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RESUMO 

 

 

A fundação do Instituto Ponte Nova, em 1906, pelo casal de missionários 

presbiterianos Willian Waddell e sua esposa, a missionária Laura A. Chamberlain 

Waddell, nasceu da necessidade que a Missão Brasil Central tinha de implantar uma 

base ou Estação Missionária no interior do Estado da Bahia, especificamente na 

Chapada Diamantina. Na frente dessa Missão estava a idéia de lançar uma 

alternativa de fé e civilização, seguindo um modelo americano. Este estudo objetiva 

analisar como as práticas educativas instituídas num Instituto de renomado prestígio, 

intitulado Ponte Nova (IPN), contribuíram para o processo civilizador iniciado pelos 

presbiterianos na Chapada Diamantina. Nesse sentido, esta pesquisa busca 

informações na própria história de constituição do IPN, dando especial atenção à 

proposta pedagógica ali implantada e pelo quadro docente contratado – elementos 

fundamentais do processo educativo que ali se desenhou a partir das informações 

contidas no Estatuto do Instituto, da Associação de ex-alunos, Regimentos, 

Prospectos, Relatórios, correspondências, entre outros, para identificar as práticas 

educativas e os rituais escolares vivenciados no IPN. Depoimentos de ex-alunos e 

ex-professores ocupou um lugar privilegiado para esclarecer o modelo de interações 

(acordos, negociações, conflitos) estabelecido entre educadores missionários, 

alunos e os pais entre 1940 e 1970. Compreender como se deu a expansão de um 

provável código de conduta/ética protestante no contexto escolar e social.  

 

 

Palavras-chave: Educação protestante. Missão civilizatória. Prática educativa. 

Educação na Bahia.  
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ABSTRACT 

 

 

The foundation of the Institute Ponte Nova in 1906 by the couple, missionaries 

presbiterian Willian Waddell and his wife, Laura A. missionary Chamberlain Waddell, 

born of necessity that the Mission Central Brazil had to deploy a base station or 

Mission in the State of Bahia, specifically in the Chapada Diamantina. In front of that 

mission was the idea of launching an alternative to faith and civilization, following a 

model American. This study aims to examine how the educational practices imposed 

an Institute of renowned prestige, entitled New Bridge (IPN), contributed to the 

process initiated by civilizador presbiterians the Chapada Diamantina. In that sense, 

this research finding information on the history of formation of IPN, paying particular 

attention to the proposed educational and implanted there by the teacher hired - key 

elements of the educational process that there was designed from the information 

contained in the Statute of the Office of the Association of former students, Rules, 

Prospectus, reports, correspondence, among others, to identify educational practices 

and rituals school experienced in IPN. Testimonials from former students and former 

teachers held a privileged place to clarify the model of interactions (agreements, 

negotiations, conflict) between educators missionaries, students and parents 

between 1940 and 1970. Understanding as we gave the expansion of a probable 

code of conduct (ethics) in the Protestant school and social context.  

 

 

Keywords: Protestant Education; Mission Civilization; Educational Practice; 

Education in Bahia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo civilizador ou a missão civilizatória ao qual foram submetidas 

distintas culturas, cidades, regiões, tem movimentado a produção de diferentes 

campos do saber, fazendo emergir possibilidades de diálogo com várias formas de 

apreensão do passado, via abordagem histórica que privilegie a memória, as 

representações e os depoimentos orais, pois traçar o percurso civilizatório de uma 

dada localidade exige um mergulho numa dinâmica de associação de diferentes 

fontes – históricas, sociológicas, antropológicas, lingüísticas.  

Nesta pesquisa, sobre a presença de protestantes na Bahia, tomo como foco 

o processo educacional, considerado como um dos aspectos da “Missão 

Civilizatória” implantada pelos missionários presbiterianos na Chapada Diamantina, 

particularmente na antiga vila de Itacira, hoje município de Wagner.  

O principal objetivo do estudo é, portanto, analisar como as práticas 

educativas instituídas num Instituto de renomado prestígio, intitulado Ponte Nova 

(IPN), contribuíram para o processo civilizador iniciado pelos presbiterianos na 

Chapada Diamantina. Nesse sentido, a pesquisa vai buscar informações na própria 

história de constituição do IPN, interessando-se pela proposta pedagógica ali 

implantada e pelo quadro docente contratado – elementos fundamentais do 

processo educativo. Realizou-se ainda um rigoroso levantamento das informações 

contidas no Estatuto do Instituto, da Associação de ex-alunos, Regimentos, 

Prospectos, Relatórios, correspondências, para identificar as práticas educativas, as 

interações e os rituais escolares vivenciados no IPN. Depoimentos de ex-alunos e 

ex-professores ocuparam um lugar privilegiado e a sua análise vem esclarecer o 

modelo de interações (acordos, negociações, conflitos) estabelecido entre 

educadores missionários, alunos e os pais. Compreender como se deu a expansão 

de um provável código de conduta/ética protestante no contexto escolar e social, 

tornou-se, durante o trabalho de campo, uma questão também a ser respondida.  

Com tais objetivos, pude dialogar com referências da educação, da 

sociologia e da antropologia, problematizando um tema que atravessa não apenas 

diferentes áreas do saber, mas também as diversas temáticas dentro de uma 

mesma disciplina.  
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Assim, busquei as contribuições de teóricos dos Estudos Pós-Coloniais 

como H. Bhabha (2001), E. Said (1990) e F. Fanon (1983), cujas análises sobre as 

experiências coloniais de seus respectivos países parecem pertinentes para 

refletirmos sobre as ações missionárias empreendidas pelos presbiterianos, em 

nosso país, especialmente na Bahia, na Chapada Diamantina. Os estudos 

desenvolvidos pelos autores acima citados, conhecidos como pós-coloniais, se 

distanciam em experiência do que aconteceu em Wagner com o estabelecimento da 

Base protestante. Assim, firmar uma analogia entre o processo civilizador sobre o 

qual relatam os autores “pós-coloniais” e a experiência missionária em Wagner 

sugere, à primeira vista, uma distorção analítica. No entanto, pode-se identificar 

elementos semelhantes, em ambas situações e que aproximam, assim, a 

experiência daquilo que se categoriza na literatura como “experiência 

neocolonizadora”. Formas de domínio e poder são reconhecidas em ambos os 

contextos. 

Os referidos autores revelam que em ações colonizadoras podem ocorrer 

resistências e/ou interações no jogo da dominação cultural, destacando que nas 

interações, certamente, negociações, acordos, conflitos fazem parte das relações 

entre dominantes e dominados. Por isso, focalizo, durante a pesquisa, o seguinte 

problema: como se configuraram as interações (negociações, acordos, conflitos) 

entre educadores missionários presbiterianos norte-americanos do IPN, os alunos e 

familiares?. O tempo destacado para a análise foi o período de 1940 a 1970.  

A escolha de tal período justifica-se por alcançar um maior número de ex-

alunos e ex-professores e, por ser visto como um período considerado momento de 

apogeu e crise da atuação da Missão Brasil Central (MBC) na Bahia. A partir da 

década de 1940, o Instituto já contava com quase todas as suas instalações físicas 

(salas de aula, casa para professores, área coberta, biblioteca Luiz Guimarães, 

auditório). Além disso, a chegada de Jaime N. Wright (1951) para a direção do 

Instituto provoca mudanças marcantes que se refletiram na comunidade e na 

Região, a exemplo do corpo docente, que no período de férias participava de 

formação continuada na capital, Salvador, e na Universidade Mackenzie, instituição 

confessional, presbiteriana, referência no país. 

O início do apogeu começa com a melhoria das instalações existentes; 

incentivo à organização e participação dos alunos nas atividades culturais e 

esportivas; descoberta de jovens evangelistas do Instituto Bíblico Waddell dispostos 
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a seguir carreira teológica; instalação do primeiro curso Ginasial do interior do 

Estado no ano de 1957; pela qualidade do ensino, pela postura disciplinar 

“formatada” nos alunos, uma realidade vivenciada por mim no processo de formação 

estudantil. A partir dos anos 50, principalmente, o Instituto tornou-se mais procurado, 

pois além do alto nível da educação oferecida e do conceituado corpo docente, os 

esportes tornaram-se atração principal. (ALMEIDA, 2006, p. 40-41).  

O período considerado de crise coincide com o afastamento da MBC da 

administração de suas instituições, especificamente o IPN. A partir de 1971, após 

negociação insistente dos professores, a MBC resolve não fechar o IPN. Em troca, 

os direitos trabalhistas seriam negociados pela metade. Um grupo de professores 

resolve aceitar a proposta da Missão de receber apenas 50% dos honorários e em 

seguida, cria a Associação Cultural e Educacional de Wagner (ACEW) para 

administrar o Instituto. A partir desse período, a escola passa a funcionar com sérias 

dificuldades financeiras, pois os professores recebiam apenas um salário simbólico 

da Prefeitura local. Os alunos e as famílias se juntaram aos professores para ajudar 

na manutenção diária da escola. (ALMEIDA, 2006, p. 75-77).  

A escolha do período em análise, justifica-se também pelo fato de já existir 

pesquisas que abraçam a data de sua fundação (1906), até a década de 1930. O 

último estudo de que temos notícia, é de autoria da professora pernambucana Ester 

Fraga Vilas-Boas do Nascimento (2005).  

A problemática desta pesquisa está centrada na relação missão 

civilizatória/educação, por compreender que, longe dos intuitos que visavam a 

formação estritamente educacional de jovens, a construção de um Instituto nos 

moldes do Ponte Nova era parte de uma missão que visava a família dos 

estudantes, buscando, a partir de rituais escolares e das práticas pedagógicas, 

envolver os pais e, conseqüentemente, a expansão de um código de conduta 

protestante, na região em que se inseria a instituição escolar. Para tanto, considero 

relevante o estudo de Pierre Massandi Kita1 (2005/2006) sobre a educação colonial 

na AOF (África Ocidental Francesa) e o contexto ideológico em que foi implantado o 

sistema de ensino nas colônias a partir do século XX, até a década de 1950. Seus 

artigos, utilizados neste trabalho, foram resultado do curso de História da Educação 

                                                 
1Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de René-Descartes, Paris V (França), é 
professor titular de Ciências da Educação no Instituto Superior Pedagógico de Bukavu (I. S. P), 
Congo, além de ser pesquisador e colaborador científico na Universidade de Louvain, Bélgica.  
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na África2, ministrado no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade (PPGEduC), no ano de 2004. Tomo ainda o cuidado de utilizá-

los apenas para fazer uma analogia à experiência ocorrida em Wagner, 

considerando-se que se trata de duas experiências ocorridas no mesmo século, 

porém com circunstâncias espaço-tempo diferenciadas.  

Compreendo que a relevância desse estudo se vê espelhada na própria 

importância e significado que o IPN assumiu para a Região, tanto no âmbito da 

construção da história da educação, quanto nos registros e memórias de pessoas 

que por lá passaram e se constituíram como pessoas, alunos e profissionais, 

guardando marcas na construção identitária.  

No capítulo I, relato o meu envolvimento com o objeto em estudo, bem como 

a fundamentação metodológica que embasou a pesquisa, o caminho metodológico 

percorrido, ressaltando o universo, o local e os sujeitos que materializaram este 

estudo. No segundo capítulo, a fim de entender a relação entre educação e missão 

civilizatória na Chapada Diamantina, apresento a concepção de educação 

protestante. O terceiro capítulo é uma discussão à luz de noções como as de 

civilização, missão civilizatória e processo civilizador, acerca da instalação/expansão 

desse movimento missionário na Bahia, o qual, tudo leva a crer, estava 

fundamentado num projeto mais amplo de expansão religiosa e civilizatória, no 

sentido de imposição cultural. No quarto capítulo, além de apresentar histórico do 

IPN, analiso como a missão educacional protestante se constitui num meio mediante 

o qual os presbiterianos americanos encontraram forma legítima de expansão do 

seu “projeto civilizatório”.  

O jogo das interações (acordos, negociações, conflitos) ocorrido entre os 

educadores-missionários presbiterianos, os alunos e suas respectivas famílias no 

período em estudo é objeto do quinto capítulo. No sexto capítulo, apresento dados 

sobre aspectos sócio-econômicos da Chapada Diamantina buscando entender a 

presença da Missão Brasil Central (MBC) na região, bem como o perfil 

socioeconômico das famílias. No sétimo e último capítulo, apresento as relações 

estabelecidas entre os presbiterianos, as famílias e seus respectivos filhos como 

parte de um processo civilizador via instituição educacional para poder desvendar a 

“trama” dessa Missão.  

                                                 
2Texto distribuído pelo autor e autorizada a sua utilização pelo Programa. Tradução das professoras 
Drª Lívia Góes de Brito e Drª Jaci Maria Ferraz de Menezes.  
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2 CAPÍTULO I - O OBJETO DE ESTUDO: traçando o caminho  

 

 

O meu envolvimento com a temática em estudo não acontece de forma 

aleatória. Além de ser ex-moradora do município de Wagner, estudei no Instituto 

Ponte Nova entre 1986 e 1993, a partir da 5ª série até o final do 2º grau. No ano de 

1995 iniciei curso universitário (Graduação em Pedagogia), fato marcante em 

qualquer família cujos pais não foram escolarizados e concebem a entrada no 3º 

grau como a porta aberta para um mundo profissional promissor e, sobretudo, 

compensatório em termos salariais.  

Com certas dificuldades, iniciei o curso no Campus XIII, da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), antigo Centro de Ensino Superior de Itaberaba. 

Convivendo nesse espaço, achava importante usufruir tudo que aquela instituição 

pudesse oferecer, pois para me sentir uma “universitária” precisava viver 

intensamente a vida acadêmica.  

Em contato com a pesquisa como bolsista de Iniciação Científica pelo 

Programa interno de Iniciação Científica, desenvolvido pela Universidade do Estado 

da Bahia PICIN/UNEB, com participação em eventos de Pesquisa, organizados por 

esta mesma universidade, passei a vislumbrar a possibilidade de pesquisar sobre a 

educação wagnerense. Interessava-me, particularmente, investigar a história do 

Instituto Ponte Nova, no que diz respeito ao propósito educacional dos missionários 

presbiterianos, o qual possui uma história muito peculiar, no desejo de entender 

algumas marcas deixadas na minha memória de ex-aluna do IPN. 

Considero oportuno ressaltar que esta pesquisa teve início com o estudo do 

currículo oficial do Instituto Ponte Nova, pois no ano de 2000 cursei uma Pós-

Graduação Lato Sensu em Filosofia, Estudos Culturais e Pesquisa em Educação, 

oferecido pelo mesmo Departamento, no qual desenvolvi um trabalho monográfico3 

acerca da temática do currículo e da missão civilizatória.  

Neste trabalho, priorizei a análise de materiais referentes ao período de 

1960 a 1970. A escolha do período pesquisado deu-se pelo fato do curto tempo 

destinado à pesquisa, pois não tinha como abarcar a riqueza presente nas fontes 

                                                 
3
Moraes, Márcia Maria Gonçalves de Oliveira. Currículo e Missão Civilizatória – 
construção/desconstrução de identidades socioculturais no Instituto Ponte Nova no Município de 
Wagner-Bahia. Itaberaba-Ba, Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Departamento de 
Educação – Campus XIII, 2000 (Monografia).  
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documentais. Interessava-me compreender em que medida o chamado currículo 

oficial ou explícito do Instituto Ponte Nova, implantado pelos missionários 

presbiterianos, precisamente nas disciplinas História, Programa de Admissão (uma 

espécie de vestibular para o ingresso dos alunos no ginásio), e Educação Moral e 

Cívica, de 5ª a 8ª série, preservava, negava ou silenciava identidades socioculturais 

dos alunos wagnerenses.  

Os dados analisados nesta pesquisa indicaram que identidades 

socioculturais dos alunos do Instituto Ponte Nova foram, ao mesmo tempo, 

estimuladas à desconstrução e à reconstrução num jogo dialético de dominação e 

resistência cultural com resultados provavelmente não esperados pelos 

idealizadores do currículo do referido Instituto.  

Na época, para a concretização deste trabalho, recorri às contribuições 

existentes no processo de reconceptualização curricular, nos Estados Unidos, a 

partir dos anos 1970, e a Nova Sociologia da Educação (NSE), na Inglaterra. Dentre 

os autores mais influentes destaquei as contribuições de: Michel Apple (1982, 1994); 

Henry Giroux (1983, 1987); Michel Young (1982); além de Ivor Goodson (1995); 

McLaren (1997) e Stuart Hall (2000), como referência para as discussões sobre 

currículo, multiculturalismo e identidade. 

No ano de 2004, iniciei um outro curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Política do Planejamento Pedagógico: Currículo, Didática e Avaliação oferecido 

também pelo mesmo Departamento, quando realizei outra pesquisa bibliográfica 

sobre Educação Protestante no Brasil, uma visão parcial da história, cujo interesse 

era a realização de um levantamento da produção literária existente sobre a 

presença e influência dos protestantes na educação brasileira e baiana desde sua 

implantação, no século XIX até sua consolidação, no século XX.  

Ressalto que o aprofundamento do tema colaborou para a ampliação do 

meu entendimento sobre a inserção de instituições educativas confessionais, de 

origem estrangeira, sua organização e funcionamento no Brasil. A partir desses 

aspectos pude compreender como se efetivou, no país, o projeto missionário 

educativo por meio do trabalho de norte-americanos.  

Esta trajetória permitiu vislumbrar que, apesar de existir um número 

significativo de estudos sobre a educação protestante no Brasil, há ainda pouca 

publicação, principalmente quando se analisa a produção sobre os Estados do 

Nordeste do país, particularmente a Bahia. Detectei que grande parte dos estudos 
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existentes (pesquisas de mestrado e doutorado) encontra-se na região Sudeste do 

Brasil, notadamente nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Tais pesquisas são 

realizadas, geralmente, no interior e/ou em instituições ligadas ao movimento 

religioso protestante, como o exemplo da Universidade Metodista e da Universidade 

Mackenzie, ambas localizadas em São Paulo.  

Dentre os estudos produzidos ao longo dos últimos cinco anos, destaco o 

trabalho pioneiro do pastor presbiteriano, Vicente Sérgio Vasconcelos dos Santos 

(2001), resultado de sua pesquisa de mestrado na Faculdade de Filosofia e Ciências 

da Religião (UMESP) sobre a implantação do presbiterianismo em Wagner. 

Recentemente, em 2005, a tese de Ester Fraga Vilas-Boas do Nascimento, 

professora na Universidade Federal de Sergipe, sob o título, Educar, curar, salvar: 

uma ilha de civilização no Brasil tropical, vem incrementar a produção sobre o tema.  

Pela observação da literatura disponível identifico que o desenvolvimento de 

instituições sociais, protestantes no Brasil refletiu uma relação econômica e política 

entre os Estados Unidos e a América Latina, particularmente a América do Sul, a 

partir do século XIX. Uma das estratégias utilizadas pelos missionários protestantes 

para se instalarem no país, influenciando a elite brasileira e o povo de modo geral, 

foi através de escolas. A educação praticada em tais escolas tinha como 

fundamento os “princípios liberais cristãos” nos moldes norte-americanos.  

Pude também compreender como foi possível a inserção e aceitação do 

modelo educacional protestante no Brasil. Segundo Mequida (1994); Ramalho 

(1976); Clark (2005); Hack (2000); Barbanti (1977), alguns fatores emergiram como 

cruciais para a ação protestante na área educacional em nosso país, entre elas: a) 

os processos de mudanças políticas, econômicas, culturais vividas no século XIX e 

início do século XX; b) o apoio dado pela maçonaria e pelos republicanos para que 

os missionários norte-americanos instalassem e transplantassem para o país sua 

cultura e seu modelo político e econômico, de base liberal, positivista, visto como 

moderno; c) o desinteresse da elite brasileira, concentrada principalmente na Região 

Sudeste do país para com as escolas católicas existentes. Tais escolas pareciam 

não mais atender às novas exigências de uma sociedade moderna, liberal e que 

estimulasse o progresso – ao contrário, eram vistas como conservadoras, com 

estrutura física e materiais precários. As escolas privadas confessionais de origem 

protestante (presbiterianas, batistas, metodistas) eram organizadas no país como 

sinônimo de modernidade, pois introduziam métodos tidos como inovadores (a 
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prática do método intuitivo através de aulas práticas, ensino técnico e científico).  

Sobre a presença presbiteriana na Bahia pouco se tem produzido, deixando 

de lado importantes elementos para a compreensão da trajetória da educação no 

Estado. Através dos trabalhos realizados ao longo de minha trajetória acadêmica, foi 

possível organizar dados sobre a presença protestante na Chapada Diamantina, 

Região que serviu de “Base Missionária” para protestantes presbiterianos a partir 

das últimas décadas do século XIX. Essa região era vista pelos missionários como 

área estratégica por estar localizada na parte central da Bahia e por possuir também 

condições físicas indispensáveis ao projeto civilizador. Ao finalizar o primeiro 

trabalho monográfico, as questões analisadas no projeto de pesquisa continuaram 

provocando outras reflexões. Muitas questões precisavam ser respondidas, 

desveladas diante do pouco explorado campo de atuação da educação protestante 

na Bahia.  

É sabido que o Brasil é considerado um país majoritariamente católico e os 

modelos estruturais da formação de sua população seguem os moldes religiosos 

deste tipo de religiosidade. Apesar da hegemonia católica, conquistada ao longo dos 

séculos, muitas famílias norte-americanas vieram para o país no início do século 

XIX, em conseqüência do movimento missionário protestante de cunho mundial. As 

instituições educacionais (escolas dominicais ou escolas paroquiais e os colégios) 

eram vistas como meio indispensável de divulgação do evangelho, do pensamento, 

do estilo de vida, da visão de mundo, dos costumes e dos hábitos de trabalho e de 

poupança característicos de uma cultura que se alicerçava sobre tais valores, 

principalmente logo após a “Guerra de Secessão4” (1861-1865), baseados em 

princípios “liberais cristãos”.  

Estudos apontam que a academia não confessional tem dado pouca atenção 

a esse fenômeno religioso, iniciado no século XVI, logo após a invasão portuguesa. 

