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Resumo 

 

DIAS FILHO, Ailton Gonçalves – A imigração norte-americana e a implantação 

do protestantismo em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, SP. Dissertação de 

Mestrado, São Paulo, SP, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011. 

 

 O único movimento de imigração de norte-americanos aconteceu entre 

os anos de 1866 a 1890 para o Brasil. Após o fim da guerra da secessão, 

inúmeras famílias do sul dos Estados Unidos rumaram para o Brasil 

procurando um novo lar. Algumas regiões acolheram esses imigrantes, 

formando colônias de imigrantes. Contudo, a que logrou êxito e se desenvolveu 

foi a que se estabeleceu na região de Campinas, mas precisamente nas 

cidades de Americana e Santa Bárbara d‟Oeste, no interior do Estado de São 

Paulo. 

 Estes imigrantes eram quase todos de origem protestante. Sua chegada 

na região contribuiu para o desenvolvimento da região em vários aspectos. É 

fato incontestável que a presença da colônia americana na região contribuiu 

em muito com a introdução de máquinas e equipamentos agrícolas no 

desenvolvimento racional e produtivo das lavouras existentes. Esta presença 

contribuiu também com a implantação e expansão do protestantismo na região. 

 Assim, a educação, a agricultura, o comércio, a indústria e a religião, vão 

receber a influência desta presença norte-americana. 

 

Palavras-chave: imigração norte-americana; protestantismo; noção de 

identidade; confederados; Cemitério do Campo. 



 

Abstract 

 

Dias Filho, Ailton Gonçalves – The North-American immigration and 

implantation of the protestantism in Americana and Santa Bárbara d‟Oeste, SP. 

Mackenzie Presbyterian University, SP, 2011. 

 

 The only moviment of North-American immigration happened between 

the years 1866 and 1890 to Brazil. After the civil war, a great number of families 

from the north of the US headed to Brazil looking for a new home. Some 

regions took those immigrants, creating the immigrant colonies. The colony that 

has succeeded and has developed the most was the once which has 

established itself in the region of Campinas, in the cities of Americana and 

Santa Bárbara d‟Oeste in the state of São Paulo. 

 Those immigrants were mostly protestants. Their arrival has contributed 

to the development of the region in several aspects. Nobody can deny the fact 

that the presence of the American colony in the region has contributed 

abundantly with the introduction of machines and agricultural equipments to the 

racional and productive development of the existent crops. This presence has 

also contributed to the implantation and expansion of the Protestantism in the 

region. 

 

Key words – North-American immigration; Protestantism; identity notion; 

Confederates; Cemitério do Campo;   
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Desde a época de meus estudos no Seminário Presbiteriano do Sul, em 

Campinas, SP, tenho ligação com a cidade de Americana. Como estudante de 

teologia atuei na igreja como seminarista nos finais de semana. Atualmente, 

sou pastor da Igreja e da cidade desde 1992. Desde então, sempre me 

interessei pela origem da cidade e do protestantismo sempre presente na vida 

da cidade. 

 Quando soube que a origem de ambas tinha ligação com a imigração 

norte-americana que se iniciou a partir do ano de 1866, o interesse aumentou 

ainda mais. Já existem inúmeras obras escritas sobre esta imigração. Contudo, 

muito pouco, ou quase nada, sobre a importância desta imigração na 

implantação do protestantismo na região. 

 Propus-me então a desenvolver uma pesquisa com este tipo de 

abordagem, situando-a no campo da história, da sociologia e da antropologia. 

 A imigração norte-americana iniciou-se a partir de 1866. Neste ano 

começaram a chegar os primeiros navios a vela, com capacidade para 

transportar cem famílias, partindo dos portos de Galveston, Texas, New 

Orleans , e mais tarde Nova York. A grande maioria dos imigrantes chegou em 

1866. Contudo, alguns vieram até 1890. Estima-se o número de 3.000 a 10.000 



 

pessoas. Infelizmente, não há dados estatísticos sobre o número de imigrantes 

que se fixaram no Brasil, nem sobre os que voltaram para os Estados Unidos. 

 Esta pesquisa se limitará ao grupo de imigrantes que fixaram residência 

na região das cidades de Americana e Santa Bárbara d‟Oeste, região 

metropolitana de Campinas, no interior do Estado de São Paulo. 

 O objetivo da pesquisa é estudar a imigração norte-americana para a 

região entre os anos de 1866 a 1890. Pretende-se demonstrar as origens e o 

desenvolvimento da imigração norte-americana, evidenciando sua contribuição 

na formação e implantação do protestantismo na referida região. 

 Especificamente, pretende-se refletir como esta imigração se fez 

presente e influenciou o crescimento do protestantismo, bem como, o 

desenvolvimento da região. 

 Algumas perguntas surgiram antes e durante a pesquisa. Qual seria de 

fato, a contribuição desta imigração na formação e implantação do 

protestantismo em Americana e Santa Bárbara d‟Oeste, SP? De que maneira 

esta imigração influenciou o crescimento e o desenvolvimento do 

protestantismo e da região? Em que áreas da vida em sociedade aconteceram 

esta influência e este desenvolvimento? Qual a identidade do grupo de 

descendentes na atualidade? Que mecanismos os descendentes têm lançado 

mão para manutenção e preservação do legado dos primeiros imigrantes? 

 As hipóteses que tínhamos foram se confirmando à medida que a 

pesquisa se desenvolvia. A imigração norte-americana contribuiu para a 

implantação do protestantismo nas duas cidades referidas. Esta imigração 

influenciou o crescimento e o desenvolvimento do protestantismo na região, 



 

tendo um desempenho fundamental no desenvolvimento na religião, na 

educação, na agricultura e na tecnologia agrícola. 

 O assunto da imigração norte-americana é relevante. Ora, não se tem 

notícia de nenhum outro movimento de imigração de norte-americanos no 

mundo. Neste sentido, a imigração norte-americana para o Brasil é um caso 

ímpar. Esta singularidade evidencia a relevância social desta pesquisa. 

 Ademais, esta pesquisa torna-se relevante por apresentar a importância 

que teve este movimento migratório para a implantação do protestantismo 

nestas cidades em meados do século XIX. O impacto social deste levante de 

imigrantes foi notório no desenvolvimento da região. 

 Sua relevância acadêmica tem a ver com o seu ineditismo, mostrando a 

contribuição desta imigração no campo da religião, mais precisamente no 

protestantismo que se instalava no país no século XIX. Mostrando também 

certa mistura entre a identidade étnica com o protestantismo. Esta pesquisa 

está inserida dentro de outro projeto maior, iniciado em 2004 e já deu origem, 

além de um livro, a duas participações em congressos, no Brasil e em Portugal, 

e três artigos em revistas científicas da Universidade de São Paulo, às 

seguintes dissertações de mestrado: “Alvorada: negros e brancos numa 

congregação presbiteriana em Londrina” (José Martins Trigueiro Neto, 2004); 

“Missão Kaiwoá: um estudo da ação missionária protestante entre os índios 

Guarani, Kaiwoá e Terena” – orientação do Professor Antonio Gouvêa de 

Mendonça (Jonas Furtado Nascimento, 2004); “Um véu sobre a imigração 

italiana no Brasil” (Gloecir Bianco, 2005); “Terra nostra em mudança: 

identidade étnica, identidade religiosa e pluralismo numa comunidade italiana 

no interior paulista” (Marivaldo Gouveia, 2005); “Coreanos protestantes na 



 

periferia de São Paulo” (Edson Isaac S. Araújo, 2005); “Igreja católica ortodoxa 

russa no exílio em São Paulo: etnicidade e identidade religiosa” (Maurício 

Loiacono, 2006); “Delírios religiosos e estruturação psíquica: o caso Jacobina 

Mentz Maurer e o episódio Mucker” (Eloísa M. L. Módulo, 2006); “Os mórmons 

em Santa Catarina: origens, conflitos e desenvolvimento – um capítulo da 

imigração alemã” (Rubens Lima da Silva, 2007); “Igreja húngara reformada” 

(Simone Lucena, 2008); “A imigração holandesa e a igreja reformada do 

Paraná” (Wilson Lucena, 2008); “Uma igreja protestante coreana na cidade de 

Jandira” (Daniel H. Cho Lin, 2009); “Luteranismo e imigração alemã pomerana 

no Espírito Santo” (Gladson Cunha, 2009); “Igreja evangélica árabe de São 

Paulo” (Paulo A. Delage, 2009); “Igreja ortodoxa antioquina em São José do 

Rio Preto” (Daniel Maia, 2009). 

 Ainda há outras pesquisas em andamento: são elas: “Japoneses no 

protestantismo em São Paulo”; “Chineses protestantes em Mogi das Cruzes” e 

“Protestantismo armênio em São Paulo”. 

 Pessoalmente, a presente pesquisa é relevante para este autor. Sou 

pastor presbiteriano na cidade de Americana desde janeiro de 1992. A 

presença norte-americana na cidade precede a formação da própria cidade. 

 A pesquisa trabalha com duas vertentes temáticas e teóricas: 

imigração/identidade étnica e religiosidade/identidade religiosa. Da 

Antropologia Social usaremos autores das teorias da identidade, como Roberto 

Cardoso de Oliveira que, em 1976, publicou Identidade, etnia e estrutura social 

(São Paulo, Pioneira, 1976). Nesta obra ele mostra o resultado inovador do 

projeto da  “fricção interétnica”, no qual a identidade social era considerada 

como uma ideologia contrastiva. Há também Manuela Carneiro da Cunha que, 



 

em 1986, publicou Etnicidade: da cultura residual mas irredutível  (in: 

Antropologia do Brasil: mito, história etnicidade, São Paulo, Brasiliense; Edusp, 

1986). Nesse texto, como o próprio nome indica, a identidade é considerada 

residual porém irredutível. Simplificando, há identidade desde que algum traço 

cultural permaneça irredutível no tecido social. Esse traço cultural pode ser na 

língua, na comida, nos costumes, no vestuário, porém é necessário 

permanecer alguma dimensão cultural para poder, a partir dela, perceber a 

identidade. É o caso de nossa pesquisa. 

 A diversidade do campo religioso brasileiro é um fenômeno facilmente 

perceptível por qualquer observador, acadêmico ou não. Todavia, pode-se 

afirmar com segurança que, do ponto de vista científico, é pouco analisado. 

Vários fatores respondem por esse desinteresse acadêmico, como a 

subalternização do tema religioso nas agendas de nossos estudiosos, 

preocupados em não “contaminar” o procedimento acadêmico com os domínios 

ligados à religião institucional ou não. Em outras palavras: “fidelidade” aos 

ideais laicos cultivados pelas universidades dedicadas à pesquisa, em geral, 

públicas. Só em anos recentes este quadro vem se alterando, notadamente 

com a criação de cursos de pós-graduação em Ciências da Religião. São 

cursos, em geral, pluri-disciplinares, que procuram contemplar a diversidade 

religiosa brasileira, em suas manifestações fenomenológicas. 

 A presente pesquisa pretende dar a conhecer uma face dessa 

diversidade religiosa na medida em que ela reflete em alto grau a nossa 

diversidade étnica, quase sempre, produtos do contato do imigrante com a vida 

brasileira, a partir do século XIX; ou então, às vezes ela tem como nascedouro 

grupos, como negros e índios, que compõem à sua maneira a multifacetada 



 

paisagem étnica do país, sem estarem ligados a fenômenos migratórios. Por 

esse motivo, como já foi escrito anteriormente, a pesquisa trabalha com duas 

vertentes temáticas e teóricas – imigração/identidade étnica e 

religiosidade/identidade religiosa, onde ganha peso como expressão teórica a 

hoje tão usada (e muito banalizada) reflexões identitárias, onde e quando é 

possível trabalhar o binário – “nós e os outros”. 

 Em larga medida, ou quando trata da relação entre imigração e 

religiosidade, a pesquisa propõe redefinição teórica da conhecida religião de 

imigração, que mapeia essa diversidade. Em seu lugar, usa-se o conceito de 

religião universal etnicizada, onde joga papéis ambíguos tanto a retórica da 

etnicidade como o da identidade religiosa, tornando-se quase sempre 

universos sinônimos. Como se pode depreender a partir deste referencial, a 

religião de migração é apenas um rótulo designativo que pouco diz. Já religião 

etnicizada transforma essa categoria apenas indicativa em categoria teórica 

muito mais ambiciosa. 

 A metodologia aplicada será da pesquisa bibliográfica e antropológica 

com fontes primárias e também em fontes secundárias ligadas direta ou 

indiretamente ao tema proposto. A pesquisa bibliográfica se dará em obras 

escritas na língua portuguesa. Segundo Alba Zaluar, os livros escritos sobre a 

cultura das minorias étnicas, “têm, por diversas vezes, servido como ponto de 

referência desses grupos que carecem de arquivos ou documentos escritos” 

(in: CARDOSO (org.), 1986, p. 117). Além disto, diz Zaluar que “os livros 

também podem, fora dos debates eclesiásticos, tornar-se símbolos de sua 

importância histórica, marca solitária de um momento único de reconhecimento 

pelos outros no processo contínuo do esquecimento do grupo” (in: CARDOSO, 



 

p. 117). Numa significação menos simbólica e mais factual ou técnica, eles são 

o registro escrito de uma memória oral. Eles são responsáveis na 

reconstituição de um passado e “na própria construção simbólica nunca 

acabada de suas identidades sociais” ( idem, p. 118). O método empregado 

será o hipotético-dedutivo. Ademais, serão usados recursos 

predominantemente qualitativos para obtenção de dados, como entrevistas 

formais e informais, depoimentos e observação participante. 

 De tudo que tem se escrito sobre a imigração norte-americana, o 

principal texto que relata com detalhes a imigração é o livro de Judith Jones: 

Soldado descansa! uma epopeia americana sob os céus do Brasil”. Este livro é 

fonte primária para a maioria das pesquisas que tratam sobre este movimento 

migratório. Jones retrata desde a precariedade do sul dos Estados Unidos no 

pós-guerra, dos percalços das viagens e a chegada num Brasil império 

totalmente diferente do Brasil da atualidade. Como foi a vida destes imigrantes 

nos primeiros anos? Como foi o contato com a nova cultura? Como foi o 

contato com a nova língua? Como foi desenvolver a fé protestante num país de 

maioria católica? Essas questões são apresentadas no livro de Jones. 

 Outro texto importantíssimo para se entender os meandros desta 

imigração é o de John C. Dawsey, Cyrus B. Dawsey e James M. Dawsey: 

Americans – imigrantes do velho sul no Brasil. Este livro já retrata de forma 

acadêmica a imigração norte-americana. Apresenta reflexões sobre o 

significado deste movimento migratório. Seus aspectos, suas influências e sua 

relevância. Interessante reflexão faz o texto sobre a vida que gravita em torno 

do Cemitério do Campo, em Santa Bárbara d‟Oeste, SP, local de reuniões dos 

descendentes dos imigrantes. 



 

 É, numa ótica acadêmica, o melhor material já publica sobre o tema da 

imigração norte-americana para o Brasil. É uma coletânea de ensaios de 

diversos autores. Porém, cada artigo configura-se em torno do tema comum 

que é a imigração confederada. Enriquecem mais ainda a obra os capítulos 

finais que apresentam correntes de pesquisa sobre os confederados e uma 

preciosa bibliografia comentada que apresenta a maioria das fontes disponíveis 

em grandes bibliotecas do Brasil e Estados Unidos. 

 O de Betty Antunes de Oliveira: Centelha em restolho seco – uma 

contribuição para a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil, 

apresenta análise do trabalho batista na região. Embora seja obra que trata 

exclusivamente da presença dos batistas, não deixa de ser uma preciosa 

colaboração sobre o assunto da imigração norte-americana e do 

protestantismo na região. 

 Outra obra de publicação recente é a de Alcides Fernando Gussi: Os 

norte-americanos (confederados) do Brasil – identidades no contexto 

transacional. Trata-se de sua dissertação de mestrado em Antropologia Social 

no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Universidade de Campinas. 

Numa época em que  processos de globalização e transnacionalização 

recolocam sob novos enfoques a questão da identidade, esta obra apresenta 

uma contribuição original ao apresentar uma investigação antropológica que 

discute tais questões, tendo como vetores a morte e a festa, no processo de 

reconstrução da memória e da tradição dos imigrantes norte-americanos. 

 A obra de Eugene C. Harter, A colônia perdida da confederação, 

publicada originalmente em inglês em 1985 com o propósito de contar a 

história da imigração para o público americano. O livro retrata o êxodo 



 

confederado com suas tentativas de adaptação a um novo clima e uma nova 

nação, bem como o apego ao antigo modo de vida sulista e a luta pela 

sobrevivência numa nova realidade num país distante. 

 Há também a obra de Frank P. Goldman, Os pioneiros americanos no 

Brasil – educadores, sacerdotes, covos e reis. Texto também essencial para 

qualquer pesquisador sobre o assunto. Som a ótica socioeconômica da época, 

compara certos aspectos entre os Estados Unidos e o Brasil, tendo como palco 

o solo brasileiro. Analisa primeiramente os imigrantes do Vale do Ribeiro e, 

depois, os de Americana e Santa Bárbara d‟Oeste, SP. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

A  EMIGRAÇÃO  NORTE-AMERICANA  PARA  O  BRASIL 

 

 

 

 Quem assiste aos telejornais, volta e meia, ouve uma notícia sobre a 

prisão de migrantes ilegais para os Estados Unidos da América. Ainda é 

grande o número de brasileiros que se aventuram a mudar de vida, buscando 

uma outra oportunidade na outra América. Em 2010, um grupo de brasileiros 

perdeu a vida, assassinados, na fronteira mexicana, tentando entrar 

ilegalmente nos Estados Unidos. Esta realidade é tão presente na vida do 

brasileiro que, em 2005, a rede Globo de televisão exibiu a novela “América” 

retratando exatamente esta realidade. 

 A grande maioria das pessoas não sabe que, no século XIX, por um 

curto período de tempo, aconteceu o inverso. Este fato ocorreu logo após o 

término da Guerra Civil Americana,  entre os anos de 1861 a 1865. 

 Guerra Civil que, na opinião do historiador Paul Johnson...”constitui o 

acontecimento central da história americana. É também o evento mais 



 

característico da América, que, traz à tona tudo que os Estados Unidos é, e 

não é” (JONHSON, 1999, p.423). 

 O estopim desta guerra foi aceso mais precisamente em 20 de 

dezembro de 1860, na véspera da posse de Abraham Lincoln, quando o 

Estado da Carolina do Sul declarou secessão, rompendo com o governo da 

União. Posterior a este ato, outros Estados acompanham o exemplo da 

Carolina do Sul. Era formado assim os Estados Confederados da América. 

