
“O presbiterianismo nacional recebeu a valiosa 
colaboração de muitas missionárias norte-
americanas que dedicaram as suas vidas ao ensino e 
à evangelização do povo brasileiro. A primeira 
missionária educadora enviada ao Brasil pela Junta 
de Missões Estrangeiras de Nova York, da Igreja do 
Norte (PCUSA), foi Mary Parker Dascomb. Ela nasceu 
em Providence, capital do Estado de Rhode Island, 
em 30 de junho de 1842, e passou a sua infância e 
mocidade na cidade de Oberlin, em Ohio, onde seu 
pai foi professor no famoso colégio local. Mary 
formou-se no Oberlin College em 1860 e lecionou 
por um ano em Joliet, Illinois, um ano em Elyria, 
Ohio, outro em Canton, Ohio, e alguns meses no 
Vassar College, no Estado de Nova York, onde 
recebeu o primeiro convite para vir ao Brasil.  
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O Colégio de Oberlin ficou famoso por suas ligações com o 
avivalista arminiano Charles G. Finney (1792-1875), que ali 
desenvolveu a chamada ‘teologia de Oberlin’ com sua ênfase na 
conversão individual, no perfeccionismo cristão e em reformas 
sociais.  
• Mary veio pela primeira vez ao Brasil em 1866, como 

professora dos filhos do cônsul americano no Rio de Janeiro, 
o presbiteriano James Monroe, ex-professor em Oberlin e 
depois deputado federal. Conheceu o Rev. Ashbel G. 
Simonton e o professor Horace M. Lane. Seus contatos com o 
Rev. Simonton fizeram-na voltar ao Brasil em 1869 como 
missionária. Deve ter chegado no final do ano, porque em um 
relatório datado de 18 de agosto daquele ano, o Rev. 
Alexander L. Blackford dizia que a esperavam para o ano 
seguinte. 



Trabalhou inicialmente no Rio de Janeiro, na 
escola para meninos e meninas anexa à Igreja do 
Rio, e depois por algum tempo em Brotas, na 
época do nascimento do Rev. Roberto Frederico 
Lenington (1871). Nesse período, foi professora 
do menino Herculano de Gouvêa, então com dez 
anos. No mesmo ano, passou a dirigir a recém-
criada Escola Americana, em São Paulo, ao 
mesmo tempo em que colaborou com o Rev. 
George W. Chamberlain como organista da igreja.  
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Um relatório de Chamberlain de 20 de julho diz o seguinte: 
‘Desde março de 1871 têm funcionado sob a direção da Sra. 
Mary P. Dascomb duas aulas, sendo uma freqüentada por 23 
meninos e meninas inglesas e a portuguesa por 10 meninos e 
meninas’. Iniciada em 1870 pela esposa do missionário, Mary 
Ann Annesley Chamberlain, a escola foi aberta oficialmente no 
ano seguinte, na sede da igreja, na Rua Nova de São José (atual 
Líbero Badaró), sob a direção de Mary Dascomb. Em 20 de 
agosto de 1872, o Correio Paulistano deu notícia elogiosa dos 
exames prestados pelos alunos, afirmando: “Mostraram todos 
maravilhosos desenvolvimentos, como não estamos nós 
brasileiros habituados a presenciar nas nossas escolas 
rotineiras do tempo colonial. Encontra-se ali o ideal americano 
– escola mista regida por mulher”. Além de dirigir a escola, 
Mary lecionava matemática. Por sua orientação, seu discípulo, 
o futuro pastor Antônio Bandeira Trajano, elaborou a famosa 
Aritmética Progressiva, que se tornou célebre nas escolas do 
Brasil.  
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• Mary voltou a dirigir por algum tempo a escola fundada em 
Brotas pelo Rev. Lenington, na época em que ali residiu o Rev. 
João Fernandes Dagama. Em meados de 1873, fixou 
residência na pequena cidade de Rio Claro, no interior da 
província, para colaborar com Dagama, que para ali havia se 
transferido junto com a escola. Em 20 de julho de 1873, foi 
arrolada por transferência na igreja local, organizada apenas 
três meses antes, em 13 de abril. Quando foi criada a escola 
dominical, no dia 7 de setembro, ficou responsável por uma 
das classes. No “Livro de Atas da Escola Dominical” daquela 
igreja, o seu nome consta até o dia 23 de julho de 1876. Além 
de auxiliar na igreja, Mary lecionou no colégio fundado pelo 
Rev. Dagama, tendo como colaboradora, a partir de junho de 
1874, uma nova professora chegada dos Estados Unidos, 
Elmira (Ella) Kuhl. As duas missionárias se tornariam grandes 
amigas e companheiras de trabalho até o final de suas vidas.  
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No segundo semestre de 1876, Mary foi chamada para 
os Estados Unidos pela doença dos pais, deixando 
temporariamente a missão. Ficou quatro anos na pátria, 
tendo lecionado no Wellesley College, em 
Massachusetts, durante três anos e meio. Em 1878, 
obteve no Oberlin College o grau de mestrado (M.A.).  