Ao tratar das origens da educação protestante em Sergipe, Nascimento vem 

corroborar essa observação ao afirmar que  

 

[...] certas dimensões da história protestante ainda permanecem 
inexploradas ou sub-exploradas. Um exemplo disso é a presença dos 
protestantes presbiterianos na área educacional que é um dos 

                                                 
4 Num período de transição entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado, a sociedade norte-
americana se viu num dilema de permanência ou fim do trabalho escravo ante o avanço capitalista. 
Os estados do Norte eram a favor do protecionismo, enquanto os estados do Sul defendiam o livre-
cambismo.  
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aspectos mais marcantes da atuação protestante no Brasil 
(NASCIMENTO, 2004, p. 12).  

 

Na Bahia, a presença destes missionários foi marcada por intenso trabalho 

evangelístico e educativo, da capital ao interior, mesmo tendo recebido missionários 

pertencentes à Igreja Reformada desde o início do século XIX. Em 1871, 

representante da Missão Brasil Central (MBC)5, uma Junta das Missões com sede 

na cidade americana de New York, os missionários presbiterianos: Francis Joseph 

Schneider, James Theodore Houston e Alexander Latimer Blackford, foram os 

primeiros a atuar na Província. No ano seguinte, (1872) já organizavam a primeira 

Igreja Presbiteriana na Capital baiana. (NASCIMENTO, 2005, p. 112). 

Posteriormente, vieram: Edgar McDill Pinkerton, Woodward Edmund Finley, John 

Benjamin Kolb e George Whitehill Chamberlain em 1892. Além da atuação marcante 

na Bahia, principalmente na Chapada Diamantina, de Willian A. Waddell e sua 

esposa Laura C. Waddell.  

No caso específico da missão civilizatória presbiteriana, três instituições 

deram suporte para o estabelecimento de seu projeto missionário em Wagner: a 

instituição religiosa, por intermédio da Igreja Presbiteriana de Wagner; a instituição 

hospitalar por intermédio do Grace Memorial Hospital e a instituição escolar através 

do Instituto Ponte Nova, do Instituto Bíblico Waddell e da Escola de Enfermagem 

Ponte Nova, anexa ao Hospital; a primeira escola formal nessa modalidade de 

formação profissional. Tomo somente o Instituto Ponte Nova como objeto de estudo, 

pois além de ser uma realidade vivida, tornou-se centro de referência educacional, 

tanto na disciplina quanto na qualidade do ensino. Possivelmente, direitos sociais 

como o direito à saúde e à educação, negligenciados pelo Estado brasileiro, foram 

proporcionados com efetividade pela referida Missão, sendo determinantes para a 

aceitação destes missionários por parte dos habitantes de Wagner, na sua maioria 

católicos.  

Como já foi dito, os missionários presbiterianos investiram em diversas vilas 

da província baiana, as quais foram os primeiros alvos das tentativas civilizatórias, a 

exemplo de Feira de Santana, escolhida por ser considerada uma das maiores vilas 

do interior baiano, responsável pela ligação com outras regiões da Província e 

também por ser um dos destaques na pecuária. Porém, por resistência de religiosos 

                                                 
5 A ação missionária foi organizada em Missão Norte, Central, e Sul.  
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católicos e das famílias mais influentes da cidade, os missionários são obrigados a 

procurar outras localidades. Apesar dessa rejeição, atuaram de forma rápida, 

organizando congregação e escola paroquial. Posteriormente, seguem pelo sertão 

baiano, chegando a Itaberaba, Lençóis, Palmeiras, Rui Barbosa, Morro do Chapéu, 

entre outras localidades, sempre construindo templo e uma escola paroquial anexa.  

O pano de fundo que motiva a construção deste trabalho está ancorado na 

compreensão acerca das práticas educativas instituídas num Instituto de renomado 

prestígio, intitulado Ponte Nova (IPN), bem como sua contribuição para o processo 

civilizador iniciado pelos presbiterianos na Chapada Diamantina.  

 

 

2.1 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Para buscar responder tal questão lancei mão do estudo de caso. Segundo 

Marli E. D. A. André e Menga Ludke (1984, p. 52) “a metodologia do estudo de caso 

é eclética, incluindo, via de regra, observação, entrevistas, fotografias, gravações, 

documentos, anotações de campo e negociações com os participantes do estudo”. 

Essa mesma autora utiliza-se dos estudos de Nisbert e Watt (1978) para reafirmar 

que  

 

[...] o estudo de caso é uma investigação sistemática de uma 
instância específica que poderá ser desde um evento, uma pessoa, 
um grupo, um programa até uma escola, uma instituição. (NISBERT 
e WATT apud ANDRÉ e LUDKE, 1984, p. 51).  

 

Como procedimento metodológico, adotei a análise de conteúdo de 

documentos. Optei por trabalhar com a pesquisa documental, porém, não deixei de 

considerar os depoimentos de atores envolvidos (ex-alunos e ex-professores) que 

atuaram no período em estudo. Uma consulta minuciosa ao acervo do Instituto 

Ponte Nova, também foi realizada, na qual analisei documentos oficiais da 

instituição, produzidos ao longo dos anos, os quais foram incorporados ao estudo 

conforme a necessidade. Dentre a variedade de material existente, analisei 

correspondências recebidas e expedidas, relatórios, avisos, prospectos, regimentos 

e estatutos, bem como o “Projeto Wagner” que visava, dentre outros objetivos, 
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revitalizar o Município por meio de atividades sócio-educativas. A análise de 

conteúdo (BARDIN, 1987) foi utilizada para classificar as práticas educativas, 

presentes nos documentos produzidos durante a atuação de educadores 

presbiterianos no referido Instituto. Este procedimento, conforme o autor, possibilita 

categorizar as informações contidas, tanto em documentos quanto nos depoimentos 

colhidos.  

A imposição de uma regra, valor, conduta não se efetiva de forma 

explicitamente vidente. Tal processo pode ser marcado por dinâmicas mais sutis, 

nas quais observam-se negociações e interações. Tanto o dominador quanto o 

dominado têm interesses. A partir de tais afirmativas passei a vislumbrar que as 

interações entre professores-missionários, os alunos e suas respectivas famílias, 

foram marcadas por acordos e negociações. De um lado havia uma explícita ação 

norte-americana de expansão política e cultural pelo Hemisfério Sul, incluindo o 

Brasil. Do outro, a necessidade de uma parcela significativa da população de 

modernização da sociedade e , principalmente, de educar seus filhos em escolas 

mais avançadas, com a utilização de métodos considerados modernos.  

No caso do IPN, muitas famílias passaram a se fixar na vila Ponte Nova que 

se formava após a presença dos missionários norte-americanos. A maioria se 

apresentava dependente da assistência social subsidiada pela Igreja Presbiteriana. 

Fato esse que levou muita dessas famílias a trabalhar junto à Missão Central, com o 

objetivo de receber ajuda para a saúde e educação dos filhos.  

Neste trabalho, opto por valorizar as falas dos atores envolvidos diretamente 

no caso do Instituto Ponte Nova “[...] por acreditar que cada sujeito convive e 

assimila a realidade das mais diversas formas” (BRANDÃO, 1995, p. 10). Por isso, 

me apropriei da entrevista para coletar relatos, vivências de ex-alunos e ex-

professores.  

A população pesquisada foi composta por 08 (oito) ex-alunos, sendo dois 

para cada década e 05 (cinco) ex-professores que estudaram e/ou trabalharam no 

Instituto no período pesquisado. A escolha dos informantes e do período pesquisado 

não ocorreu de forma aleatória. Esse número de testemunho foi escolhido levando 

em consideração o tempo que estudaram e /ou trabalharam no IPN, dois anos no 

mínimo. Além disso, levei em conta, como experiência, o meu envolvimento direto 

com a comunidade, aliado à minha participação durante as reuniões para 

organização dos festejos do Centenário do IPN, ocorrido em agosto de 2006.  
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A escolha do período pesquisado justifica-se também pela quantidade 

expressiva de relatos de ex-alunos/alunas e também de ex-professores/professoras 

que estudaram e trabalharam entre 1940 e 1970. Foram várias reuniões realizadas 

ao longo do ano de 2006, das quais participei como ex-aluna e voluntária da 

Comissão Organizadora. Dentre os seis encontros realizados, participei de três, 

bastante proveitosos para esse estudo, pois vários ex-alunos e ex-professores 

relataram espontaneamente vivências no Instituto, deixando explícito como ocorriam 

as interações/negociações, acordos, conflitos entre os professores e hoje, os ex-

alunos.  

Com base nos critérios de seleção dos informantes acima citados, o contato 

com eles ocorreu de forma direta. Depois de explicitar o objetivo da entrevista, 

perguntava-lhes se haveria disponibilidade por parte deles para conceder o 

depoimento. Certamente, devido ao fato de estar às vésperas das comemorações 

do Centenário do Instituto em agosto de 2006, pude realizar contato direto com 

grande parte dos entrevistados. O contato foi feito durante as reuniões para a 

organização da Semana IPN é 100 e nas visitas a Wagner. Ex-alunos e ex-

professores mostraram-se receptivos e interessados em colaborar com a pesquisa. 

Marcávamos um horário que fosse o mais adequado ao entrevistado e eu ia à sua 

casa ou em locais outros de livre escolha.  

Foram realizadas 13 (treze) entrevistas6. Os interlocutores permitiram a 

gravação das entrevistas e a eles foi confirmado por mim, que seria mantido o sigilo 

dos seus nomes. Ao longo do processo de coleta de dados, apesar do meu 

envolvimento com a temática e, principalmente, por se tratar de uma pesquisa 

qualitativa, percebi que não podemos ter idéias pré-concebidas, cristalizadas em 

relação à realidade que pesquisamos, mesmo sendo esta próxima de nós, 

pesquisadores. O estudo proporcionou também a percepção de que a realidade não 

pode ser concebida como experimento de laboratório. As lembranças dos que 

vivenciaram o Ponte Nova, proporcionaram-me elementos indispensáveis às 

                                                 
6
Todos eles, após explanação inicial da entrevista, afirmavam que não havia problema nenhum com a 
revelação de suas identidades mostrando-se interessados. Muitos se diziam lisonjeados em poder 
contribuir com meu estudo, até mesmo, terem a felicidade de reviver o tempo em que estudaram no 
Instituto Ponte Nova, fosse como ex-aluno (a) ou como ex-professor (a). a proximidade das 
comemorações do Centenário do IPN possivelmente os deixou entusiasmados para a realização da 
entrevista, que ocorreu justamente durante a “Semana IPN é 100”, evento que reuniu ex-alunos e 
ex-professores, bem como os atuais. Nesse caso, optei por denominá-los com nomes fictícios de 
origem bíblica.  
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análises desse trabalho. As questões formuladas, no Guia da Entrevista (APÊNDICE 

A), foram feitas baseadas em análises dos documentos disponíveis. Daí, procurei 

preencher lacunas capazes de esclarecer alguns dos meus questionamentos. A 

riqueza de informações expressa nos documentos analisados contribuiu de forma 

significativa para que eu pudesse elaborar um guia de entrevista de forma mais 

objetiva.  

Durante a realização das entrevistas pude perceber que muitos depoimentos 

foram cruciais para que eu pensasse a temática proposta. Outros, poucos não se 

mostraram relevantes. Mas, de modo geral, todas as perguntas e respostas foram 

fundamentais durante o processo de seleção das informações pertinentes ao 

objetivo dessa pesquisa.  

Certamente, a responsabilidade que teria para com os meus informantes e 

os cuidados que teria para utilizar, de forma fidedigna as informações a mim 

confiadas, era evidente. Todos os informantes, prontamente, autorizavam-me a 

gravação em fita K-7, inclusive cedendo-me cópias de alguns documentos de seus 

arquivos particulares, como por exemplo, fotos, prospectos, livros, entre outros.  

Para a coleta de dados foi utilizado um guia, semi-estruturado para o 

momento da realização das entrevistas. As questões foram elaboradas a partir do 

encadeamento de assuntos, seguindo uma ordem pré-estabelecida. A seqüência 

tinha início com questões ligadas à identificação dos informantes (nome, local de 

nascimento, número de irmãos), tanto para ex-alunos quanto para ex-professores. A 

partir daí, questões ligadas ao percurso escolar dos (as) entrevistados (as) eram 

introduzidas, seguidas pelo percurso dos missionários na região da Chapada 

Diamantina e no Município. E, por fim, a relação entre a escola, as famílias e os 

alunos.  

No início da entrevista, enfatizava a necessidade que tive de elaborar um 

roteiro, mas que este não deveria ser hermético, para que eles não se 

preocupassem com a seqüência, podendo falar como e quanto quisessem. A 

intenção era criar um clima descontraído, para que pudessem reviver o que 

vivenciaram durante o período em que atuaram e/ou estudaram no IPN. E isso 

aconteceu praticamente de forma espontânea. Todos falavam, ao final da entrevista, 

da alegria de poder voltar ao tempo de estudante e/ou de professor. Ao opinarem a 

respeito do roteiro da entrevista, afirmavam que a seqüência das perguntas levou-os 
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a rememorar, reviver o passado, que para eles foi muito frutífero, marcante em suas 

vidas. As entrevistas foram transcritas na íntegra, tendo o cuidado de fazê-las da 

forma mais fidedigna possível, reproduzindo os silêncios, os suspiros, risos e dando 

uma atenção especial à entonação de voz diante das lembranças de fatos 

marcantes, objetivando identificar o significado de tais expressões.  

Outros pesquisadores, ao estudarem a história da Missão Central em 

Wagner, a exemplo de Nascimento (2005, 2005a, 2005b) e Santos (2001), 

evidenciaram em seus respectivos trabalhos, a dificuldade encontrada para obterem 

documentos considerados necessários para seus trabalhos, além de não existir local 

apropriado para a memória documental da escola, pois o arquivo se encontra em 

condições impróprias para tal fim. Em campo, encontrei semelhante dificuldade, 

porque parte da documentação produzida no Instituto, desde a sua fundação, 

encontra-se em arquivos particulares de missionários que atuaram no Instituto e de 

suas respectivas famílias. Outra parte está espalhada em arquivos da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.  

Por isso, a necessidade que tive de complementar ou mesmo comparar as 

informações presentes nos documentos analisados com as vivências dos atores 

envolvidos. A este respeito, Vieira, Peixoto e Khoury (1995, p. 27) enfatizam que 

cabe ao pesquisador, atento às experiências dos agentes estudados, procurar 

vestígios outros que subsidiem as evidências, muitas vezes incompletas e 

imperfeitas. Assim, considerei as falas (depoimentos) dos colaboradores de extrema 

importância para esta pesquisa.  

Brandão (1995, p. 10), comentando as idéias de Bakhtin sobre o uso da fala, 

lembra que a palavra é o signo ideológico por excelência, pois como produto da 

interseção social, caracteriza-se, sobretudo, pela plurivalência. Por isso, é o meio 

privilegiado para a manifestação ideológica, pois retrata as diferentes formas de 

significar a realidade, segundo vozes, pontos de vista daqueles que empregam.  

Por se tratar de uma pesquisa que prioriza uma abordagem histórica da 

ação educativa de educadores-missionários, alunos e suas respectivas famílias, na 

Chapada Diamantina, acredito que os autores envolvidos são elementos 

indispensáveis, quando pretendemos realizar estudos nessa direção. Retomo ainda 

os estudos de Vieira, Peixoto e Khoury (1995, p. 11) para evidenciar como esses 

autores compreendem a pesquisa histórica. Para eles, quando analisamos a história 

como vivência, recuperamos a ação dos diferentes grupos que nela atuam, além de 
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possibilitar-nos entender porque o processo toma um rumo e não outro.  

Ao analisar a fala dos colaboradores desse trabalho, somada à análise de 

conteúdo de documentos produzidos pelo IPN ao longo dos anos, obtive elementos 

mais concretos para relacioná-los aos documentos em análise. Com efeito, pude 

analisar as interações – negociações, acordos, conflitos – entre professores-

missionários, alunos e suas respectivas famílias. 

No que se refere às práticas educativas, compreendidas como toda ação 

deliberada para alcançar determinados fins, previamente definidos, identifiquei 

aquelas capazes de constituir mudanças de comportamentos, de hábitos, de 

costumes, resultantes das interações diárias entre educadores-missionários, os 

alunos e suas respectivas famílias. A escola é, em nossa sociedade, uma das 

principais responsáveis pela socialização e pela condução do comportamento moral 

dos estudantes. Nesse sentido, é a segunda instância responsável pela realização 

desses objetivos Por isso, são utilizadas estratégias, as mais variadas possíveis, 

para cumprir seu papel de socialização e, nesse caso, de disciplinamento. No que se 

refere a essas práticas educativas escolares, tomei como base teórica para sua 

análise, os estudos de Ramalho (1976), Hack (2000), Mclaren (1991), Bourdieu e 

Passeron (1992).  

Pesquisas realizadas sobre a ação educativa protestante apontam lacunas 

sobre análises do cotidiano escolar de instituições educativas confessionais em 

nosso país. Diante disso, esse estudo pode proporcionar um olhar mais atento às 

relações estabelecidas no cotidiano de uma, dentre várias instituições confessionais 

existentes e ainda em funcionamento.  

Ao longo dessa pesquisa, deparei com uma realidade bastante incômoda, 

isto é, a forma inadequada de conservação dos documentos existentes no IPN. Vale 

ressaltar que não é por falta de espaço físico, mas por questões financeiras. Ao 

longo dos anos, o mobiliário e equipamentos utilizados pela escola, tais como 

carteiras, máquina de tipografia, mesa do diretor, telefone, aparelho de som, 

aparelho de rádio-amador, acervo bibliográfico produzido e organizado pelos 

missionários, material pedagógico como aparelho reprodutor masculino/ feminino, 

aparelho circulatório, respiratório, corpo humano, órgãos auditivos, visuais, coração, 

pulmão, crânio, materiais que compunham o laboratório de Ciências Naturais, 

Química e Física, estão desaparecendo ou estão em locais inapropriados. Essa é a 

situação em que se encontra todo o acervo da escola. Como o IPN não pertence 



 

 

28 

mais à Missão Presbiteriana do Brasil, pois desde o ano de 1982, o Estado é o 

responsável direto pela sua administração, acredito que este precisa agir para que 

não se perca parte significativa da História da Educação Baiana.  

Um outro fato que merece destaque é a ausência de alguns documentos. 

Parece-me proposital a retirada de parte destes dos arquivos do IPN que, 

certamente, deixam vestígios, evidenciam mais explicitamente a “trama” dessa 

Missão. Isto se coaduna com as reflexões de Vieira; Peixoto e Khoury (1995, p. 27) 

quando analisam as relações de poder existentes entre os que produzem a história e 

os que participam como meros espectadores, ou, no máximo, meros figurantes. Para 

tais autores, faz parte do exercício do poder ocultar a diferença, a contradição, 

decidindo o que deve ser lembrado e, em contrapartida, o que deve ser esquecido.  

Este trabalho, possivelmente, contribuirá para a História da Educação 

brasileira e baiana, pois resgata a memória de uma instituição educacional 

confessional protestante, pioneira na região da Chapada Diamantina, uma das mais 

antigas do interior baiano.  

 

 

2. 2. O UNIVERSO DA PESQUISA: o locus e os sujeitos/ atores 

 

 

Foram realizadas 13 entrevistas com ex-alunos e ex-professores que 

estudaram e/ou trabalharam no IPN durante o período em estudo (1940-1970), com 

faixa etária entre 40 e 75 anos. O grau de escolaridade dos informantes varia entre 

2º e 3º graus completos. O período de estudo varia entre 02 e 10 anos.  

Segue abaixo uma caracterização mais geral dos treze colaboradores desse 

trabalho contendo dados sobre idade mínima e máxima, tempo mínimo e máximo de 

estudo, o tempo de estudo no IPN, mínimo de dois anos, a profissão, inclusive a 

atividade atual.  
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 EX-ALUNOS (AS): EX-PROFESSORES (AS) 

IDADE (40-74 ANOS) (62 – 75 anos) 

ESCOLARIDADE 

3º grau completo – 04 (sendo 

todos do sexo masculino) 

2º grau completo – 04 

(sendo 03 mulheres e 01homem) 

3º grau completo – 02 

(sendo 01 homem e 01 

mulher) 

2º grau completo – 03 

(mulheres) 

TEMPO DE 

ESTUDO/TRABALHO 
(02 – 09 anos) 

 

(03-23 ANOS) 

 

PERÍODO (1943-1978) (1940-1970) 

PROFISSÃO 

Professor (a) –05 

(sendo 03 mulheres) 

Auditor Fiscal – 03 (todos 

homens. Sendo que destes, um 

cursou Engenharia Agronômica e 

apenas 01 era professor). 

 

Professor (a) – 05 

Pastor – 01 

Evangelista – 01 

OCUPAÇÃO ATUAL 

 

Aposentado – 06 

Professor em exercício – 01 

Auditor Fiscal em exercício – 01 

 

Aposentado –02 

Professora em Exercício – 

03. 

Destes, há 01 Pastor; 01 

Evangelista/Missionária 

católica e 01 Presbiteriana 

  Quadro 1 - Os Sujeitos da Pesquisa (Idade, Escolaridade, Tempo de Estudo/Trabalho, 
Período, Profissão, Ocupação Atual).  

  Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevis tas. 
 

Quanto à escolaridade e profissionalização dos colaboradores, além de 

obterem formação secundária no IPN, muitos deram continuidade à formação 

profissional. Quatro dos ex-alunos obtiveram formação superior, fato esse 

relevante para a sua ascensão econômica e social. Os homens, em sua maioria, 

observo que seguiram carreiras profissionais ligadas à administração e 

contabilidade. Já as ex-alunas, atuaram no magistério público e duas delas, como 

missionárias, sendo uma católica e outra presbiteriana.  

Consta a seguir um desdobramento do quadro acima com características 

dos ex-alunos entrevistados. 
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EX-ALUNOS – DÉCADA DE 1940 

MARCOS, 74 anos, Auditor Fiscal aposentado 

REBECA, 68 anos, Professora Aposentada 

 

EX-ALUNOS – DÉCADA DE 1950 

RUTE, 72 anos, Professora Aposentada 

PEDRO, 67 anos, ex-Professor e Auditor –Fiscal aposentado (Ciências 

Contábeis) 

 

EX-ALUNOS – DÉCADA DE 1960 

MADALENA, 66 anos, professora aposentada, ex-primeira-dama do 

município de Wagner 

MATEUS, 63 anos, professor aposentado (Eng. Agrônomo) 

 

EX-ALUNOS – DÉCADA DE 1970 

JOÃO, 40 anos, Auditor Fiscal em exercício, Administrador e empresário.  