 Em 16 de fevereiro de 1861, o senador Jefferson Davis, senador pelo 

Estado do Mississipi, é declarado formalmente presidente da nova república. A 

precipitação da guerra não foi este desligamento em si, mas o ataque a tropas 

do exército dos Estados Unidos ao forte Sumter, na Carolina do Sul, em abril 

de 1861.  Jones afirma que foi “temeridade, coragem, audácia, loucura, 

aqueles agricultores, só 25% dos quais possuía escravos, levantar-se numa 

guerra contra o Norte industrializado e com uma população três vezes maior” 

(JONES, 1967, p. 43). Três dias após este ataque, Lincoln declara guerra aos 

Estados Confederados. O fim da guerra só aconteceria quatro anos depois, em 

1865. Esta produziu o maior número de mortos que qualquer outro conflito em 

que os Estados Unidos se envolveram. Foram contados mais de 600 mil 

mortos. O sul ficou completamente em ruínas. 

 O que estava em jogo na guerra? Dawsey assevera que “não é preciso 

dizer que a Guerra Civil dos Estados Unidos irrompeu em torno da questão da 

escravidão, no embate da economia escravagista do Velho Sul com a 

economia industrializada no Norte”. (DAWSEY, 2005, p. 19) 

 O período do pós-guerra, por vezes, é  pior que a própria guerra. A 

situação do sul era desoladora. Jones registra a caótica situação do sul pós-



 

guerra, sugerindo que o agravamento da situação se deu também devido ao 

assassinato do Presidente Lincoln, em 14 de abril de 1865, cinco dias depois 

de assinada a rendição das tropas confederadas na cidade de Appomattox.  No 

lugar de Lincoln assumiu a presidência Andrew Johnson ( 1808- 1875). Sua 

política de reconstrução foi um desastre para o sul. Afirma Jones: “O controle 

das instituições foi posto na mão dos negros e aventureiros e começa o 

período de reconstrução que durou dez anos”. (JONES, 1976, p.49)  

 No período pós-guerra o sul foi submetido a todo tipo de humilhação. A 

situação social e econômica era a pior possível. Harter descreve a ação militar, 

com seus comandados, contra a cidade de Meridian, no Estado do Mississipi: 

 

 Durante cinco dias, 10 mil homens trabalharam vigorosamente naquela tarefa de  

            destruição com machados, pés-de-cabra, marretas e fogo, e não hesitei em declarar o 

            trabalho bem feito. Meridian, com seus depósitos, armazéns, arsenal, hospitais, escrito- 

            rios, hotéis e quartéis, não existe mais” (HARTER, 1985, p.18) 

 

 Shelby Foot descreve a triste situação emocional dos sulistas após a 

guerra: 

 Era triste examinar os destroços daquilo que um dia tinha sido considerado prosperida- 

            de nesta região não industrializada. Mais triste ainda eram as pessoas daqueles distri- 

            tos que a coluna azul tinha devastado no seu caminho de ida e volta para a cidade, tor- 

            nada, então, pouco mais do que uma cicatriz no seio verde da terra. Todos traziam o  

            aspecto assombrado de sobreviventes de alguma catástrofe terrível da natureza, como 

            um furacão de cinco dias, uma enchente ou um terremoto. A diferença fundamental era 

            que sua tristeza fora infligida por uma ação humana. Era, de fato, o resultado delibera- 

            do de um novo tipo de guerra, bastante diferente daquela que tinha previsto três anos 

            antes, na primeira primavera da secessão”. (Apud, HARTER, 1985, p.18) 

 



 

 Harter ainda registra o depoimento em diário de uma senhora do sul, 

descrevendo os horrores do final da guerra: 

 Dois dias antes da rendição do General Lee, uma senhora sulista escreveu em seu  

 diário: „a guerra está caindo sobre nós, vinda de todos os lados. Temo que os tempos  

 vindouros sejam ainda piores do que os que tivemos até aqui... ninguém parece ter dú- 

 vidas quanto a isto e todos estão dispostos a se entregar ao desespero. O sentimento 

 público está passando por uma completa revolução. Ninguém se refere mais à ajuda da          

 França e da Inglaterra, mas falam  sobre a imigração para o México e para o Brasil”. 

 (HARTER, 1985, p.20). 

 

 Diante de um quadro assim, surgia naturalmente a pergunta: valeria a 

pena recomeçar a vida ali, naquelas terras? Não seria melhor começar em 

outras terras, debaixo de outras condições? 

 Vale lembrar que ainda no pós-guerra, o próprio sul estava sendo 

colonizado, de maneira que perdurava o espírito de migração e colonização. 

Goldman cita a validade da hipótese do historiador Lawrence F. Hill, segundo a 

qual “o movimento migratório para o Brasil teve relação definida com o anterior 

período de movimentos migratórios dentro do próprio Estados Unidos ( ainda o 

caso do „Destino Manifesto‟)”. (GOLDMAN, 1973, p. 47) 

 Começa então o movimento migratório no sul. Muitos foram para o 

Oeste, outros para o México, outros para as Antilhas, alguns até para o Egito 

(JONES, 1967, p. 51). No Brasil a grande maioria de imigrantes norte-

americanos chegou em 1866. Contudo, a imigração se estendeu até o ano de 

1890. Dawsey afirma que “quando os exilados confederados deixaram os 

Estados Unidos, em meados da década de 1860, eles estavam reagindo a uma 

combinação de fatores e condições de „atração e expulsão‟, alguns reais, 

outros imaginários”. (DAWSEY, 2005, p.49). 



 

 Assim, a insatisfação dos sulistas americanos com a situação do pós-

guerra uniu-se aos planos do Império do Brasil de importação de mão-de-obra 

especializada no cultivo do algodão. O conhecimento dos sulistas sobre o 

Brasil era quase inexistente. Algo que ajudou a desfazer essa situação foi a 

obra de Daniel Parish Kidder1 e James Cooley Fletcher 2: “Brazil and the 

Brazilians” (“O Brasil e os brasileiros”), publicada alguns anos antes da guerra, 

em 1857. Principalmente no sul o livro teve boa aceitação. O que resultou em 

novas edições da obra: 1866, 1867, 1868. Nessas edições foi incluído um 

capítulo especial voltado para imigrantes. 

 Percebe-se que a imigração dos sulistas para o Brasil não foi algo 

resolvido de bate - pronto. Foi algo calculado e planejado, pesando os prós e 

os contra. Kidder e Fletcher, no capítulo especial para imigrantes, apresentam 

a seguinte orientação do governo imperial do Brasil: 

 

 O governo venderá terras em qualquer de suas colônias ou nas localidades que os imi- 

 grantes preferirem, e lhes dará transporte gratuito do Rio de Janeiro ao seu porto de  

 desembarque. Feita a escolha das terras e sua medição, as escrituras definitivas das  

 propriedades lhes serão entregues mediante pagamento de 1 a 2 réis por braça qua- 

 drada. Os donos das terras adquiridas do governo estão sujeitos aos seguintes ônus: 

 1º) Ceder terras para estradas; 2º) Dar livre passagem aos vizinhos, a estradas e por- 

 tos de embarque ou cidades; 3º) Permitir a retirada de água desnecessária; 4º) Sujei- 

 tar a descoberta de qualquer mina à legislação pertinente ao caso”. (Apud, JONES,  

 1967, p. 58) 

                                                 
1 Daniel Parish Kidder ( 1815- 1891). Foi um missionário metodista  norte-americano. Esteve no Brasil 
em duas oportunidades, de 1863 a 1837 e de 1840 a 1842, em viagem de propaganda evangélica pelo 
nordeste e Amazônia. Em 1842, com o falecimento de sua esposa, no Rio de Janeiro, regressou aos 
Estados Unidos. Foi uma figura importante nos primórdios do protestantismo brasileiro. Escreveu o livro 
“Reminiscências de viagens e permanência no Brasil”, publicado em 1845, um clássico que despertou 
grande interesse pelo Brasil. 
2 James Cooley Fletcher ( 1823-1901). Pastor presbiteriano, capelão dos marinheiros que aportavam no 
rio de Janeiro. Chegou ao Brasil em 1851. 



 

 

 Depois de Kidder e Fletcher vieram outros exploradores ao país com o 

objetivo de descrever o país para os possíveis imigrantes. Destes, destacam-se 

o General William Wallace Wood, Dr. James McFadden Gaston, Rev. Ballard 

S. Dunn, Frank  McMullan e William Bowen. Wood viajou para o Brasil em 

1865, em nome de cerca de 600 fazendeiros do Mississipi e Louisiana. Gaston, 

na mesma época, explorou a província de São Paulo por conta de algumas 

famílias da Carolina do Sul. Publicou nos Estado Unidos o livro “Hunting a 

Home in Brazil” (“Procurando um lar no Brasil”) ( HARTER, 1985, p. 51). Dunn, 

ministro episcopal que, em 1866, fez viagem semelhante. McMullan e Bowen 

viajaram durante cinco meses pelo Brasil com o mesmo objetivo. (DAWSEY, 

2005, p. 54). Acrescente-se à lista de observadores da nova terra o Dr. Hugh A. 

Shaw e o Major Robert  Meriwether. Harter ainda oferece os nomes de outros 

exploradores: Coronel M.S. McSwain, Charles Gunter, Dr. John H. Blue, 

Warner, Brown, Wesson, Kernan, Barr, Chaffie e Sparks. Vários outros 

espiaram a terra por contra própria, enviando relatórios através da rede de 

intercâmbio de notícias do Sul (HARTER, 1985, p. 52). O relato desses 

descrevia a geografia física e demográfica do Brasil, sendo publicada em maio 

de 1866. Este relato, mais tarde, foi incluído em outro livro chamado “Brazil, 

Home for Southerners” (“Brasil, lar para os sulistas”), de autoria do Rev. Ballard 

S. Dunn. Esses exploradores estavam sempre a serviço de organizações 

voltadas para a imigração. Jones informa-nos da criação da Southern 

Colonization Society, em setembro de 1865, organizada com o fim de propagar 

a emigração. (JONES, 1967, p.59). A sede da Sociedade Sulista de 

Colonização ficava em Edgefield, Carolina do Sul, seu presidente era o Major 

Joseph Abney, advogado e editor do jornal da cidade. Segundo Jones, foi 



 

ferido no fim da guerra, passando o resto de seus em uma cadeira de rodas. 

Logo depois da rendição se entregou de corpo e alma à causa da emigração 

para o Brasil. (JONES, 1967, p.60). Seu jornal, de 11 de outubro de 1865, 

registra suas palavras: 

 

 Ninguém consegue fechar os olhos a situação atual, e estando em nossa posição, intei- 

 ramente ignorar as lições da experiência, e as solenes admoestações da história. O fu- 

 turo está envolto de nuvens e escuridão, e seríamos menos de homens se não tomás- 

 semos providências para a preservação de nossas famílias e para evadir os diversos 

 perigos que espreitam em nosso caminho. Estamos apenas começando a resolver um 

 problema, com respeito à capacidade de negro a trabalhar sem coerção, a solução do 

 qual, manifestará a pobreza, decadência e falência de todo o Sul. Nossa substância já  

 tinha sido consumido pela guerra,  nosso povo sobrepujado de dívida, tristeza e desen- 

 gano; e agora, de um só golpe de pena, para libertar os negros que constituíam quase 

 três quartos de toda a propriedade que nos restava, e quase a totalidade da mão-de- 

 obra do país, e acantoná-los entre nós, onde irão desafiar nossa autoridade, permane- 

 cer um assunto de agitação contínua para fanáticos, causar uma infecciosa ferida em 

 nosso lado, e desencorajar e totalmente atrapalhar a introdução aqui de uma classe de 

 empregados melhor, basta, sem a interferência mais assinalada da Divina Providência, 

 a levar qualquer povo ao abatimento e ao desespero. É inevitável que chegue um esta- 

 do de pior privação e necessidade, e posto que o negro não está disposto a trabalhar e 

 precisa comer, fome e inanição e delírio e crime alastrar-se-ão por nossas fronteiras, e  

 não há poder terrestre que consiga interpor-se para salvar a nós e a nossos filhos das 

 piores extremidades a que o homem pode estar sujeito (...). Profiro estes sentimentos 

 com aflição e tristeza, pois já tempo parei de estar zangado, e não há serviço que eu 

 negaria a meu governo, que pudesse contribuir para o resgate e a salvação de nossa  

 gente. Trabalhando sob estas tristes convicções, e tendo a certeza de que uma grande 

 porção de nossos amigos que estão desprivados  de terras boas para cultivar, e agora  

 também desprivados de mão-de-obra, e contudo estão atrapalhados por dívidas, há de 



 

 ser levada à mendicância, a não ser que troque sua habitação costumeira por um clima 

 mais genial e um solo mais produtivo, pretendemos formar uma Sociedade Sulista de 

 Colonização... ( citado por Hill em YOUNGBLOOD, 1999, pp. 8,9). 

 

 Percebe-se em seu depoimento a determinação para a mudança de 

rumos. Segundo consta, ele mesmo não veio para o Brasil. Mas, dedicou seus 

últimos anos à causa do movimento migratório, especialmente para o Brasil. 

 Harter registra o modo como esses exploradores eram recebidos pela 

população do Brasil:  

 Quando da chegada destes grupos de exploração, uma multidão, que se estendia por  

 três quarteirões, apresentava as boas-vindas e gritava: “Viva os Confederados!” Os  

 brasileiros disputavam entre si o privilégio de recebê-los e Wood, um homem bonitão 

 com um porte marcial, foi o ponto alto nas recepções sociais no Brasil. “Bailes, festas, 

 serenatas eram nossos companheiros de todas as noites. Estivéssemos no campo ou 

 na cidade havia sempre, e invariavelmente, uma grande cena de vida, amor e amizade 

 sedutoras”, contou o general. O Imperador Dom Pedro conheceu-os pessoalmente e as 

 bandas de música tocavam o “Dixie”.  (HARTER, 1985, p. 52). 

 

 O Brasil naqueles tempos vivia grande efervescência política. O 

imperador Dom Pedro II sentia a pressão do Partido Liberal exigindo do 

governo algumas mudanças. As exigências giravam em torno de uma maior 

representação no governo, abertura da Amazônia para exploração e para o 

comércio exterior; gradual libertação dos escravos e reconstrução do sistema 

trabalhista numa base nacionalista. Certamente que, a imigração ajudaria a 

resolver os dois últimos problemas. A pressão do Partido Liberal foi tanta que 

conseguiram, a 27 de setembro de 1860, a aprovação da Lei da Imigração. De 

forma resumida a Lei registrava: 

 O governo olha com bons olhos colônias independentes que queiram se estabelecer no     



 

 Brasil. Os grupos já estabelecidos receberiam ajuda no forma de estrada, escolas e  

 igrejas. As terras seriam demarcadas e providenciado um abrigo provisório, os navios 

 estrangeiros seriam bem recebidos em portos brasileiros. Uma comissão do governo  

 faria uma inspeção anual para eliminar dificuldades e  colônias fora do acesso dos 

 meios de comunicação seriam mudadas”. (JONES, 1967, p. 59). 

 

 Ainda era exigência dos liberais a facilidade de naturalização, a garantia 

absoluta de transporte adequado; leis aduaneiras menos severas e uma 

verdadeira tolerância religiosa.  

 Em agosto de 1865 o governo brasileiro abriu um escritório na cidade de 

Nova York. Este escritório foi chefiado por Quintino Bocaiúva que, só tomou 

posse em outubro de 1866, ano que começa de fato, a emigração norte-

americana. Goldman registra que: 

 Nos Estados Unidos, os relatórios feitos por Gaston, Hastings e Dunn, bem como as  

 empresas colonizadoras, os jornais e o rumor geral levavam à falsa estimativa de que  

 uns cinqüenta mil sulistas estavam prontos para sair do pais rumo aos países do sul,  

 entre os quais o Brasil avultava como o mais promissor”. (GOLDMAN, 1972, p. 77). 

 

 Não há guerra que não mexa com a economia. Na Guerra Civil 

americana um fator econômico pesou. Em decorrência da guerra, o sul teve 

seus portos bloqueados. Com isso, veio a conseqüente perda do mercado de 

algodão. Goldman registra que “em 1860, os fazendeiros sulistas ficaram 

politicamente isolados (...). Ocorria, porém que, no Brasil, o preço de cada 

escravo (aliás, excelente) era de apenas mil dólares. Essa diferença de 

oitocentos dólares explica a menção, no „Diário‟ de Gaston, segundo a qual os 

fazendeiros de algodão dos Estados Unidos poderiam obter grandes lucros no 

Brasil”. (GOLDMAN, 1972, p.51). 



 

 Apesar da referência ao lucro com  o preço de escravos, a evidencia 

escrita não confirma ser o motivo da emigração para o Brasil o fato de ser 

ainda um país escravocrata. A proibição de importação de escravos já vigorava 

no país desde 1850. A escravidão já experimentava nesta época um pequeno 

declínio. Mesmo assim Goldman registra: “não há dúvida de que imigrantes 

houve que procuraram o Brasil por ser este um país escravocrata, conquanto 

os próprios empresários, especialmente Gaston, embora positivamente 

favoráveis à escravidão, estivessem conscientes de que tal instituição logo 

desapareceria do Brasil”. (GOLDMAN, 1972, pp. 118,119). Para Harter, o Brasil 

“empolgou os Confederados” por algumas razões. Uma delas seria devido ao 

seu tamanho com uma grande variedade de climas, semelhante ao dos 

estados do sul onde eles viviam. Outra razão foi a maneira como estava sendo 

abolida a escravidão, pacífica e adequadamente. “Numa atitude compreensível, 

os imigrantes estavam interessados nos métodos empregados para eliminar 

aquele costume”. (HARTER, 1985, pp. 38,39). Para Harter, a informação de 

que no Brasil havia „igualdade racial‟ não serviu para desencorajar os 

emigrantes. Segundo ele, para os Sulistas “era melhor conviver com negros do 

que com os ianques”. (HARTER, 1985, p. 38). 

 Com os portos do sul bloqueados, Inglaterra e França, países 

compradores de algodão do sul, foram obrigados a procurar o produto para 

suas fábricas em outras paragens. Acontece então, o interesse geral pela 

produção de algodão. Assim, o Brasil, possuidor de vastíssimas terras, era 

candidato natural a aproveitar esta oportunidade. A necessidade então, era de 

imigrantes especializados no cultivo do algodão. O “caminho” da imigração 

estava pavimentado. De um lado os Sulistas, desgostosos com o pós-guerra e 



 

o desfecho da reconstrução de suas vidas e famílias. Do outro lado, um país 

precisando de mão-de-obra  especializada  para aproveitar a oportunidade que 

se apresentava. Junte-se a isso a intensa propaganda e incentivo daqueles que 

vieram na frente para “espiar” a terra. Esses fatores se encaixavam 

perfeitamente, favorecendo o movimento de  imigração para o Brasil. Harter 

afirma que para entender o que motivou este movimento migratório ímpar de 

uma América que começava a mergulhar na Era Industrial, “temos que projetar 

nossos olhos para muito além das estatísticas econômicas. Temos que ver os 

aspectos mais humanos do orgulho local, o ódio nutrido contra o inimigo bélico 

e a necessidade instintiva de preservar os valores culturais do sul”. (HARTER, 

1985, p. 37). Goldman registra um poema publicado no jornal Dailly Picayune, 

de 18 de março de 1866, de Nova Orleans, que retrata o que pairava no ar 

naqueles tempos pós-guerra, como prelúdio da emigração: 

 

 Como é doce jazer o dia inteiro em recifes de diamante, 

 Quando sereias lindas brincam na onda inquieta, 

 Enquanto, bem no alto, o condor abre as asas 

 Arrostando orgulhoso o ar nativo, 

 E em círculos desliza! 

