 

contratantes estejam quites, o contrato está terminado, podendo a relação ser 

desfeita: o fiel não tem mais qualquer obrigação para com o santo ao qual 

recorreu62. 

 Seja por qualquer uma destas formas em que se efetive a devoção 

católica dita popular, voltada para o culto dos santos e santas (mesmo os que 

não são canônicos), revela-se a importância destes nesta vertente do 

catolicismo. O caráter pessoal desta relação que acabamos de expor faz do 

santo e da santa de cada devoto um ente próximo ao qual se pode recorrer 

direta e concretamente. Os santos e santas são, portanto, parte indelével da fé 

católica, dita popular, por fazerem parte da experiência cotidiana dos fiéis. 

 De acordo com a análise freyreana, esta forma de catolicismo 

"doméstico" é constitutiva mesmo da formação social brasileira, estando 

presente nas relações interpessoais e refletindo-se na relação "familiar" entre 

os devotos e os santos63. Ao contrário da Europa pós-Trento e da América 

hispânica, na América portuguesa teria vingado um catolicismo mais maleável, 

"doce", "lírico e festivo". Em lugar do predomínio da religiosidade no âmbito das 

igrejas, o catolicismo do Brasil colonial vicejou dentro das casas, sob a 

autoridade patriarcal dos senhores de terras e homens. Esse catolicismo 

"doméstico" manifestava-se na relação com os "santos compadres, [e] santas 

comadres dos homens, [com] Nossas Senhoras madrinhas dos meninos"64. 

                                                           
61 Ibidem, loc. cit. 
62 Ibidem, p. 30-1. 
63 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 12ª. ed. Brasília: UNB, 1963, p. 15, 86. 
Notemos, de passagem, que essa marca do catolicismo só se cingiu ao âmbito popular no 
período republicano, pois, até o império, era um traço devocional da maioria dos católicos 
brasileiros. Veja-se, por exemplo, a personagem machadiana Flora, em Esaú e Jacó, que reza 
para o seu Jesus particular, de marfim, que mantém no quarto, crendo que a intimidade com 
ele o faz mais solícito a suas orações. ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. São Paulo: Martin 
Claret, 2003, 174-5. 
 
64 Ibidem, p. 396. 
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O tema torna a aparecer com destaque num folheto de Manoel Camilo 

dos Santos intitulado Discussão de Manoel Camilo com um protestante. Um e 

outro lançam mão de argumentos bíblicos sobre o uso de ícones pelos cristãos. 

Diz o protestante: 
 

Deixemos essas passagens 
porque atacá lo eu vou 
Me diga quem ordenou 
adorar santo e imagens? 
porque essas calungagens 
não merecem adoração 
na sua religião 
adoram em vez de Jesus 
rozário, medalha e cruz 
e mais uma Conceição. 
............................................ 

 

Mas Deus mesmo condenou 
as imagens de esculturas 
e outras qualquer figuras 
tudo Deus abominou 
coisas por Deus condenadas, 
está na Bíblia sagrada 
e você não diz que não, 
eis uma condenação 
pra sua doutrina errada. 

 

Responde-lhe o poeta: 
 

Na Bíblia um dos livros seus 
o Êxodo, capítulo vinte 
o Senhor disse o seguinte: 
'Eu sou o Senhor teu Deus 
ouví os dizeres meus 
figura alguma farás 
do que no céu avistais 
e nem embaixo na terra 
nem nas águas por que erra 
quem as adora e quem faz. 
 

 

 Complementando com uma observação que deixa claro qual tipo de 

imagens considera que Deus condenou como idolatria: 

 
Naquele tempo adoravam 
um sol ou lua de ouro 
um carneiro, um bode, um touro 
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até jacaré formavam 
e grande culto lhes davam, 
Deus com isto se irritou 
e em alta voz reprovou 
aqueles pagãos selvagens 
foram essas as imagens 
que Deus Pai as condenou.65

 

 Na fala atribuída ao protestante, percebe-se a tentativa de desqualificar 

as imagens cultuadas pelos católicos ao denominá-las de "calungagens". O 

termo pode referir-se às "calungas", ou seja, divindades de origem banto, 

cultuadas tradicionalmente por indivíduos negros, às quais as imagens dos 

santos seriam iguais66. A calunga pode relacionar-se, igualmente, aos cultos 

afro-brasileiros e ao maracatu, onde aparece como uma boneca carregada pela 

"Dama do Paço"67. Há, portanto, uma nota preconceituosa na inclusão das 

imagens dos santos no mesmo rol das calungas. 