PAULO, 58 anos, professor em exercício, pedagogo e pequeno empresário.  

 A seguir, apresento dados sobre a trajetória escolar e profissional 

dos ex-professores contratados.  

 

EX-PROFESSORES 

MARIA, 75 anos, professora e atualmente escritora. Mudou-se ainda 

criança da cidade de Palmeiras com sua família, já convertida ao presbiterianismo 

para Wagner, em busca de saúde e de educação. Conta que na época, seu pai 

encontrava-se muito doente e, aliado a isso, precisava educar seus sete filhos. 

Por intermédio da família Catalá, seus pais conseguem mudar-se para Wagner e 

trabalhar para a Missão. Seu pai como sapateiro e sua mãe lavadeira.  

Toda sua formação aconteceu no IPN. Quando concluiu os seus estudos, 

na década de 1941, ela foi imediatamente convidada pela Missão para trabalhar 

em Anápolis (Go), e tornou-se professora no IPN. A sua brilhante trajetória 
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escolar fez com que logo fosse convidada a trabalhar como professora por mais 

de cinco décadas. Foi com esse emprego que passou a assumir parte das 

despesas com os estudos dos irmãos mais novos.  

Apesar de declarar ser de uma família humilde e de seus pais 

trabalharem para a Missão, afirma que nenhum dos irmãos foi beneficiado com 

bolsa de estudo. Apenas um dos seus irmãos conseguiu uma bolsa, já ao final 

dos estudos por intermédio da família Catalá, particularmente de Basílio Catalá 

que na época era deputado estadual. Esse fato Maria recorda com certa 

indignação, pois alega que algumas famílias não convertidas e com poder 

aquisitivo que poderiam custear os estudos dos filhos, foram beneficiadas com 

bolsa. Maria lembra ainda que apesar das dificuldades financeiras vividas durante 

sua vida escolar, conseguia destacar-se dos demais colegas de turma nos 

estudos e também nos esportes.  

Sua trajetória no IPN, como aluna e posteriormente como professora, fez 

com que acumulasse conhecimento vasto sobre a Missão Central e sobre a 

atuação de vários missionários. Possivelmente, sua relação com os missionários 

era próxima, pois demonstrou ter influência nas decisões na vida de muitos 

alunos e também nos destinos de funcionários e das famílias. Além de atuar como 

professora exerceu a função de diretora e vice-diretora no IPN.  

Durante a programação das comemorações do Centenário, Maria lançou 

seu livro Ponte Nova: construindo o futuro olhando no retrovisor, com a presença 

e participação de seus ex-alunos. Ela foi escolhida patronesse da festa. Essa 

homenagem justifica-se pelos anos de trabalho dedicados à educação no IPN.  

RAQUEL, 63 anos, professora, poetiza e atualmente vice-diretora do IPN. 

Obteve também formação integral no IPN e logo que concluiu os estudos 

secundários foi convidada por um médico que atuava junto à MBC para atuar na 

Vila de Cachoeirinha como professora primária. Tempos depois atuou no IPN 

como professora das disciplinas Literatura, Redação e Língua Portuguesa. 

Atualmente, atua como vice-diretora do IPN. Raquel possui grande admiração 

pelas poesias do poeta cearense, Patativa do Assaré e do baiano Castro Alves, 

além da grande admiração que reserva aos discursos do jurista baiano, Rui 

Barbosa. O fato de ter morado em cidades da Chapada Diamantina, a exemplo de 

Andaraí e Utinga e desenvolver atividade missionária católica, em diversas 

comunidades da Região, a faz conhecedora dos “causos da Chapada”. Após sua 
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aposentadoria, retorna ao IPN onde exerce cargo de vice-diretora.  

JOSÉ, 69 anos, pastor presbiteriano e professor. José era, certamente, o 

“tipo ideal” para os missionários. Um jovem disposto a seguir seus ensinamentos. 

Declara ser “de origem paupérrima”, por isso se considera privilegiado. Acredita que 

a sua condição atual só foi possível por causa dessa missão divina. Para José os 

presbiterianos foram portadores da civilização no sertão baiano e sem eles não teria 

chegado até onde chegou. É oriundo da cidade de Barra, na Bahia, tendo vindo para 

Wagner estudar no Instituto Bíblico Waddell. Teria sido “escolhido” pelo pastor de 

sua congregação porque mostrou-se “vocacionado7” para o trabalho evangelizador. 

Segundo Weber (1996) a partir desse conceito de “vocação” o protestantismo 

organizou seu dogma central. Para todos os ramos do protestantismo a única forma 

de viver aceitável para Deus não estava na superação da moralidade secular pela 

ascese monástica, mas seria através do cumprimento e valorização do trabalho 

cotidiano imposta ao indivíduo. Inevitavelmente, atribuíram significado religioso ao 

trabalho. O conceito de vocação, nessa concepção, foi desenvolvido inicialmente por 

Lutero, na primeira década de sua atividade reformadora e em seguida por Calvino. 

A única forma de o homem satisfazer a Deus seria através do cumprimento de seu 

trabalho. Agindo assim, somente ele estaria agindo conforme a vontade divina (p. 

53).  

José conta que quando concluiu os estudos no IBW foi convidado pela 

Missão a seguir carreira teológica. Para seus idealizadores, o Instituto Bíblico 

Waddell estava alcançando mais um de seus objetivos: formar evangelistas e 

descobrir entre os estudantes os “vocacionados” para o trabalho teológico. Quando 

terminou seu curso no Seminário Presbiteriano de Recife (PE), atuou em Wagner, 

sendo também professor e diretor do IPN na década de 1970.  

ESTER, 68 anos, professora e evangelista. Ela saiu de sua cidade, Muritiba 

na Bahia, para ir pra Wagner estudar no Instituto Bíblico Waddell no ano de 1959. 

Depois de constituir família em Wagner, retoma seus estudos; faz supletivo e conclui 

o curso secundário em magistério no IPN. Anos depois, passa a ser professora de 

Religião, pois sua formação de evangelista no Instituto Bíblico Waddell (IBW), 

garantia-lhe respaldo para tal. Para Éster, além de o pastor de sua cidade perceber 

                                                 
7 Para Weber (1996) não há dúvida de que nas palavras alemã “Beruf” e na inglesa “Calling” exista 
conotação religiosa de que o termo “vocação” designe tarefa ordenada ou pelo menos, sugerida por 
Deus para cumprirmos um plano de vida, numa determinada área de trabalho (p. 52-53).  
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nela “vocação” para a vida religiosa, somada ao poder de “um direcionamento 

divino” consegue bolsa para estudar no IPN.  

Lembro-me que ela foi minha professora de Religião e também quando 

adolescente, freqüentava a Igreja Presbiteriana de Wagner aos domingos e ela era 

uma das professoras evangelizadoras na Escola Dominical. Atualmente, continua 

freqüentando a Igreja local, onde atua como professora evangelizadora e como 

responsável pelo coral. As apresentações do referido coral, os cânticos durante os 

cultos são acompanhados por ela ao piano. Essa sua habilidade como maestrina e 

instrumentista torna-a responsável até hoje pelo coral e pelos cânticos durante os 

cultos.  

SARA, 74 anos, professora universitária em Brasília. Apesar de ouvir falar a 

seu respeito ao longo dos anos em que vivi em Wagner, apenas tive oportunidade 

de conhecê-la pessoalmente durante as comemorações do Centenário. A entrevista 

aconteceu na casa de uma de suas irmãs que mora em Wagner. Sara foi aluna entre 

1945 e 1951. Ela foi a primeira de sua família a estudar no IPN. Em seguida, seus 

seis irmãos também passaram a estudar neste Instituto.  

Após concluir os estudos, passou a atuar como professora a partir de 1952. 

Com seu salário, passou a custear os estudos dos irmãos mais novos. Esse era fato 

comum no IPN: ao passo que os mais velhos concluíam os estudos, passavam a 

atuar no Instituto, geralmente como professor (ora) e pagar os estudos dos irmãos 

mais novos. Em outros casos, a própria Igreja ou cidadãos norte-americanos 

custeavam os estudos de alunos considerados carentes, sempre mantendo a 

identidade do provedor no anonimato.  

Para Sara, um de seus desafios, como professora, foi trabalhar como 

professora de Francês. Enfatiza que não tinha clareza do que estava fazendo 

naquele momento. Por isso, passou a reproduzir o que sua ex-professora fazia. Ela 

conta que após ser convidada para ser professora primária no IPN, o missionário 

norte-americano, Jaime Wright chegou em sua casa com todo o material de Francês 

para ela ser a próxima professora. Aceitou tal desafio, apesar de saber que o seu 

conhecimento não passava das aulas que tivera durante o tempo em que estudou. 

Anos mais tarde, a legislação educacional exige regularização dos professores que 

não tinham formação em determinadas disciplinas que lecionavam. Por causa da tal 

exigência, o Estado, bem como a Missão resolvem promover cursos de 

aperfeiçoamento para atender aqueles professores nessa condição. Com isso, foi 
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fazer uma prova, um teste para ser autorizada a lecionar Francês, concorrendo com 

dois franceses. Lembra que nessa avaliação só perdeu para os franceses na parte 

de conversação. Sara afirma que traz essa ilustração não para se exaltar mas, para 

evidenciar como os professores de Ponte Nova eram respeitados, obtinham 

formação sólida.  

Sara enfatiza que os professores queriam imitar o modelo americano em 

tudo. Esse seria um dos motivos para que os professores formados em Ponte Nova 

conseguissem se destacar sempre por onde passavam. Para ela o fato de não 

possuir Graduação e fazer seleção para um curso de Pós-Graduação na 

Universidade Católica de São Paulo em Orientação Educacional, sendo a 1ª 

colocada, justifica essa educação pretendida pelos americanos. 

Foi para São Paulo fazer esse curso de Pós-Graduação, especializando-se 

em Orientação Educacional. Em seguida, volta para Wagner em 1960 e fica até 

1964. No ano seguinte, é convidada pela Missão a atuar em Anápolis – Goiás. 

Atualmente é professora universitária em Brasília, onde reside há muitos anos.  

Lembra que sua mãe, a quem define como uma mulher extraordinária e 

determinada, morou com uma família influente de Lençóis. O marido era médico e a 

esposa pertencia a mais alta elite intelectual da cidade. Por conviver nesse meio, 

conta que sua mãe valorizava demais o conhecimento, a instrução. Por isso, 

sonhava com a educação dos filhos.  

Não era bolsista. Mas no final, sua família passou por dificuldades 

financeiras a ponto de acumular uma dívida na escola com algumas mensalidades 

atrasadas. Sabendo dessa situação, o diretor anunciou à sua família que alguém 

resolveu o problema ao quitar a dívida. Alguém que até hoje ela afirma não saber. O 

diretor da época, Jaime Wright, declarou uma vez que seria um amigo de sua 

família. Mas não revelou sua identidade.  

Quando consegue se matricular no IPN, deveria ir para a 4ª série primária. 

Mas por conta própria, achou que deveria ficar na 3ª série, acabou cursando a série 

que pretendia. Isso é revelado com muito humor.  

Percebi em Sara sua gratidão para com a Missão Brasil Central, pois sua 

trajetória escolar e profissional, de seus irmãos, foi em grande parte, subsidiada pela 

referida Missão. Isso é possível identificar quando ela enfatiza a qualidade do ensino 

e os exemplos considerados indispensáveis para a sua formação. A qualidade da 

formação profissional enfatizada por Sara e proporcionada pela Missão através do 
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Instituto Ponte Nova e demais instituições espalhadas pelo país pode ser perceptível 

nos depoimentos de seus ex-alunos e moradores antigos de Wagner que, ao 

reencontrá-la, não lhes poupam elogios.  

Outras características dos ex-professores que são, certamente, importantes 

de serem destacadas encontram-se ainda na página a seguir: 
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IDENTIFICAÇÃO MARIA RAQUEL JOSÉ ESTER SARA 

IDADE 75 anos 63 anos 69 ANOS 68 anos 74 anos 

ANO DE 

INGRESSO 1940 a 1950 1958 a 1964 1957 a 1963 
1959 a 1961 

e 
1945 a 1951 

TEMPO DE 

ESTUDO 
10 anos 08 anos 07 anos 03 anos 06 anos 

TEMPO DE 

TRABALHO 

1951 a 1995 

56 anos 

Atuava como 

professora 

colaboradora com 

disciplinas de Ed. 

Artística, Língua 

Portuguesa e  

Literatura. Até a 

presente data, atua 

como vice-diretora 

do IPN depois que 

se aposentou 

------------ 25 anos 1952 a 1964 

PROFISSÃO Professora Professora 

Professor, ex-

diretor do IPN e da 

escola Agrotécnica 

de Wagner e 

Pastor 

Presbiteriano 

Professora e 

Evangelista pelo 

Instituto Bíblico 

Waddell que 

funcionava 

anexo ao IPN 

Professora 

Universitária em 

Brasília 

N
ÍV
E
L
 

S
Ó
C
IO
E
C
O
N
Ô
M
IC
O
 

D
A
 F
A
M
ÍL
IA
 

Muitas dificuldades 

financeiras. Os pais 

trabalharam para a 

Missão como 

lavadeira e 

sapateiro. 

Proprietário de 

terras; Agricultor 

Agricultores. 

Segundo afirma, de 

origem paupérrima. 

Pequenos 

agricultores 

Pequenos 

agricultores 

OPÇÃO 

RELIGIOSA ATUAL 
Presbiteriana Católica Presbiteriana Presbiteriana Presbiteriana 

ORIGEM 

RELIGIOSA 

Católica. Com a 

chegada dos 

missionários na 

cidade de 

Palmeiras, os avós 

se convertem ao 

presbiterianismo 

Católica Católica Católica Católica 

CIDADE DE 

ORIGEM 
Palmeiras-Ba Wagner Irecê-Ba Muritiba-Ba Lajedinho-Ba 

Quadro 2 – Caracterização dos Informantes (ex-professores) que atuaram no IPN durante o 
período em estudo (1940-1970).  

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas. 
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Famílias de origem religiosa: Católica 08 

Famílias de origem religiosa: protestante ----- 

Total  08 

     Quadro 3 – Origem religiosa das famílias dos ex-alunos. 
     Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.  
 

Antes da presença dos missionários na Região, as famílias dos ex-alunos 

eram predominantemente católicas.  

 

Famílias de origem religiosa: Católica 05 

Famílias de origem religiosa: protestante ----- 

Total  05 

     Quadro 4 – Origem religiosa das famílias dos ex-professores.  
      Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.  
 

O mesmo acontece com a origem religiosa das famílias dos ex-professores, 

todas de origem católica. Um dos motivos é certamente o fato de a Região da 

Chapada Diamantina estar sob o jugo da hegemonia católica, durante quase todo o 

século XIX e início do século XX.  

 

Opção religiosa: Católica 05 

Opção religiosa: Protestante/presbiteriana 03 

Total  08 

     Quadro 5 – Opção religiosa atual dos ex-alunos. 
     Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.  
 

Apesar da investida presbiteriana através da educação, saúde e religião, 

observo que não há uma conversão maciça. Dentre os oitos ex-alunos, três são 

convertidos. Os outros cinco já freqüentaram e/ou freqüentam a Igreja Presbiteriana 

esporadicamente.  
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Opção religiosa: Católica 02 

Opção religiosa: Protestante/presbiteriana 03 

Total  05 

     Quadro 6 – Opção religiosa atual dos ex-professores. 
      Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.  
 

 

É importante lembrar que apesar de as famílias serem todas de origem 

católica, com a presença dos missionários presbiterianos, algumas se convertem 

ao protestantismo, especialmente ao presbiterianismo, principalmente no caso 

das mães e de seus respectivos filhos/ filhas. Há que se levar em consideração 

que geralmente as mães se mudavam com os filhos/ filhas para Wagner em 

busca de educação e saúde, e os pais permaneciam em seus locais de origem 

para prover o sustento. Essa situação pode ter sido crucial para que um maior 

número de conversão ocorresse entre as mães. Em outros casos, era a família 

toda que mudava e passava a instalar comércios na cidade. Somente duas das 

professoras mantém opção religiosa de origem católica, sendo uma missionária.  

Variados documentos foram analisados neste trabalho: 
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DOCUMENTO DATA DO DOC. ORIGEM/FONTE 
OBSERVAÇÃO 

Prospecto do IPN 

1942 Arquivo particular da 
autora.  

Documento cedido por ex-aluno 
do IPN e também um dos 
Informantes. Contém informações 
a respeito dos princípios e 
fundamentos da educação 
protestante, bem como 
informações sobre as práticas 
educativas, as atividades diárias, 
as condições estruturais e 
pedagógicas, entre outras.  

1. Regimento Interno do IPN 
2. Regimento da Associação de Pais e 
Mestres 
3. Regimento Interno da Cooperativa 
Banco Escolar Alfred Waddell 

1960; 1961; 1963; 
1975;  
 
1970 

Arquivo do IPN Apresenta dados sobre os 
fundamentos da educação, as 
práticas educativas, as normas e 
regras de modo geral.  

Estatuto do IPN 1961 Arquivo do IPN Idem ao Regimento. 

Decálogo do Estudante s/d Arquivo do IPN  

Correspondências Recebidas 

Doc.01: 21/01/1961 
Doc. 02: 06/03/1961 
Doc.04: 28/09/1960 
Doc. 08:06/05/1961 
Doc.09: 14/09/1961 

Doc.10: 23/08/1961 

Doc. 11: 26/05/1961 
Doc.14: 26/12/1961 

Arquivo do IPN Contém informações a respeito 
da MBC, dos propósitos dos 
missionários e sua relação com a 
comunidade e as famílias.  

Relatórios 
1. Missão Presbiteriana do Brasil ao 
Conselho Inter-Presbiteriano; 
2. Associação de Ex-alunos; 
3.Relatório Anual Instituto Ponte Nova 

 
1964 
 
 
1959; 
1961; 1962 

Arquivo do IPN Apresenta informações sobre a 
atuação da MBC na região, a 
relação entre os educadores- 
missionários e a comunidade de 
modo geral, assim como a 
atuação dos professores 
formados no IPN.  

Letra Hino do IPN 

s/d  Arquivo do IPN Letra de autoria do Ex-aluno do 

IPN – Wilson Sá Teles. 

Fotos: IPN, auditório, internatos  – 
feminino e masculino – Centenário, 
desfile cívico do Centenário, ex-
alunos, famílias de ex-missionários, 
entre outras.  

 Arquivo particular da 
autora 

Constam também fotos cedidas 
por colaboradores desse trabalho.  

Livros: 
Ponte Nova para a Vida: lembranças 

do colégio;  

DOURADO, Adalvo Nunes. 
 
2. Ponte Nova: construindo o futuro 
olhando no retrovisor; 
ALMEIDA, Belamy Macedo de.  
 
3. Recordando Ponte Nova;  
SANTOS, Maria Neta Félix Neta dos 

 
1999 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
2006 

Arquivo Particular da 
Autora 

Ex-aluno do IPN – Década de 
1946 
 
 
Publicado durante as 
comemorações do Centenário –  
Ex-aluna e ex-professora do IPN 
 
Ex-aluna do IPN, moradora da 
cidade de Iraquara-Ba. Livro 
publicado durante as 
comemorações do Centenário – 
Ex-aluna do IPN 
 
Em tais publicações estão 
registradas  as memórias de ex-
alunos e ex-professores sobre 
suas vivências no IPN.  

Relação dos Professores do IPN – 
cursos: ginásio, primário e bíblico 

Estatuto e 
Regimentos do IPN: 
1941, 1943; 1959 

 

Arquivo do IPN  

Quadro 7 – Lista dos Documentos Analisados.  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos documentos utilizados nesse estudo. Arquivo do IPN e  
Particular. 
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Neste capítulo, procurei pontuar minha trajetória com a pesquisa, o 

problema, bem como os aportes metodológicos, dos quais lancei mão neste estudo. 

A seguir, no segundo capítulo, teço considerações sobre os conceitos chaves que 

fundamentam a análise e meu entendimento sobre estes.  
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3 CAPÍTULO II - EDUCAÇÃO PROTESTANTE 

 

 

3.1. A “MISSÃO” DE “CIVILIZAR” 

 

 

Sabe-se que o protestantismo se constituiu não só como um movimento 

religioso, mas como movimento político, econômico e cultural, pois foi responsável 

por introduzir novos valores, diferentes daqueles veiculados na sociedade européia 

do século XVI e XVII. No caso brasileiro, o protestantismo também é responsável 

por provocar tais mudanças, diferenciando-se das introduzidas pelos católicos 

portugueses.  

Os protestantes americanos, ao chegarem em nosso país a partir do século 

XIX, encontram cenário propício para sua instalação; mesmo sofrendo perseguições 

do clero católico que via nestes ameaça direta à sua hegemonia religiosa. O projeto 

de expansão religiosa protestante no Brasil estava atrelado à criação de escolas. 

Isso era justificado devido ao alto índice de analfabetismo, tanto na capital quanto no 

interior do país. Porém, o objetivo de criar escolas estava diretamente ligado à 

disseminação indireta de uma civilização cristã protestante nos moldes 

presbiteriano, metodista, batista.  

No entanto, as instituições confessionais protestantes não visavam atingir a 

todas as camadas da sociedade brasileira. Ao contrário do que Osvaldo H. Hack 

(2000, p. 59) afirma, eles não estavam abertos a todas as classes sociais, as 

escolas americanas objetivavam infiltrar-se o mais rapidamente entre a elite nacional 

para divulgar seus valores, não só os espirituais, mas também os políticos e 

culturais. Essas escolas recebiam estudantes, em sua maioria católicos, além dos 

filhos de imigrantes europeus e americanos.  