 

 Oh, daí-me um barco de hélices e velas, 

 E deixai-me partir para o feliz Brasil! 

 Morada do sol – vasto reino do calor –  

 De matas sempre verdes e pérolas fulgentes, 

 Com símios aos milhares e moças portuguesas! 

 

 Como é doce na rede balançar à noite, 

 Mandando ao diabo tristezas e pesares, 



 

 E na altura, entre as palmas do coqueiro, 

 Balançar, balançar, de lá pra cá! 

 

 Oh, daí-me um barco de hélices e velas, 

 E deixai-me partir para o feliz Brasil! 

 Desejo repousar debaixo das palmeiras, 

 Os rios contemplar, tão calmos e tranqüilos, 

 Colher seus frutos de ouro, deliciosos, 

 E provar carne de guanaco! 

 

 Como é doce, na morte, dormir em triste pântano, 

 Enquanto os urubus fazem vigília, 

 E nos ossos, viscosos répteis rastejam 

 E tudo comem vorazmente 

 Até fazerem-te em pedaços! 

 

 Oh, daí-me um barco de hélices e velas, 

 E deixai-me partir feliz para o Brasil. 

 Suspiro por sentir a sua “eterna primavera” 

 E apertar de D. Pedro a mão de rei, 

 Ajoelhar-me a seus pés, chamar-lhe “Meu real senhor”, 

 E ouvi-lo responder: “Boas-vindas, meu velho”. ( GOLDMAN, 1972, p.89) 

 

 Não se sabe o número exato daqueles que preferiram emigrar para o 

Brasil. Segundo Harter, o número é incerto. A estimativa é de 20 mil sulistas. 

(HARTER, 1985, pp. 25,26). 

 Assim foram chegando os primeiros imigrantes. Eles foram para vários 

lugares no país. Um bom número foi para a região do Vale do Ribeira, em 

Iguape, no litoral do Estado de São Paulo. Outro núcleo de imigrantes se 



 

formou na região do Rio Tapajós, onde se radicaram na cidade de Santarém, 

no Estado do Pará. Outro núcleo foi para a região do Rio Doce, no Estado do 

Espírito Santo. Este grupo não prosperou. Harter informa que “a colônia do Rio 

Doce atravessou uma série de dificuldades que tiveram início em 1868. Vários 

colonos foram vítimas da malária...” (HARTER, 1985, p. 83). O grupo que é 

objeto de nossa pesquisa rumou em direção à região de Campinas. Este grupo 

foi acrescido pelo grupo que inicialmente foi para Iguape, que, mais tarde, de 

Santos  subiram a serra de Jundiaí, por estrada de ferro, constituindo assim o 

núcleo de Santa Bárbara d‟Oeste, SP. Este município, naquele tempo, incluía a 

Americana de hoje, mais as cidades que são Nova Odessa, Sumaré, Capivari, 

Piracicaba, Limeira e outras. 

 Os primeiros norte-americanos a se estabelecerem  no Brasil foram os 

Norris. O Coronel William Hutchinson Norris era ex-combatente da Guerra Civil 

e ex-Senador pelo Estado do Alabama. Ele e seu filho Robert Norris, chegaram 

ao Rio de Janeiro em 27 de dezembro de 1865 (GOLDMAN, 1972, p.97). Norris 

era Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Alabama, fato que o ajudou no 

seu acolhimento no Brasil. Na época, muitos maçons ocupavam altos postos 

do governo imperial. No começo de 1866, os dois Norris, com um carro de boi 

onde carregaram todos os seus pertences, partem rumo a Campinas a procura 

de terras para comprar. Compram terras localizadas a alguns quilômetros antes 

da Vila de Santa Bárbara, onde as terras lhes pareceram boas e planas para o 

plantio do algodão. 

 Na região, os Norris adquiriram a Fazenda Machadinho. Segundo 

Goldman, mudaram para esta Fazenda em 1866 e mandaram vir o restante da 

família. (GOLDMAN, 1972, p. 97). Segundo Jones, compram os negros Manuel 



 

e Jorge para o cultivo da terra e Olímpia, para os serviços domésticos. À custa 

de muita mímica e de muito esforço conseguiram o mínimo de comunicação. 

Mais tarde, esses escravos passaram a falar muito bem o inglês, a tal ponto de 

pensarem que o Coronel Norris os tinha trazido dos Estados Unidos. (JONES, 

1967, p. 66). Harter também confirma a compra destes escravos como um dos 

primeiros atos do Coronel Norris na nova terra. (HARTER, 1985, p. 75). Além 

dos Norris, Harter registra que “entre as famílias dos Confederados da colônia 

de Americana que eram proprietários de escravos estavam os Olivers, Halls, 

Harrises, Whitakers, Thatchers, Fergursons, Millers, Lands e Coles”. (HARTER, 

1985, p.75). 

 Esta região de Santa Bárbara d‟Oeste e Americana não estava nos 

planos de colonização do governo imperial. A facilidade na aquisição de terras 

não se aplicava aqui. Quem comprou terras na região, comprou de particulares 

ao preço corrente da época. Coronel Norris adquiriu mais de cem alqueires de 

terra. Os demais familiares de Norris vieram para o Brasil no veleiro “Talisman”. 

Exceção feita a seu filho Frank que ficou nos Estados Unidos para liquidar os 

negócios de velho Senador do Alabama. Frank nunca esteve no Brasil. O navio 

“Talisman” gastou três meses de viagem. Neste veleiro vieram também os 

Broadnax, com dois filhos dentistas; William Prestridge, mulher e filha; James 

Anderson, John Brownlow,Joseph Whitaker, Edward Towsend. Todas essas 

famíias se instalaram perto umas da outras nas vizinhanças do Coronel Norris. 

Nos anos que se seguiram, mais e mais imigrantes fizeram o mesmo caminho 

de Norris. Harter registra que, “o final de 1867 e todo o transcurso do ano de 

1868 foi a época da migração em grupos. Vapores atulhados até as amarras, 



 

com até quatrocentos emigrantes e seus escassos pertences, começaram a 

aportar no Rio de Janeiro”. (HARTER, 1985, p. 55). 

 Percebe-se o esforço do próprio Imperador Dom Pedro II para encorajar 

a imigração dos Confederados. Os colonos que chegavam ao Rio de Janeiro, 

capital do Império, tinham acomodações gratuitas. Harter registra a recordação 

de um diário de um imigrante: 

 

 Filas de palmeiras imperiais ladeavam o caminho que conduzia desde o portão até as  

 escadarias do prédio. Vimos, de cada lado, grandes bacias em mármore, sob árvores 

 recobertas por videiras. Flores alegres e lindas cresciam em canteiros de bom gosto. 

 Subimos os degraus de mármore do prédio – este tinha uma varanda – e encontramos 

 o seu proprietário, Coronel Broome, que nos cumprimentou calorosamente. Ele tinha  

 sido um oficial Confederado. Mostrou-nos nossos apartamentos, que continham móveis 

 limpos, camas de ferro e lavatórios – todos pintados de verde. Havia mesas e cadeiras 

 suficientes. Desfizemos logo nossas malas e acomodamos-nos. As paredes dos quar- 

 tos estavam revestidas com muito bom gosto, e alguns com afrescos e dourados nos 

 tetos. Podíamos ouvir as exclamações maravilhadas dos mais jovens (Confederados)  

 que perambulavam pelo terreno. Eles estavam em êxtase... rolavam pela grama e cor- 

 riam em meio aos caramanchões e às flores... Éramos uma turma feliz de imigrantes – 

 sentíamos ter alcançado um lugar de paz, entre pessoas delicadas e generosas, que  

 nos deram uma acolhida que não esperávamos... a comida era muito melhor do que no 

 nosso navio... não que fosse realmente melhor, mas preparada de um jeito para deixá- 

 la mais saborosa. Compramos muita fruta a preço baixíssimo... Recebemos muitas vi- 

 sitas de brasileiros e de americanos abrasileirados.” (HARTER, 1985, p. 56). 

 

 Percebe-se que esse espírito acolhedor do povo brasileiro continua até 

os dias  de hoje. O brasileiro, de modo geral, sempre acolheu bem todos os 

imigrantes que para cá vieram. 



 

 Assim, foi-se formando o núcleo de imigrantes de Santa Bárbara 

d‟Oeste, no interior do Estado de São Paulo. Mais e mais norte-americanos 

foram chegando e se estabelecendo na vizinhança da família Norris. Segundo 

Dawsey, esta foi “a única colônia que realmente continuou, durante muitos 

anos, a manter sua identidade de sulistas confederados” (DAWSEY, 2005, p. 

61). Jones informa-nos que os americanos formaram um grupo heterogêneo. 

Havia “médicos, dentistas, ministros evangélicos, comerciantes, lavradores, 

ferreiros, marceneiros, gente boa e gente ruim, desde as mais santas criaturas 

até os que eram considerados escória de guerra” (JONES, 1967, p. 177). 

Muitos dos imigrantes que vieram após 1868 se dirigiam para o núcleo de 

Santa Bárbara e Americana, após tomar conhecimento da prosperidade da 

colônia. Muitos imigrantes das outras colônias (Rio Doce e Juquiá) se 

movimentam em direção à colônia de Santa Bárbara e Americana. Percebe-se 

que esse êxodo de emigrantes sulistas em direção à colônia de Santa Bárbara 

acabou auxiliando em seu sucesso como núcleo de emigrantes. Segundo 

Dawsey, ela  

“beneficiava-se das condições do local e da sua situação, superiores às das 

terras baixas ao longo da costa” (DAWSEY, 2005, p.61). Outro fator que 

colaborou com o sucesso da colônia de imigrantes foi a chegada  da linha 

férrea São Paulo-Jundiaí que se expandiu, dando considerável impulso à 

região. A estação da ferrovia, pela presença maciça dos imigrantes, receberia o 

nome de “estação Vila dos americanos”.  

 Com o passar do tempo esse núcleo passaria a ser chamado “Vila dos 

Americanos”, mais tarde “Vila Americana”, e hoje, a cidade de “Americana” que 

herdou seu nome exatamente pela presença pioneira dessas numerosas 



 

famílias na região. Com absoluta certeza, aquelas primeiras famílias que se 

agregaram aos Norris, jamais sonharam ou pensaram que aquele ajuntamento 

inicial seria o embrião de uma belíssima  e próspera cidade no futuro. E mais, 

que suas presenças na região e o modo de vivenciarem sua fé iriam influenciar 

e contribuir para a implantação de uma nova maneira de ser igreja em terras 

brasileiras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

A  IMIGRAÇÃO  NORTE-AMERICANA  E  A  FORMAÇÃO  E  

DESENVOLVIMENTO  DO  PROTESTANTISMO  EM  

AMERICANA  E  SANTA BÁRBARA D’OESTE, SP. 

 

 

 

 A implantação do protestantismo na região de Americana assemelha-se 

à implantação do protestantismo na região Leste de Minas Gerais. O 

protestantismo no Leste de Minas tem sua origem na imigração suíça e alemã 

para Nova Friburgo, RJ. De Friburgo foram para o Leste de Minas onde se 

estabeleceram, organizando-se mais tarde em igrejas fortes e multiplicadoras 

do protestantismo na região3.  

 O protestantismo na região de Americana tem suas origens também na 

imigração norte-americana. Os sulistas que vieram para esta região 

professavam, em sua maioria, a fé protestante. Jones relata a estranheza dos 

moradores da região com os imigrantes: “Quando chegou o domingo e 

                                                 
3 Em 1991, foi publicada uma obra que retrata esta imigração: “História da igreja presbiteriana de Alto 
Jequitibá”, sob a responsabilidade de Cel. Roberto Gripp, Nair Lima Tavares, Myrtes Satler Breder e 
Anderson Satler; em 1999, foi publicado “Fé e café” – um estudo do crescimento do presbiterianismo no 
Leste de Minas Gerais de 1919 a 1989”,  de autoria do Prof. Carlos R. Caldas Filho. 



 

ninguém foi à missa, o alarme foi maior. Não deviam ser boa gente” (JONES, 

1967, p. 161).  

 Dawsey afirma que a migração dos confederados juntamente com a 

migração de protestantes europeus abriram as portas para o protestantismo 

(DAWSEY, 2005, p. 154). O testemunho cristão e o modo de vida dos 

imigrantes entre seus vizinhos auxiliaram os próprios missionários na tarefa de 

proclamação do evangelho. O Rev. George Nash Morton, missionário 

presbiteriano do sul, registra em um de seus relatórios à Missão:  

 

 Que benção é, nas nossas viagens missionárias, encontrar a calorosa hospitalidade de  

 conterrâneo cristão; e que fermento em meio à sociedade envolvente. Não podemos  

 frisar o suficiente quanto do nosso sucesso é devido à influência religiosa das poucas e 

 devotas famílias, espalhadas aqui e ali pelo país” (The Missionary (1872), citado em  

 DAWSEY, 2005, p. 155). 

 

 Em termos de identidade protestante, os imigrantes sulistas se 

distribuíram entre Batistas, Metodistas e Presbiterianos.  

 

Os Batistas 

 

 Os imigrantes americanos de origem batista se organizaram em 1871. A 

organização da primeira igreja Batista surgida em solo brasileiro deu-se em 

Santa Bárbara d‟Oeste, SP, em 10 de setembro de 1871, sob a liderança do 

pastor Richard Ratcliff4. Segundo Oliveira, este pastor passou um bom tempo 

preparando o grupo de imigrantes e tentando relacionar-se com os brasileiros. 
                                                 
4 Betty Antunes de Oliveira, em seu livro Centelha em restolho seco – uma contribuição para a história 
dos primórdios do trabalho batista no Brasil  apresenta uma pequena ( e única) biografia deste que foi o 
primeiro pastor batista no Brasil. 



 

Uma das medidas tomada por ele foi registrar-se como Ministro do Evangelho 

na Secretaria do Império, nos termos do Decreto Imperial nº. 1.144 de 11 de 

setembro de 1861, regulamentado pelo de nº. 3.069, de 17 de abril de 1863 

(OLIVEIRA, 1985, p. 177). 

 Percebe-se o esforço missionário deste pastor. Pastor e igreja 

desejaram a expansão do trabalho. Em janeiro de 1873, a Junta de Missões da 

Igreja Batista dos Estados Unidos recebeu da Igreja de Santa Bárbara d‟Oeste, 

SP, composta de imigrantes, a seguinte carta: 

 

 Ao correspondente Secretário da Junta de Missões Estrangeiras: 

  Permita-nos declarar-lhes que desde o ano de 1865, cidadãos do Sul dos 

 Estados Unidos se mudaram para o Império do Brasil, e estão localizados nesta pro- 

 víncia, ou seja, em São Paulo, no distrito de Santa Bárbara, sendo a maioria fazen- 

 deiros (possuindo terras, etc) que ali moram de forma permanente. E que no dia 10 

 de setembro de 1871, uma quantidade deles, com cartas de várias igrejas batistas  

 dos Estados Unidos (...) reuniu-se para organizar uma igreja com o estilo e nome  

 de Primeira Igreja Batista Missionária Norte-americana do Brasil, a qual nesta data  

 tem vinte e três (23) membros, com um pastor e tais outros oficiais como as igrejas 

 batistas geralmente têm. E que em 12 de outubro de 1872, a igreja em conferência 

 adotou a seguinte resolução – Resolvido, que os irmãos R. Meriwether, R. Brodnax 

 e D. Davis sejam nomeados para se comunicar com a Junta de Missões Estrangeiras 

 da Igreja Batista de Richmond, Va., sobre o envio de missionários para este país” 

 ( DAWSEY, 2005, pp. 166-167). 

 

 Percebe-se na carta a preocupação em manter a identidade dos 

imigrantes no nome da igreja. Era a igreja dos americanos no Brasil. Em 

Americana, SP, ainda está no imaginário popular que a igreja mais antiga da 

cidade, é a “igreja dos Americanos”. 



 

 Inicialmente a Junta de Missões nos E.U.A. hesitou em agir. Mais 

correspondências foram enviadas em 1878. Enquanto o envio de missionários 

ao grupo de imigrantes não vem, o pastor Ratcliff realiza a tarefa pastoral com 

dificuldades. Uma delas era o de realizar os cultos na língua inglesa, com a 

presença dos que não a compreendem, ou o contrário. Neste caso, percebe-se 

o esforço deste pastor para a realização dos cultos em português. Ele se 

desdobrou em seu trabalho pastoral, incluindo ai o seu próprio preparo e o 

tempo gasto na visitação pastoral. 

 Em dezembro de 1876, Ratcliff ficou viúvo e com crianças. Em 12 de 

maio de 1878 ele retorna aos Estados Unidos. Contudo, sempre manteve 

contato com a Igreja de imigrantes em Santa Bárbara d‟Oeste. Seu pastorado à 

frente da comunidade durou oito anos. Mesmo nos Estados Unidos ele 

manteve contato com a Junta de Missões da Igreja Batista, insistindo no apoio 

da Igreja Americana aos imigrantes de Santa Bárbara. Ele escreveu à Junta de 

Missões pedindo ajuda: 

 

 Querido irmão – Em nome das Missões Estrangeiras, eu gostaria de pedir à Junta 

 que considere o Brasil, A.S., como um campo muito importante. 

 As mudanças recentes em suas leis em respeito à tolerância da Maçonaria e ao 

 Direito civil do casamento são alguns dos frutos do rápido crescimento do partido 

 “Liberal”, que deseja separar a Igreja Romana do Império. 

 A maioria do povo ficaria feliz ao se libertar dos dogmas de Roma, para que cada 

 Um pudesse exercer suas próprias opiniões em assuntos religiosos. Eles estão  

 mais ansiosos para ouvir o que chamam de “protestantismo”. Eu falo a partir de uma 

 experiência de onze anos em seu meio, como um missionário auto-sustentado. 

 A primeira igreja missionária batista em Santa Bárbara, na Província de São Paulo, 

 é composta por pessoas que falam em inglês. E é a opinião dessa igreja, como eles 



 

 lhes disseram muitas vezes, que, se a Junta os usasse como um núcleo, ou ponto 

 de apoio, a Junta poderia conseguir mais com a mesma quantidade de meios, do 

 que em qualquer outro campo. 