 Já na última estrofe acima, a resposta do poeta distingue entre as 

imagens às quais se dava culto na Antiguidade: "carneiro", "bode", "touro", 

"jacaré", objeto de adoração por "pagãos selvagens", das cultuadas pelos 

católicos. Deus reprovaria àquelas, mas não a estas, fruto da crença civilizada 

oriunda da igreja católica68. 

 Os cordéis dos quais nos utilizamos permitem-nos lançar algumas 

suposições. Uma dela é a de que os cordelistas mostram diferente grau de 

conhecimento quanto aos preceitos dos cristãos reformados, como por 

exemplo a querela em torno da imagem da cruz evidencia que alguns deles 

devem ter tido contato com denominações de protestantes similares 

(relembremos que nem todas rejeitavam o símbolo da cruz), como a dos 

batistas. O que efetivamente é rejeitado por todos os protestantes é a 

representação de Cristo na cruz, ou seja, o crucifixo, enquanto algumas 

                                                           
65 SANTOS, M. C. dos, op. cit., p. 05-07. 
66 BRITO, Gilmário M., op. cit., p. 195. 
67 A calunga, "boneca de pano, madeira, osso, metal" e, ainda, "desenho representando a 
forma humana ou animal" seria uma "sobrevivência totêmica, a calunga dos maracatus". "No 
idioma quioco", significa mar, "e aparece nesta acepção nos cantos de macumba e candomblé 
cariocas e baianos, dedicados aos santos d'água". No maracatu, "abrem o préstito duas negras 
trazendo as calungas. [...] Chamam a Dama do Paço, quando esta carrega apenas uma 
boneca, a calunga...". CASCUDO, Luis da Câmara, op. cit., 2001, p. 100, 361. 
 
68 BRITO, Gilmário M., op. cit., p. 202. 
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denominações, como os presbiterianos, apresentam cruzes em seus templos, 

embora vazias, isto é, sem a imagem de Cristo crucificado. 

 Ao lado da condenação do uso católico do crucifixo, destaca-se a 

rejeição pelos reformados às imagens de santos, como pudemos ver no 

segundo e terceiro cordéis apresentados. Além disso, na terceira estrofe da 

Discussão de Manuel Camilo... aparecem vários dos elementos icônicos 

católicos rejeitados pelos protestantes: além dos santos e da Conceição, isto é, 

Nossa Senhora, o protestante condena a adoração de rozário, medalha e cruz. 

O rosário é um 

 
instrumento confeccionado com 165 contas, para facilitar o acompanhamento 
das reza de 15 dezenas de ave-marias e 15 pai-nossos, constitui uma prática 
religiosa exercitada dentro e fora do templo, [...] acrescido de imagem do santo 
da devoção, é utilizado no pescoço, [...] constituiu-se em símbolo de 
pertencimento religioso e guia que orienta essa prática religiosa coletiva ou 
individual69. 
 

 Não é à toa que este instrumento católico é apresentado, pois sua 

importância é central na nas práticas religiosas populares do Nordeste, uma 

vez que alimenta novenas, trezenas, cerimônias e cultos dirigidos a santos e 

santas por seus devotos70. A condenação pelo protestante deste elemento, 

bem como sua defesa pelo poeta católico, sintetiza a oposição de aspectos 

doutrinários destas duas vertentes da fé cristã. Na análise das querelas entre 

católicos e protestantes nos cordéis, Raymond Cantel resume a representação 

construída pelos cordelistas sobre a figura do protestante. Diz o autor que: 

 
Os cordelistas se apegam às diferenças mais evidentes (...). Eles 
conceberam o retrato de um protestante típico. (...). O protestante é mais 
ou menos idêntico em todo o vasto Nordeste, com sua Bíblia, sua 
instrução, seu ar sério, sua ausência de humor, sua tendência ao 
proselitismo71. 