Após a morte dos pais, Mary Dascomb retornou ao 
Brasil em 5 de setembro de 1880, para ajudar no 
internato feminino da Escola Americana, trabalhando ao 
lado de Elmira Kuhl. Sua outra atividade importante foi, 
novamente, como organista da Igreja de São Paulo, na 
qual foi arrolada no final de 1880. Desde 1876 até o final 
de 1883, a Igreja Presbiteriana de São Paulo reuniu-se 
na ‘Sala Grande’ da Escola Americana, na Rua de São 
João. 
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Em suas ‘Reminiscências’ publicadas em O Estandarte, o Dr. Antônio 
Gomes da Silva Rodrigues, que freqüentou a igreja naquela época, 
informa que o harmônio no qual a professora Dascomb tocava os 
hinos ficava ao lado direito de quem entrava. A missionária 
continuou a tocar o pequeno harmônio no novo templo da Rua 24 
de Maio, inaugurado no dia 6 de janeiro de 1884, sendo os hinos 
cantados em uníssono pela congregação. Em agosto de 1885, 
quando chegou a São Paulo para dirigir a Escola Americana, o 
médico e educador Horace Manley Lane desde logo conquistou a 
amizade e a lealdade incondicional da missionária Mary Dascomb. 
As cartas pitorescas escritas por ela a Lane, e guardadas pelo neto 
deste, Fred Lane, foram publicadas nos Anais do Museu Paulista, 
Tomos XV (1961) e XVI (1962). Mary foi sempre sua firme aliada nas 
lutas travadas na Missão, na Junta de Missões e na Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Naquele ano (1885), ao encerrar a sua 
carreira em São Paulo, Mary lecionava geografia, inglês e 
matemática na Escola Americana. A seguir, dirigiu a escola 
fundada pelo Rev. George A. Landes em Botucatu, assistida pela 
missionária Arianna (Nannie) Henderson.  
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 A partir de 1885, na escola e na igreja, foi grande colaboradora do 
pastor recentemente ordenado, João Ribeiro de Carvalho Braga. Também a 
ajudaram na escola as professoras Elmira Kuhl, Clara E. Hough e Alexandrina 
Braga, a esposa do pastor. Um de seus alunos foi o futuro Rev. Erasmo de 
Carvalho Braga, filho primogênito do pastor da igreja.  
 Em janeiro de 1891, Mary foi pela primeira vez ao Paraná, a fim de 
participar de uma reunião da Missão. No seu estilo inconfundível, escreveu 
um relato pitoresco sobre a viagem que foi publicado na revista Brazilian 
Missions em maio daquele ano. No ano seguinte, as professoras Dascomb e 
Kuhl foram transferidas respectivamente de Botucatu e São Paulo para 
Curitiba, onde a Missão havia criado uma filial da Escola Americana, que 
dirigiram por vinte e cinco anos. As aulas tiveram início em 25 de janeiro de 
1892. Em 1894, Mary registrou em seu diário as ansiedades com a Revolta 
da Armada, cujos rumores chegavam ao Paraná. Curitiba era o lugar usado 
preferivelmente para o aprendizado da língua e o ponto de encontro dos 
obreiros do sul. Mary não só trabalhou de modo eficiente na escola, mas 
deu importante auxílio à igreja e aos pastores e missionários que por ali 
passavam. 
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 O Rev. Frederico Lenington, que para ela sempre foi o “Fred” da infância, 
conta que foram gratos os seus anos como pastor daquela igreja, porque recebia de 
Miss Dascomb a crítica amável dos sermões e sugestões valiosas para o pastorado. 
Na Escola Americana, Mary lecionou aritmética, álgebra, história sagrada, história 
universal, inglês e português.  
 Em 1911, referindo-se aos vários lugares em que exerceu as suas 
atividades, Mary disse ter trabalhado como professora ‘no belo Rio, na linda capital 
de São Paulo, na diminuta vila de Brotas, na quietinha cidade do Rio Claro, na 
pequena cidade de Botucatu, da poeira roxa, e agora por dezenove anos em 
Curitiba, a enérgica capital paranaense’.  
 A incansável obreira faleceu repentinamente em Curitiba na madrugada 
do dia 11 de outubro de 1917, horas após regressar de um culto e escrever uma 
carta ao Rev. Roberto Frederico Lenington sobre a obra evangélica. Os que 
conviveram com ela descreveram-na como dotada de um coração magnânimo e 
bondoso, de um temperamento alegre, expansivo e simpático, de um carinho 
especial pelos pobres e humildes. Morreu oito dias antes da sua amiga e 
companheira Ella Kuhl, que se encontrava nos Estados Unidos. Delas se disse que 
poucos estrangeiros influenciaram tantas famílias brasileiras, principalmente no sul 
do país. Entre os seus muitos alunos estiveram os Revs. Roberto Frederico Lenington, 
Herculano de Gouvêa, Erasmo Braga, Tancredo da Costa, Pierce Chamberlain e Filipe 
Landes.” (MATOS, 2004, p. 38-41). 
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