 Eles nunca lhes pediram dinheiro para si, mas que vocês os ajudem para que  

 possam pregar o Evangelho aos nativos. Seu atual pastor me autorizou a dizer 

 à Junta de Missões que ele aceitaria uma nomeação para servir aos brasileiros 

 (ele é um professor da língua deles), e faria relatórios trimestrais à Junta, sem 

 cobrar um centavo” ( DAWSEY, 2005, p. 168). 

 

 De tanta insistência, a Igreja Batista de Santa Bárbara conseguiu o tão 

desejado apoio. Em maio de 1879, a Junta de Missões recomendou à 

Convenção da Igreja Batista do Sul que aceitasse a Primeira Igreja Batista do 

Brasil como uma missão auto sustentada. Assim, a Primeira Igreja Batista de 

Santa Bárbara d‟Oeste, SP, onde as pessoas se comunicavam em inglês, 

conduzida agora pelo pastor Elias Hoton Quillin5, de fato, deu início ao esforço 

da missão Batista do Sul em terras brasileiras. A imigração norte-americana foi 

a ponte que possibilitou e forçou este início. Na narrativa de Sarah Bellona 

Smith Ferguson6, encontramos seu depoimento sobre Elias Quillin: 

 

 Quillin estava muito acima do pastor mediano. Ele era muito instruído e trouxe consigo 

 sua coleção de livros, de qualidade bem superior. Tal biblioteca não era comum na- 

 queles dias. E ficamos estupefatos com suas pregações. O nosso „local de encontros‟ 

 ficava à sombra de uma árvore, com assentos toscos e arrumados de qualquer jeito. 

 Mas as aflições eram tão interessantes e os hinos tão doces (como são hoje), e nós 

 fizemos até a madeira ressoar cantando „Existe uma terra feliz‟ e todo o resto daque- 

                                                 
5 Há também uma pequena biografia sobre este pastor no livro de Oliveira –  Centelha em restolho seco. 
6 A família de Sara Bellona Smith estava entre os imigrantes que foram para Ribeira de Iguape, depois 
Juquiá. Sua narrativa é uma importante fonte de pesquisa sobre a imigração desde a saída no Texas até o 
Vale do Ribeira, e, depois, a movimentação em direção à colônia do Coronel William Norris em Santa 
Bárbara d’Oeste, SP, onde fixaram residência. 



 

 las velhas canções de escola dominical, que nunca foram superadas pelos hinos mo- 

 dernos. Foi enquanto Quillin estava pregando sobre o vale dos ossos secos de Eze- 

 quiel que eu decidi virar membro da Igreja, na primeira oportunidade. Isso acontece- 

 ria mais tarde, no Campo7, enquanto o Pastor Newman estava pregando numa  

 velha venda abandonada na estrada do Campo para Santa Bárbara. ( in: DAWSEY, 

 2005, p. 82). 

 

 Com o passar do tempo esta pequena comunidade foi se estruturando 

cada vez mais. O protestantismo, de vertente batista na região, deve muito aos 

esforços missionários desta Igreja pioneira. Atualmente em Santa Bárbara 

d‟Oeste, SP, existem mais de dez igrejas batistas organizadas. Em muitas 

delas percebe-se ainda a presença dos descendentes dos primeiros imigrantes 

que aqui chegaram. 

 Na região, o protestantismo de vertente batista ainda iria se fortalecer 

ainda mais com a chegada dos Letos na região. A vizinha cidade de Nova 

Odessa, SP, recebeu grande parte dos refugiados oriundos da Letônia. Essa 

imigração, forçada pela revolução russa na União Soviética contribuiu para a 

formação e desenvolvimento do protestantismo em Nova Odessa. Os Letos 

eram, em sua grande maioria, protestantes batistas. Talvez não exista 

atualmente no Brasil uma região com a presença protestante tão forte e tão 

influente na vida da sociedade como nesta pequena cidade do interior paulista. 

 Sobre esta contribuição da imigração norte-americana na implantação 

do protestantismo no Brasil, Goldman afirma que: 

 

 A „invasão‟ evangélica do Brasil não foi de início norte-americana, mas a onda de 

                                                 
7 Cemitério do Campo, em Santa Bárbara d’Oeste, SP. Também conhecido como Cemitério dos 
Americanos, onde estão sepultados grande parte dos imigrantes. 



 

 imigrantes norte-americanos deu novas forças à velha „invasão‟, ou, pelo menos, 

 às forças de ocupação, fracas e dispersas, que surgiram no Brasil quase ao mesmo 

 tempo em que o país foi descoberto. ( GOLDMAN, 1972, p. 157). 

 

 De fato, na região, é inegável a contribuição desta imigração na 

implantação do protestantismo. Mendonça faz menção dos “confederados de 

Santa Bárbara “ que serviram de atração para a implantação dos batistas na 

região. ( MENDONÇA, 1984, p. 260). 

 

Os Metodistas 

 

 Em 1967, a Igreja Metodista do Brasil comemorou seu centenário. O fato 

que marca a presença do Metodismo no Brasil é a chegada, em 05 de agosto 

de 1867, no Rio de Janeiro, do pastor Junius Eastham Newman. Newman era 

um pastor da região episcopal do Alabama e membro do grupo que se instalou 

nas proximidades da propriedade do Coronel William Norris. Assim, a Igreja 

Metodista foi organizada por este ministro no terceiro domingo de agosto de 

1871, com nove membros.  

 Entretanto, é preciso registrar que as atividades metodistas em solo 

brasileiro não começaram com a chegada de Junius Newman.  Bem antes da 

chegada dos imigrantes norte-americanos o pastor Fountain E. Pitts foi enviado 

ao Brasil para “fazer uma investigação sobre as possibilidades de estabelecer 

um trabalho metodista na América do Sul” ( DAWSEY, 2005, p. 182; também 

LEONÁRD, 1963,  p. 42). De fato, depois de conseguir recursos para seu 

sustento, Pitts chegou ao Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1835. O parecer 

de Pitts era que de o Brasil de fato se constituía num solo fértil para a 



 

propagação do evangelho. Depois da viagem de Pitts, chegaram ao Brasil 

outros dois missionários metodistas com suas famílias: R. Justin Spauding ( 

1836- 1841) e Daniel P. Kidder ( 1837-1840). Esses pastores permaneceram 

no Brasil alguns anos e depois retornaram aos Estados Unidos. O trabalho 

metodista só voltaria a existir em solo brasileiro em 1867, com a chegada da 

leva de imigrantes norte-americanos, dentre eles o pastor Junius Newman. 

 Em 1871, no ato de sua organização, a Igreja Metodista contava com 

nove membros. Mas, em poucas semanas o número chegaria a trinta 

membros. Jones registra os nomes dos membros da Igreja Metodista 

organizada por Newman com 49 membros (JONES, 1967, p. 217). Newman se 

desdobrava num campo de trabalho que incluía cinco pontos de pregação8. 

Seu tempo era todo dedicado ao trabalho com o grupo de imigrantes norte-

americanos residentes na região de Santa Bárbara d‟Oeste. O que aconteceu  

com os Batistas iria se repetir com os Metodistas. O grupo organizado no Brasil 

iria solicitar à Igreja Metodista Episcopal do Sul auxílio para o trabalho no 

Brasil. Newman não escondia seu desejo de ser reconhecido como missionário 

no país ( DAWSEY, 2005, p. 186). O que acabou acontecendo. Em maio de 

1875, a Junta de Missões da Igreja Metodista do Sul reconheceu oficialmente o 

reverendo J. E. Newman como seu missionário no Brasil. É notória a 

identificação deste missionário com o povo brasileiro. Para ele, “os brasileiros 

eram quase universalmente bons e hospitaleiros”. Para ele, “não havia gente 

mais bondosa em nenhum lugar do mundo” ( DAWSEY, 2005, p. 187). Apesar 

do grande apreço pelos brasileiros, Newman desenvolveu  suas atividades 

pastorais apenas em meio aos imigrantes norte-americanos. Léonard aponta  

                                                 
8 Ponto de pregação é considerado uma atividade inicial de uma futura igreja. Geralmente usava-se as 
próprias residências para o inícios destas pequenas reuniões que eram chamados de “Pontos de pregação”. 



 

que foi com muitas  dificuldades que os norte-americanos conseguiram manter 

suas comunidades. Não havia muita insistência para atrair para elas os 

brasileiros ( LÉONARD, 1963, p. 75). Diz o mesmo autor que: 

 

 Embora estes núcleos, como igrejas locais, não se demonstrassem muito preocupados 

 com a evangelização do país, alguns de seus membros conseguiram fazer com que as 

 denominações respectivas, de que eram representantes, dos Estados do Sul, se  

 interessassem por elas. Assim aconteceu com os presbiterianos e metodistas  

 ( LÉONARD, 1963, p. 76). 

 

 Além do reconhecimento dos Metodistas do Sul dos Estados Unidos, 

Newman também recebeu apoio com a chegada, em 02 de fevereiro de 1876, 

no Rio de Janeiro, do pastor John James Ransom. Depois de duas semanas, 

este pastor fixa residência  entre os imigrantes em Santa Bárbara d‟Oeste. 

Ransom desenvolveu uma estratégia um pouco diferente. Ele não iniciou o 

contato com a igreja de forma imediata. Preferiu passar um tempo estudando 

no Colégio Internacional em Campinas9. Sua primeira professora foi a filha de 

Newman, Annie Ayres Newman. Segundo Dawsey era “moça possuidora de 

grandes talentos, destacou-se nos estudos e nas atividades de ensino” ( 

DAWSEY, 2005, p. 193). Casou-se com o reverendo Ransom em 25 de 

dezembro de 1879. Muito dos educandários metodistas no Brasil se deve à 

influência e ao trabalho incansável desta professora. Sua morte, em julho de 

1880, apenas 6 meses após seu casamento foi algo trágico. Seu esposo, 

Ransom, contraiu, pela segunda vez, a febre amarela. Annie, depois de cuidar 

do esposo, também foi atingida pela doença. O esposo teve a saúde 

                                                 
9 Mais à frente falaremos sobre este educandário, fundado por missionários presbiterianos com o objetivo 
de providenciar um programa educacional para os filhos dos colonos norte-americanos. 



 

restaurada, ela não. Jones indica que vinte mulheres do grupo dos 

confederados acabaram contraindo núpcias com pastores ( JONES, 1967, p. 

22). Em recente abordagem, a revista Ultimato retrato fato semelhante 

mostrando a família do confederado Charles Hall. Suas oito filhas casaram-se 

com pastores (“As meninas casadoiras de Americana”, em: Revista 

ULTIMATO, jan/fev/ 2005, pp. 32,33). 

 Escrevendo sobre o desenvolvimento e crescimento do trabalho 

metodista no Brasil, Dawsey conclui que: 

 

 Nem heróis nem programas, porém, são suficientes para explicar inteiramente como o 

 metodismo do sul dos Estados Unidos se implantou no Brasil. Os missionários e pro- 

 gramas  da Igreja americana tiveram sucesso porque encontraram no país um ambi- 

 ente propício, favorecido pela presença de imigrantes sulistas em Santa Bárbara e 

 Americana. O papel de Junius Newman no incentivo à vinda de missionários ao Bra- 

 sil, os esforços de John Ransom na busca de apoio efetivo da igreja-mãe para o cam- 

 po missionário e, finalmente, o trabalho de Annie Newman Ransom na criação de pa- 

 drões educacionais para as escolas metodistas, onde filhos e filhas da elite brasileira 

 estudariam, tornaram-se possíveis em virtude das ligações pessoais envolvendo imi- 

 grantes metodistas do sul dos Estados Unidos e brasileiros progressistas interessados 

 na educação de seus filhos. ( DAWSEY, 2005, pp. 198,199). 

 

 Mesmo reconhecendo as dificuldades para explicar  esta implantação do 

metodismo na região, é inegável, a importância da presença dos imigrantes 

confederados. A grande maioria dos pesquisadores do assunto reconhece esta 

contribuição confederada. Assim foi com os Batistas, assim foi com os 

Metodistas. A história da formação destas duas denominações cristãs passa 

pela região de Santa Bárbara d‟Oeste e Americana. 



 

 

Os Presbiterianos 

 

 As raízes do presbiterianismo em Americana e da cidade de Americana 

estão historicamente entrelaçadas ( GOBBO, OLIVIERI, RIBEIRO, FERREIRA, 

1999, p. 76). 

 A vinda dos imigrantes norte-americanos para o Brasil foi importante no 

desenvolvimento  da obra missionária no país. Ocorria que tanto os imigrantes 

norte-americanos necessitavam de assistência espiritual, como também era um 

ponto de apoio para o início de novas atividades. Foi assim com os Batistas e 

Metodistas, e, se repete com os Presbiterianos. 

 Os imigrantes norte-americanos, depois de terem providenciado 

alimentos e abrigo, trataram de providenciar o estabelecimento do culto 

religioso e de escolas para seus filhos. Naturalmente lançavam mão primeiro 

dos ministros do próprio grupo. Estes faziam o melhor que podiam.  Contudo, 

as necessidades dos imigrantes se agigantavam. Doenças eram muito comuns 

devido às novas condições de vida em clima diferente. A morte estava sempre 

presente visitando as famílias10.  Era comum o desânimo transformar-se em 

desespero. Era importante o conforto de uma comunidade. Os apelos dos 

imigrantes confederados às suas igrejas de origem para que enviassem ajuda  

eram sempre insistentes. 

 Jones informa que a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos foi a 

primeira a responder a esta reclamação por missionário. Em 1866, ano que 

marca o início da imigração, o Sínodo da Carolina do Sul enviou proposta à 

                                                 
10 Mais à frente falaremos sobre a criação do Cemitério dos Americanos, ou, Cemitério do Campo, local 
onde gravita toda a vida e memória dos descendentes dos imigrantes americanos. 



 

Assembleia Geral solicitando que mandasse um ministro ordenado para suprir 

as necessidades espirituais dos imigrantes sulistas ( JONES, 1967, p. 189). 

 Junto com os imigrantes, um dos principais pastores da colônia em 

Santa Bárbara foi o reverendo William C. Emerson. Era pastor presbiteriano na 

cidade de Meridiam, Estado de Mississipi. Ainda segundo Jones, Emerson “era 

homem de rara habilidade literária, pregador eloqüente e cristão entusiasta” ( 

JONES, 1967, p. 189). Este pastor passou a editar um jornal em inglês 

“Emigration Reporter” , cujo objetivo era despertar o interesse dos Sulistas em 

imigrar para o Brasil.  Pouco tempo depois, a colônia presbiteriana de 

americanos ficaria órfã de pastor, pois, Emerson voltaria aos Estados Unidos 

como agente do governo brasileiro para recrutas mais Sulistas para imigrarem 

para o Brasil. 

 Os apelos vindos do Brasil à Missão Presbiteriana da Igreja do Sul são 

insistentes. O próprio missionário A. L. Blackford11, da Igreja Presbiteriana do 

Norte, escreve à Missão Presbiteriana do Sul, dizendo que se sentia afogado 

com a perspectiva do trabalho que via realizar entre os brasileiros, o seu 

próprio rebanho, e as necessidades dos imigrantes. Diz ele: “Não há uma 

colônia dos americanos em que o evangelho seja pregado com regularidade, 

que eu saiba. Seu bem estar futuro e influência na população brasileira, 

dependem de sua ajuda” ( JONES, 1967, p. 190). 

 A Missão Presbiteriana do Sul começa a atender aos insistentes apelos. 

Já havia interesse da Igreja em investir na obra de expansão missionária desde 

1861. Com a deflagração da guerra esses planos foram suspensos e 

retomados após o fim da mesma. O primeiro missionário enviado pela Missão 
                                                 
11 A. L. Blackford e sua esposa Lille ( irmã de Asbhel Green Simonton – primeiro missionário 
presbiteriano a chegar ao Brasil, em 1859), foram enviados pela Igreja Presbiteriana do Norte. Chegaram 
ao Brasil em 1860 para auxiliarem Simonton.  



 

Presbiteriana do Sul foi George Nash Morton. Sua primeira viagem ao Brasil foi 

só para “estudar” o país, regressando aos Estados Unidos em novembro de 

1868. Em um documento enviado ao Comitê do Union Theological Seminary  

de Virgínia, ele diz:  

 

 Em sua carta enviada a Nova York não me foi dito nada a respeito da investigação do 

 Brasil ao sul do Rio de Janeiro. Indicaram como locais interessantes para visitar e  

 como local provável para uma missão as quatro principais cidades da costa, em que 

 vários navios aportam. A primeira coisa que atraiu o Sr. Lane e eu para o campo da 

 América do Sul, foi o fato de após o término da guerra, numerosos compatriotas 

 nossos se estabeleceram entre os brasileiros. Nós e outras pessoas achamos que 

 as relações comerciais dos colonizadores com os brasileiros iriam facilitar muito as 

 nossas relações com os últimos e dar-nos rara oportunidade de ensinar aos segui- 

 dores de uma fé apóstata, as verdades da nossa” ( JONES, 1967, p. 191). 

 

 Ao missionário Morton deve-se a escolha definitiva da cidade de 

Campinas para a sede da Missão no Brasil. Percebe-se que a presença dos 

imigrantes norte-americanos na região acabou pesando a favor de Campinas e 

região. Assim, no dia 22 de junho de 1869, George Nash Morton, juntamente 

com outro missionário, Eduardo Lane, saíram de Baltimore rumo ao Brasil. 

Foram recebidos na cidade do Rio de Janeiro por outros missionários que já 

atuavam no Brasil. Interessante observar que, no campo da expansão 

missionária no Brasil, as duas Igrejas Presbiterianas dos Estados Unidos ( do 

Sul e do Norte – divididas pela guerra), se unem nas atividades de implantação 

do presbiterianismo no país. 

 Morton e Lane serão responsáveis pela organização do Colégio 

Internacional em Campinas. Trataremos deste colégio mais adiante. 



 

 Em outubro de 1869 George Morton visita pela primeira vez os 

imigrantes norte-americanos em Santa Bárbara d‟Oeste, SP. Nesta primeira 

visita estabelecem o plano de pregar ali uma vez por mês. Nesta época os 

cultos eram realizados na casa do pastor Emerson. 

 Ferreira registra que a organização da Igreja Presbiteriana na região 

data de junho de 1870, organizada pelos pastores Emerson e James R. Baird. 

Os dois foram escolhidos para pastorearem o grupo. Com a morte do pastor 

Emerson, o pastor James Baird continuou como líder dos presbiterianos por 

três ou quatro anos, até à ocasião em que os pastores Morton e Lane tomaram 

conta do pastorado. Organizou-se a Igreja com os seguintes membros: William 

C. Emerson, J.R. Baird, Elise Baird, Mary E. Emerson, Jane B. Grady, Mrs. 

Jane B. Grady, Sophia Grady, Martha H. Grady, Wm. P.M. Fadden, Sarah M. 

Fadden, Sarah C.M. Fadden, Frank Emerson ( FERREIRA, 1992, p. 111). 