 

Buscamos apresentar a grande influência da religiosidade católica para 

a elaboração da figura dos protestantes pelos cordelistas. Aqui, mais uma vez, 

o conceito de circularidade cultural se faz presente através da cultura religiosa 

                                                           
69 Ibidem, p. 202. 
70 Ibid., loc. cit. 
 
71 CANTEL, R., op. cit., p. 68. 
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manifestada pelos cordelistas, dado que a apresentação da imagem do 

protestante pelo cordelista remete-nos à circularidade entre duas matrizes 

religiosas do catolicismo no Brasil. Estas consistem na denominada religião 

católica oficial, expressa nos discursos das cartas pastorais (como foi 

demonstrado na questão em torno das Bíblias protestantes), e o chamado 

catolicismo popular, que percebemos na fala do cordelista em relação ao culto 

à Maria e ao uso de imagens. 

Ambos os temas não foram encontrados nas cartas pastorais por nós 

analisadas, o que nos permite atribuir sua ocorrência nos cordéis à relevância 

destes elementos na religiosidade popular. Sobre a utilização de termos 

pejorativos para se referir aos cristãos reformados, estes foram encontrados 

tanto no discurso oficial da igreja, tais como os expostos nos jornais, como 

também nas expressões do vocabulário nordestino, com predomínio maior 

destas. 

O sentido destes termos específicos, que apareceram correntemente 

nos cordéis, ficou mais claro a partir do momento que recorremos aos 

dicionários especializados na linguagem popular nordestina. Ao registrar a 

semântica das palavras no período em que os cordéis foram produzidos, o 

recurso aos dicionários tornou-se imprescindível, pois nos permite indicar os 

sentidos tradicionais do léxico e aquele que passavam a ter ao serem aplicados 

aos protestantes. 

Assinalamos, assim, dois aspectos que deixam claro o argumento 

central deste trabalho. De um lado, o uso do vocabulário específico das 

camadas populares do Nordeste, que é o próprio léxico da composição dos 

cordéis, e a grafia de vários termos de forma distinta da grafia padrão. Tivemos 

o cuidado de reproduzir literalmente os cordéis em sua escrita original72, de 

forma que se possa observar a grafia característica dos poetas populares. De 

outro, como já visto, as influências sobre os cordelistas, ainda que indireta, dos 

discursos oficiais do clero católico. O amálgama destas duas vertentes culturais 

ratifica a ocorrência da circularidade cultural, pela forma em que se revela nos 

cordéis. 

                                                           
72 Alguns dos cordéis, por terem sido reproduzidos em textos acadêmicos, aos quais 
recorremos como fonte, têm sua grafia atualizada e corrigida, o que nos impede de lê-la em 
sua forma original. 
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Recordemos, a propósito, as origens deste conceito, para melhor firmar 

a pertinência da circularidade cultural à nossa análise. Este conceito foi 

desenvolvido por Carlo Guinzburg, ao analisar as formulações de caráter 

religioso de um moleiro e as reações da Inquisição, que o processou73. 

Guinzburg formulou o conceito a partir da leitura de uma das obras de Mikhail 

Bakhtin74. Este autor ofereceu uma análise da cultura popular na idade média e 

no Renascimento através da leitura da obra de Rabelais. Nela, ele encontra 

elementos da cultura erudita e da popular combinados. Da mesma forma, 

percebeu que na cultura popular de então se encontravam ingredientes da 

cultura letrada, embora marcados pela apropriação que as camadas populares 

faziam daqueles. 

À medida que nos aprofundamos na análise dos cordéis, percebemos a 

vigência da circularidade cultural em sua composição. Além dos elementos 

populares que, obviamente, esperávamos encontrar nas estrofes dos cordéis, 

deparamo-nos com outros oriundos da cultura letrada, os quais tratamos de 

expor ao longo deste capítulo. 

                                                           
73 GUINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro 
perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
74 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. O contexto de 
François Rabelais. 4 a  ed. São Paulo: Hucitec; Brasília: EdUnb, 1999. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após termos seguido o percurso que o tema da presença protestante 

percorreu, desde o alto dos púlpitos, de onde provinha a fala oficial católica, até 

o rés-do-chão, onde se deram os contatos entre a população e os missionários 

reformados, chegamos ao cruzamento destas duas sendas nas páginas dos 

cordéis, ao encontro de duas formas de reação à pregação protestante. 