Os professores missionários atuavam de forma intensa de modo que a 

cultura, os valores americanos e seu sistema pedagógico fossem apreendidos pela 

elite brasileira. Muitos desses missionários aproximavam-se de figuras ligadas à 

política nacional. Um exemplo desse foi a aproximação ocorrida entre políticos 

liberais e republicanos no Sudeste do país, a exemplo de Campos Salles, Souza 

Aranha, Rangel Pestana, dos irmãos Moraes Barros, dos Deputados Aureliano 
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Cândido Tavares Bastos e do Ministro brasileiro na época, Joaquim Maria 

Nascentes de Azambuja, ambos defensores do sistema educacional americano, 

considerado avançado, baseado no pragmatismo reinante nos Estados Unidos 

(MARTINS; CARDOSO, 2005, p. 5). Os liberais se tornavam não só defensores do 

sistema pedagógico como também colaboradores e incentivadores da implantação 

de escolas protestantes no país, pois os missionários apresentaram uma pedagogia 

moderna nos moldes das escolas nos Estados Unidos.  

No século XIX, o Brasil vivia um contexto de mudanças sócio-políticas e 

econômicas. Na época, havia também, descontentamento da prática educacional 

praticada pela igreja Católica por parte da elite regional, republicana, seduzida pelos 

ideais liberais, europeu e norte-americano. Muitos filhos de grandes fazendeiros, 

políticos, entre outros personagens do cenário social e político que iam estudar na 

Europa, chegavam defendendo os ideais liberais, iluministas, positivistas vividos 

nesses países, principalmente a França. Tal elite estava disposta a implantar o 

“progresso”, a “modernização” no país, transplantar a “civilização” vivenciada nos 

países europeus e, nesse caso, a norte-americana.  

De um lado, as escolas dirigidas geralmente por religiosos católicos, não 

mais atendiam a essas novas aspirações. Do outro, os norte-americanos estavam 

interessados em expandir sua economia, sua cultura a partir dos novos avanços 

capitalistas vivenciados em seu país no início do século XIX. Para Sellaro (1987 

apud SANTOS, 2001, p. 22) foi através da educação que o protestantismo histórico 

direcionou sua estratégia de ocupação e dominação cultural em terras brasileiras. A 

implantação de uma missão dava-se acompanhada sempre da construção de uma 

escola.  

Os colégios protestantes, instalados em quase todos os estados brasileiros, 

tornaram-se atração entre as elites nacionais e modelo para as reformas que foram 

acontecendo na legislação educacional (Barbanti, 1977; Hack, 2000; Mesquida, 

1994; Clark, 2005; Nascimento 2005, entre outros). Uma das atrações era, sem 

dúvida, a estrutura física, através de sua arquitetura imponente, considerada 

moderna, assemelhando-se aos casarões das fazendas do sul dos Estados Unidos; 

o mobiliário adequado às necessidades educativas, com carteiras individuais, 

materiais didáticos, de laboratório, equipamentos para a prática de esportes.  

Somado a isso, a implantação de um sistema misto de ensino, de uma 

educação técnica, científica e prática, capaz de, não só atender às necessidades da 
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época, mas, sobretudo, proporcionar sólida formação profissional; a adoção de 

métodos modernos de ensino, a exemplo do método intuitivo, indutivo ou lições de 

coisas, foi crucial para sua aceitação entre os liberais republicanos mais influentes. 

A educação estava fundamentada na pedagogia proposta pelo educador suíço 

Johann H. Pestalozzi, do alemão F. Froebel e do norte-americano J. Dewey, os 

quais defendiam a educação baseada em ensinamentos teórico-práticos imbuídos 

dos valores liberais, culturais e do modo de vida norte-americano (o american way of 

life).  

Quando os americanos começam a organizar escolas, geralmente nos 

grandes centros urbanos, essas passam a se destacar das poucas instituições 

existentes. Não somente a arquitetura mas, sobretudo, o seu modelo pedagógico, 

que passa a ser visto como educação de vanguarda. As educadoras e educadores 

missionários tiveram total liberdade para elaborar o currículo dessas instituições, 

tendo em vista as “necessidades” apontadas por seus idealizadores, pois não existia 

no país uma legislação educacional que instituísse normas e regras para esse fim.  

Este fato permitiu que as escolas protestantes tivessem liberdade de 

organizar seu próprio currículo, seriado, progressivo e diversificado, incluindo 

matérias científicas e profissionalizantes. A educação oferecida nesses colégios 

tinha por objetivo proporcionar sólida formação intelectual, moral e cívica, por meio 

de práticas educativas tidas como inovadoras como, por exemplo, combate aos 

vícios (álcool, fumo, tabaco, bem como jogos de azar); prática de esportes capazes 

de instituir regras de higiene, saúde e valores; atividades extracurriculares, culturais 

e cívicas como o teatro, grêmio, coral, entre outras capazes de absorver as regras 

restritivas de diversão, os modos de falar e comportar-se em público, as formas de 

administração, finanças, o trabalho intenso, a poupança regular e a acumulação de 

capital; exigência de estudo regular, capaz de proporcionar hábitos de leitura e 

estimular o intelecto, entre outras (MARTINS; CARDOSO, 2005, p. 6). 

Assim, o imperialismo na sua forma mais sutil, a cultural, implantava pela via 

religiosa as raízes de uma civilização que se intitulava digna de ser imitada pelos 

povos, principalmente seu modelo político-democrático e econômico, 

conseqüentemente seu modo de vida. Enfim, intuitos messiânicos, redentores como 

principal meio de mudança na sociedade e na mentalidade do povo brasileiro. 

Apesar do interesse dos protestantes pela educação ser explícito desde a 

origem desse movimento em nosso país, havia, internamente, um grande debate em 
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torno do projeto evangelizador atrelado ao projeto educacional. Existia posições 

divergentes entre as lideranças religiosas no país. Os líderes religiosos pertencentes 

à Missão Norte acreditavam que, além da evangelização feita nas escolas 

dominicais, deveriam oferecer formação escolar. Contrários a este grupo, os da 

Missão Sul defendiam a idéia de que o projeto evangelizador atrelado ao 

educacional, desprenderia recursos financeiros e humanos, causando assim o 

distanciamento do seu objetivo primeiro, a obra missionária. Os impasses gerados 

por tais posições causaram mais tarde manifestos públicos contrários, inclusive 

algumas dissidências. O que resultou na divulgação de um protesto coletivo: um 

grupo de pastores brasileiros assinou documento evidenciando sua posição:  

 

[...] a educação segue a evangelização e não a evangelização a 
educação. Ademais, a experiência nos ensina que as grandes 
quantias derivadas da evangelização e despendidas na construção 
de grandes colégios prejudicam a Causa e retardam o seu 
progresso. A pátria brasileira jamais será evangelizada pelos 
colégios (CABTREE, 1962 apud HACK, 2000, p. 63). 
 

Percebo que um dos motivos que mais preocupava aqueles que se 

posicionavam contrários ao projeto educacional era a questão financeira. Clark 

(2005) também aponta essa preocupação em sua pesquisa quando expõe a posição 

do grupo contrário ao projeto educativo. Este propunha que fossem criados mais 

seminários para a formação de líderes religiosos nacionais ao invés de escolas. Foi 

possível destacar, durante a pesquisa, que as divergências internas entre os grupos 

missionários protestantes (Missão Sul, Central e Norte) foram centrais para o 

desligamento das “Igrejas-Mãe” e as nacionais (SANTOS, 2001). O pastor 

presbiteriano Carlos Pereira foi um dos que se destacou entre o grupo contrário à 

posição da Missão Sul da seguinte forma:  

 

[...] contestemos que os grandes colégios tenham concorrido 
poderosamente para a propagação de um ministério evangélico, pois 
no Brasil não existe atualmente nem um ministro que comprove esta 
declaração... quanto aos resultados na evangelização, a experiência 
nos ensina que a conexão de tais estabelecimentos com as igrejas 
lhes têm causado profundas amarguras e tem servido até de 
escândalo (FERREIRA, 1992, p. 435) 

 

Ao longo da revisão bibliográfica sobre educação protestante no Brasil, foi 
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possível verificar ainda a variedade de pesquisas existentes, desde sua implantação 

(século XIX) até sua consolidação (século XX). Apesar de ser uma prática que tanto 

influenciou o ensino brasileiro está ausente nas problemáticas relacionadas à 

História da Educação Brasileira. Exemplo disso é a ausência dessa temática nas 

obras de referência dos cursos de formação em Pedagogia, tais como, Romanelli, 

1987; Ribeiro 1978; Manacorda, 2002; GhiraldellI Jr, 1992.  

As fontes de pesquisas tais como: dissertações, teses e ensaios sobre 

protestantismo e educação enfocam o contexto sócio-político e econômico do Brasil 

nos séculos XIX e XX. Tais estudos identificam a aproximação entre os missionários 

batistas, metodistas e presbiterianos, especialmente, com alguns políticos 

brasileiros. Revelam ainda as divergências internas entre os grupos missionários 

(Missão Sul, Central e Norte) sobre o projeto educativo e evangelizador, 

respectivamente. Entre os autores consultados, destaque para os estudos dos 

autores citados abaixo, os quais foram fundamentais para a realização desse 

trabalho: Peri Mesquida (1994), com seu trabalho sobre Hegemonia norte-americana 

e educação protestante no Brasil foi uma das referências que possibilitou 

compreender a relação entre protestantismo e educação sobre bases políticas e 

econômicas, além de se constituir obra relevante sobre o tema; Osvaldo H. Hack 

em, Protestantismo e educação brasileira (2000); Maria L. Hilsdorf Barbanti com sua 

pesquisa intitulada Escolas americanas de confissão protestante na Província de 

São Paulo: um estudo de suas origens (1977); Ribeiro com seu livro, Protestantismo 

no Brasil Monárquico – 1822-1888: aspectos culturais de aceitação do 

protestantismo no Brasil (1973) e Ramalho com sua obra tão fundamental para esse 

estudo, Prática Educativa e sociedade (1976).que, de forma inovadora, analisou as 

práticas educativas dos principais colégios protestantes no Brasil e sua relação com 

a ideologia liberal cristã no período de 1870 a 1940. Outro estudo que considero 

também de extrema importância para meu trabalho foi a pesquisa de Ester Fraga 

Vilas-Boas do Nascimento, intitulada Educar, Curar, Salvar: uma ilha de civilização 

no Brasil tropical (2005), na qual faz uma análise das estratégias de implantação da 

educação protestante na Bahia (1871 a 1937), bem como a fundação do IPN no 

período de 1906 a 1937.  

Observo que apesar de haver uma variedade de pesquisas sobre educação 

protestante no Brasil, muitas dessas são realizadas por pesquisadores ligados a 

esse movimento religioso. Para Vieira (2006, p. 40), muitos dos pesquisadores, 
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apesar de “ampliar a compreensão da presença desse segmento no contexto 

educacional e religioso brasileiro, nem sempre guardaram o distanciamento 

necessário de seu objeto de estudo”. Concordo com o autor nesse aspecto, pois 

também observo, ao longo do levantamento dos estudos existentes, que muitos 

deles se caracterizam mais como uma militância ao movimento protestante. Não 

pretendo apontar tais constatações, evidencio apenas pela importância que há 

quando realizamos investigações nesse sentido.  

Por outro lado, todas as referências ofereceram-me subsídios e novas 

possibilidades de estudo sobre a relação educação e missão civilizatória no Brasil e 

na Bahia, em especial, devido à riqueza das bibliografias apresentadas e das fontes 

arquivísticas consultadas por tais pesquisadores.  

Segundo Silva (1998), a primeira instituição educacional protestante na 

Bahia foi organizada pelos Batistas no ano de 1898. Um dos primeiros colégios 

evangélicos, o Taylor-Egídio, foi organizado pela Junta de Richmond, de 

denominação batista, em Salvador. Ramalho (1976) identifica em documentos 

produzidos que o responsável pela direção, o missionário batista Reverendo Z. C. 

Tylor, expõe com orgulho o fato da escola ser freqüentada “pelas melhores famílias” 

da capital baiana. A autora afirma que o colégio foi organizado graças ao apoio 

financeiro do baiano Egydio e funcionou até 1919, em Salvador. Ao relatar o trabalho 

missionário na Bahia, o norte-americano, Z. C. Tylor descreve o perfil do colégio 

fundado como sendo de alto nível pedagógico, contendo “o melhor, mais adequado 

e moderno mobiliário”. Dentre os baianos, presente na cerimônia de abertura do 

colégio, destacam-se, além do Secretário de Educação da Bahia os mais ilustres 

educadores baianos. A partir de 1922, o colégio Tylor-Egydio foi transferido para o 

interior do estado, cidade de Jaguaquara, por motivo não revelado pela autora. No 

mesmo estudo, Silva (1998, p. 209-221) confirma a presença da elite baiana entre 

os alunos do colégio. Ressalta ainda que apesar de ser a escola, no momento de 

sua instalação, uma instituição de extrema importância, diante de uma população 

majoritária de analfabetos e carente de escolas, os missionários não conseguem 

converter a elite baiana freqüentadora de sua instituição educacional.  

Durante o funcionamento do Colégio Tylor-Egídio, na capital baiana, os 

responsáveis conviveram com a forte oposição de pessoas influentes da cidade, em 

particular do clero católico. Porém, com forte investimento em propaganda na 

imprensa local, a exemplo do Jornal Diário da Bahia, do almanaque Administrativo e 
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Comercial da Bahia, além do Jornal Batista, Jornal A Mensagem, conseguem 

divulgar o modelo educacional praticado, bem como seus fundamentos, vistos como 

superiores, não só entre as escolas públicas existentes, como entre as escolas 

confessionais católicas. No referido Almanaque, no ano de 1899, a diretora do 

Colégio, a missionária Laura Barton Tylor, expõe em uma página que o colégio 

adota o “modelo educacional americano”, tendo como fundamento a pedagogia de 

Froebel (alemão, de família luterana), destacando inclusive os princípios 

educacionais protestantes de fundamento cristão, com destaque para a moral, e o 

físico por meio do esporte. Além de ser oferecido o ensino primário e o secundário, 

instala-se uma nova modernidade educacional, a educação infantil, que era uma 

novidade para a educação baiana (SILVA, 1998, p. 211). No ano de 1925 Silva 

(1998) identifica o funcionamento curto de outra escola batista sob a direção do 

missionário M. G. White que fecharia cinco anos depois, no final da década. Em 

seguida, uma escola doméstica fora organizada pela missionária Kate White.  

Porém, há registros de que os presbiterianos já haviam fundado escolas em 

Salvador. Segundo Nascimento (2005, p. 113), a missionária Laura Chamberlain 

atuou na City School de Salvador de 1894 a 1896, fundada pelo americano John 

Benjamin Kolb. Segundo estudos realizados por Matos (1999); Nascimento (2005), 

os presbiterianos chegam à Bahia a partir da segunda metade do século XIX, em 

1871, e logo começam a organizar as instituições religiosas e educativas. Os 

missionários Francis Joseph Schneider, James Theodore Houston e Alexander 

Latimer Blackford foram os pioneiros. Para os estudiosos, a primeira igreja 

presbiteriana da Bahia foi organizada em Salvador, no ano de 1872, por Schneider. 

Sabe-se que era prática comum dos missionários, assim que chegavam em uma 

localidade e faziam o reconhecimento do local, solicitavam, imediatamente, à Junta 

das Missões, sediada em New York, que enviasse missionários, principalmente 

mulheres para atuarem como professoras nas escolas. Em seguida, a Missão enviou 

Edgard McDill Pinkerton, Woodward Edmund Finley e John Benjamin Kolb, para 

atuar na Bahia, especialmente no interior do Estado.  

É possível afirmar que, como ocorreram nos Estados do Sudeste do país, as 

escolas confessionais protestantes, instaladas na Bahia, também foram 

freqüentadas pelos filhos das famílias mais influentes da sociedade baiana. Mesmo 

levando em conta informações prestadas por ex-professores e também em 

documentos analisados que, no caso do IPN, o nível econômico das famílias da 
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região foi relevante para que fosse organizada uma instituição que atendesse tal 

carência, pode-se inferir também uma outra possibilidade: o fato do perfil 

socioeconômico da elite do Sudeste do país diferenciar da elite do Nordeste 

brasileiro. Diante desse quadro, pode-se afirmar que as escolas confessionais 

protestantes na Bahia foram também freqüentadas pelas elites locais, tanto na 

capital quanto no interior, como é o caso de Wagner.  

Wagner não foi uma das principais cidades da Chapada Diamantina, alvo da 

ação missionária presbiteriana. Com a chegada de George W. Chamberlain, após 

sua estadia em São Paulo, quando foi responsável pela organização da Escola 

Americana, também conhecida como Mackenzie College, veio atuar em Salvador, a 

partir de junho de 1892. Imediatamente inicia seu trabalho missionário pelo interior 

baiano. São Félix, Cachoeira e Feira de Santana estavam entre os primeiros roteiros 

de trabalho. A vila do Orobó, atualmente município de Rui Barbosa, foi uma das 

primeiras atuações de George W. Chamberalin (Minutes of the Meetings of the 

Central Brazil Mission, 1897-1912. In: NASCIMENTO, 2005, p 113). 

Em 1901 George W. Chamberlain, retratado abaixo, atuou na vila Bela das 

Palmeiras, hoje município de Palmeiras, convertendo alguns membros de famílias 

locais.  

 
                                 Figura 01 – George. Chamberalin.8  
                                    Fonte: www.mackenzie.com.br 
 

                                                 
8
Disponível em: http://www.mackenzie.com.br/teologia/Historia%20da%20Igreja/Presbiterianismo%20brasileiro-
fotos/instituicoes/ponte_nova/pages/Igreja%20velha_jpg.htm. Acesso em 15/08/2007. 
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O missionário presbiteriano Willian Alfred Waddell chega à Bahia no ano de 

1896 e na Chapada Diamantina no ano 1902, para continuar o trabalho desenvolvido 

por seus colegas; além de atuar também em Feira de Santana, Cachoeira e São 

Félix, criando igrejas e escolas. Em 1904 morou em Salvador e em meados de 1905 

mudou-se para Wagner. Em 1906 já organizava o Instituto Ponte Nova; também 

conhecido como Colégio dos Americanos e Colégio Protestante. Waddell torna-se 

responsável pelo trabalho na região.  

 

 

 
                          Figura 02 – Família Waddell em Wagner-Ba. Missionários pertencentes à Igreja 

do Norte9.  
                     Fonte: www.mackenzie.com.br  
 
 

A Escola instalada na cidade baiana de São Félix, denominada Escola 

Central da Missão foi organizada pelo casal Waddell, exposto na foto acima, no ano 

de 1900, seria a principal instituição educativa implantada na Bahia. Certamente, tal 

escolha estava ligada ao fato dessa região se constituir como centro industrial e 

econômico do Estado. Porém, por motivos não divulgados, a escola foi fechada dois 

anos depois. Feira de Santana foi seu próximo alvo, sem sucesso, devido à 

resistência do clero católico e também das famílias mais influentes. Há que se levar 

em consideração que a região de Feira de Santana despontava como principal 

centro agropecuário do Estado. Em seguida, o sertão baiano passa a ser alvo das 

                                                 
9
 Disponível http://www.mackenzie.com.br/teologia/Historia%20da%20Igreja/Presbiterianismo%20brasileiro-
fotos/instituicoes/ponte_nova/pages/Igreja%20velha_jpg.htm. Acesso em 15/08/2007. 
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investidas missionárias. Um dos motivos apontados pelos presbiterianos para 

justificar sua ação pelo sertão baiano foi a ausência de religiosos católicos, realidade 

essa não somente na Bahia como também na maioria dos Estados brasileiros. Na 

Bahia, as cidades de Itaberaba, Irecê, João Dourado, Campo Formoso, Capim 

Grosso, Juazeiro, Morro do Chapéu, Palmeiras, Lençóis, entre outras cidades e vilas 

tornaram-se alvo da missão civilizatória presbiteriana. Ao chegar nessas localidades, 

passaram a organizar congregações e, ao lado, uma escola paroquial. Como foi dito 

acima, sua fixação nas cidades foi, no entanto, dificultada pelo clero católico e as 

também influentes famílias de cada localidade.  

Para os colaboradores desse estudo, um dos motivos que levou os 

presbiterianos a fixar-se na fazenda Ponte Nova, distante dos centros urbanos da 

região, se dava pela presença do casal alemão Carlos e Sara Cooper, os quais já 

haviam se instalado na vila de Cachoeirinha, inclusive organizando uma escola. 

Segundo contam, esse casal era pertencente ao Exército da Salvação e atuava 

como Colportores. Tais informações são melhor descritas nos capítulos seguintes.  

É possível defender que a inserção dos missionários presbiterianos 

americanos na Bahia, especialmente na Chapada Diamantina pela via educacional, 

foi parte de um processo civilizador, pois, sabe-se que  

 

[...] a religião ocupa um lugar determinante na vida dos homens e 
insere-se na sua cultura e no delineamento da identidade de um 
povo. Na transmissão cultural pela via educativa proporcionada pela 
organização escolar de uma sociedade, a religião tem imprimido sua 
marca e seus dogmas, colaborando para esculpir mentalidades, 
impor comportamentos e promover mudanças concretas nos vários 
agrupamentos humanos. (ALMEIDA, 2002, p. 2).  

 

O que interessa nesse estudo é analisar como as práticas educativas 

adotadas no Instituto Ponte Nova, contribuíram para o processo civilizador iniciado 

pelos presbiterianos no município de Wagner, já que Elias destaca esse fator como 

preponderante para o processo civilizador.  

Pode-se perceber que o movimento protestante, aparentemente, pouco 

expressivo no Brasil e particularmente na Bahia, cultivou sua estratégia de 

instalação e permanência proporcionada por meio de Instituições educacionais, 

especialmente, com cunho religioso, ampla base de sustentação dos ideais do 

protestantismo, promovendo, nas entrelinhas das relações sociais, o que 
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compreende ser um processo civilizador.  

No capítulo seguinte tratarei de contextualizar os conceitos de “civilização”, 

missão civilizatória e processo civilizador, bem como os estudos pós-coloniais, os 

quais embasam este estudo.  
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4 CAPÍTULO III - MISSÃO CIVILIZATÓRIA NA BAHIA 

 

 

4.1 DESVELANDO SUAS RELAÇÕES 

 

 

Para discutir a teoria dos processos de civilização tomo como referência 

principal o livro O processo civilizador (1993, 1994), em razão dessa obra constituir-

se uma das principais referências quando se quer discutir a teoria do processo 

civilizador. A obra é dividida em dois volumes, sendo que o primeiro traz como tema 

central a discussão sobre o que o referido autor chama de Uma história dos 

costumes, e o segundo volume expõe as idéias sobre a Formação do Estado e 

civilização.  