Estes nomes do passado foram os primeiros responsáveis pelo 

presbiterianismo em Americana e Santa Bárbara d‟Oeste, SP. 

 No início a pequena comunidade presbiteriana é composta somente de 

imigrantes norte-americanos. As atividades ganham certa regularidade e o 

trabalho vai se estruturando. Ferreira faz uma advertência sobre o fato de que 

a vida religiosa dos americanos no Brasil nem sempre foi das mais edificantes ( 

FERREIRA, 1992, p. 96). Esta observação de Ferreira é confirmada por Jones 

que relata o assassinato de Hervey Hall (pai de Charles Hall – doador do 

terreno onde está construído atualmente o templo da Igreja Presbiteriana 

Central, em Americana, SP) por seu vizinho Jess Wright. Segundo Jones, Jess 

possuía um burro. Um dia este animal invade a plantação de Hervey Hall. 

Hervey mata o animal com tiros de espingarda. Dias depois, por vingança, Jess 



 

Wright acaba matando Hervey por causa disto ( JONES, 1967, pp. 246-247). 

Harter informa-nos que, na viagem para o Brasil, “Jess Wright, ex-xerife, ainda 

carregava sua pistola de seis tiros, dando a impressão de estar deslocado no 

deck de um navio” ( HARTER, 1985, p. 66). Dawsey, comentando a narrativa 

de  Sarah Bellona Smith, registra que “a narradora capta a figura de Jess 

Wright, um confederado texano na busca desesperada por seus cachorros 

desaparecidos em Nova York. O confederado causa sensação e 

estranhamento nas ruas da metrópole, e pavor entre bandidos “ianques” ( 

DAWSEY,  2005, p. 18). Situações e figuras como estas em nada ajudavam à 

causa de implantação do protestantismo. Mesmo assim, a pequena 

comunidade de presbiterianos prosseguiu sua caminhada. 

 Em 13 de janeiro de 1872, numa reunião na cidade de Campinas, 

organiza-se o Presbitério de São Paulo, jurisdicionado pelo Sínodo de Virginia. 

A Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara d‟Oeste ( e Americana) fazia parte 

deste Presbitério. Era chamada de “Hopewell Church”  e contava com treze 

membros adultos e três crianças batizadas ( FERREIRA, 1992, pp. 166-167). 

Jones registra que a maioria do Presbitério de São Paulo se constituía de 

americanos Sulistas e que tinham a intenção de continuar vivendo aqui a 

mesma vida que viveram lá,”principalmente no que se refere à religião”. Dos 

quatro pastores do Presbitério dois eram Sulistas e os “dois presbíteros 

também o eram. Assim também a metade ou mais, dos membros das Igrejas” 

(JONES, 1967, p. 218). 

 A Igreja Presbiteriana na “Vila Americana” começa a nascer quando a 

família de Charles Hall muda para perto da Estação de Trem. A mulher e filhas 

insistem com Hall para a construção de uma casa de reuniões em seu terreno 



 

(JONES, 1967, p. 308). O que acaba acontecendo. O templo foi inaugurado em 

12 de junho de 1894, e, servia a várias denominações. Era conhecida como 

“Igrejas dos Protestantes”, ou “Igreja dos Americanos”. Em Americana, é o 

primeiro templo construído na época. Surgiu primeiro que o templo católico que 

só foi inaugurado em 1903. Em termos de Brasil, país de maioria católica, este 

fato é algo digno de ser observado. Percebe-se que, nesta época, as atividades 

religiosas não tinham a cor denominacional e a freqüência era restrita aos 

imigrantes norte-americanos ( ARANHA, 1941, p. 19). O registro de uma outra 

etnia no rol da Igreja só vai aparecer em 1911. É a família de Zeferino Ferreira, 

batistas de origem portuguesa. É no ano de 1911 que se organiza a primeira 

Escola Dominical e a Igreja vai acolhendo outros nomes que não são dos 

imigrantes. Sobre a Escola Dominical, Mendonça afirma que:  

 

Como instituição paralela à Igreja, passou a desempenhar função importante no 

Desenvolvimento e consolidação das Igrejas. A sede de aprender construiu, pouco 

a pouco, uma epistemologia cristã-protestante, desenvolveu métodos próprios e, 

nas áreas missionárias, foi servindo de atração para futuros convertidos, principal- 

mente por intermédio das crianças que aderiam às reuniões conduzidas por habi- 

lidosas missionárias-professoras. Por outro lado, exerceu também o papel de fixar as  

doutrinas e a ética nos recém-convertidos ( MENDONÇA, 1984, p. 61).   

 

                      A partir daí as atividades da pequena Igreja vão se estruturando. O 

crescimento e o “abrasileiramento” são notórios. Charles Hall falecera em 1916. 

Sua esposa, a senhora, Mary Elisabeth Muller Hall falece no ano seguinte, em 

1917. Os remanescentes foram se mudando para outras cidades. Contudo, a 

presença presbiteriana nas duas cidades cresceu e se fortaleceu. Em Santa 

Bárbara d‟Oeste existem oito igrejas presbiterianas organizadas. Em 



 

Americana existem dez igrejas presbiterianas. São dois presbitérios que 

jurisdicionam essas comunidades do protestantismo brasileiro. Na origem de 

tudo, está a imigração norte-americana para a região.  

 

Contribuições e influências 

 

 Geralmente uma guerra não contribui com muita coisa para a 

humanidade. A emigração norte-americana para o Brasil no século XIX foi fruto 

direto do resultado da Guerra da Secessão ( 1861-1865). Esta guerra, como já 

foi demonstrado, provocou um número assustador de mortos e feridos. Os 

prejuízos  financeiros oriundos deste confronto são da ordem de 15 bilhões de 

dólares. Cidades inteiras foram destruídas e feridas foram abertas. Que 

contribuições podem surgir de uma situação desta? E para o Brasil? O país 

acolheu boa parte desses imigrantes. Quais as contribuições os imigrantes 

fizeram para o progresso econômico e cultural do país? 

 Percebe-se que essas contribuições e influências existiram. De modo 

geral elas podem ser observadas em três áreas: religião, educação e 

agricultura. 

 

 

Religião 

 

 Dawsey registra a opinião de um engenheiro agrônomo, onde afirma que 

as maiores contribuições dos imigrantes norte-americanos para o 

desenvolvimento do Brasil não se localizavam na agricultura, mas nas suas 



 

crenças e valores. Nesta mesma perspectiva, Dawsey registra a afirmação da 

historiadora Blanche Henry Clark Weaver de que os imigrantes deram 

contribuições importantes ao país em duas áreas, religião e educação, sendo 

que nas demais não afetaram o curso da história ( DAWSEY, 2005, p. 142). 

Porém, para a região de Americana e Santa Bárbara d‟Oeste, a presença dos 

imigrantes afetou positivamente a região como veremos à frente. 

 De fato, grosso modo, pode-se afirmar, como vimos anteriormente, que 

a história do protestantismo na região (nas vertentes: presbiteriana, metodista e 

batista), passa pela imigração norte-americana. A história destas três 

denominações protestantes na região está intimamente ligada com as cidades 

da região. Percebe-se, de forma nítida, a seguinte ligação com cidade e Igreja: 

Americana e Igreja Presbiteriana; Santa Bárbara d‟Oeste e Igreja Batista; 

Piracicaba, SP e Igreja Metodista.  Há um entrelaçamento da história destas 

cidades com as histórias destas Igrejas, e, consequentemente, com a 

imigração norte-americana. Weaver chega a afirmar que: 

 

 O estabelecimento permanente do trabalho missionário [Igreja Presbiteriana nos  

 Estados Unidos, a Igreja Episcopal Metodista e a Convenção Batista do Sul] pode ser 

 atribuída às atividades desses grupos do colonizadores. Isso não só marcou o começo 

 do crescimento regular das igrejas evangélicas, mas também levou aos estabelecimen- 

 tos de escolas sob o patrocínio de norte-americanos. Em consequência, as contribui- 

 cões dos imigrantes sulistas para com a religião e a vida educacional do país foram 

 muito maiores do que seria que se esperar de um grupo tão limitado de pessoas.  

 ( apud, DAWSEY, 2005, pp. 142-143). 

 

 A religiosidade dos sulistas é inegável. Goldman afirma que os Norris 

não permaneceram muito tempo sem os seus costumeiros contatos religiosos 



 

(GOLDMAN, 1972, p. 98).   Jones registra a construção do templo no Cemitério 

do Campo no ano de 1878. Segundo ela: 

 

 Um velho sonho é realizado. Há muito tempo tinham cortado as árvores, serrado a 

 madeira e preparado os esteios para a sua igreja. Todos os que tinham qualquer há- 

 bilidade para construir trabalharam nela. Os que não tinham, ajudavam no serviço  

 mais pesado. Escolheram o lugar em uma colina, entre dois mananciais de água, cem 

 metros distantes dos túmulos de seus entes queridos. Como nos Estados Unidos, 

 também aqui construíram o cemitério próximo à Igreja. 

      A nova Igreja era tão singela! Todinha feita de tábuas, rústica, sem pintura. O  

 telhado era feito de tabuinhas superpostas e amarradas ao madeiramento. Havia 

 diversos degraus; dos lados da entrada dois pequenos quartos: um para guardar os 

 pertences da igreja e outro para as senhoras trocarem suas saias de montaria e para 

 as mães cuidarem das crianças pequenas. O salão para os cultos era de bom  

 tamanho; de um lado se assentavam os homens e do outro as mulheres. Era tão 

 ridículo quando um homem sentava do lado errado! Este era um costume muito anti- 

 go, herdado talvez dos Hughenotes. 

      A igreja pertencia a todos. Quando havia um ministro Metodista era ele quem pre- 

 gava e todos iam assistir. Assim era entre Batistas e Presbiterianos. Naquele tempo 

 não havia tantas denominações como há hoje. A palavra de Deus era uma só, seus 

 instrumentos é que eram diversos (JONES, 1967, p. 249). 

 

 Na descrição de Jones percebe-se o valor da religião para os imigrantes. 

Percebe-se também como a prática religiosa acabou servindo de meio de 

congregar e preservar a identidade daqueles primeiros imigrantes. O templo 

perto do Cemitério servia para as reuniões especiais. Jones relata de uma 

outra construção de tábuas que os vizinhos do Coronel Norris tinham 

construído na propriedade dos Moore. Era a “Moore’s Chapel” usada também 

para sala de aula e, aos domingos, usada para a Escola Dominical. Os cultos 



 

eram celebrados sempre com a presença de algum pastor ( JONES, 1967, p. 

251). 

 Jones afirma que “a história dos americanos é tão intimamente ligada à 

história da sua igreja que não podemos fazer uma sem fazer a outra” ( JONES, 

1967, p. 247). Mendonça cita o fato de que quando Aléxis de Tocqueville 

desembarcou nos Estados Unidos, no ano de 1831, percebeu e descreveu com 

perspicácia o espírito da religião e da sociedade americana. Em suas 

observações, Tocqueville notou uma multidão inumerável de igrejas, diferentes 

no culto, mas pregando uma mesma moral e as mesmas obrigações dos 

homens uns para com os outros. Segundo a análise de Tocqueville, não era 

importante que os cidadãos professassem a verdadeira religião, mas que 

tivessem uma religião. Mendonça ainda faz referência à visita que Max Weber 

fez aos Estados Unidos no ano de 1904, observando a mesma situação 

descrita por Tocqueville ( MENDONÇA, 1984, p. 64). Em 2009 foi publicado o 

livro “Uma nação com alma de igreja” com artigos que discutem a influência da  

religião na sociedade americana, e, de forma específica, na política americana. 

Os textos retratam as intensas relações da religiosidade com a implementação 

de políticas públicas nos Estados Unidos. Os Sulistas que emigraram para o 

Brasil carregaram consigo toda esta religiosidade presente na gênese da nação 

americana. 

 É inegável que o protestantismo histórico, mesmo iniciado antes do 

período da imigração, recebeu grande estímulo com a chegada e presença dos 

imigrantes. O crescimento do protestantismo histórico no século XIX no Brasil 

não pode ser considerado na região fora do contexto da imigração norte-

americana. Os imigrantes trouxeram, antes de qualquer coisa, uma maneira 



 

diferente de exercitar a fé. Apresentaram ao país uma forma diferente de ser 

Igreja e de praticar a religião. Com o passar do tempo, o protestantismo  

passaria a ser uma alternativa à Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

Educação 

 

 A história do protestantismo histórico no Brasil está entrelaçada com a 

história de vários educandários espalhados pelo país. Porém, antes da criação 

de qualquer educandário, os filhos dos imigrantes Sulistas permaneceram fora 

das escolas, de início, por dois motivos. Primeiro pela própria distância da 

Escola e de suas residências. Segundo, pela intenção que os imigrantes de 

preservar vivos seus costumes, tradição, língua e religião. A saída encontrada 

pelos imigrantes foi de se encarregarem eles mesmos da educação de seus 

filhos. Neste sentido, a própria Escola Dominical, um ambiente religioso, seria 

usada como forma de instrução nas primeiras letras. Goldman registra este 

fato: 

 Na Vila Americana, Mrs. Martha Steagall Norris ensinou as primeiras letras a seus  

 filhos, e mais tarde, o Dr. Robert Norris os preparou em estudos especializados, até  

 que Mr. King, foi contratado para lecionar na comunidade americana em fase de desen- 

 volvimento. Misses Fielder e Annie Lou Vinson, foram contratadas para lecionar no  

 Campo ( GOLDMAN, 1972, p. 167-168). 

 

 Percebe-se nesta prática o embrião das futuras Escolas Protestantes na 

região. Era comum o uso do templo religioso para atividades voltadas para o 

ensino informal das crianças. Assim como era comum também o uso do 

espaço da escola para algum evento religioso. Mendonça chama essas escolas 



 

de “escolas paroquiais” ( MENDONÇA, 1984, p. 101). A grande presença dos 

confederados na região fez com que este tipo de ensino informal acabasse 

tendo prioridade tendo como regra privilegiar a educação familiar envolvendo 

os membros da própria comunidade de imigrantes. O compromisso assumido 

era de educar as crianças dos imigrantes na trilha religiosa e também na trilha 

das primeiras letras ( CLARK, 1998, p. 138). 

 Entretanto, esta prática de ensino informal usando os próprios membros 

da comunidade não poderia perdurar por muito tempo. Com a chegada dos 

primeiros missionários para trabalhar com os imigrantes o ensino informal dará 

lugar à  criação dos primeiros Colégios. Mendonça mostra que a estratégia 

missionária dos protestantes não podia prescindir da educação para atingir a 

sociedade brasileira, “pelas próprias características do protestantismo 

brasileiro” ( MENDONÇA, 1984, p.111). Assim, Jones registra: 

   

 Fiéis à sua tradição, os presbiterianos logo cuidaram de estabelecer uma escola. Isto 

 era de grande importância por mais de uma razão. Em primeiro lugar, um dos maiores 

 desejos dos confederados era ter oportunidades educacionais adequados para seus 

 filhos. Cada família procurava dar algum tipo de instrução aos jovens, mas as vanta- 

 gens sociais e educacionais de uma escola eram muito desejados. Em segundo lugar, 

 uma das maiores contribuições das missões protestantes no Brasil, era destinada a 

 atuar no campo educacional. Até membros da Igreja Católica que eram contrários à 

 disseminação do protestantismo no Brasil, admitiram sua dívida aos americanos no 

 setor. Fernando Azevedo, em “Brazilian Culture”, resume assim: „o trabalho cultural 

 do protestantismo não é menos importante. Apaixonadamente interessados na líber- 

 dade e fazendo da leitura de um livro um meio para o desenvolvimento espiritual, o  

 protestantismo acompanhava o movimento de propagação da fé com um movimento 

 intelectual‟. ( JONES, 1967, pp.192). 

 



 

  Assim, na região, mais precisamente na cidade de Campinas, no 

ano de 1869, os presbiterianos organizaram o primeiro colégio protestante  de 

toda a América do Sul: O Colégio Internacional. Este Colégio surgiu no país 

quando a instrução pública estava muito atrasada. É notável sua contribuição 

não só nas mudanças de métodos como na satisfação do ensino. A pedagogia 

protestante oriundas de suas escolas era progressista  e libertadora, com o 

propósito de emancipar a mente. O ensino para ambos os sexos 

conjuntamente é contribuição das escolas americanas. À frente do Colégio 

estavam os missionários George Nash Morton e Eduardo Lane. Antecedeu ao 

Colégio Internacional o estabelecimento da Escola Primária no bairro da Ponte 

Preta, na cidade de Campinas. Era uma escola que funcionava durante o 

período noturno com o propósito de acolher adultos que não podiam estudar 

durante o dia. A partir de 1871 a Escola da Ponte Preta foi transformada no 

Colégio Internacional (CLARK, 1998, p. 142).  Mendonça aponta que o sistema 

educacional protestante, introduzido no Brasil na segunda metade do século 

XIX, “ainda continua desconhecido na sua índole, objetivos e resultados”. Para 

ele, autores como Fernando Azevedo e Jorge Nagle, que fizeram análises 

profundas do sistema educacional brasileiro, “limitaram-se a referências de 

passagem à educação protestante” ( MENDONÇA, 1984, p. 95). Uma pesquisa 

mais recente, de 1998, é o trabalho de Jorge Uilson Clark, “A imigração norte-

americana para a região de Campinas – uma análise da educação liberal no 

contexto histórico e educacional brasileiro”, apresentado na Faculdade de 

Educação da Universidade Estadual de Campinas. Este trabalho, entre outras 

coisas, mostra como foi notável a influência na modificação dos métodos 

didáticos e as forças inovadoras geradas pelos educandários protestantes. 



 

 Voltando ao Colégio Internacional. Este Colégio existiu na região por 

apenas 23 anos. O ano de 1892 foi decisivo para esta instituição. Com a 

epidemia de febre amarela, o Colégio fecha suas portas. Sua reabertura, em 

1893, com apenas nove alunos, deu-se na cidade de Lavras, MG. A epidemia 

de febre amarela forçou a mudança para aquela cidade. Atualmente, o Instituto 

Presbiteriano Gammon, é o herdeiro de toda a trajetória do antigo Colégio 

Internacional. 

 Dawsey registra que o Colégio Internacional, que acolhia grande parte 

dos filhos dos imigrantes norte-americanos, tinha tanto prestígio que o 

imperador Dom Pedro II visitou a escola três vezes em Campinas. Outros que 

acompanhavam, com interesse o sistema educacional americano, foram os 

irmãos Prudente e Manuel de Moraes Barros ( DAWSEY, 2005, p. 193).  Clark 

mostra também a identificação dos republicanos com os ideais de educação do 

Colégio Internacional ( CLARK, 1998, p. 143). 

 Desde os primórdios as aulas eram ministradas em inglês e português. 

O objetivo era para que os filhos dos imigrantes não perdessem o contato com 

a língua materna. Percebe-se nos imigrantes sempre a preocupação em 

preservar a identidade com suas raízes.  