 Como forma de cumprir nosso objetivo, ou seja, analisar a presença 

protestante através da literatura de cordel, nosso primeiro passo foi 

apresentarmos as ações e reações ocorridas entre os católicos e os 

protestantes. Tanto no que se refere à chegada e à atuação dos reformados, 

como às reações da igreja católica à presença daqueles. O segundo passo foi 

demonstrar as características que formavam a figura dos protestantes 

elaborada pelos cordelistas. 

No período da Primeira República, com quase um século da chegada 

dos primeiros reformados e mesmo com a laicização do Estado, podemos 

perceber, através dos cordéis, ainda uma certa resistência à presença e 

pregação dos protestantes nas capitais e no interior da Paraíba e de 

Pernambuco. A negação da fé reformada, na medida em que pode ser 

percebida pela perspectiva dos cordelistas, ia desde a simples sátira à figura 

do pregador reformado ao embate de caráter teológico, denotando maior ou 

menor conhecimento por parte dos cordelistas tanto da fé católica quanto da 

reformada. 

 Daquilo que tratamos e expomos ao longo dos capítulos, convém 

reafirmar que a penetração dos protestantes nos referidos estados causou 

estranhamento entre a população. Tal atitude deve ter sido estimulada, como 

as cartas pastorais indicam, pela viva oposição da igreja católica à intensidade 

da pregação da fé reformada, facilitada — ao menos legalmente — pela 

laicização do Estado com a proclamação da República. Essa reação negativa 

aos protestantes transparece na literatura de cordel, o que denota não apenas 

a influência da posição oficial eclesiástica, mas uma reação espontânea 

oriunda das tradições populares. 
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 De acordo com os argumentos e o recurso às fontes de que lançamos 

mão na dissertação, não cremos que toda a reação ao protestantismo por parte 

dos cordelistas deva ser creditada apenas à igreja católica, enquanto 

instituição. No caso das Bíblias indigitadas como falsas e adulteradas, vimos 

vários indícios de que o discurso oficial eclesiástico predominou como matriz 

dos argumentos expostos nos cordéis. 

 Por outro lado, sendo o cordel, como apontamos ao longo dos capítulos, 

compósito de tradições orais e escritas, na tematização da presença 

protestante fizeram-se presentes, ao lado da influência das fontes letradas, 

elementos da cultura popular. Entre estes, destacam-se ingredientes 

característicos do catolicismo popular e os de origem mais profana. Dos 

primeiros, ressalte-se o papel central da devoção a Maria, ponto recorrente nas 

disputas entre católicos e protestantes versejadas pelos poetas. Some-se a ele 

a questão das imagens, que também se mostrou relevante nos folhetos. Dentre 

os segundos, os termos jocosos, nitidamente oriundos da fala popular da 

região, na forma de denominar os reformados, tais como "bode", sinônimo de 

"nova-seita", e de descrevê-los, como "tinha", "caipora", "marmota", entre 

outros. 

 Deve-se notar que a produção de um cordel não reproduz apenas o que 

se poderia considerar a opinião do autor. Ao dar à impressão um folheto, o 

cordelista mantém em vista sua receptividade pela população, por seu público, 

uma vez que a venda dos cordéis era um dos seus objetivos. Sendo assim, o 

cordel mostra-se como uma composição que bebe na cultura letrada e na oral, 

caracterizando-o como produto da circularidade cultural, sendo o cordelista o 

meio pelo qual se cruzam as duas fontes da cultura. 

 Quanto à influência da igreja católica sobre a produção dos cordéis, 

pensamos que ela se deve, também, às características que o período abordado 

ainda guardava. Trata-se de um momento histórico anterior à industrial cultural 

no Brasil. Anterior mesmo à sua primeira manifestação: o rádio. A igreja 

católica ainda se constituía numa fonte importante de informação e saber para 

a população, entre a qual se incluíam os cordelistas. 