A noção de civilização, bastante estudada por Norbert Elias, se refere a uma 

grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às idéias religiosas e aos costumes. 

O autor complementa sua noção de “civilização” afirmando que pode se referir ao 

tipo de habitações ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, ao modo 

como são preparados os alimentos. Para ele, não existe nada que não possa ser 

feito de forma “civilizada” ou “incivilizada”. Por isso, acredita que “o conceito de 

civilização expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo e como se julga 

superior a sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas mais 

primitivas” (ELIAS, 1994, p. 23-24). De modo geral, a noção de civilização expressa 

a prática expansionista de grupos colonizadores.  

Neste trabalho, “missão” civilizatória, trata da ação dos presbiterianos, 

instaurada no município de Wagner, visando o estabelecimento de sua hegemonia 

política, econômica e cultural com explícito teor religioso que objetivava a civilização 

e a conversão do povo do sertão baiano ao presbiterianismo. Assim, parto do 

pressuposto de que a presença desses presbiterianos na Bahia, especialmente na 

cidade de Wagner, representou uma missão civilizatória, cujos principais veículos 

foram a) a educação, mediante a fundação do Instituto Ponte Nova; b) o uso da 

tecnologia e da agricultura, através da Fazenda Ponte Nova; c) a religião, através da 
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Igreja Presbiteriana Ponte Nova; e d) a saúde, com o Grace Memorial Hospital. 

Nesse caso, priorizarei a análise da instituição escolar.  

A noção de processo civilizador, utilizada nesse estudo, como evidencio na 

introdução, se baseia na contribuição desenvolvida por Norbert Elias (1993, 1994). 

Para esse sociólogo alemão, “civilizar” se constitui mudança de conduta e 

sentimentos humanos rumo à civilização (ELIAS, 1993, p. 193). Entende-se que é 

possível falar em processo civilizador dos presbiterianos na Chapada Diamantina 

uma vez que a presença desse grupo se revelou portadora de mudanças de hábitos, 

costumes, religiosidade, entre outros, conforme irei abordar nos capítulos 

subseqüentes.  

É oportuno esclarecer que não estou desconsiderando a Base Civilizatória já 

existente na região. O que quero destacar, nesta pesquisa, é que a chegada dos 

presbiterianos “promove” uma mudança de hábitos e atitudes no povo de Wagner, 

“infiltrando” nos habitantes a postura que esse grupo considerava como modelo de 

perfeição, principalmente no âmbito educacional.  

A Base Missionária Ponte Nova é considerada uma instituição bastante 

complexa, pois reuniu-se em torno de um projeto dirigido aos vários interesses da 

população local e fortaleceu-se pela aceitação desta, que via no projeto dos 

missionários presbiterianos uma tentativa de modernização da Região. Por isso, a 

expansão e consolidação do intento civilizador, ao que tudo indica, não sofreu 

grandes resistências. Por meio da inserção de práticas agrícolas inovadoras e dos 

avanços tecnológicos, de um sistema educacional com métodos pedagógicos 

considerados modernos, é que procuro evidenciar tal missão civilizatória, elucidando 

como, a partir do discurso americano de modernidade, progresso e liberdade, 

missionários presbiterianos atuaram no sertão baiano. Relação que Bhabha (2001) 

chamou de “via de mão-dupla”, num jogo dialético entre dominantes e dominados. 

Para esse autor, não somente o colonizador é beneficiado com suas investidas, mas 

também o colonizado. Geralmente há uma relação de interesses mútuos, de 

reciprocidade. Ao primeiro, interessa a exploração dos bens naturais, dos povos. Já 

ao segundo, que geralmente encontra-se numa situação de inferioridade, interessa 

usufruir daquilo que lhe oferecem, geralmente assistência social.  

Percebo que as formas sutis de instalação e expansão da Missão Brasil 

Central em Wagner, como por exemplo, o uso de mecanismos ideológicos, 

configuraram-se numa estratégia comumente utilizada por países tradicionalmente 
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colonizadores, auto-intitulados executantes de uma ordem imposta por uma força 

superior, sobrenatural, investida da missão sagrada de oferecer, espontânea e 

generosamente, a civilização às populações “bárbaras e selvagens” (KITA, 

2005/2006, p. 129-130) e, principalmente para justificar sua hegemonia, política, 

econômica e cultural. Acredito ser possível vislumbrar, provisoriamente, que estas 

formas, utilizadas pelos presbiterianos em Wagner, se constituiu numa ação 

“neocolonizadora” ao passo em que foi possível não só a sua instalação e expansão, 

como também conquistar o respeito e adoração da população que até a atualidade é 

grata pelo que os presbiterianos lhes proporcionou, isto é, educação, saúde, e uma 

nova forma de religiosidade cristã, a presbiteriana. Somado a isso, há indícios de 

que a missão sagrada de levar civilização às populações sertanejas estava atrelada, 

implicitamente, ao desejo de exploração dos recursos naturais da Região. Porém, 

ainda merece ser mais investigado, o que , possivelmente, será objeto de estudo 

posterior.  

Observo que em experiências civilizatórias, uma das explicações existentes 

é a necessidade de “civilizar” os povos, considerados “bárbaros” e “incultos”. Isso 

pode ser percebido nas declarações feitas pelo missionário norte-americano Horace 

M. Lane10 à “Estação Missionária Ponte Nova”, localizada em plena Região central 

da Bahia, na Chapada Diamantina-Ba. Para esse missionário, o projeto civilizador ou 

a Estação Missionária Ponte Nova apresentava-se como “[...] uma ilha de civilização 

naquele mar de ignorantes e atrasados”. Esse contexto, traçado por ele, se 

justificava como propício para a sua missão civilizatória, pois para o referido 

missionário, aquele povo “necessitava ser redimido pela mensagem” 

(NASCIMENTO, 2005, p. 51-52).  

No estudo desenvolvido por Nascimento (2005), sobre a intenção dos 

presbiterianos de curar, salvar e civilizar o povo do sertão baiano, a autora confirma 

o propósito daqueles missionários presbiterianos, pertencentes à Missão Central do 

Brasil. Para a autora, “a missão daqueles mensageiros de Deus era trazer a 

civilização para uma região inóspita, árida, vazia”. Por isso, justificaria sua ação 

educativa: educar, ou melhor, civilizar aquela população de analfabetos, incultos e 

portadores de hábitos bárbaros. Nesse sentido, Pierre M. Kita (2005/2006, p. 130) 

afirma que a educação colonial “[...] impõe-se à colonização como uma necessidade 

                                                 
10Superintendente no Brasil do projeto educacional presbiteriano.  
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inegável, uma necessidade absoluta para a sua própria sobrevivência” e, só se 

submete a processos de dominação povos que se encontram em situação de 

inferioridade (SAID, 1990). Aliado a isso, nações tradicionalmente hegemônicas 

conseguem justificar sua investida em prol de uma ação aparentemente apenas 

social. Proporcionar, geralmente, saúde e educação aos povos “atrasados” e “salvá-

los” de seu estado de ignorância é uma das explicações dos idealizadores.  

Em um dos relatórios produzidos pelo missionário Horace M. Lane à Missão 

Central do Brasil, no ano de 1913, Nascimento (2005) evidencia ainda o sentimento 

de superioridade expresso no referido documento. Para o missionário, “seus 

compatriotas, norte-americanos, possuem a sabedoria e competência técnica, entre 

os estrangeiros presentes no país” capaz de proporcionar civilização, modernização, 

progresso e tantas benesses prometidas.  

Conforme a contribuição teórica de Elias (1994, p. 23), a noção de 

civilização reflete, implicitamente, a consciência que o Ocidente tem de si mesmo, ou 

seja, confirma essa pretensa superioridade ao afirmar que “[...] nos últimos dois ou 

três séculos para cá, as sociedades ocidentais se julgam superiores as sociedades 

mais antigas ou as sociedades contemporâneas mais primitivas.”  

Elias (1994) relativiza ainda a noção de “civilização” construída ao longo dos 

anos pelos países hegemônicos. Para o referido autor, tal noção não tem o mesmo 

caráter entre as diferentes sociedades ocidentais, pois é grande a diversidade de 

sua utilização. Para Elias (1994, p. 23),  

 

[...] é grande a diferença entre a forma como ingleses e franceses 
empregam a palavra, por um lado, e os alemães por outro. Para os 
primeiros, o conceito resume em uma única palavra seu orgulho pela 
importância de suas nações para o progresso do Ocidente e da 
humanidade. Já no emprego que lhe é dado pelos alemães 
zivilisation, significa algo de fato útil, expressa-lhes o orgulho em 
suas próprias realizações.  

 

O estudo de Elias (1994), ao tratar da origem da diferença entre as noções 

de cultura e civilização, mostra que para os franceses e ingleses a noção de 

civilização se refere aos fatos políticos ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais 

ou sociais, ou seja, para a sociedade francesa e inglesa, “civilização” pode se referir 

à realização, ou também, à atitude ou “comportamento” de pessoas que realizaram, 

ou não, alguma coisa. Já os alemães utilizaram o conceito de kultur para se referir 
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ao “comportamento”, ao valor que a pessoa tem em virtude de sua mera existência e 

conduta, sem necessitar de qualquer realização. Por isso, o autor identifica que,  

 

[...] enquanto o conceito de civilização inclui a função de dar 
expressão a uma tendência continuamente expansionista de grupos 
colonizadores, o conceito de kultur reflete a consciência de si mesma 
de uma nação que teve de buscar e constituir incessante e 
novamente suas fronteiras, tanto no sentido político como espiritual. 
(ELIAS, 1994, p. 25).  
 

Para que o projeto missionário se tornasse realizável, uma gama de 

informações em nível acadêmico e técnico foi indispensável aos presbiterianos, 

especialmente, a fim de que sistematizassem suas ações. Em geral, tratou-se do 

conhecimento de e sobre o povo brasileiro e sua formação étnico-racial, sua cultura, 

sua história, tradições, costumes e religiosidade. A sistematização dessas 

informações foi crucial para que evangelistas pudessem atuar em terras brasileiras, 

pois, de modo geral, foram baseadas em observações diretas e conhecimentos 

técnicos em geografia, biologia, geologia, engenharia, capazes de serem utilizados 

por “aventureiros” ou como chamou Said (1990, p. 48), de orientalistas – ou 

governante dos orientais para facilitar sua instalação e atuação em nosso país.  

No caso em análise, fazendo um trocadilho com o termo orientalista, poder-

se-ia chamar os missionários presbiterianos de “latinistas” ou governantes dos 

latinos, pois eles produziram nos Estados Unidos uma vasta bibliografia sobre o 

Brasil e os brasileiros. (KIDDER; FLETCHER, 1941). Tratavam sobretudo, da 

cultura, da economia, bem como da situação política e religiosa nas principais 

Províncias.  

Segundo a posição do missionário americano Horace M. Lane, os brasileiros 

deveriam romper com o seu passado colonial, causador de todo o atraso cultural, 

político e econômico. Por isso defendia que para alcançar a modernidade, a 

liberdade, e o progresso, além de romper com seu passado de colonização 

portuguesa a sociedade brasileira, precisava “também evitar a mistura de” raças 

inferiores“ como, por exemplo, a indígena e a africana”. Lane acreditava que o país 

deveria ser “tutelado” cultural e educacionalmente por uma civilização superior, a 

norte-americana. (NASCIMENTO, 2005, p. 52).  
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Pode-se conjecturar, nesse caso, uma confirmação do discurso americano11, 

baseado nas primeiras correntes do cristianismo de se auto-intitularem como povo 

escolhido por Deus para salvar o restante da humanidade. Tal discurso se encontra 

cada vez mais evidente, na recente Era Bush. O governo americano, assim como 

governantes de países tradicionalmente colonizadores, têm percebido que no mundo 

contemporâneo é cada vez mais complexa a tomada de território pela força militar. O 

que se tem verificado é o uso de mecanismos sutis, com uso de força ideológica12, 

no intuito de implementar políticas neocoloniais. Nessa direção, Elias (1994, p.229) 

aponta para essa mesma afirmativa ao afirmar, que  

 

[...] formou-se e fortaleceu-se a idéia, porém, na era da ascendência 
indisputada das nações européias, idéia que é recorrente entre todos 
os grupos poderosos e dominantes no mundo, de que o poder que 
poderia exercer sobre outras nações era manifestação de uma 
missão eterna que lhes fora concedida por Deus pela natureza ou 
pelo destino histórico, expressão de uma superioridade de essência 
sobre os menos poderosos.  
 

Nos relatórios produzidos pelos missionários presbiterianos americanos, o 

sertão e o povo sertanejo foram representados como uma região inóspita, de povos 

“atrasados”, sem nenhuma forma de higiene, onde prosperava o analfabetismo, o 

alcoolismo e doenças. Segundo H. Bhabha (2001, p. 111), 

 

[...] o objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como 
uma população de tipos degenerados com base na origem racial de 
modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de 
administração e instrução. Por isso se justifica o comportamento do 
colonizador que ao delimitar uma “nação sujeita”, apropria, dirige e 
domina suas várias esferas de atividade.  

 
Encontro nos estudos de Silva (1998) essa mentalidade quando os batistas 

se referem ao “povo do sertão baiano”. Num jornal publicado no ano de 1915, o 

missionário batista White vê o povo do sertão à mercê da assistência social 

                                                 
11Refiro-me aos missionários presbiterianos vindos dos Estados Unidos da América. Esse termo 
americans (americano) é geralmente utilizado pelos estudiosos do assunto para referir-se aos 
imigrantes ou missionários que se instalaram no Brasil a partir do século XIX.  

12 Ideologia é entendida, aqui, na perspectiva conceitual marxista e althusseriana, segundo a qual 
seria uma “representação do real, mas necessariamente falseada, porque necessariamente é 
orientada e tendenciosa (...) porque o seu objetivo não é dar aos homens o conhecimento objetivo 
do sistema social no qual vivem, mas pelo contrário é dar-lhes uma representação mistificada deste 
sistema social para mantê-lo no seu lugar, no sistema (ALTHUSSER, 1974). Para Marx (In LÖWY, 
1993, p. 12), tal inversão dos processos de vida e as relações entre os homens funcionaria como 
uma “câmara-escura”.  
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subsidiada pelo estado baiano, principalmente na política, nos serviços públicos e na 

educação. Por isso, acreditava que os missionários deveriam atuar no interior do 

Estado e uma das justificativas era a necessidade de seguir o exemplo de Jesus, 

que, segundo o mesmo missionário, também morreu pelos sertanejos. Uma outra 

justificativa era que além do povo do interior do Brasil necessitar do evangelho, era 

também mais propenso a uma conversão religiosa (p. 220). Essa vulnerabilidade é 

justificada pelos missionários americanos devido à ausência de assistência religiosa 

católica em diversas regiões do país e a restrição da Igreja Católica às Sagradas 

Escrituras entre os fiéis.  

Tais fatores foram imprescindíveis para a justificativa do processo civilizador 

de presbiterianos americanos em nosso país e na Chapada Diamantina, 

especialmente.  

 

 

4. 2. “RANÇOS E AVANÇOS” – OS ESTUDOS PÓS-COLONIAIS 

 

 

Apesar de suas diferenças históricas e espaciais, os estudos pós-coloniaias 

são importante apoio para compreensão da ação presbiteriana na Bahia, concebida 

como missão divina de levar “luz“ para o “povo cego do sertão”. Os estudos nessa 

área têm se voltado para a análise crítica de nações que estabeleceram complexas 

relações de poder exercidas na colonização de outras nações. Aqui interessa-me 

fazer uma breve explanação de aspectos relevantes dos estudos pós-coloniais. 

Para Silva (1999, p. 126), as origens do pós-colonialismo, assim como a 

pós-modernidade são marcadas por versões contraditórias. Algumas análises 

indicam o psiquiatra Frantz Fanon, o francês-martinicano Aimé Césaire e Albert 

Memmi como os responsáveis pela introdução dessa teoria. Pele negra, Máscaras 

Brancas (1983) e Os Condenados da Terra (1979) são consideradas obras pioneiras 

dos estudos pós-coloniais. Tais obras foram produzidas em meio às lutas de 

libertação colonial da Martinica e da Argélia respectivamente. Da mesma forma, 

crítico indo-britânico Homi Bhabha (2001) é considerado um dos mais influentes 

escritores contemporâneos pós-coloniais. Em sua obra principal, O Local da Cultura 

faz uma análise da situação colonial, tendo como principais referências as obras de 

F. Fanon (1983); E Said (1990) e do poeta e escritor A. Césaire (1978).  
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Contudo, a obra considerada ícone dos estudos pós-coloniais é Orientalismo 

– o Oriente como invenção do Ocidente (1990), do escritor palestino E. Said. Nesta 

obra, o autor desconstrói a representação que o Ocidente (franceses, ingleses) fez 

do Oriente a partir de análises literárias. Destaca as relações entre Ocidente e 

Oriente, tendo como pano de fundo a teorização foucaultiana, sobre os conceitos de 

saber-poder. O Orientalismo, como define Said (1990) “é um estilo de pensamento”, 

é um modo de pensar o Oriente que ajudou a subordiná-lo através do conhecimento 

enviesado e produzido sobre ele, o qual deu ao Ocidente poderes para ditar o que 

era significativo sobre o “outro”, classificando-o junto com outros de sua espécie e 

colocando-o no seu lugar de subalterno, de povo inferior.  

Outros estudiosos apontam Bill Asrehcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin 

como precursores da teoria pós-colonial através da obra The Empure Writies Back: 

Theory and Practice in Pos-Colonial Literatures – O Império Responde Escrevendo: 

teoria e prática nas literaturas pós-coloniais, publicado em 1989. O africano Kwame 

Anthony Appiah produziu um estudo relevante intitulado A África, Na Casa de Meu 

Pai: a África na Filosofia da Cultura (1997), que é considerado marco desse campo 

de estudo, o pós-colonialismo. (MARCON, 2006)13.  

No Brasil, Paulo Freire, por meio de sua teorização educacional, Sérgio B. 

de Holanda em Raízes do Brasil (1995) e Gilberto Freyre com Casa Grande e 

Senzala (1992) são considerados precursores dos estudos pós-coloniais, apesar de 

esses dois últimos serem criticados por A. Bosi (1992) de “sublimarem o 

bandeirante” e o “senhor de engenho”, respectivamente, evidenciando a cultura 

nacional como sinônimo de harmonização entre colonizador e colonizado14.  

O campo das reflexões da Crítica Pós-Colonial ou os Estudos Pós-Coloniais 

se constitui como tal no fim dos anos 1980, início dos 1990. São estudos em 

diversas áreas disciplinares, marcados fortemente pela teoria literária e em seguida 

absorvidos pela história e pela antropologia. A principal proposta disciplinar no 

campo das reflexões pós-coloniais é o seu caráter transversal, que perpassa a teoria 

literária, a psicanálise, a filosofia, a antropologia, a história e a política, característica 

que marca a sua forte presença entre os Estudos Culturais. (HALL, 2003). Esse 

                                                 
13 Estudos Pós-Coloniais em Reflexão. Disponível em: www.http//us.geocities.com/ail_ 
br/aliteraturapalopteoriaposcolonial.htm. Acesso em 08/03/2006.  

14 Disponível em www.http//us.geocities.com/ail_ br/aliteraturapalopteoriaposcolonial.htm. Acesso em 
08/03/2006.  

 



 

 

60 

campo diversificado, interdisciplinar de estudo, mais conhecido como Estudos Pós-

Coloniais, surge como campo de reflexão dos processos históricos de colonização 

européia nos demais continentes e a possível desconstrução de textos colonialistas 

produzidos pelo que Said chamou de “orientalista”, nas mais diferentes áreas 

(literatura, política, filosofia, jornalismo, ciência, religião, etc). Nestes textos, as 

análises se voltam para a representação que o europeu fez do nativo, das colônias, 

capazes de torná-los colonizáveis.  

A análise pós-colonial identifica, em obras literárias escritas do ponto de 

vista do colonizador, o discurso que constrói o Outro colonial, tanto como objeto de 

conhecimento, quanto sujeito subalterno. Por outro lado, as análises feitas em obras 

literárias escritas por aqueles sujeitos de nações dominadas são realizadas a partir 

de comportamentos de resistência ao poder imperial.  

No Brasil, o historiador e crítico literário A. Bosi, em Dialética da Colonização 

(1992), faz tal análise na literatura brasileira, tentando resistir à representação 

traçada ao longo dos séculos sobre o nativo brasileiro nas obras de alguns 

escritores brasileiros, como José de Alencar, entre outros. Para Bosi (1992), 

estamos acostumados a falar em cultura brasileira, no singular, como se existisse 

uma unidade prévia que aglutinasse todas as manifestações materiais e espirituais 

do povo brasileiro. Mas, é claro que uma tal uniformidade parece não existir em 

sociedade moderna alguma e, menos ainda, em uma sociedade de classes, pois, à 

medida que há frações no interior desse grupo, a cultura tende também a rachar-se, 

a criar tensões, a perder sua primitiva fisionomia homogênea.  

O jamaicano Stuart Hall (2003, p. 101-128) identifica alguns autores 

contrários aos estudos pós-coloniais, como, por exemplo, Ella Shohat (1992); Arif 

Dirlik (1994); Mc Clintock (1992); Lata Mani e Ruth Frankenberg (1993). 

Demonstrando o quanto há uma dimensão teórico-política por trás da aceitação ou 

da recusa do termo, esses autores consideram que: a) o termo pós-colonial é 

ambíguo, tanto teoricamente quanto politicamente, pois não apresenta distinção 

entre as relações colonizador/colonizado; como também enfraquece o poder de 

resistência por não se posicionar de forma clara tampouco com estratégias definidas 

de dominação; b) o termo pós-colonial é universalizante por homogeneizar histórias, 

temporalidades e as formações raciais; c) foi utilizado para demarcar o final de um 

período histórico, o colonialismo, como se este já tivesse demonstrado seu 

esgotamento; d) é um termo linear e a-histórico; e) o discurso pós-colonial não 
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passa de um discurso pós-estruturalista e pós-fundacionista defendido por 

intelectuais emergentes do Terceiro Mundo, ganha destaque em universidades 

norte-americanas de prestígio e se reveste de uma linguagem em voga (lingüística 

cultural) para se utilizar do marxismo com uma nova roupagem; f) a identidade é 

tratada na discussão pós-colonial sem levar em consideração sua estrutura, a sua 

totalidade; g) não passa de um mero discurso culturalista. A análise pós-colonial gira 

em torno de categorias como sujeito e identidade. O mundo é explicado a partir do 

sujeito. Resumidamente, tanto o colonizador como o colonizado é explicado como 

uma questão de identidade. Não há entre os estudos uma relação entre pós-

colonialismo e capitalismo global.  