 Explicando o sucesso inicial do Colégio Internacional, Clark destaca que: 

 

 A precariedade do ensino público, mas a proposta pedagógica inovadora do Internacio- 

 nal, que somava-se à qualidade dos professores que ali lecionavam, concorriam para 

 que esse Colégio se sobressaísse como um dos melhores da América Latina. Entre os 

 professores que fizeram parte do seu quadro docente, destacavam-se: Rangel Pesta- 

 na, Júlio César Ribeiro Vaughan e o latinista e gramático português Francisco Quirino 

 dos Santos. (CLARK, 1998, p. 144). 



 

 

 Porém, mesmo com a expansão do educandário, mesmo com as ações 

empreendedoras com o objetivo de melhorar o nível de ensino e do propósito 

que os missionários tinham de construir uma educação que culminasse com a 

transformação da sociedade brasileira, havia ainda muita resistência às 

mudanças inovadoras. O modelo que vigorava para essas escolas ainda era o 

de preparar seus alunos para o Exame Preparatório da Academia. Há um atrito 

entre a direção do Colégio e as regras estabelecidas pelo Governo Geral. 

Assim, apesar  da “rápida projeção do Internacional e a credibilidade que gozou 

o seu sistema pedagógico junto à elite brasileira, não foi permitido ao mesmo 

dar continuidade de seu trabalho por mais tempo” (CLARK, 1998, p. 147-148). 

 Morton deixou a direção do Colégio Internacional em janeiro de 1879. 

Três anos mais tarde o Colégio fecha suas portas. Sua reabertura acontece em 

1893, em Minas Gerais, na cidade de Lavras.  

 Em julho de 1879 outra escola americana seria organizada na região.  

Era o Colégio Newman em Piracicaba, SP. Era o velho sonho do reverendo 

Newman se concretizando. As pioneiras na fundação deste Colégio são as 

filhas Annie e Mary Newman, com a ajuda de três assistentes e uma professora 

de arte em tempo parcial. Annie Newman foi peça fundamental do trabalho 

metodista na área da educação ( DAWSEY, 2005, p. 194). Ela exerceu o 

magistério no Colégio Internacional, e, com sua experiência, levou o para o 

Colégio Newman o mesmo modelo pedagógico do Internacional. Esse modelo 

pedagógico estabeleceu o padrão da educação metodista por longos anos. 

 O Colégio Newman foi o precursor do Colégio Piracicabano. Em 1881, 

após a morte de Annie Newman, assume a escola a senhora Martha Hite 

Watts. Watts, com o precioso auxílio dos irmãos Manoel e Prudente de Moraes, 



 

impulsionou o avanço da instituição. Martha Watts era missionária metodista 

enviada ao Brasil em 1881 pela Sociedade Missionária de Mulheres, da Igreja 

Metodista do Sul. Muito do sucesso do Colégio Piracicabano deve-se ao 

esforço e visão desta professora. Era descrita como possuidora de uma 

personalidade amável, tratando a todos com igualdade e carinho, sem nunca 

perder a autoridade de uma conduta exemplar. Esse modelo ela imprime em 

seus próprios alunos. “Destemida e determinada, enfrentou pressões das 

oligarquias escravocratas, alforriando, ela mesma, uma escrava, Flora 

Blummer, que se tornou funcionária do Colégio” ( Almir de Souza Maia, in: 

MESQUITA (org.), 2001, p.5). Essa sua postura levaria o Piracicabano, mais 

tarde, a ser uma das primeiras escolas da região a acolher os filhos dos 

escravos para o estudo. Clark destaca que havia na grade curricular uma 

preocupação “com o ensino de ciências exatas e naturais, que não era comum 

na época, sobressaindo-se, dessa forma, como um colégio que tinha 

características de primar pela renovação em relação às demais escolas da 

época” ( CLARK, 1998, p. 159). No currículo do colégio constavam-se as 

seguintes disciplinas: português, francês, latim, inglês, aritmética, geometria, 

astronomia, geografia, história universal, pátria e sagrada, literatura, ciências 

naturais, desenho e trabalho com agulha. Além das disciplinas como botânica, 

física, química, zoologia e mineralogia (CLARK, 1998, p, 159). 

 O Colégio Piracicabano deu origem à Universidade Metodista de 

Piracicaba (UNIMEP), reconhecidamente uma das melhores da região, com 

campi em Piracicaba e Santa Bárbara d‟Oeste. Ela faz parte da herança da 

contribuição da imigração norte-americana à região na área da educação. 



 

 Digno de registro também, a fundação, na cidade de São Paulo, em 

1870, da Escola Americana, através de George Whitehill Chamberlain e sua 

esposa Mary Annesley. Esta Escola surgiu a partir da resolução deste casal de 

abrir uma pequena escolinha em sua residência que atendesse algumas 

crianças. Com o avanço da pequena escolinha, Chamberlain acabou 

recebendo o apoio da Missão Americana de Nova York. Garcez registra a 

adoção de alguns princípios que a Missão condicionou seu apoio financeiro: 

 

1) Observar o sistema de ensino Americano: escola mista para ambos os sexos; líber- 

dade religiosa, política e racial. Educação baseada nos princípios da moral Cristã, 

seguindo as normas das Santas Escrituras, atendendo ao conceito protestante que ex- 

 clui da Escola a campanha religiosa, limitando-se às questões de moralidade ética 

contidas no ensino de Cristo; 

2) O ensino não será gratuito, cobrando a Instituição apenas o necessário para as  

despesas de custo; 

3) A Escola não terá fim lucrativo; não poderá distribuir dividendo ou lucro sob qualquer 

modalidade, a pessoas ou instituições laicas ou religiosas. Os professores e 

funcionários receberão o que for estipulado previamente; 

4) As anuidades da Escola poderão ser acrescidas até 15% de seu valor “custo ensino” 

para custear Bolsas de Estudo para estudantes verdadeiramente pobres, quando estes 

não puderem prestar serviços ao estabelecimento; 

5) O patrimônio da Instituição será formado por doações, legados, subvenções de 

poderes públicos ou particulares, e ofertas que foram compatíveis com os fins da Esco- 

la e serão aplicados para a melhoria do ensino; 

6) Sendo a precípua finalidade da “Brazil Mission” a pregação do Evangelho, os 

Missionários prestarão concurso à obra educacional leiga, a título de eventual 

cooperação, sendo pagos pela Missão. 

Como recomendações transitórias, lembra ainda a Missão: 



 

a) Atendendo à origem da Escola recomenda-se que as bolsas de estudo, no que for 

possível, sejam concedidas a futuros candidatos ao ministério evangélico; 

b) Que as instalações da Escola sirvam também para a alfabetização de adultos, 

aspirantes ou não ao ingresso no rol das igrejas presbiterianas locais (GARCEZ, 

1970, p.45-46). 

 

             Assim, Chamberlain pode ampliar os limites da pequena Escola, 

alcançando o ideal da educação americana, oferecendo na Escola uma 

educação mista, com meninos e meninas. O número de matrículas, com o 

passar do tempo, aumentou a cada ano. As normas impostas pela Missão à 

Escola tinham o propósito de estruturá-la nos mesmos padrões em que 

funcionavam as escolas nos Estados Unidos. 

 Clark registra que embora fosse uma Escola Protestante, e tendo como 

princípio zelar pela “formação e cultura da tradição americana, pode ser 

observado no Livro de Matrícula desta escola que os descendentes de 

americanos só apareceram nos registros a partir de 1877” (CLARK, 1998, p. 

154). Na Escola Americana de São Paulo o número de filhos de imigrantes 

nunca foi tão alto. A distância de Santa Bárbara d‟Oeste a São Paulo deve ser 

considerada, além, é claro, da existência do Colégio Internacional em 

Campinas, bem mais próximo e com o mesmo padrão e cultura americana. 

 A ampliação da Escolinha de Chamberlain aconteceria ano a ano. O 

nome Mackenzie apareceria a partir de 1891, em virtude de uma doação 

efetuada pelo advogado John Theron Mackenzie. Com este recurso a Escola 

pode construir “nos terrenos do Alto Higienópolis”, ampliando e plantando no 

coração da cidade de São Paulo o que é atualmente a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (GARCEZ, 1970, p.109-112). 



 

 Ainda na área da educação, outra escola tem ligação direta com a 

imigração dos confederados para a região. Dawsey registra o fato de que 

alguns dos imigrantes se tornaram administradores de fazendas brasileiras, e, 

como tais, promoveram a expansão da tecnologia americana na agricultura. 

Destes administradores destaca-se a figura de Lee Ferguson, filho de 

imigrantes e gerente da fazenda de Luiz de Queiroz. Sua fazenda, bem 

administrada, passou a ser uma fazenda de demonstração. Em 1892, foi doada 

ao Estado de São Paulo, vindo a ser, mais tarde, a Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ, da Universidade de São Paulo ( 

DAWSEY, 2005, p. 140). A ESALQ continua sendo atualmente uma das 

principais escolas técnicas do país. 

 

Agricultura 

 

 Os imigrantes sulistas, além da religião e da educação, contribuíram em 

outra área importante para o desenvolvimento da região: a agricultura. Sarah 

Bellona Smith Fergurson12, uma das imigrantes, afirma que os americanos 

haviam introduzido os primeiros troles, uvas e arados no Brasil. Ela deu a 

entender também que os imigrantes de modo geral eram responsáveis por 

saltos de desenvolvimento, como casas construídas com tijolos, fogões 

modernos, utensílios de cozinha, camas, travesseiros macios, sapatos, meias e 

o moedor de carne ( DAWSEY, 2005, p. 137). 

 De fato, a agricultura na região experimentou um grande avanço com a 

presença dos imigrantes norte-americanos. A maior inovação era a introdução 

                                                 
12 Sarah Bellona Smith Fergurson – fazia parte dos imigrantes que vieram para o Brasil. Ela produziu um 
relato da imigração. Este relato foi publicado na íntegra em DAWSEY, 2005, pp. 69-86. 



 

do arado com ponta metálica. Goldman, citando Joe Meriwether, mostra que os 

sulistas “não vieram ao Brasil em busca de ouro, prata, pedras preciosas ou 

qualquer outro produto para logo se enriquecerem, mas para construir um lar 

baseado em empreendimentos agrícolas” ( GOLDMAN, 1972, p 125). Goldman 

ainda registra que 

 

 Em suas viagens através da Paulista, Meriwether não avistou um único arado. Gaston  

 topou com três nas investigações de ampla área visitada. O arado no Brasil era uma  

 espécie de antiguidade e, segundo Gaston, valia a pena usar enxada. Dunn teve a  

 oportunidade de encontrar um arado, em Pariquera: „foi aqui [em Pariquera, no litoral  

 sul] que vi uma grande curiosidade à guisa de arado. Muito grande, muito tosco, era, 

 segundo pude calcular, cópia de um modelo fabricado há uns duzentos anos (...) e eu 

 lamentaria que os brasileiros julgassem da utilidade dos arados tomando aquele por 

 base‟ ( GOLDMAN, 1972, p. 144). 

 

 De fato, antes da chegada dos confederados a região não tinha adotado 

o arado, a pá, a grade de agricultor ou o ancinho ( HARTER, 1985, p. 46). Com 

o arado o preparo da terra para o plantio ganhava rapidez e mais qualidade. 

Jones informa que o Coronel Norris chegou a ganhar dinheiro ensinando outros 

fazendeiros a técnica de uso do arado ( JONES, 1967, p. 151). Naqueles 

tempos o alto preço do algodão no mercado internacional despertou  a 

expansão das plantações de algodão em São Paulo. Era comum os 

agricultores brasileiros estarem um busca de novas tecnológicas. Neste 

sentido, os imigrantes ofereceram o “know-how” almejado. 

 Dawsey informa que o Coronel Norris chegou a ser contratado por José 

Vergueiro, proprietário da Fazenda Ibicaba, em Limeira, SP, para ensinar os 

métodos agrícolas dos sulistas a seus empregados. Posteriormente, José 



 

Vergueiro passou a ser o maior plantador de algodão do Brasil (DAWSEY, 

2005,p. 138). Goldman cita o registro do Almanak da província de São Paulo 

 

 No tocante a atividades agrícolas, diz o Almanak de 1873, que „o seu desenvolvimento  

 na Municipalidade de Santa Bárbara ( que na época abrangia Americana, Nova Odes- 

 as, Retiro, Campo e Sumaré), especialmente na lavoura de algodão, café, cana-de- 

 açúcar e fumo, foi extraordinário a partir da chegada dos imigrantes americanos, de  

 modo que, em breve prazo, sua exportação competia com a de outras municipalidades 

 mais adiantadas, quer quanto à boa qualidade de seus produtos quer quanto à quan- 

 tidade enviada ao mercado ( GOLDMAN, 1972, p. 145). 

 

 Assim, em 1871, a produção de algodão do Estado de São Paulo 

marcava uma nova época. Nos anos que se seguiram à guerra civil, o sul dos 

Estados Unidos, embora não se tivesse “reconstruído” politicamente, 

reassumiu o papel dominante que ocupava no mercado internacional. Porém, 

na mesma época, o Brasil já havia entrado definitivamente no mercado, tendo o 

Estado de São Paulo tomado a iniciativa ( GOLDMAN, 1972, p. 149). 

 Além do arado na agricultura, outras pequenas contribuições podem ser 

creditadas aos imigrantes norte-americanos: a lâmpada de querosene, a 

máquina de costura, a carruagem, o processo de destilar a cana-de-açúcar 

para se converter em rum. Eles são responsáveis pela introdução na cultura 

agrícola brasileira de pelo menos quatro produtos: algodão (espécie upland), 

melancias cascavel, uvas e nozes-pecâs. 

 As sementes de melancia foram trazidas por Joseph Whitaker que, 

“antes de embarcar, a fim de não ser privado da sua fruta predileta na terra de 

adoção, abarrotou os bolsos de sementes. As sementes vingaram muito bem 

no novo solo ( GOLDMAN, 1972, p. 150; também DAWSEY, 2005, p. 141). Em 



 

Americana, em alguns lugares públicos é comum ver  fotografias antigas do 

embarque de melancias, milhares delas, na estação de trem. Goldman aponta 

que, no final do século, quando o algodão, o café, o arroz e a cana, bem como 

as demais lavouras básicas não granjeavam grandes lucros, “foi a melancia a 

responsável pelo sustento da comunidade”. A produção teve um baque 

quando, na época em que a febre amarela assolava a região, os sanitaristas, 

com o objetivo de eliminar possíveis causadores da febre, confiscaram as 

plantações, sob protestos dos produtores americanos ( GOLDMAN, 1972, p. 

150). Mesmo assim, o cultivo da melancia constituiu numa marca que 

identificou os americanos na agricultura local  ( GUSSI, 1997, p. 99). 

 As pequenas fazendas familiares no entorno de Santa Bárbara e 

Americana permaneceram bem até meados do século XX e ali os imigrantes 

deixaram suas marcas. Não criaram muitas novas indústrias, mas deram sua 

contribuição para as que existiam. Goldman registra que “por muitos anos 

Santa Bárbara e Americana serviram de centro industrial e comercial de arados 

e de equipamentos para a lavoura” (GOLDMAN, 1972, p. 145).  Goldman ainda 

registra que no princípio deste século, a fabricação de arados e implementos 

agrícolas passou para a família Nardini. Já em 1908 as máquinas agrícolas  

Nardini dominavam o campo, “em1914, iniciou a fabricação de tornos; em 1942 

começou a fábrica de teares e, em 1958, produziu 60 tornos, outros tantos 

teares, 9.000 máquinas agrícolas e outros implementos destinados à lavoura” ( 

GOLDMAN, 1972, p. 156).Os imigrantes sulistas introduziram o trole, o 

querosene, a lamparina e lampião de rua a querosene, os fogões de ferro e 

outros melhoramentos que, mesmo sem eles, “teriam indubitavelmente vindo 

para o Brasil. Mas os que foram trazidos pelos americanos ou procurados para 



 

aumentar o seu conforto, promoveram seu uso e as fábricas locais” 

(GOLDMAN, 1972, p. 153). 

 As novidades locais – fábrica de arados na cidade, as descaroçadoras 

de algodão, os vagões lotados com a produção de melancias, o pão de milho 

(cornbread), casas com janelas de vidro e chaminés de tijolos – passaram a 

fazer parte do patrimônio da região e, assim como as heranças de imigrações 

de outras etnias, alguns desses elementos foram incorporados à cultura 

brasileira. Segundo a observação de Mrs. Julia Norris Jones, „terras férteis e 

trabalho árduo trouxeram felizes resultados‟ (GOLDMAN, 1972, p. 139).  

 

Identidades 

 

 A imigração norte-americana para a região de Santa Bárbara d‟Oeste e 

Americana  nos ajuda a pensar a respeito dos processos mais gerais de 

noções das identidades de grupos na sociedade atual. 

 Qual a identidade dos descendentes dos imigrantes atualmente? 

Goldman registra que “pode-se garantir que, no Brasil, já deixou de existir uma 

colônia americana” ( GOLDMAN, 1972, p. 152). Percebe-se de fato que, 

entrevistados, os descendentes assumem-se brasileiros. Decorridos mais de 

100 anos do início da imigração, não poderia ser diferente. Contudo,  Manuela 

Carneiro da Cunha pondera que “em outras palavras, longe de proceder em 

Roma como os romanos, nunca se era tão apegado às tradições culturais do 

que na diáspora” ( CARNEIRO DA CUNHA, 1986, p. 99). Isto aconteceu 

naturalmente com os descendentes dos imigrantes americanos. Em um novo 

país, nova língua, outra cultura, era natural o apego às tradições da velha 



 

pátria. É a tentativa de preservação da própria identidade. Carneiro da Cunha 

ainda afirma que 

 

 A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de intenso contato, 

 não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire nova função, essencial e que se 

 acresce às outras enquanto se torna cultura de contraste: este novo princípio que a  

 subentende, a do contraste, determina vários processos ( CARNEIRO DA CUNHA,  

 1986, p.99). 

 

 Embora concorde com Goldman quando afirma que deixou de existir 

uma colônia americana no Brasil, é preciso levar em conta a afirmação de 

Carneiro da Cunha. A cultura original dos primeiros confederados não se 

perdeu. Acabou se fundindo e adquirindo nova função. Michael L. Conniff 

afirma que “os sulistas americanos no Brasil intercambiaram sua cultura e 

estilos de vida com os brasileiros, tornando-se uma comunidade 

verdadeiramente híbrida” (in: DAWSEY, 2005, p.31). Percebe-se que os 

descendentes dos imigrantes se declaram brasileiros. Porém, no tecido social, 

permaneceu um traço cultural preservando a identidade americana. Todos são 

brasileiros. Falam o português sem apresentar nenhum sotaque, próprio do 

estrangeiro. Porém, na própria placa indicativa na rodovia Luiz de Queiroz 

apontando a direção do Cemitério do Campo, diz “Cemitério dos Americanos”. 