 Em vista disso, parece-nos que é o fato de estarmos acostumados a 

considerar a perda de poder político pela igreja católica na Primeira República 

que nos leva a ver com surpresa as evidências de que aquela instituição ainda 
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mantinha considerável poder social. Na medida em que os cordéis expressam, 

em parte, uma visão popular, a influência da igreja católica sobre esta 

percepção ficou evidenciada pela fala dos cordelistas naqueles pontos 

específicos em que percebemos tal presença. 

 Os nossos cordelistas, no entanto, não são apenas vetores da cultura 

popular e das influências da cultura erudita ou letrada, à qual recorriam como 

fonte de suas composições. Pelo que vimos nos folhetos dos poetas Leandro 

Gomes de Barros, de Manoel Camilo dos Santos, de João Melchiades Ferreira 

da Silva, de João Martins de Athayde e de Severino Borges da Silva, é possível 

apontar as peculiaridades de cada um no tratamento da presença protestante. 

 Na obra do mais destacado de todos os poetas da primeira geração, 

ressaltamos o uso dos termos pejorativos de origem popular na caracterização 

dos protestantes e na polemização com estes. E, não obstante a rejeição ao 

protestantismo, Leandro demonstra certas reservas ao papel dos clérigos e da 

instituição católica, como tivemos oportunidade de ver. 

 Já o poeta Camilo dos Santos, ao criticar os argumentos anticatólicos 

dos reformados, demonstra razoável conhecimento não só do discurso 

protestante, como igualmente da teologia católica. Esse aspecto fica ainda 

mais evidente pelo fato deste cordelista ser o que mais faz menção, em suas 

composições, a fontes escritas, sobretudo ao Velho e ao Novo Testamento. 

Pode-se atribuir esta mesma característica a João Melchiades da Silva, o qual 

recorre ao Evangelho para embasar suas críticas aos protestantes e rejeitar 

seus argumentos. 

 João Martins de Athayde, por sua vez, é o que demonstra, na 

composição dos cordéis de temática protestante, ter conhecimento mais 

variado da cultura letrada. Ao utilizar informações de caráter histórico, religioso 

e geográfico para delimitar sua oposição ao protestantismo, este poeta dá-nos 

mostra de ter uma gama de leituras mais abrangente, embora os elementos 

que ele transpõe para o cordel possam aparecer com certa imprecisão. 

 Por fim, Severino Borges da Silva, do qual analisamos um único folheto, 

apresenta uma peculiaridade ao denominar os protestantes. Em lugar de nova-

seita ou de outros termos jocosos, comuns nos demais autores aqui tratados, 

Borges utiliza o termo crente para qualificar os reformados. Esse aspecto deve-

se, muito provavelmente, ao momento em que o poeta produziu aquele cordel, 
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já na segunda metade da década de 1930. Neste período, o termo crente 

começa a ganhar o lugar da palavra composta nova-seita como forma de 

denominar os protestantes, vindo a predominar nos cordéis e, decerto, entre a 

população, nas décadas seguintes. 

 Acreditamos que uma leitura dos jornais produzidos pelos protestantes e 

pelos católicos ajudaria a melhor analisar a presença protestante. Porém, a 

impossibilidade de acesso aos tais jornais inviabilizou este caminho para a 

pesquisa. O jornal mais importante da denominação batista está disponível 

apenas em seus números publicados a partir dos anos 1970. Já os periódicos 

católicos da Primeira República que poderiam estar conservados estão 

inacessíveis, devido à desorganização do acervo da Cúria Metropolitana de 

Olinda e Recife, onde não há qualquer sistematização do material de seu 

acervo. 

 Nossa pesquisa se deteve no período denominado de Primeira 

República, mas é sabido que os cordéis que abordam o tema do 

protestantismo continuaram a serem produzidos. Esta produção manteve-se no 

tempo e expandiu-se para outros estados da região, o que nos permitiria 

perceber se houve uniformidade ou não no tratamento do tema em todo o 

Nordeste. Deste modo, acreditamos que seria necessária uma pesquisa que 

abrangesse toda essa produção. Assim sendo, uma análise comparativa nos 

perece de grande importância, pois seria possível perceber o que mudou e o 

que permaneceu na concepção a respeito do protestante na literatura de cordel 

ao longo de quase um século. 
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