De modo geral, as críticas apontam para o fato de o pós-colonialismo não 

passar de um discurso emergente, surgido entre intelectuais renomados das 

academias do Terceiro Mundo que vêm somando forças em torno da crítica cultural, 

por construir o mundo na auto-imagem desses intelectuais e por isso se vêem ou 

passaram a ver-se como intelectuais pós-coloniais.  

Stuart Hall (2003) identifica, ao longo de suas análises, que as críticas giram 

em torno do discurso teórico, como uma situação contemporânea ou como uma 

reação política dos povos que viveram a experiência recente de independência ou a 

experiência da colonização. Para o antropólogo Miguel Vale de Almeida (2000), 

sobre o "pós-colonial" devemos levar em consideração que:  

 

1) o termo deverá ser aplicado ao período posterior ao colonialismo, 
mas também posterior ao fracasso dos projetos nacionalistas e anti-
colonialistas aplicados logo após as independências; 2) o termo 
deverá aplicar-se aos complexos de relações transnacionais entre 
ex-colônias e ex-centro colonizadores; 3) todo o resto, como 
globalização, settler societies, neocolonialismo, colonialismo interno, 
devem ser tratados nos seus próprios termos. (ALMEIDA, 2000, p. 
231).  

 

Hall (2003) é taxativo em sua defesa ao pós-colonialismo. Para o autor, o 

discurso pós-colonial reflete os problemas gerados pelo capitalismo global. Acredita 

que tais críticas, vistas como banais e assombrosas, são sustentadas por “porta-

vozes inconscientes da nova ordem capitalista global”. Em meio a controvérsias e 

bombardeios radicais, Hall admite que o pós-colonialismo sobrevive “sob rasura”. 

Por ser um conceito ainda em formação, o pós-colonialismo se configura como uma 

arma primordial para compreender o presente e desconstruir o paradigma colonial. 
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Segundo o mesmo autor, apesar de haver formas distintas de formações raciais e 

sociais, o pós-colonial proporciona evidenciar a mudança nas relações globais que 

marcam a transição dos impérios para uma nova era pós-independência ou pós-

colonização. Ainda segundo o referido autor, o número significativo de estudos que 

se utilizam da designação “estudos pós-coloniais” vem incrementar uma produção 

que possibilita a identificação das relações e formas do poder em distintos espaços, 

não se restringindo assim a apenas descrever uma determinada sociedade ou 

época. Nesse sentido, o autor relê a “colonização” como parte de um processo 

global, essencialmente transnacional e transcultural. Por fim, acredita ainda que o 

uso do termo forçará uma reescrita descentrada, dispórica ou “global” das grandes 

narrativas imperiais do passado, centradas na nação. (HALL, 2003, p. 103-120).  

A partir de tais perspectivas desenvolverei a análise do caso do IPN para 

tentar compreender a questão proposta.  
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5 CAPÍTULO IV - O CASO DO INSTITUTO PONTE NOVA  

 

 

A Base Missionária Ponte Nova ou Estação Missionária Ponte Nova foi 

resultado da negociação entre o missionário Willian Waddell e o tenente-coronel da 

Guarda-Nacional, Sr. Luiz Guimarães e Souza para compra da fazenda Ponte Nova 

com 1.670 hectares. Para tanto, Waddell contou com o apoio financeiro de 

abastados cidadãos norte-americanos. No caso de Ponte Nova, Almeida (2006) 

afirma que houve uma doação na época (1906), por uma viúva de um ex-senador da 

Califórnia, Lelland Stanford15 de vinte e cinco mil dólares à Missão do Brasil, que 

utilizou parte da quantia destinada para a compra da fazenda Ponte Nova (Projeto 

Wagner, 1995). Posteriormente foram construídos uma igreja, uma escola e um 

hospital de arquitetura arrojada, um verdadeiro “complexo educacional”. 

(NASCIMENTO, 2005). Ainda hoje podemos testemunhar a imponência da 

construção. Ao longe podemos visualizar as edificações que compõem o Instituto 

Ponte Nova. Mesquida (1994, P. 132-133), ao tratar da expansão metodista no país, 

observa, que  

 

[...] os missionários metodistas, mulheres e homens (nesse caso 
também os presbiterianos), sempre tiveram a preocupação de dar 
aos prédios destinados à educação uma aparência que poderia ao 
mesmo tempo distingui-los das outras casas de cultura locais e atrair 
a clientela potencial. Sua arquitetura reproduzia (...) a fachada e a 
estrutura das casas brancas e sólidas dos fazendeiros do Sul dos 
Estados Unidos, distinguindo-as tanto dos “casebres” construídos 
pelo Estado, quanto das edificações barrocas das escolas católicas. 
Eram, na realidade, símbolos de prosperidade e do progresso de um 
país tido como mais evoluído.  

 

O Instituto Ponte Nova, comumente chamado de IPN, ou Escola dos 

Americanos, escola dos Protestantes, como era conhecido na Região, oferecia 

ensino religioso obrigatório. Mesmo constando, em seu regimento interno, a 

liberdade religiosa, autodenominava-se instituição confessional, de natureza 

particular e sem fins lucrativos. Seu objetivo inicial era educar os filhos das famílias 

                                                 
15 Fundador e mantenedor da universidade que leva o seu nome. Este era amigo do engenheiro e 
missionário Willian A. Waddell (Projeto Wagner. Tal documento trata-se de revitalização do 
município por meio de atividades sócio-culturais, 1995. Arquivo Particular).  
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convertidas. Funcionou até a década de 1970 em regime de internato e externato 

para ambos os sexos.  

 

Figura 03 – Prospecto do IPN Década de 194216.  
Fonte: Arquivo particular da autora (documento cedido por um colaborador desse trabalho). 
 

 

Como pode ser observado, a capa do Prospecto (Figura 03) apresentava 

informações sobre os cursos oferecidos e expunha a imagem externa do Internato 

Feminino, uma das principais edificações, gerando um impacto de onipotência.  

                                                 
16 Considerei importante deixar a foto em tamanho original pelo destaque dado às informações 
existentes.  
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Figura 04 – Prospecto do IPN - Década de 1942.  
Fonte: Arquivo particular. 
 

 

Além da imagem externa do internato feminino (Figura 04), o prospecto 

apresenta também imagens internas, evidenciando sua organização espacial, o 

mobiliário dos dormitórios, o conforto oferecido às moças, bem como o cuidado e 

educação doméstica oferecida obrigatoriamente.  
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Figura 05 – Prospecto do IPN Década de 1942.  
Fonte: Arquivo particular. 

 

 

Acima, (Figura 05) imagens internas do internato feminino, o refeitório, 

também utilizado pelos rapazes; o salão destinado às atividades culturais e, ainda, 

imagens da área de serviço, onde somente as moças deveriam ocupar-se 

diariamente dos serviços domésticos: lavar, passar e costurar suas roupas, além das 

de cama e toalhas. As imagens enfatizam a “grandeza” do lugar, bem como a 

organização das atividades diárias realizadas pelas mulheres, com aquele padrão 

utilizado pela educação protestante.  
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Figura 06 – Prospecto do IPN Década de 1942. 
Fonte: Arquivo particular. 

 

 

As imagens externas do internato masculino (Figura 06), informam sobre 

as obrigações diárias realizadas: os rapazes deveriam ocupar-se, além das 

práticas educativas de formação técnico-profissionais, a exemplo das aulas de 

técnicas agrícolas e marcenaria e, principalmente a prática de esporte em local 

destinado a esse fim. Esse conjunto de atividades diárias refletia a postura ideal 

de um (a) possível missionário (a) no futuro. Além disso, enfatizavam também o 

cuidado rigoroso que a direção dos internatos tinha para com os alunos no seu 
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dia-a-da.  

 

Figura 07 – Prospecto do IPN Década de 1942. 
Fonte: Arquivo particular. 
 

As práticas educativas mostradas no prospecto (Figura 07) eram 

acompanhadas das atividades cívico-militares organizadas pela escola durante a 
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Semana da Pátria, aspecto também priorizado pelos presbiterianos, ressaltando o 

“amor à pátria” como um dos aspectos valorizados no IPN.  

No início o IPN funcionou, de forma provisória, na casa sede da fazenda 

Ponte Nova com apenas doze alunos. A missionária Laura C. Waddell foi a 

professora responsável pela organização da escola e também das primeiras aulas.  

 

 

 
                  Figura 08 – Missionária Laura Chamberalin Waddell. 

                                    Fonte: Arquivo particular. 
 

 

Tempos depois, funcionou em salas construídas junto à atual Igreja 

Presbiteriana com alunos vindos de Sergipe, Piauí e do interior baiano, a exemplo 

de Cachoeira, São Félix, Campo Formoso, entre outras. Os professores vinham, 

também, de Salvador e Cachoeira. Até final da década de 1930, (1938) são 

construídas as edificações do Instituto e este passa a funcionar oferecendo curso de 

admissão, primário e secundário.  

O Curso Normal Rural, organizado a partir do ano de 1925, além de preparar 

para a vida no campo, objetivava formar jovens, moças e rapazes, para a vida 

religiosa, que pudessem permanecer em sua comunidade ou “atender” a núcleos 

distantes dos grandes centros no interior do Estado. Posteriormente funcionou 
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também anexo ao IPN um Curso Bíblico, o Instituto Bíblico Willian Waddell, em 

homenagem ao seu fundador. Também este curso objetivava formar missionários/ 

evangelistas para atuarem em suas devidas localidades ou em diversos campos 

evangelísticos espalhados pelo país e ainda identificar jovens que quisessem seguir 

a carreira teológica17. É oportuno registrar que o IPN funcionou até a década de 

1970 numa espécie de escola auto-gerida, isto é, pôde, de fato, constituir-se em 

uma entidade sem fins lucrativos, pois tinha como base as finanças resultantes do 

pagamento de parcelas simbólicas. Para isso, os alunos teriam que contribuir 

realizando serviços de manutenção e limpeza, especialmente no pomar e na horta. 

Tais práticas estão expressas no Prospecto. Para seus idealizadores, moças e 

rapazes deveriam ser responsáveis pelos serviços diários da escola, pois era 

preciso aprender fazendo. 

Os missionários introduziram novas culturas agrícolas, como a beterraba, a 

cenoura, o rabanete, o nabo, o repolho, a alface, a couve, entre outros, além das 

frutas (manga, laranja, jambo, etc.). Passaram também a criar gado e outros animais 

para abastecer o Instituto, o hospital e a igreja. Era com a fazenda que os 

missionários mantinham as instituições – religiosa, hospitalar e educacional. Muitas 

famílias passaram a trabalhar para a Missão. Geralmente obtinham bolsas para que 

os filhos pudessem estudar. Outros, custeavam os estudos dos filhos com o próprio 

salário. As profissões abrangiam desde sapateiros, marceneiros, lavadeiras, 

arrumadeiras, cozinheiras, eletricistas, motorista, chefes de cozinha, entre outras.  

No Instituto funcionava uma tipografia onde se produziam cadernetas, papel 

timbrado, os diários de classe, os cadernos dos alunos, livros e todo o material de 

consumo da escola. Funcionava também um sistema de sonorização para serviço 

de alto-falante, principalmente para os alunos desenvolverem programas 

recreativos18.  

Uma usina hidrelétrica foi construída servindo ao colégio, aos internatos, ao 

hospital e à igreja. Foi a partir da energia elétrica que os missionários trouxeram 

diversos aparelhos de comunicação, a exemplo do rádio-amador, posteriormente o 

                                                 
17 Estas informações foram retiradas do Projeto Wagner, 1995. Arquivo particular e confirmado em 
entrevistas com ex-alunos e ex-professores concedidas à autora entre maio e agosto de 2006.  

18
 O IPN, durante as décadas de 1940 e1970, especialmente, desenvolveu programas humorísticos, a 
exemplo de, PR Cadê Ocê, A Voz da Galinha e Shetches. Tratava-se de uma atividade cultural 
desenvolvida pela escola com a participação dos alunos, uma espécie de programa de calouros ou 
de auditório em que todos eram estimulados a apresentar recitais, discursos, músicas, entre outras 
atividades.  
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telefone, o telégrafo, som, estúdio para gravação de música. Dessa maneira, a MBC 

organizou a Base ou Estação Missionária Ponte Nova, com uma sólida estrutura 

física para que o projeto educativo e religioso fosse oferecido nos moldes desejados 

por seus mentores.  

Em um dos artigos publicados na Revista das Missões Nacionais no ano de 

1913, aparece um breve panorama do projeto educativo em Ponte Nova, com 

destaque para o missionário Willian Waddell, revelando sua importância e relevância 

para a região da seguinte forma: 

 

O Sertão Baiano, com todos os seus defeitos, devido à falta de 
cultura, tem suficiente lastro moral latente, para sobre si construir o 
edifício inabalável do caráter cristã. Importante trabalho realiza no 
Sertão o Revº Dr. Willian A. Waddell com a sua Escola Americana de 
Ponte Nova, a 27 léguas da estação ferroviária de Sítio Novo. No 
coração da zona sertaneja, a Escola de Ponte Nova fornece ensino a 
uma plêiade de moços e de senhoritas, que relevantes serviços já 
têm prestado e muito maior ainda prestará no futuro. As escolas 
sertanejas, dirigidas por professores preparados em Ponte Nova, não 
somente constituem uma benção para aquelas populações 
desprovidas de ensino público, mas oferecem o ensejo de se dar à 
nova geração de vigorosos rebentos do povo altivo do interior, um 
impulso salutar na direção do cristianismo em sua simplicidade e 
poder. (REVISTA DAS MISSÕES, 1913, p. 2 apud SANTOS, 2001, 
p. 63).  
 

O texto acima revela o quanto os missionários presbiterianos se viam numa 

condição de superioridade social e cultural com relação aos “brasileiros do sertão”. A 

eles, “divinamente” privilegiados, cabia a tarefa de imprimir padrões de costumes 

“civilizados”.  

O Instituto Ponte Nova transforma-se em centro de referência em educação, 

tanto na disciplina quanto na oferta e na qualidade do ensino, com efeito difusor das 

idéias protestantes e norte-americanas na Chapada Diamantina, pois lá estudaram 

filhos das famílias mais abastadas da região e de outros estados que se instalavam 

na recém criada Vila. Exemplo disso foi a mudança das famílias Régis, Sena, 

Jardim, Chagas, entre outras. Vale ressaltar que por ser uma instituição particular, 

boa parte das famílias das vilas mais próximas não podiam matricular seus filhos ali.  

Entre ex-alunos que estudaram no IPN, destacam-se profissionais com 

formação nas mais diversas áreas: médicos, políticos, escritores, professores, 

religiosos, destacamos o pastor e educador, também ex-Deputado estadual, Basílio 
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Catalã de Castro19, que estudou no Instituto entre 1917 e 1922. Filho de Delfina 

Catalã Lima e de Joaquim de Castro Lima, era advogado e fazendeiro benquisto na 

região da Chapada Diamantina, onde exercia sua profissão de jurista, mesmo sem 

ter concluído o curso de Direito. Em seguida, o aluno Basílio ingressa no Seminário 

Teológico em Recife, até 1927. Suas primeiras experiências como pastor e educador 

foram em Wagner.  

Dentre os filhos das famílias mais abastadas da Região, que estudaram no 

IPN, estão os membros da família Matos, conhecido como coronel da Chapada, 

Horácio Matos; da família Dourado, do patriarca e coronel do sertão de Irecê, João 

Dourado; da família Guanais de Salvador; da família Passos; da família Moraes, 

entre outros.  

Américo Chagas ou Dr. Américo, como era conhecido, pertencia a uma 

família vinda da cidade de Campo Formoso. Após concluir estudos secundários no 

IPN, vai cursar medicina na Universidade do Rio de Janeiro e retorna ao Município 

para exercer sua profissão ao lado do médico norte-americano Dr. Walter W. Wood, 

com o qual teve divergências levando-os a romper a ação conjunta e a construir sua 

clínica, também servindo à população carente da Região, inclusive ao bando de 

Lampião, figura imortal da história do Cangaço no Nordeste brasileiro. (ALMEIDA, 

2006).  

Certamente na educação, por ser um domínio que se confunde com a 

formação de valores familiares, observamos conflitos e tensões na aceitação de um 

“novo modo” de agir em sociedade. Assim, se por um lado, uma educação rígida era 

valorizada pelos pais de alunos e alunas que conseguiram ser aceitos no Instituto 

Ponte Nova, por outro, esses mesmos alunos questionavam determinados valores 

religiosos como norteadores de conduta. Num livro publicado por um ex-aluno, 

Adalvo Nunes Dourado (1999), relatando suas vivências na escola, ao referir-se à 

figura de Dr. Irvine Samuel Graham, (diretor do IPN entre 1927 a 1947) faz a 

seguinte afirmação:  

 

[...] Confesso que cheguei a odiar o Dr. Graham. Era um misto de 
ódio e medo. Pois não é que o gringo conseguiu ser mais duro, mais 
enérgico, mais inflexível do que meu pai. E olha que o meu pai – que 

                                                 
19Num comentário feito por Willian Waddell sobre a família do referido aluno: “esse menino é filho de 
um gênio liberal, que vivendo numa cidade de maioria, intolerantes, sustentou, em ocasião da crise, 
para o grupinho de protestantes ali, os direitos e as liberdades da Lei” (LIMA, 1985, p. 210 apud 
SANTOS, 2001, p. 84). 
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Deus o tenha no maior conforto – era parada dura (...). Para muitos, 
Dr. Graham era o pavor do colégio. Tinha um garotinho lá que 
chegava a fazer xixi na calça (...). Só uma pessoa era mais temida e 
respeitada do que ele, Miss Hallock (...). dentre as proibições, estava 
a do cigarro. Era terminantemente proibido fumar. Podia dar até 
expulsão. Quando o diretor sentia o cheiro ou melhor o fedor do 
cigarro, vinha bronca. Imediatamente convocava todos para uma 
inspeção “in loco”. Ficávamos todos numa fila indiana e ele cheirava 
a boca de cada um. Raramente os autores dos delitos eram 
descobertos. Os fumantes, Carlos Monteiro, um deles haviam 
descoberto um antídoto: quando percebiam que a inspeção ia ser 
feita gastavam todo o tubo de pasta de dente, do qual engolia boa 
parte, de tal maneira que o hálito ficava uma maravilha!. (DOURADO, 
1999, p. 121-122).  

 

Como posso perceber, a convivência na escola entre alunos e a direção, 

além da rigorosidade na disciplina havia um certo temor. Percebo também a 

vigilância constante da movimentação dos alunos, mesmo durante o período de 

descanso noturno. Para que o disciplinamento e o combate aos vícios fossem 

seguidos à risca, a fiscalização era rígida. Para Elias (1993), o medo age nesses 

casos, diretamente, como força para manter códigos de conduta instituídos pelo 

grupo civilizador. Por isso, a ansiedade diária vivida pelos alunos “constitui-se no 

medo que o indivíduo tem de desagradar-se ou de perder prestígio perante a 

sociedade em que vive”. Ainda segundo o referido autor,  

 

[...] é esse o medo de perda de prestígio aos olhos dos demais, 
instilado sob a forma de autocompulsão, seja na forma de vergonha, 
seja no senso de honra que garante a reprodução habitual da 
conduta e, conseqüentemente, um rigoroso controle das pulsões em 
cada pessoa. (ELIAS, 1993, p. 213).  

 

Conforme já exposto nos capítulos anteriores, três bases deram suporte ao 

estabelecimento da Missão Presbiteriana no Município de Wagner: a instituição 

religiosa, por intermédio da Igreja Presbiteriana de Wagner; a instituição hospitalar, 

por intermédio do Grace Memorial Hospital e a instituição escolar, por intermédio do 

Instituto Ponte Nova, numa época em que, possivelmente, direitos sociais como o 

direito à saúde e à educação eram negligenciados pelo Estado brasileiro e 

proporcionados pela referida Missão. Certamente, tais ações foram determinantes 

para a aceitação destes missionários, durante décadas, mesmo diante de uma 

população majoritariamente católica. Para Elias (1993, p. 212) através da tecnologia 

e da educação o Ocidente se expandiu, por se constituírem áreas em que são 



 

 

74 

possíveis de “civilizar”, de induzir os mesmos espíritos de previsão e controle de 

emoções iguais aos praticados no Ocidente. 

 

        
Figura 09 –  1ª Igreja Presbiteriana de Wagner20         Figura 10 – 2ª Igreja Presbiteriana de Wagner 
Fonte: www.mackenzie.com.br                                    Fonte: www.mackenzie.com.br 

  

 

 

Após instalação da Missão Central do Brasil na Fazenda Ponte Nova, foi 

construído o templo destinado aos cultos. É relevante destacar que assim como a 

construção física dava uma visão da grandeza, os templos concebidos também 

como espaços educativos para a (o) futura (o) missionária (o) tinham estrutura 

que demarcavam, pela imagem, a onipotência da Missão.  

 

 

                                                 
20Disponível em:  
http://www.mackenzie.com.br/teologia/Historia%20da%20Igreja/Presbiterianismo%20brasileiro-
fotos/instituicoes/ponte_nova/pages/Igreja%20velha_jpg.htm. Acesso em 15/08/2007. 
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Figura 11 – 1ª Escola de Enfermagem da Bahia.  Figura 12 – Grace Memorial Hospital construído 
Fonte: www.mackenzie.com.br                                     em   1927 pelo médico missionário 

Walter Welcome Wood e sua 

esposa Grace Wood. 
Fonte: www.mackenzie.com.br 

 

 

   

Figura 13 – Vista externa do Internato Feminino      Figura 14 – Vista externa do Internato Masculino. 
Fonte: Arquivo Particular.                                          Fonte: Arquivo Particular.  
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Esse prédio (Figura 13) abrigou o Internato Feminino, e era onde moças e 

rapazes faziam as refeições. Servia também de dormitório para as professoras e 

local para realização das atividades culturais durante o ano. A (Figura 14) 

corresponde ao prédio do Internato Masculino. É notório, em todas as estruturas 

físicas que compunham o IPN, ressaltar a imagem arquitetônica, possibilitando a 

inferência de que se queria destacar as instituições educativas como a maior e 

mais “moderna” instituição educacional do interior baiano. Nos anos 70 foi 

demolido para a construção da Escola Agrotécnica Afrânio Peixoto de Wagner, 

ainda em funcionamento.  