Sobre o cemitério, Dawsey afirma que “nesse lugar separado do Campo, o 

universo social e simbólico de imigrantes sulistas e seus descendentes no 

Brasil se reconstitui”. Para ele, esse espaço ganhou características de 

“santuário cultural” ( DAWSEY, 2005, p. 15). De fato, é no Cemitério do Campo, 

localizado em Santa Bárbara d‟Oeste, SP,  que a identidade americana dos 



 

descendentes será melhor percebida. No espaço público os descendentes são 

brasileiros.  No espaço doméstico, último reduto das tradições, no próprio 

Cemitério, emergirá a identidade americana. No “santuário cultural” que se 

tornou o Cemitério, as conversas no momento do reencontro, remetem aos 

antepassados sulistas, aos casamentos endogâmicos, às conversações em 

inglês, aos pratos típicos da culinária sulista, aos ensinamentos protestantes, 

aos cultos na capela do Cemitério. Segundo Gussi, são “lembranças de ser 

americano no Brasil” ( GUSSI, 1997, p. 153). É no espaço do Cemitério que 

acontece a Festa Confederada, promovida anualmente pela Fraternidade 

Descendência Americana. Esta festa é comumente chamada de “Festa dos 

Americanos”.  

 Dawsey apresenta uma imagem que escapa aos enquadramentos 

usuais, sugerindo algo à espera do inusitado: sulistas que espelharam imagens 

de “figuras retrógradas em setores do imaginário social americano, 

particularmente após a Guerra Civil dos Estados Unidos, foram associados, no 

Brasil, a partir de uma inversão de sinais, justamente aos grupos considerados 

progressistas” (DAWSEY, 2005, p. 12). Weber assinala o pouco 

desenvolvimento de algumas colônias americanas que, mais tarde seriam os 

estados sulistas dos Estados Unidos (WEBER, 1994, p. 35). Porém, no Brasil, 

esses imigrantes sulistas vão ser associados ao progresso e ao 

desenvolvimento. Esse progresso e desenvolvimento vão servir para ajudar a 

definir e preservar a identidade americana entre os descendentes. 

 Percebe-se nos descendentes dos imigrantes um grande esforço por 

preservar esta identidade. Gussi afirma que as experiências da descendência 

“tornavam sua identificação como americanos no Brasil cada vez mais tênue” 



 

(GUSSI,  1997, p. 149). Logicamente que as histórias das várias famílias de 

americanos na região implicaram na dispersão e na fusão com os brasileiros, 

dificultando, com o passar do tempo, a identificação com a antiga pátria. 

Contudo, percebe-se que a identidade americana do grupo de descendentes 

estrutura-se através de uma idealização do passado. O passado é sempre 

acionado e trazido para o tempo presente. No ambiente da Festa Confederada 

há sempre a tentativa de se recriar o passado. Várias pessoas se vestem com 

as vestes típicas do Sul durante a Festa. Alguns se vestem com a farda dos 

soldados confederados. Em alguns casos, a tentativa de identificação é com o 

Estado Confederado criado antes da Guerra. 

 Não dá para afirmar que os descendentes dos imigrantes norte-

americanos é um grupo étnico. O grupo étnico se perpetua principalmente por 

meios biológicos e não é o caso aqui. Entretanto, a Fraternidade Descendência 

Americana, como veremos mais adiante, compartilha de valores culturais 

fundamentais, compõe um campo de comunicação e interação e tem um grupo 

de membros que se identifica e é identificado por outros como constituinte de 

uma categoria distinguível de outras categorias da mesma ordem ( OLIVEIRA, 

1976, p. 2). 

 Dawsey diz que: 

 Confederados sulistas americanos no Brasil podem evocar imagens adormecidas, fa- 

 zendo irromper, às vezes com efeito vulcânicos, estratos suprimidos ou simplesmente 

 esquecidos de uma experiência coletiva. A experiência de quem chega dos Estados  

 Unidos e visita o cemitério de imigrantes do Velho Sul, na região de Americana e Santa 

 Bárbara d‟Oeste, no Estado de São Paulo, poderia ocasionalmente ser descrita em ter- 

 mos geológicos: estratos subterrâneos de uma história cultural vêm à superfície”  

 ( DAWSEY, 2005, p. 8). 

 



 

 Dawsey descreve ainda o que este autor presenciou. Quando do 

hasteamento das bandeiras no Cemitério do Campo, a que mais desperta 

fortes emoções, “arrepiando a imaginação dos participantes, é o estandarte 

confederado (DAWSEY, 2005, p. 10). Percebe-se o amor à causa confederada. 

Contudo, a identificação atual é sempre com os americanos. No dizer de 

Dawsey, há questões não resolvidas nos Estados Unidos “que se revelam 

melhor em lugares inesperados, até mesmo num pequeno cemitério escondido 

no meio de um canavial, no interior do Brasil” (DAWSEY, 2005, p.8). Ali, os 

mortos falam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo III 

 

 

A FRATERNIDADE  DESCENDÊNCIA  AMERICANA 

 

 

 

 Os primeiros imigrantes norte-americanos, daqueles que não voltaram 

para os Estados Unidos, acabaram se conformando com a vida no Brasil, 

embora o país que os acolhera fosse completamente diferente do ambiente do 

sul dos Estados Unidos. Com o passar do tempo foram fazendo sua vida 

social, sempre se esforçando para parecer cada vez com a vida que levavam 

na antiga pátria. 

 A segunda geração dos imigrantes, aqueles que nasceram no Brasil, de 

pais americanos, só foram conhecer outra cultura, quando saiam de casa, para 

estudar mais longe. Assim, com o contato com a sociedade brasileira, foram se 

acostumando a ela. Segundo Jones, esta geração chegou a viver “em dois 

mundos ao mesmo tempo, servindo de elemento de ligação entre eles” 

(JONES, 1967, p. 404). Esta geração levou para sua escola  e se ambiente de 

trabalho a influencia da cultura americana, ao mesmo tempo em que seus lares 

e famílias recebiam a influencia brasileira. 



 

 A terceira geração dos imigrantes já se deparou com o caminho aberto, 

adaptando-se ao estilo brasileiro com muito mais facilidade. Jones aponta que 

muitos, por circunstâncias diversas, “se afastaram completamente da cultura 

americana para se adaptar comodamente à brasileira” ( JONES, 1967, p. 405). 

Jones aponta ainda as dificuldades e as lutas em que a segunda geração 

enfrentou  com relação a terceira geração para se preservar os vínculos de 

seus costumes. Diz Jones textualmente: “aqueles que viram a importância de 

conservar a cultura materna, lutaram por ela com unhas e dentes, numa 

batalha diária que durou a vida toda” (JONES, 1967, p. 405). Uma luta ingrata, 

percebe-se. 

 O elemento que auxiliou esta luta na preservação da cultura e dos 

costumes foi exatamente a existência do Cemitério, que se transformou num 

sinal diácrítico de identidade. Como veremos à frente, esse Cemitério é fruto da 

intolerância que reinava naqueles dias para com o círculo protestante. O 

Cemitério surge em face de uma necessidade.  Seu surgimento e a 

necessidade de preservá-lo e administrá-lo vai provocar a organização de uma 

instituição que, atualmente, é a grande responsável pela preservação de todo o 

legado cultural da imigração norte-americana. Trata-se da Fraternidade 

Descendência Americana. 

 A Fraternidade Descendência Americana é uma associação fundada em 

26 de dezembro de 1954. Ela congrega em seu quadro de associados os 

familiares dos descendentes dos primeiros imigrantes norte-americanos que 

aqui chegaram. A finalidade de sua organização é manter o Cemitério do 

Campo e a tradição dos antepassados.  



 

 Judith M. Jones registra em um boletim da Fraternidade o seguinte 

“Preito de Gratidão”: 

 Houve uma época, lá pelos anos de 1940 e princípios de 1950, quando já tínhamos  

 deixado o trole mas ainda não tínhamos automóvel, pouca gente podia ir ao Cemitério 

 do Campo porque a condução era muito difícil. 

 O interesse foi diminuindo e o trabalho da conservação do Cemitério ficou todo só nas 

 mãos da família mais próxima que eram os Bookwalter, que já vinham cuidando por  

 conta própria desde o começo. 

 Com o tempo o Cemitério foi crescendo, até que se tornou muito pesado para uma fa- 

 mília só cuidar. Foi Charlie Mack quem teve a iniciativa de procurar as famílias cujos  

 parentes estavam enterrados lá para ajudar com as despesas de conservação do local. 

 Com a ajuda de algumas pessoas „acordou os acomodados‟ e fundou a Fraternidade 

 Descendência Americana com a finalidade de manter o Cemitério e com isso a tradição 

 dos nossos antepassados. Obrigado, Charles Benjamim Mac Fadden! ( in: BOLETIM  

 DO CAMPO nº. 19 – 1 de julho de 1984). 

 

 O núcleo de imigrantes em Santa Bárbara não foi, inicialmente, uma 

colônia organizada. Aos poucos foi se tornando uma colônia. Jones registra 

que além da Fazenda do Coronel William Norris, na direção oeste, havia muitos 

alqueires de mata virgem. Para além dessa mata as árvores foram se tornando 

escassas, formando campos de pastagens. Esse lugar passou a ser conhecido 

como o “Campo” e assim é chamado até os dias de hoje. O Cemitério do 

Campo, ou Cemitério dos Americanos, como também é conhecido na região, 

tem a sua origem com a família do Coronel Thomas Oliver. Com a necessidade 

de sepultar sua esposa, D. Beatrice, que, por ser protestante, teve seu 

sepultamento negado no   cemitério da vila. Assim a senhora Oliver foi 

sepultada nas próprias terras da fazenda ( JONES, 1967, p. 167). Cyrus B. 

Dawsey também registra que inicialmente o Campo era uma parcela de “terra 



 

quadrada de um hectare posta de lado na propriedade do cel. Oliver, no 

agrupamento do Campo, ao sul de Santa Bárbara, em uma colina que 

dominava o Córrego Toledo” (in: DAWSEY, 2005, p. 217). Por motivo da 

exclusão dos protestantes do cemitério da vila, Coronel Oliver permite outros 

sepultamentos em suas terras. Assim nasceu o Cemitério dos Americanos na 

região. No Cemitério estão guardados os restos mortais dos imigrantes que 

construíram boa parte desta história. Para Cyrus B. Dawsey o Cemitério 

funciona como elemento unificador da comunidade e um santuário cultural ( in: 

DAWSEY, 2005, pp. 220-226). De fato, a Fraternidade Descendência 

Americana surgiu em função da existência e da necessidade de preservação e 

administração do Cemitério. Já se passaram 57 anos desde a sua fundação. 

Além da preservação do Cemitério, percebe-se que a Fraternidade 

Descendência Americana  preserva a própria herança cultural, mantendo os 

vínculos com sua história. 

 No estatuto da instituição, aprovado em 1954, quando registra os fins da 

Fraternidade, diz: 

 Art 1º  - A “Fraternidade Descendência Americana” , associação filantrópica e defenso- 

 ra dos interesses do patrimônio do “Cemitério do Campo”, fundada por prazo indetermi- 

 nado, no dia 26 de dezembro de 1954, em Cillos, no Município de Santa Bárbara  

 d‟Oeste, ali terá sua sede e foro, e tem por objetivo o seguinte: 

a) Difundir entre seus associados e respectivas famílias, o sentimento da verdadeira 

amizade, filantropia e cooperação mútua. 

b) Incentivar seus associados a zelarem pelo patrimônio do Cemitério do Campo, por  

meio de palestras escritas ou orais. 

c) Prestar todo o auxílio moral aos sócios e suas famílias. 

d) Persuadir os sócios a auxiliarem-se mutuamente moral e financeiramente onde  



 

quer que se encontrem, de acordo com as possibilidades e com o momento, tendo 

como objetivo o patrimônio da sociedade. 

e) Organizar reuniões de confraternização para os sócios e suas famílias. 

(ESTATUTO, 1954, Fraternidade Descendência Americana, p.01). 

 

           Percebe-se que, em 1954, os sócios fundadores não tinham ainda  

plena consciência do papel da Fraternidade como mantenedora e preservadora 

da herança cultural dos confederados. No estatuto isto não está definido 

claramente.  Em 1996, o estatuto da Fraternidade sofre a primeira alteração. 

Percebe-se nesta mudança uma preocupação maior com a clareza com os 

objetivos da instituição. Nesta mudança o artigo que trata da finalidade vem 

com a seguinte redação: 

 Artigo 5º - A Associação tem por finalidade: 

a) manter e administrar os monumentos históricos da colônia Americana radicada na  

região desde o século XIX, notadamente o Cemitério do Campo e o Museu Confedera- 

do; 

b) pesquisar e divulgar fatos históricos ligados à colonização americana no Brasil; 

c) desenvolver o espírito de mútuo auxílio e confraternização entre os descendentes  

dos imigrantes norte-americanos, sejam ou não associados, bem como seus parentes 

ou dependentes; 

d) maior integração e participação dos descendentes americanos nos eventos e reali- 

zações da Associação; ( ESTATUTO,  1996, Fraternidade Descendência Americana, p. 

01,02). 

 

 Nesta alteração de 1996 usa-se a expressão “colônia Americana” e é 

acrescido a manutenção e administração do “Museu Confederado”, localizado 

na cidade de Santa Bárbara d‟Oeste, SP. Há ainda o propósito de pesquisar e 

divulgar fatos históricos vinculados à imigração norte-americana, item que não 



 

existia no estatuto original de 1954. Percebe-se que a Fraternidade vai 

adquirindo maior consciência quanto aos seus objetivos e propósitos. 

 Em 2004, o estatuto da Fraternidade sofreria nova alteração. Percebe-se 

que esta alteração aconteceu muito mais em função das exigências do novo 

Código Civil Brasileiro, promulgado em 2003. Na alteração de 2004 suprime-se 

o item “d” do artigo 5º . Não houve alterações substanciais que modificasse a 

finalidade da Fraternidade. Ou seja, o Estatuto de 1996 atendia perfeitamente 

os anseios da associação quanto ao seu objetivo. 

 Becky Jones afirma que a finalidade da Fraternidade é a de “manter 

vivas as nossas tradições, nossa história e conservar o Cemitério do Campo”. 

Perguntada se existe no Brasil organização semelhante à Fraternidade, 

responde que sim, trata-se da Associação dos Descendentes Confederados, 

“localizada em Santarém, PA. Assim como os americanos vieram para cá após 

a guerra. Não existe lá um cemitério particular como existe aqui mas eles 

tentam da melhor forma resgatar um pouco da nossa cultura.” 

 Em entrevista concedida a este pesquisador, a presidente Grace 

Almeida Pfaffenbach concedeu as seguintes respostas às perguntas: 

1) Qual a finalidade da Fraternidade Descendência Americana? 

R: A primeira finalidade da Fraternidade Descendência Americana (FDA), e que 

consta em seu estatuto, é preservar e manter o Cemitério do Campo. Todavia 

nos últimos anos a FDA vem assumindo um compromisso com a comunidade 

que transcende a questão meramente de preservação e manutenção do 

cemitério e tem levado a comunidade a repensar suas práticas e ampliar sua 

atuação, apesar de ainda não formalizada, no campo da preservação da 



 

cultura americana, manutenção das tradições na área da dança, música, 

culinária, religiosidade, documentação histórica e resgate da língua materna. 

 

2) Existe no Brasil organização semelhante à Fraternidade Descendência 

Americana? 

R: Na comunidade de descendentes americanos, não temos notícia de 

organização semelhante, mas não podemos afirmar que algum grupo de 

imigrantes de outra origem não tenha algo parecido. Entre os descendentes de 

americanos, que vieram a partir de 1867, há um grupo localizado em Santarém, 

Pará, que possui uma sede própria, mas que não me parece fazer um resgate 

cultural e nem possuem um cemitério. A FDA tem contato com pessoas deste 

grupo de modo irregular. 

 

3) Como a Fraternidade Descendência Americana tem contribuído para 

preservar a cultura comum dos primeiros imigrantes? 

R: Desde 1954, na ocasião da organização da FDA, são realizadas reuniões 

trimestrais nas dependências sociais do Cemitério do Campo, onde as 

atividades são iniciadas com um serviço religioso breve, seguido da assembleia 

ordinária e depois há uma confraternização onde as pessoas são estimuladas a 

trazer um prato típico, que será compartilhado com os demais. Esta tradição 

remonta aos primeiros descendentes que vinham ao cemitério, antes da 

organização da FDA. Além disto, há um boletim de circulação entre os 

descendentes que traz notícias, informações sobre a comunidade. Há mais de 

25 anos a FDA iniciou a Festa Confederada, que neste ano esteve na sua 25ª 

edição, onde comidas típicas, danças, e pessoas vestidas a caráter participam 



 

para manter a comunidade unida e arrecadar fundos para a manutenção do 

nosso espaço físico. Na comunidade também temos pessoas que se 

dedicaram e que se dedicam à preservação da nossa memória histórica 

publicando livros, resenhas, etc. Um exemplo muito importante foi o de Judith 

Mc-Knight Jones, autora do livro Soldado Descansa. 

 Grace ainda comenta que a Fraternidade não tem se limitado a 

preservar o Cemitério, mas também tem mantido entre os descendentes um elo 

de pertencimento a uma comunidade e uma identidade histórica e cultural. 

Além dos valores cristãos que foram trazidos pelos primeiros americanos e que 

permeiam todas as atividades da Fraternidade até os dias atuais. Em sua 

entrevista, ela faz menção da Festa Confederada. Esta Festa é a única do 

município de Santa Bárbara d‟Oeste que está inclusa no calendário turístico do 

Estado de São Paulo. Este pesquisador teve a oportunidade de participar da 

edição de várias Festas Confederadas. Percebe-se um ambiente singular. A 

festa acontece no ambiente do Cemitério do Campo e tem sido um mecanismo 

importante de preservação da memória dos confederados. Durante um dia 

inteiro o Cemitério é visitado pelos visitantes de diversas partes do país. 

Barracas com comidas típicas do sul dos Estados Unidos. Danças típicas com 

todos os dançarinos com trajes da época. Homens com as fardas dos soldados 

confederados circulam por todo o ambiente da festa. O som ambiente com as 

músicas e as pequenas bandas que circulam durante a festa ajuda a criar e 

lembrar um espaço confederado. O espaço social do Cemitério fica pequeno 

para comportar tanta gente. Na fisionomia de muitos dos presentes percebe-se 

com clareza a identidade americana. Na última festa havia um espaço especial 

dedicado às crianças onde cada criança receberia um “kit” especial com  a 



 

“Pequena história confederada”. Percebe-se nitidamente que a preocupação de 

preservação e resgate da história confederada se intensificou nos últimos anos. 

Toda reunião que acontece no Cemitério do Campo é permeada com este 

propósito. A associada Luciana Mac Knight, em entrevista, afirma que a 

finalidade primeira da Fraternidade é “manter e preservar a memória e 

costumes de nossos antepassados”, embora, diz ela, “o interesse dos mais 

jovens não é exatamente um cemitério, muito menos o porquê dele, ou a igreja, 

ou a nossa história...” Gussi faz referência deste conflito entre o velho e o novo, 

que opõem os velhos e os jovens, e, em meio deles, os novos agentes étnicos, 

manifestam interesses divergentes, o que leva a necessidade de buscas outras 

práticas rituais e referenciais simbólicos ( GUSSI, 1997, p. 48). Percebe-se o 

esforço da Fraternidade Descendência Americana na preservação do legado 

dos Confederados principalmente entre os jovens descendentes, cada vez 

mais distantes da cultura inicial dos primeiros imigrantes.  Becky Jones também 

aponta esta mesma dificuldade, em entrevista, responde: “infelizmente vejo que 

os jovens não se interessam em participar o suficiente. Hoje são raras as 

famílias que mantém  a tradição do inglês, da cozinha típica e dos costumes. 

Cresci freqüentando o Cemitério do Campo como parte de minha casa, e 

sempre falei inglês em casa, com meus pais e avós, mas é uma pena que as 

famílias de hoje não acompanham seus filhos e os ensinam como minha 

família fez.” 

 João Leopoldo Padoveze, membro da Fraternidade, respondendo sobre 

como a Fraternidade tem contribuído para preservar a cultura comum dos 

primeiros imigrantes, diz: “A Fraternidade Descendência Americana se esforça 

para manter os descendentes reunidos. A Festa Confederada é o evento que 



 

mais simboliza essa reunião, pois é uma festa onde grande parte dos 

descendentes se reencontra. As reuniões trimestrais também preservam os 

costumes. A culinária entre os descendentes é muito forte e é passado entre as 

gerações. Os descendentes de americanos também carregam muito do espírito 

norte-americano de crescer em família, trabalhar com dedicação e ajudar a 

melhorar o meio em que vivemos”. Padoveze lembra também que a 

Fraternidade tem trabalhado “dedicadamente para preservar a herança dos 

seus antepassados. O Cemitério é o maior símbolo dessa herança. Mantemos 

a história viva, mostramos a importância da imigração para o desenvolvimento 

do país e todo o conhecimento difundido nas diversas áreas que atuaram os 

americanos”. 

 Atualmente, a Fraternidade Descendência Americana tem alguns 

mecanismos que colaboram com seus objetivos. O primeiro é a própria 

existência da Fraternidade. O fato de ela existir como uma instituição jurídica. 

Essa existência impulsiona o envolvimento dos descendentes na manutenção 

da associação. Sua existência será sempre um marco da imigração norte-

americana na região. Já é uma existência cinqüentenária de lastro com o 

passado. O segundo mecanismo, possivelmente o mais forte, é o Cemitério do 

Campo. Na região conhecido como “Cemitério dos Americanos”, o que, para os 

propósitos da Fraternidade, soa melhor ainda. A existência do Cemitério é o 

grande trunfo para que a instituição cumpra seus objetivos. Reporto-me 

novamente ao brilhante texto de Cyrus B. Dawsey: 

  

 Nos últimos anos, o Campo tornou-se solo sagrado. Ali a herança é alimentada e as  

 gerações de descendentes são instruídas sobre sua importância. Os símbolos e arte- 

 fatos lá expostos evocam tal herança. A bandeira de batalha e o uniforme dos confede- 



 

 rados têm um significado bem diferente nesse lugar daquele que possuem nos Estados 

 Unidos. Os símbolos não são fortemente associados às batalhas da Guerra Civil, nem  

 às controvérsias políticas do século XIX, tampouco com uma economia baseada na  

 escravidão ou com questões de discriminação racial contemporânea. Aos descenden- 

 tes de americanos nascidos no Brasil, os sinais do Velho Sul acendem lembranças da 

 origem de fundação que se assemelham, no gênero, às recordações nos Estados Uni- 

 dos sobre a chegada dos primeiros peregrinos europeus. Do mesmo modo, as lápides 

 no cemitério lembram os heróis dos primeiros anos e fornecem provas dramáticas das 

 dificuldades com que se defrontavam. 

 O Campo é um santuário com significado especial apenas para os descendentes. 

 ( in: DAWSEY, 2005, p. 225). 

 É a existência do Cemitério que vai unificar e congregar os 

descendentes. É para ele que convergem quase todas as ações da 

Fraternidade. A morte reúne os vivos. A morte de um membro da família tem a 

capacidade de reunir todos os membros da família. A morte dos imigrantes em 

terras brasileiras forçou e colaborou para a criação de vínculos. Assim, o 

Cemitério dos Americanos é uma testemunha silenciosa deste movimento 

migratório e da presença da colônia americana em terras brasileiras. Como foi 

atestado em entrevistas com este autor, somente o agrupamento de Santa 

Bárbara e Americana têm um lugar separado, no caso, o Cemitério, para 

preservar toda a herança cultural dos primeiros imigrantes confederados.  

 O terceiro mecanismo que colabora com a Fraternidade no cumprimento 

de seus objetivos é a Festa Confederada. A Festa Confederada, talvez, seja a 

única que acontece num ambiente de um Cemitério. Para Gussi a Festa é um 

evento em que significativamente os descendentes, e também os moradores 

da região, vêm tornando pública uma identidade americana através da 

celebração do passado de sua ancestralidade (GUSSI, 1997, p.51). Promovida 



 

anualmente pela Fraternidade, a Festa tem a cada ano, contado com a 

participação e o envolvimento da região. Em 2011 aconteceu a 25ª edição. 

Durante um dia inteiro o Cemitério recebe visitantes de várias partes do Brasil e 

também dos Estados Unidos que vêm para a Festa. Ela vem crescendo em 

dimensão nas últimas edições, dando à Fraternidade a oportunidade de uma 

outra estratégia ritual, além de suas reuniões plenárias trimestrais. A principal 

cerimônia da Festa é o hasteamento das bandeiras. A bandeira confederada 

pode ser vista ao lado da bandeira brasileira. Símbolo de uma luta e de uma 

origem. Alisson Jones, membro da Fraternidade, em entrevista comenta o 

motivo do hasteamento da bandeira confederada. Responde ele: “Justamente 

porque não ficamos lá. Não saímos americanos, saímos confederados. Vimos 

de uma guerra de secessão e não de uma guerra de união. Não 

concordávamos com a bandeira da União e por isso ela não podia simbolizar 

nossa vida. A bandeira confederada é o único símbolo de nossa origem.” Em 

entrevista, a descendente Becky Jones, relata que a “festa anual é a melhor 

forma de reunirmos os descendentes e ensinar um pouco de nossa cultura.” 

 Mesmo na Festa, a presença de um pastor protestante é importante. A 

diretoria da Fraternidade sempre aguarda a chegada do pastor para dar início 

oficialmente à festa. Uma pequena reflexão é feita, seguida de uma breve 

oração. Os participantes da Festa se aglomeram no ambiente social do 

Cemitério buscando comprar nas barracas que vendem pratos típicos do Sul 

dos Estados Unidos. Atualmente, além do frango frito e dos “biscuits” , são 

vendidos à mesa pratos de macarronada, pastel, chopp, espetinhos de 

churrascos,  “hot-dog”,  doces, entre outros, que demonstram a mistura com 

outras culturas. As barracas se desdobram na venda de souvenirs com temas 



 

confederados, como camisetas, bonés, bolsas e artesanato como o 

“patchwork”. Os participantes são orientados a comprar o “dólar confederado” 

como unidade de valor. A moeda de compra nas barracas é exatamente este 

dólar confederado. Muitos participantes estão sempre vestidos à caráter. É 

comum, nas andanças pelo Cemitério, esbarrar com um “soldado 

confederado”.  O traje das moças, de igual modo, remonta ao passado. 

Vestem-se de um vestido longo e armado, com decotes e mangas 

sobressalentes, com muito babado. O espartilho é dispensado. Durante a Festa 

o passado se faz presente na vida e nas mentes das pessoas. O espetáculo 

que é apresentado tem tudo a ver com o passado. 

 Gussi  aponta que a Festa vem chamando a atenção da mídia em geral. 

A cada ano existe uma cobertura maior os jornais e das emissoras de TV e 

rádio. O evento já foi alvo de matérias nas TVs norte-americanas e periódicos 

como a Newsweek (GUSSI, 1997, p. 54). Na Festa de 2009, esteve presente o 

Cônsul norte-americano, hasteando a bandeira americana no cerimonial.  

 A hora mais esperada da Festa é a das danças típicas. Grupos de 

jovens e crianças dançam a “square dance”, movimento típico dos bailes 

promovidos nas fazendas sulistas. O Dixieland, a clássica música do exército 

confederado é tocado e cantado com muito respeito.  

 Gussi assevera que: 

 A maior parte do público, todavia, não reconhece o referencial simbólico da Confedera- 

 ção e da Guerra. A bandeira e as cores da Confederação, as músicas tradicionais sulis- 

 tas, os pratos e trajes sulistas não são suficientemente efetivos para reconhecer a des- 

 cendência americana confederada na localidade. Mas os descendentes têm, como o  

 público que vai à festa, uma imagem dos Estados Unidos dos dias atuais. Então, esse 

 público reconhece a festa também pelo country, pelo rock, pelo hot-dog, pela bandeira  



 

 e cores nacionais americanas. Afinal, a festa é, antes de tudo, uma festa de américa- 

 nos (GUSSI, 1997, p. 63). 

 

 A evolução da Festa Confederada demonstra como a Fraternidade tem 

usado este mecanismo na preservação do legado dos primeiros imigrantes. Até 

o início da década de 90 a Festa recebia o nome de “Festa Country”. Já em 

1992 sofreu uma mudança, passando a ser chamada de Festa Confederada 

Brasil-Estados Unidos. Nas últimas edições o nome oficial passou a ser Festa 

Confederada. Cada vez mais as reuniões trimestrais da Fraternidade, bem 

como, a Festa Confederada têm se tornado momentos significativos no 

processo de construção e preservação da identidade confederada – americana. 

 O último mecanismo que a Fraternidade tem usado neste processo de 

preservação da memória confederada tem sido o “Boletim do Campo”. É um 

pequeno jornalzinho informativo que veicula as mais variadas notícias dos 

descendentes. Fundado em 14 de outubro de 1979 pela escritora Judith Mac 

Knight Jones, com o objetivo de manter a “colônia” de descendentes  

espalhados pelo Brasil a fora informados com a notícias que envolvem os 

familiares dos mesmos. O boletim contém seis páginas. Sua tiragem é 

trimestral, saindo nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, com 500 

exemplares que são enviados para os descendentes no Brasil e nos Estados 

Unidos. Na primeira página do boletim há sempre uma reflexão sobre algum 

aspecto da espiritualidade humana. Nas demais, são notícias variadas das 

famílias: nascimentos, casamentos, falecimentos, formaturas, mudanças de 

endereço, convites, viagens, orientações sobre os sepultamentos no Cemitério, 

enfim tudo que envolve a dia-a-dia da Fraternidade Descendência Americana e 

seus objetivos. Não é raro encontrar nos Boletins  textos inteiros publicados em 



 

inglês. A distribuição deste informativo é  subsidiada pela própria Fraternidade. 

A Fraternidade é sustentada pelos próprios associados que pagam uma 

anuidade estabelecida pelos próprios sócios. Becky Jones, em entrevista, 

afirma que o Boletim “é usado trimestralmente para dar notícias dos familiares, 

além de falar da história dos imigrantes”. 

 Além desses mecanismos, a Fraternidade organizou, juntamente com o 

Município, o Museu da Imigração. Este Museu acolheu e tem acolhido peças, 

antiguidades, artigos domésticos que pertenceram aos imigrantes e seus 

descendentes. Aberto à visitação pública durante toda a semana, no horário 

comercial, o Museu é uma testemunha silenciosa da presença destes 

imigrantes na região.  

 Usando esses elementos, a Fraternidade Descendência Americana tem 

se esforçado para cumprir o que estabelece seu estatuto. Suas reuniões no 

Cemitério do Campo são trimestrais. Sua preocupação o ano inteiro é com a 

preservação e manutenção do Cemitério do Campo. Ela sabe que o Cemitério 

é o grande elemento unificador de toda a comunidade de descendentes. 

Nestas reuniões trimestrais há o acompanhamento da administração do 

Cemitério, a confecção dos Boletins e a preparação anual para a Festa 

Confederada. Assim, a memória dos primeiros imigrantes está sendo 

preservada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

 Quinze anos antes da chegada dos imigrantes a Vila de Santa Bárbara 

era considerada uma freguesia ligada ao município de Piracicaba, SP. Dois 

anos depois da chegada dos imigrantes (1869), a pequena Vila foi emancipada 

a município. Todas as colônias americanas estabelecidas em várias partes do 

Brasil fracassaram. A única que deu certo não era considerada uma colônia 

oficial. O pequeno agrupamento de imigrantes confederados que se 

estabeleceu no interior do Estado de São Paulo manteve-se e alcançou seu 

êxito. É verdade que, com a assimilação deste pequeno na cultura brasileira, 

muitos pesquisadores têm a falsa idéia de que a imigração norte-americana foi 

um fracasso. Percebemos o contrário. A assimilação ocorrida é fator de 

sucesso. Os imigrantes que fracassaram não foram os que aqui se 

estabeleceram. Foram aqueles que voltaram aos Estados Unidos. 

 Ademais, a assimilação ocorrida com os imigrantes não foi eliminação. 

Porém, adquiriu nova função. Tanto Santa Bárbara d‟Oeste como Americana 

receberam a influência da presença dos imigrantes. No caso de Americana até 

no próprio nome que recebe o município. Para se explicar a origem do nome é 

necessário se reportar à imigração norte-americana. Americana recebeu, 



 

depois da imigração norte-americana, uma leva muito grande de imigrantes 

italianos. Esses imigrantes foram também relevantes no desenvolvimento da 

cidade. Mas, a cidade não se chama “Italiana”, chama-se Americana. 

 O protestantismo se beneficiou com a presença dos imigrantes 

americanos. O primeiro missionário norte-americano a se estabelecer no Brasil, 

Asbhel Green Simonton, chegou em 1859. A “organização” da primeira igreja 

estabelecida por ele só iria ocorrer em janeiro de 1862, quando ocorrem os 

primeiros (dois) batismos. Oito anos depois, em 1870, em Santa Bárbara 

d‟Oeste e Vila Americana, organiza-se a “Igreja dos Americanos” ou dos 

“Protestantes”, com treze famílias e dois pastores. Em 1870, em pleno Império 

Monárquico, uma igreja com treze famílias e dois pastores poderia ser 

considerada uma “mega-igreja”. Isto dentro do presbiterianismo. Dentro das 

comunidades batistas e metodistas a história é a mesma. A igreja metodista 

que se formou na região era maior ainda em números de membros. Até mesmo 

a localização privilegiada dos templos nas cidades deve-se à influência dos 

imigrantes. No caso presbiteriano em Americana, o terreno doado para a 

construção do primeiro templo era de Charles Hall, filho do imigrante Hervey 

Hall. No coração da cidade de Americana se encontra o templo presbiteriano, 

no mesmo local doado no século XIX. Em Santa Bárbara d‟Oeste, o terreno, 

também central, foi doado, mediante pedido às autoridades, feito pelo senhor 

Thomaz Afonso Keese, descendente dos imigrantes. Não há como 

desvencilhar a história destas igrejas sem a história da imigração norte-

americana para a região. 

 Percebe-se a contribuição da imigração norte-americana ao 

desenvolvimento industrial e técnico, mesmo sabendo que este 



 

desenvolvimento da mecanização da lavoura não pode ser atribuído somente à 

presença dos confederados na região. No caso do arado, por exemplo, eles 

introduziram uma versão mais leve e de fácil manejo. À imigração norte-

americana deve-se o aperfeiçoamento dos meios de transporte, do fogão de 

ferro, da produção de cereais e da melancia. Entretanto, nota-se que a 

contribuição de maior relevância dos norte-americanos acabou acontecendo no 

âmbito educacional e religioso, favorecendo a implantação do protestantismo. 

Mendonça (1984) demonstrou como os protestantes usaram da educação 

como estratégia de implantação da fé protestante, numa junção de escola-

igreja. Na região, dois colégios se destacaram. O Colégio Internacional, de 

orientação presbiteriana, na cidade de Campinas; e, o Colégio Piracicabano, de 

orientação metodista, na cidade de Piracicaba. Ambos com estreita ligação 

com os imigrantes norte-americanos. 

 Michael L. Conniff (in: DAWSEY, 2005), afirma que os sulistas 

americanos no Brasil intercambiaram sua cultura  e estilos com a cultura 

brasileira. Deste intercâmbio surgiu uma comunidade verdadeiramente híbrida. 

Creio que este hibridismo cultural da comunidade de descendentes ainda é um 

tema rico para futuros pesquisadores. 

 Harter (1985) sugere que o plano dos imigrantes de se isolarem e 

estabelecerem agrupamentos que preservassem os costumes sulistas 

resultaria numa Confederação mental. Creio também que isto poderia ser mais 

bem explorado em outras pesquisas sobre a imigração norte-americana. 

 Outro ponto que poderia servir de pesquisas futuras seria o destino 

religioso dos inúmeros descendentes espalhados pelo Brasil. Qual a 

importância da religião na vida dos descendentes na atualidade. 
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APÊNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na rodovia Luiz de Queiroz – a indicação em direção ao Cemitério dos 
Americanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Estrada dos Confederados – que dá acesso ao Cemitério. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descendentes – com roupas típicas do sul dos Estados Unidos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O cartaz da Festa – com destaque para a bandeira confederada. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As novas gerações são desafiadas a manter o lastro com o passado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O obelisco dentro do Cemitério – com os nomes das famílias confederadas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A farda do exército confederado é usada com orgulho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao fundo a barraca com artigos alusivos à Confederação. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O ambiente descontraído da Festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O “General Lee”. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os visitantes desejam sempre uma fotografia com algum soldado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O monumento visto por um outro ângulo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entalhado na pedra os nomes das famílias pioneiras na imigração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O “exército” confederado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A farda confederada, símbolo de um passado recriado a cada ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O passado se faz presente no Cemitério. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“General Lee” – em um rápido descanso durante a Festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As bandeiras antes da cerimônia de hasteamento. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A capela do Cemitério – marco do protestantismo na região. 
 
 

 
No interior do Cemitério – as lápides dos túmulos dos imigrantes. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O presente ( a máquina fotográfica) na mão do soldado confederado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os trajes típicos do velho sul dos Estados Unidos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A preparação para as danças típicas do sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentos antes do hasteamento das Bandeiras. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao fundo a cerimônia de abertura da Festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O prefeito de Santa Bárbara d‟Oeste fala na abertura da Festa. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A devoção antes da Festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