  

 

   
Figura 15 – Auditório James Nelson Wright.           Figura 16 – Vista interna do auditório James 

   Fonte: Arquivo Particular.                                                            N.Wright. 
                                                                                     Fonte: Arquivo Particular.   
 

 

O auditório (Figura 15) tem capacidade para cerca de 400 pessoas. Hoje, 

conforme o último censo, Wagner tem uma população que corresponde a 8. 679 

habitantes21, sendo esse espaço educativo grandioso para a demanda populacional. 

Imaginemos portanto, a grandeza do local na década em que foi construído. Mais 

uma vez, pode-se inferir que o propósito dos presbiterianos era persuadir a 

população sertaneja à aceitação da Missão Civilizatória proposta por eles. Ainda 
                                                 
21
 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/. Acesso em 16/10/2007.  
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permanece o mobiliário (cadeiras, órgão, entre outros) adquirido no período de sua 

inauguração, na década de 1960. Na parte central da fachada do referido prédio, é 

possível perceber o escudo do Instituto, composto do mapa do Estado da Bahia e no 

centro uma tocha acesa sobre um livro, a Bíblia. Seu significado representa que, em 

pleno centro, no “coração da Bahia”, o povo recebe “luz”, civilização e “salvação”.  

 

 

     

Figura 17 – Fachada principal do IPN.                       Figura 18 – Área coberta do IPN. Feita em  
     Fonte: Arquivo Particular.                                                      agosto de 2006. 

                                                                                     Fonte: Arquivo Particular.  
 

 

Na fachada principal do prédio do IPN o mesmo símbolo do escudo. Um livro 

aberto (a Bíblia) com a frase: Deus e Pátria, aqui sempre lembrados e no meio do 

livro a tocha acesa. Esse era o lema do IPN, reforçando a “Missão” de proporcionar 

ao povo cego do sertão baiano “luz” “salvação” e “civilização”.  
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Figura 19 – Vista da área externa (lado esquerdo) Figura 20 – Área externa (lado direito) do IPN. 
Fonte: Arquivo Particular.                                           Fonte: Arquivo Particular   

 

 

 

Na Figura 19 está o pavilhão do lado direito. Esta é uma das áreas principais 

do Instituto. Ao lado, encontra-se um mastro que ainda hoje é usado para as 

atividades cívico-religiosas, além do hasteamento de bandeiras. Nesse espaço, era 

comum a realização de cultos. A direção aproveitava para pregar o evangelho e 

também para dar avisos sobre os mais diversos assuntos, que iam desde a situação 

financeira dos alunos, prestação de contas, até comportamento disciplinar. Já na 

(Figura 20) tem-se o pavilhão esquerdo que dá acesso à Biblioteca Luiz Guimarães 

e às salas de aula. Como se pode observar, existe o privilégio para o espaço amplo 

e arejado. 

Todo esse conjunto arquitetônico, bem como o modelo disciplinar e as 

práticas educativas instituídas fizeram com que o povoamento da vila acontecesse 

rapidamente. Vinham migrantes de toda a região. Na percepção das pessoas que 

estudaram naquela época, o IPN passou a ser referência, principalmente nas 

questões disciplinares. Constam em algumas correspondências recebidas pelo 

referido Instituto, elogios ao “sempre bom andamento” sob a direção do ex-aluno, o 

professor Élson Castro – já convertido ao presbiterianismo. O americano James N. 

Wright, ex-diretor do Instituto Ponte Nova, tecendo comentários a este professor, 
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afirma que nunca na história da missão houve alguém tão preparado para dirigir uma 

instituição quanto ele, por ser o mesmo “disciplineiro”. Este agradece também pelo 

“consagrado serviço contribuído à causa do Evangelho por meio desta escola”. 

Nota-se que Bhabha (2001) é esclarecedor dessa realidade, ao pontuar que: 

 

A população colonizada é então tomada como a causa e o efeito do 
sistema, presa no círculo da interpretação. O que é visível é a 
necessidade de uma regra dessas, o que é justificado por aquelas 
ideologias moralistas e normativas de aperfeiçoamento reconhecidas 
como Missão Civilizatória ou o Ônus do Homem Branco. (BHABHA, 
2001, p. 127)22. 

 
Quando o Instituto se consolida na Região, os missionários partem, deixando 

a direção do mesmo e do hospital sob responsabilidade dos primeiros brasileiros 

convertidos. Documentos existentes, a exemplo de uma correspondência recebida 

pelo diretor na década de 1951/1960, Élson Castro de Oliveira, mostram que esta 

era uma prática comum da Missão Presbiteriana, fruto da investida religiosa 

protestante, quando da sua instalação em uma região. Dessa forma, tão logo as 

escolas e hospitais conseguiam “andar com suas próprias pernas”, os responsáveis 

pela Missão entendiam que já haviam cumprido seu messianismo e seguiam a 

procura de outra localidade “necessitada”.  

 

 

5.1 O IPN E SUA RELAÇÃO COM O PROJETO MISSIONÁRIO NO BRASIL 

 

 

H. Bhabha (2001) revela que no jogo de poder colonial coexistem sistemas e 

ciências de governos modernos, formas ocidentais progressistas de organização 

social e econômica que fornecem a justificativa manifesta para o projeto civilizador.  

 

Nesse contexto, o país oferecia a atores sociais internos e externos a 
oportunidade de agirem para minar a ordem política, econômica e 
cultural em vigor e tornar possível a presença no Brasil da Igreja 
Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos, através da 
educação e de contribuir para o expansionismo cultural norte-
americano. (MESQUIDA, 1994, p. 184). 

                                                 
22 Novamente, vale ressaltar, que obviamente a sociedade brasileira fora colonizada pelos 
portugueses. Porém, trata-se de uma neocolonização à moda norte-americana.  
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Mesquida (1994) e Nascimento (2004) revelaram em suas pesquisas que até 

hoje não foi possível a conversão à fé protestante, segundo o modelo religioso norte-

americano, pois a elite brasileira estava interessada apenas na transformação dos 

valores e princípios do sistema político, pedagógico, econômico e não no 

protestantismo mas contribuiu para aproximar a sociedade brasileira da norte-

americana para a consolidação da hegemonia, do expansionismo transcultural e 

transnacional da América do Norte. 

É válido ressaltar que esse quadro era previsto pelos missionários. No 

entanto, o que desejavam, concretamente, era a inserção da cultura norte-

americana e, conseqüentemente, a mudança de mentalidade23 do povo brasileiro. 

Essa concretização foi identificada em alguns estudos como, por exemplo, trechos 

de relatos de alguns políticos influentes na província de São Paulo, tecendo altos 

elogios à cultura e ao povo americano. Quando ocorriam situações dessa natureza, 

os missionários se surpreendiam com tamanha força de sua ação perante o povo 

brasileiro, principalmente quando estes comentavam, por exemplo, que eram eles 

próprios que se sentiam inferiores perante o povo americano e perante a sua cultura.  

O estudioso Jorge U. Clark (2005, p. 156-157), ao pesquisar sobre as 

origens da educação liberal em Campinas, São Paulo, vem reforçar tais 

constatações afirmando que a aceitação ao protestantismo pelos brasileiros nunca 

chegou a abalar a hegemonia católica. Esse mesmo autor afirma que o número de 

adeptos ao protestantismo era (e continua sendo) relativamente pequeno 

comparado ao do catolicismo. Nesse estudo, Clark amplia as análises acima ao 

constatar que boa parte da população estava acostumada a rituais alegres, com 

muita música durante os festejos aos santos de devoção, e que apesar dos filhos da 

classe média estudarem nos colégios confessionais protestantes, continuaram 

católicos. Um dos motivos apontados por Clark (2005), Hack (2000) e Mesquida 

(1994) é que tais missionários ofereciam uma educação moderna, considerada 

vanguarda, de acordo com os padrões exigidos para a época, do final do século XIX 

e início do século XX. 

                                                 
23 A noção de mentalidade, empreendida por Marc Bloch, G. Lefebvre e Lucien Febvre, Philippe Ariès, 
e Jacques Le Goff, entre outros contribui para alargar as fronteiras da História Social ao domínio 
das representações coletivas que, de modo geral, refere-se às "maneiras de sentir e de pensar" de 
diferentes épocas históricas. Revela basicamente, às idéias que os indivíduos formam das suas 
condições de existência, bem como a organização e o destino dos grupos humanos. (Le GOFF, 
2001, p. 153-174).  
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O projeto de expansão religiosa protestante no Brasil estava atrelado à 

criação de escolas, associado também ao alto índice de analfabetismo, tanto na 

capital quanto no interior do país. Todavia, o objetivo de criar escolas estava 

diretamente ligado à disseminação indireta do cristianismo nos moldes 

presbiterianos, metodistas, batistas. Esta seria também a forma mais rápida de se 

infiltrar na sociedade brasileira. O missionário presbiteriano americano, Ashbel 

Green Simonton foi um dos defensores deste ideal.  

Aliado a isso, as escolas confessionais protestantes (presbiterianas, 

metodistas, batistas) não visavam atingir a todas as camadas da sociedade 

brasileira, ao contrário do que assinala Osvaldo H. Hack (2000, p. 59) que, os 

missionários estavam abertos a todas as classes sociais. Para este autor, as 

instituições educativas eram organizadas no país com o objetivo de infiltrar-se entre 

a elite nacional para divulgar seus valores, não só os espirituais, mas também os 

políticos, pois recebiam estudantes, em sua maioria católicos, além dos filhos de 

imigrantes europeus e norte-americanos. Para tanto, utilizaram-se de práticas 

educativas consideradas democráticas para que os “reais” objetivos fossem 

alcançados. Os mentores das instituições educativas protestantes defendiam, por 

exemplo, a educação mista e a liberdade religiosa como um dos princípios liberais 

cristão.  

Os educadores-missionários atuavam de forma intensa, de modo que a 

cultura, os valores americanos e seu sistema pedagógico fossem apreendidos pela 

elite brasileira. Muitos desses americanos aproximavam-se de figuras ligadas à 

política nacional. Um exemplo ocorreu entre políticos do Sudeste do país, a exemplo 

do Deputado Aureliano Cândido Tavares Bastos e do Ministro brasileiro na época, 

Joaquim Maria Nascentes de Azambuja. Ambos defensores do sistema educacional 

norte-americano, considerado avançado, baseado no pragmatismo reinante nos 

Estados Unidos. Estes se tornavam não só defensores do sistema pedagógico 

americano como também colaboradores e incentivadores da implantação de escolas 

protestantes no país. Ante o exposto, é possível vislumbrar que o IPN deve ser 

reflexo do projeto educativo, pensado pelos presbiterianos, que se implanta em 

quase todo o país.  
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6 CAPÍTULO V - A CHAPADA DIAMANTINA COMO ALVO DA MISSÃO 

CIVILIZATÓRIA PRESBITERIANA 

 

 

6.1 DOS ASPECTOS FÍSICOS ÀS RELAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS 

 

 

Chapada é uma denominação usada para as grandes superfícies medindo 

mais de 600 metros em relação ao nível do mar. Segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), o termo Chapada Diamantina foi utilizado 

oficialmente na Resolução nº 124 de 09 de Julho de 1942 pela Assembléia geral do 

Conselho Nacional de Geografia para referir-se à nova divisão das Unidades 

Federadas de Zonas Fisiográficas.  

Assim, a Chapada Diamantina era, nessa época, composta das seguintes 

cidades: Andaraí, Barra da Estiva, Brotas de Macaúbas, Ibitiara, Irecê, Ituaçu, 

Lençóis, Livramento de Brumado, Morro do Chapéu, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos, 

Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Santo Inácio e Seabra. A partir das mudanças 

ocorridas na organização do país por Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, no 

ano de 1989 e, posteriormente, com a consolidação no Censo de 1990, a Chapada 

Diamantina passou a englobar outros municípios, passando a compor Chapada 

Diamantina Meridional e Setentrional e duas Mesorregiões e sete Microrregiões 

(BANDEIRA, 1997, p. 15). Na década de 1960, Wagner consegue sua emancipação 

política e passa a ser cidade, incluída no mapa da Chapada. 

A escolha da Chapada Diamantina para servir de “Base Missionária” ou de 

“Estação Missionária” é justificada pelos representantes da MBC por ser uma das 

regiões do Estado ocupada por uma população diversificada, gente das mais 

diversas nacionalidades e dos diversos Estados brasileiros instalada na Região, 

especialmente na cidade de Lençóis, conhecida mundialmente como a “Capital do 

Diamante”. 



 

 

83 

Figura 21 – Morro do Camelo Morro do Pai                
Figura 22 – Crepúsculo Morro do Pai Inácio.                                    Inácio. 
Fonte: Arquivo Particular.                                           Fonte: Disponível em: 
                                                                                                 http://www.pbase.com/alexuchoa/image. 

Acesso em 15/08/2007. 

 

 

        

Figura 23 – Gruta da Pratinha no município de Iraquara .Figura 24 – Poço do Diabo em 
Mucugezinho.  

Fonte: Disponíveis em: http://www.pbase.com/alexuchoa/image. Acesso em 15/08/2007.  
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Figura 25 – Cachoeira do Ramalho no município         Figura 26 – Morro dos 3 Irmãos ao fundo de  
de Lençóis.                                                                                         Vegetação típica da região24. 
Fonte: Disponíveis em: http://www.pbase.com/alexuchoa/image. Acesso em 15/08/2007.  
 
 

As (Figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26) demonstram a beleza natural da região, 

desde os aspectos físicos aos naturais com sua fauna e flora típicas. A busca por 

riqueza repentina atraiu a atenção de exploradores e, possivelmente, também dos 

presbiterianos americanos na caça ao diamante e ao carbonato, metais preciosos 

encontrados em maior abundância na região. Porém, apesar dessa afirmação não 

estar expressa em documentos, pode ser objeto de hipótese. Somente há indício e 

induções.  

O que se comenta, especialmente, entre alguns moradores antigos das 

cidades circunvizinhas é que a presença presbiteriana na região fora marcada pelo 

tráfico de pedras preciosas, apesar de essa afirmativa ser negada veementemente 

pelos seus líderes religiosos, existentes ainda hoje na Região.  

O principal meio de transporte era o avião, utilizado pela MBC para, 

supostamente, facilitar a ação missionária, o transporte dos missionários para o 

trabalho de evangelização e também transportar alunos para estudar em Wagner, no 

IPN.  

 

 

                                                 
24 Disponíveis em http://www.pbase.com/alexuchoa/image/30654568. Acesso em 15/08/2007. 
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De modo geral,  

 

[...] a sociedade nas Lavras é resultante de um grande encontro de 
brasileiros vindos das mais diversas partes do Território Nacional, 
principalmente de Minas Gerais, geralmente oriundos da região de 
grão Mongol, daquele Estado e da zona do Recôncavo, no Estado da 
Bahia. Para ali também convergiram estrangeiros como árabes, 
judeus, franceses e, sobretudo, africanos, que chegaram como 
escravos. Do encontro dessas correntes migratórias e do processo 
de relações sociais nos quais elas se viram envolvidas com a 
economia do diamante, numa época de grande vigência dos 
mandonismo locais, originou-se a sociedade da região. (SENNA, 
1996, p. 18).  
 

A ocupação de um espaço no interior do Estado para estabelecimento da 

Missão justifica-se, principalmente, por sua formação geográfica e por suas 

condições geológicas. A Junta das Missões produziu conhecimentos técnico-

científico, geográfico, biológico e cultural necessários para criar estratégias de 

ocupação da Região da Chapada Diamantina, especificamente. 

A notícia de que esta Região era possuidora de metais preciosos se 

espalhou como um rastilho de pólvora e aos poucos foi sendo habitada por 

bandeirantes paulistas, mineiros e de todos os lugares. Ao passo que iam se 

instalando, organizavam fazendas, passavam a cultivar as terras férteis, 

conseqüentemente, fundaram os pequenos povoados que mais tarde compuseram 

as cidades que hoje fazem parte dessa Região. Dessa forma, tudo leva a crer que 

tal cenário se configurou terreno propício para os mandos e desmandos dos 

coronéis, inclusive de constantes disputas entre grupos rivais. (SENNA, 1996, p. 17-

19).  

Grande parte das cidades é organizada por senhores de engenho que, com 

o trabalho escravo, passaram a explorar as terras íngremes que chegam a medir até 

2.033 metros de altura25 e, principalmente pelos rios que banham as diversas 

cidades. Por isso, a Região é considerada, não só pelos missionários presbiterianos, 

como também por outros conhecedores, como um verdadeiro oásis no sertão 

baiano. Sua geografia, suas condições climáticas, seus rios e cachoeiras são 

fundamentais para a constituição de uma fauna e flora ricas e diversificadas.  

A Região da Chapada Diamantina é marcadamente acentuada por 

                                                 
25 Para Bandeira (1997, p.18), esta medida se refere ao Pico do Barbado, situado no Município de 
Abaíra e considerado ponto culminante da região.  
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privilégios de poucos e carência de muitos. Local em que imperava a ausência do 

Estado para com os direitos sociais: saúde, educação, justiça. Neste cenário, um 

fato que chama a atenção é a instalação dos missionários presbiterianos numa 

localidade inabitada, como foi o caso de Wagner, já que era comum a organização 

de escolas paroquiais e colégios nos grandes centros urbanos.  

Relatos orais de antigos moradores apontam para o fato de que houve forte 

resistência por parte das famílias da Região aos missionários. Maria faz a seguinte 

declaração sobre a presença dos presbiterianos na Região:  

 

Como as famílias receberam os primeiros missionários aqui na 
região, aqui em Ponte Nova, houve resistência inicial? Por que 
não houve? 
(...) Na Chapada ... sim, em Palmeiras sim. Houve resistência. Até 
que ... ah! Não. Isso não existiu. Mas existiu, na verdade existiu e eu 
conto isso no livro porque é uma testemunha bem ligada a minha 
família. Minha mãe foi criada na família Catalã (...) Basílio Catalã. 
Então, seu Kinca, seu Kinca Catalã. O nome era Joaquim26, mas 
chamava Kinca. Ele era advogado e casado com Sinhá. Minha mãe 
foi criada com esse casal e ... Nessa ocasião, Basílio, o Reverendo 
Basílio, era menino lá, era rapazinho lá, também junto com minha 
mãe. 
Então, certa vez Dr. Waddell foi a Palmeiras pra fazer o trabalho, né? 
De evangelização e a população já estava preparada para apedrejá-
lo, né? Para não impedir a ... Não impedir o trabalho então, seu 
Kinca ... Pra impedir o trabalho? Pra impedir o trabalho! Seu Kinca, 
que era Advogado, ele chamou o delegado que eu não sei o nome e 
falou: você sabe que nosso país tem liberdade religiosa e isso não 
pode acontecer e se você deixar a população atacar e impedir o 
trabalho eu vou acertar depois na lei com você. Então, o delegado 
intimou e não deixou que acontecesse. E meu pai tinha uns seis, 
sete anos nessa época também que Dr. Waddell ia lá e... a sua mãe 
adotiva junto com outras mães preparavam as crianças com os colos 
cheio de pedra pra na hora que o gringo fosse passar a cavalo, atirar 
pedra. Um! ... Meu pai atirou. Pedra? No tempo que os meninos 
usavam camisola, né? Então, meu pai mesmo enchia de pedra para 
jogar em Dr. Waddell. As mães mandavam os filhos fazerem isso. 
Então, se os meninos faziam isso sem falar em outras. E a escolha 
da Chapada? Porque a escolha da Chapada? Sim. A Chapada era 
uma atração muito grande, né? Que foi na época dos Diamantes e 
eles sabiam que aqui era o ponto convergente, que pessoas vieram 
de vários lugares. Então, era também estratégico para a 
evangelização27. 

 
Essa ação contrária aconteceu porque Palmeiras foi uma das cidades na 

qual logo se construiu um templo com um pastor brasileiro para dirigir a 
                                                 
26 Era uma espécie de advogado, pois não era formado em Direito. Havia estudado alguns anos o 
curso sem concluir, mas foi por muitos anos o único advogado da região.  

27 Entrevista concedida a autora em agosto de 2006, por ocasião do Centenário do IPN.  
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congregação. Foi a primeira cidade a deixar a ação ambulante de um missionário 

americano para o pastorado permanente na cidade, sob a direção de João 

Capistrano28.  

O que se propagou entre antigos moradores é que com a rejeição inicial das 

famílias mais influentes, o missionário Willian Waddell não conseguiu, de imediato, a 

compra de um terreno em outra localidade mais populosa, a exemplo de Palmeiras, 

Rui Barbosa, Irecê, Lençóis, entre outras. Portanto, é em Wagner que ele consegue 

se instalar, pois naquele momento era apenas uma das diversas fazendas naquela 

Região.  

As famílias existentes, em sua grande maioria, eram compostas por 

pequenos proprietários de terras. Poucos se constituíam médios ou grandes 

latifundiários. Paulo, ao falar sobre as origens do município e a presença 

presbiteriana, afirma que naquele momento,  

 

Wagner era um lugarejo desarmado. Não era cidade. Era um 
povoado rural. Então ... por exemplo, Lençóis já era mais evoluído, 
né? Já tinha a presença de pessoas vindo de fora como da França, 
como dizem que se instalou um consulado francês, a exploração de 
diamantes, certo? As outras cidades eram maiores já tinha ali talvez 
alguns órgãos instalados de justiça, não é? Essa coisa toda. Então, o 
povo era mais “civilizado”, tinha mais conhecimento nessa questão. 
Tinha mais o domínio da fé e aqui era uma ****** um lugarejo onde o 
pessoal não tinha essa brutalidade maior, de querer privilegiar a 
religião católica. Então, como eu disse, Wagner é uma terra 
hospitaleira que sempre procurou acolher as pessoas e já que os 
americanos vieram em missão de paz, não é? Eles não tinham 
porque. Por outro lado, também, eles ofereciam uma ajuda financeira 
e aos poucos foram acolhendo funcionário aqui e outro ali e foram 
também dando suporte para que, economicamente, o povoado se 
sustentasse, criando pomares para dar trabalho a pessoas. A própria 
educação, o hospital que não tinha custo nenhum para o doente, né? 
Ele vinha e tinha o tratamento de graça 
 

Há que se levar em consideração que, a aproximação do missionário 

presbiteriano Willian A. Waddell e demais missionários, vindos em seguida com as 

famílias aconteceu antes da compra da fazenda Ponte Nova. Exemplo disso foi a 

aproximação destes com a família Dourado, do influente coronel João Dourado da 

região de Irecê-Ba. A aproximação ocorrida também com a família Catalã de Castro, 
                                                 
28 Foi um dos primeiros moradores convertidos na vila Bela das Palmeiras, hoje município de 
Palmeiras-Ba quando o missionário presbiteriano, George W. Chamberalin atuou na Chapada no 
ano de 1901. João Capistrano teve participação ativa para a disseminação do protestantismo, após 
seu batismo, atuou como um dos primeiros evangelistas brasileiro na região da Chapada 
Diamantina-Ba. (ALMEIDA, 2006, p. 23-24).  
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pertencente ao líder palmeirense Joaquim Castro; com a família Matos do Coronel 

da Chapada, Horácio de Matos, entre outras. Para Maria, essa aproximação 

acontece porque nessa época imperava um regime, preponderantemente, patriarcal, 

o qual “casava muito também com o sistema americano”.  

Um outro dado divulgado, entre a população, era o fato de eles estarem à 

procura de um terreno banhado por rios para que pudessem instalar também uma 

fazenda para o cultivo, para criação de bovinos, entre outras atividades, capazes de 

promover sustentação ao projeto educacional marcadamente agrícola.  

Como a Chapada Diamantina fora marcada por disputas dos coronéis, 

grande parte da população conviveu com os mandos, desmandos e com o descaso 

das raras ações sociais do Estado. Nesta direção, questiona-se: diante da presença 

marcante dos coronéis da Chapada Diamantina, como foi possível a aceitação 

desses missionários? O que posso observar ao longo desse estudo é que, 

possivelmente, a presença dos missionários presbiterianos não se constitui ameaça 

para os coronéis. Com a implantação da República no Estado da Bahia, mesmo que 

de forma lenta, com influência de movimentos liberais em que a elite baiana passa a 

fazer parte, apoiar, possivelmente os coronéis passam também a apoiar os 

missionários, desde que esses ideais não ameaçassem seu poder.  

Os missionários presbiterianos não se envolveram com as questões político-

partidárias. Essa foi uma das estratégias encontradas por eles para que pudessem 

conviver de forma amistosa com os coronéis. Numa correspondência enviada ao 

diretor Élson Castro, o missionário Jaime N. Wright expõe a postura adotada pela 

Missão para poder atuar na Região: 

 

A questão de relações públicas é outra coisa, pois o IPN está 
inevitavelmente embrulhado com as necessidades de Itacira. Nesse 
setor creio ter conseguido um objetivo: o de convencer a 
municipalidade e Lençóis que o IPN persegue o ideal de existir sem 
qualquer influência partidária e sem qualquer dependência nos cofres 
públicos. Sou o primeiro a reconhecer que as minhas relações de 
diretor para com as autoridades não têm sido as melhores, 
especialmente no que diz respeito à praxe. (REGIMENTO..., 1960).  

 

Por outro lado, como as poucas escolas existentes no Estado estavam 

localizadas, em sua grande maioria na Capital, Salvador, e em algumas cidades do 

interior, geralmente as mais desenvolvidas, como era o caso de Cachoeira-Ba, 

Caetité-Ba, Senhor do Bonfim-Ba, entre outras, muitos desses coronéis passaram a 
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solicitar vagas no Instituto para que seus familiares pudessem estudar. Quando 

pergunto sobre os motivos que levaram as famílias da Região a aceitarem os 

missionários, Maria afirma:  

 

São três motivos, não é? A educação, porque não havia outra escola 
desse nível; Saúde, também por causa da carência é... carência 
física porque precisava de médicos. Dr. Wood que era o único 
médico que atendia. Só tinha médico onde: em Lençóis e Feira de 
Santana. A necessidade de saúde e também por causa de emprego. 
Muitos chegavam aqui trabalhavam com ... Tornavam funcionários. 
Da missão? Da missão. E outros correndo das brigas do interior. 
 

A percepção de que se tratou de uma missão civilizatória, via religião, pode-

ser reiterada pelo fato de que os missionários utilizavam armas sutis de ocupação 

que em relativamente pouco tempo instalou uma dinâmica de dependência entre os 

moradores da Região e os benefícios oferecidos pelo projeto presbiteriano. Essa 

forma sutil nos impede, muitas vezes, de caracterizar a ação como imperialista. O 

processo é igualmente conduzido de forma sutil. Ao contrário dos processos 

colonialistas iniciados pela Europa no século XVI, em que o objetivo visível era 

dominar e explorar as terras, seus bens naturais, os povos, a referida MBC promove 

inclusão da população a direitos sociais (saúde e educação), um dos pontos frágeis 

da população.  

Esse é o desafio: pensar a missão civilizatória presbiteriana como uma ação 

neocolonialista, pois o fato de eles proporcionarem tais benefícios não invalida a 

identificação das reais intenções que, possivelmente, eram a exploração dos 

recursos naturais, bem como a conquista e dominação da população do sertão 

baiano.  

Quando realizamos as entrevistas com ex-alunos, ex-professores que 

atuaram no IPN no período em estudo (1940-1970), ficou evidente a relação de 

poder estabelecida entre os educadores-missionários, as famílias e seus respectivos 

filhos/alunos. É visível como as pessoas compreendem essa investida presbiteriana. 

Para Raquel, os missionários “vieram tratar de partes sensíveis do ser humano: 

saúde, educação e espiritualidade29”. O que nos parece ser uma visão ingênua.  

                                                 
29 Entrevista concedida a autora em maio de 2006.  
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Figura 27 – Foto feita durante o desfile do Centenário   Figura 28 – Foto feita durante o Centenário. 
Fonte: Arquivo Particular.                                                Fonte: Arquivo Particular.  
 

 

 

Porém, é perceptível que a fala de Raquel a respeito da “missão” dos 

presbiterianos é ratificada pela comunidade nas fotos acima, feitas durante o desfile 

oficial das comemorações do Centenário, em 12 de agosto de 2006, destaca-se 

como os moradores concebem a presença dos missionários. 

Ficou evidente, entre os colaboradores deste estudo, um sentimento de 

eterna gratidão para com a MBC. Muitos vêem os presbiterianos como realmente 

predestinados, incumbidos de uma “missão divina” de “salvar”, educar e “curar” a 

população sertaneja. Nesse sentido, Said (1990) é esclarecedor desse caso. Para o 

autor, “só se submetem a processos de colonização os povos que se encontram em 

condição de inferioridade”. A partir dessa afirmativa pode-se vislumbrar que a região 

da Chapada Diamantina apresentava um terreno propício à missão civilizatória 

presbiteriana. Ao falar sobre a assistência social prestada pelos presbiterianos às 

famílias em Wagner, Madalena faz a seguinte afirmativa: 

 

[...]  Menina! É .... ajudava sim! ... porque vinha roupas usadas que 
eles distribuíam. Geralmente quando as pessoas se convertiam eles 
eram mais beneficiados né? porque a igreja dava mais atenção 
àquela família. Então vinha mais assistência né? 
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Apesar de todo investimento para a formação de missionários, poucos foram 

os alunos do IPN que se tornaram evangelistas, o que confirma a tese de que as 

elites brasileiras que procuraram as escolas confessionais protestantes não se 

converteram ao protestantismo.  

Quando questionados sobre as dificuldades/ facilidades de instalação dos 

missionários presbiterianos na região, no município, os ex-alunos e ex-professores 

apontam algumas facilidades para uma possível aceitação, como por exemplo, a 

falta de assistência social. Para Maria30, 

 
Então, eu acredito que apresentando mesmo serviço, dispondo a 
população de um trabalho, de um trabalho para o bem da 
comunidade. Sabe porque? Eles receberam como alunos, facilitava 
os estudos para muitos, né? Dando bolsas a muitos, e mostrando 
mesmo uma ... A qualidade de ensino, a qualidade do atendimento, 
porque o hospital, nessa época já tinha a escola de enfermagem, né? 
Um atendimento muito bom e... é ... Abrindo estradas. Dr. Wood, por 
exemplo, abriu uma estrada de mais de 100 quilômetros daqui para 
Itaetê. Um! Então, isso ai foi muito bom, né? É onde eles pegavam o 
trem é... com Dr. Wood veio também a pista, o correio, o telegrafo. 
Um! ... Então, tudo isso era interessante, né? Para a comunidade, 
para comunicação, trazendo benefícios assim, né? Nessa parte de 
transporte, comunicação, educação. Coisa que o governo, até hoje 
deixa a desejar, né? No inicio do século eles estavam instalados com 
tudo isso  
Eu acredito que o próprio povo começou a acreditar. Depois que viu 
o resultado do trabalho é ... Antes eles eram ... Acho que não tinha 
uma visão assim de ... Achavam que eles vinham para prejudicar... 
Mas não. Eles só trouxeram benefícios, né? Então, pouco a pouco a 
população foi conhecendo..., confiando, foi aproximando e, no fim, 
eles ficaram amigos. Você, embora os missionários tenham os seus 
costumes, a sua educação, mas se você perguntar a qualquer um 
desses aqui mais velhos você vai ver que eles sempre falam com 
saudades, eles falam com carinho e... Não tem assim ... lembranças 
assim, tristes não. (Maria) 

 

Essa confirmação é reforçada nas fotos seguintes, feitas também durante o 

desfile da mesma comemoração. Ao mesmo tempo em que é cobrada a 

responsabilidade do Estado, a população demonstra ter se sentido “orfã” ou 

desprotegida quando a MBC deixou o município.  

                                                 
30 Entrevista concedida à autora em julho de 2006.  
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Figura 29 – Desfile do Centenário do IPN.                  Figura 30 –  Desfile do Centenário do IPN. 
Fonte: Arquivo particular da autora. Fotos feitas em agosto de 2006. 
 
 

Uma das razões apontadas pelos presbiterianos para justificar a sua missão 

foi a carência de assistência religiosa pela igreja católica no interior do país, 

especificamente na Bahia. Somado a isso, o alto índice de analfabetismo que 

imperava na região, alcoolismo, falta de higiene e de estrutura. Como se observa, os 

missionários descrevem um cenário propício, capaz de justificar sua missão 

civilizatória31. Na figura a seguir, o escudo do Instituto é um exemplo da mentalidade 

presbiteriana para com o povo do sertão baiano.  

                                                 
31 Para o professor Pierre Massandi Kita (2005/2006, p.128) a educação colonial é marcada por 
contradições entre colonizador/ colonizado. De um lado, o primeiro, há uma sentimento de temor a 
cada nova investida. Do outro, há a necessidade da instrução ou utilizando suas próprias palavras, 
há a necessidade de um lugar na escola. 
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Figura 31 : Escudo do IPN.                                  Figura 32 – Flâmula confeccionada para as a 

comemorações do Centenário. 
   

 

Nota-se na figura 31, o escudo, a chama advinda da tocha, imagem que nos 

permite fazer a seguinte inferência: os presbiterianos consideravam a educação 

protestante como luz que tiraria da ignorância as famílias e os alunos do sertão 

baiano, reforçando a idéia da corrente iluminista. Essa idéia permanece ainda nos 

dias atuais. A figura 32 é esclarecedora da missão: ascender, iluminar. É nesse 

espaço que as famílias e os seus respectivos filhos, beneficiados por essa missão, 

passam não só a defender, como também a imitar a cultura e o modo de viver norte-

americano. Observei durante as comemorações do Centenário as homenagens 

recebidas pela MBC por meio de sua missão civilizadora.  

Figura 31 – Escudo do IPN.    
Fonte: Arquivo Particular                                               
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Figuras 33 e 34 – Faixa contendo a mentalidade do povo como co-participantes da Missão Central.                                                 
                              Fotos feitas em agosto de 2006 durante o desfile oficial do Centenário. 
Fonte: Arquivo particular da autora. 
 

 

Nessas faixas (Figuras 33 e 34), elaboradas também para o desfile oficial 

das comemorações do Centenário, a população parabeniza a MBC pelos cem anos 

de história no município. A presença presbiteriana é ainda hoje reconhecida pela 

maioria da população local e da região como sinônimo de amor e dedicação. 

Seguramente, o fato de o município não ser subsidiado ainda hoje por assistência 

social satisfatória, faz com que a presença presbiteriana seja exaltada, após quase 

trinta e cinco anos.  

No que se refere ao período pesquisado, especialmente ao longo das 

comemorações e dos depoimentos colhidos, este não está marcado por conflitos, 

por compreender a fase áurea do projeto educacional presbiteriano no município de 

Wagner (1940-1970), pois a maioria das famílias, principalmente aquelas mais 

influentes, se apresenta como dependente dessa Missão. Entre os motivos relatados 

destaquei: a falta de escolas na Região; falta de condições da maioria das famílias 

“beneficiadas” com a escola de proporcionar aos filhos educação nos grandes 

centros do Estado; da submissão das famílias por não poder discernir e opinar nas 

decisões da escola e da direção. Premissa confirmada na fala de Raquel, 

colaboradora desse estudo: 
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[...] Eu sinto que...o que fez as famílias a se aproximarem foi o 
paternalismo, né? Geralmente as pessoas que caminhavam pra 
igreja, tinham mais assistência à saúde, eles davam também 
assistência alimentar e acho que o povo foi se achegando e também 
inovação, né?  
Talvez tenha sido porque o pessoal começou a ver frutos né? As 
pessoas começaram a ver frutos, alunos formando, é... a 
comunidade crescendo... 
 

Ao que tudo indica, o baixo poder aquisitivo da maioria das famílias 

sertanejas foi um dos critérios levados em consideração para que se pensasse em 

oferecer educação a custos mais baixos. Os missionários declaravam no Prospecto 

distribuído para as famílias, que não seriam cobradas taxas consideradas altas, pois 

estas não teriam condições de pagar “anuidades aviltadas”, pois se assim fosse 

muitas delas “não aproveitariam das vantagens oferecidas com a instalação do 

Instituo na Região”. Durante o desfile do Centenário, o perfil sócio-econômico das 

famílias foi evidenciado, conforme as fotos abaixo. Um grupo de alunos representou 

as profissões da época: lavadeira, copeira, pedreiro, sapateiro, marceneiro. Todas, 

consideradas de baixo prestígio econômico e social.  

 

      
Figuras 35 e 36 – Profissionais que cooperaram com a MBC.  
                              Fotos feitas em agosto de 2006 no desfile do Centenário. 
Fonte: Arquivo Particular.  
 

No projeto educacional protestante, as escolas foram pensadas de formas 

distintas, porém, com o mesmo objetivo: evangelizar e civilizar, isso porque as 

escolas paroquiais ou dominicais, eram organizadas ao lado de uma congregação 
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sempre seguindo o lema – “para cada igreja uma escola”  visto que o objetivo era 

dar assistência aos convertidos. Sua estrutura era geralmente adaptada às 

condições do lugar.  

Pierre M. Kita (2005/2006, p. 130) é, certamente mais uma vez, esclarecedor 

desse caso. Para esse autor, ao tratar da relação entre educação colonial e missão 

civilizadora, afirma que a importância dada à educação numa ideologia colonial 

justifica-se por causa da necessidade de realizar uma “transformação profunda na 

sociedade”. Nota-se que a ação educativa promovida pelos presbiterianos na cidade 

de Wagner, visava a civilização do povo sertanejo. Essa mentalidade é cultivada 

entre os que estudaram e/ou foram “beneficiados”.  

Isso é perceptível ainda na letra do Hino à Ponte Nova, escrito por um ex-

aluno, Wilson Sá Teles. A mentalidade de que os presbiterianos foram portadores de 

civilização e, principalmente a de que esse modelo deve ser seguido, é evidente. As 

três últimas linhas ressaltam mais uma vez a intenção da missão: iluminar o povo 

cego do sertão, clarear, apresentar um caminho novo por meio da educação.  

 
Ès Ponte Nova um talismã bendito, 
Símbolo das letras de imortal valor. 
Entre os escolhos sob o céu bonito 
De nossa terra a Bahia amor 
És livro aberto para o olhar do povo 
Que vive cego nesse bom sertão 
Luz clareando um caminho novo 
Estrela viva da civilização.  

        
Figuras 37 e 38 – Faixa elaborada para o Desfile do Centenário.  
Fonte: Arquivo Particular. Fotos feitas em agosto de 2006. 
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Na Figura 38 há a confirmação de que os ideais iluministas ficariam para 

sempre. Essa benevolência ressaltada pelos moradores de Wagner e Região aos 

missionários presbiterianos pode ser questionada. É sabido que os colégios 

confessionais protestantes, de modo geral, eram organizados em centros urbanos 

mais populosos e desenvolvidos com a intenção de atingir os filhos das famílias 

mais influentes. Porém, no caso do IPN, foge à regra. O Instituto fora organizado em 

uma área considerada pelos missionários como um “verdadeiro oásis”. Numa região 

em que, além dos recursos naturais em abundância (metais preciosos, água, solo 

fértil) havia a predominância de recursos minerais, especialmente o diamante e o 

carbonato, já conhecidos nacionalmente e internacionalmente em diversos países 

europeus e também americanos.  

Para José, ex-aluno do IBW, ex-diretor do IPN e pastor presbiteriano, um 

dos motivos que levaram os missionários presbiterianos32a se instalarem no 

município de Wagner, foi o fato de já existir na Vila Cachoeirinha, ex- Vila Wagner, 

colônias de imigrantes europeus (alemães, suíços, italianos). Ainda, conforme 

depoimento, ele ressalta que tais colonos estavam ligados ao trabalho agrícola na 

Região e não ao tráfico de pedras preciosas como se tem divulgado. O casal alemão 

Carlos Cooper e Sara foi um dos pioneiros e responsáveis pela evangelização dos 

colonos naquela região, por organizarem uma escolinha na Vila Cachoeirinha. Para 

José, nessa escola, além de ensinar as primeiras letras, os alunos aprendiam a 

história da bíblia e o plano da salvação. O referido colaborador nega também, de 

forma veemente, o envolvimento dos missionários com o tráfico de pedras preciosas 

da Chapada Diamantina.  

Ao passo que os missionários exploravam novos campos evangelísticos, iam 

aproximando-se das famílias mais influentes da Região, que davam confiança e 

apoio para que a MBC pudesse disseminar a religião protestante sem maiores 

transtornos. Um exemplo dessa relação foi a aproximação com a família Dourado, 

em que vários membros estudaram no Ponte Nova, e foram os primeiros alunos a 

concluírem o curso secundário. Entre a relação dos cinqüenta primeiros diplomados 

pelo IPN estão: Ana Guanais de Lima Dourado (1909); Carolina da Silva Dourado 

                                                 
32 Escolhemos o ramo do protestantismo presbiteriano para ilustrar este trabalho por este ter sido o 
responsável pela inserção do protestantismo na Chapada Diamantina e em todo o Estado de forma 
pioneira, embora os demais ramos também tenham instalado no Estado, fundado igrejas e 
construído escolas.  
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(1912); Alzira Lima Dourado (1913); Josefa Araújo Dourado33 (1914). Estudos já 

realizados vêm mostrando que a ação social dos protestantes, no Brasil, tinha como 

finalidade alcançar as elites locais, principalmente pela educação.  

 

 

                                                 
33Relação publicada no livro Ponte Nova Para a Vida – Lembranças do Colégio produzido pelo ex-
aluno, Adalvo Nunes Dourado (1999) que se formou em 1946.  



 

 

99 

 

7 CAPÍTULO VI - A CIVILIZAÇÃO DOS COSTUMES  

 

 

7.1 AS PRÁTICAS EDUCATIVAS INSTITUÍDAS NO INSTITUTO PONTE NOVA 

 

 

O estudo das práticas educativas operadas no Instituto Ponte Nova 

observou os fundamentos que nortearam a sua construção e aplicação prática. 

Prática educativa é aqui entendida como “[...] toda ação deliberada para alcançar 

determinados fins.” (RAMALHO, 1976, p. 25). A educação, enquanto prática social, 

é, estrategicamente, pensada e organizada para atingir, também, fins previamente 

definidos. Além do estudo desenvolvido por Jether P. Ramalho (1976), os construtos 

teóricos de P. Bourdieu e Passeron (1992), em especial a obra que trata da 

Reprodução cultural e social, é de fundamental importância para uma análise 

interpretativa do caso do Ponte Nova. Nessa mesma linha, Norbert Elias (1993, 

1994, 2000) também será imprescindível para tal análise, já que este trata da 

sociogênese da formação do Estado e da história dos costumes, assim como das 

relações de poder. Sobre as relações de poder instituídas no IPN e sobre o seu 

modelo disciplinar, além das referências acima, procuro correspondência em 

Foucault (1993) para melhor compreensão das relações estabelecidas entre 

educadores-missionários, os alunos e as famílias.  

Compreendo que a instituição escolar é uma das principais responsáveis 

pela ação reprodutora do sistema social e cultural. Isto é possível porque, nas 

palavras de Bourdieu e Passeron (1992, p. 19), nós, professores, emissores 

pedagógicos, revestimo-nos de uma Autoridade Pedagógica (AuP) legitimada e 

autorizada socialmente para transmitirmos um arbitrário cultural. Para esses autores, 

trata-se de uma violência simbólica, ou melhor, poder que impomos significações 

tidas como legítimas, ao mesmo tempo em que dissimulamos as relações de força 

existentes. Ainda nessa direção, Bourdieu e Passeron (1992, p. 20) afirmaram que 

toda Ação Pedagógica (AP) é uma violência simbólica, num jogo duplo e arbitrário: 

primeiro quando impomos e inculcamos um arbitrário cultural. Segundo, quando 

inculcamos esse arbitrário cultural, selecionamos e excluímos, sempre de maneira 

arbitrária, o que deve e o que não deve ser transmitido. Para isso, dispomos de um 
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poder simbólico34. Sobre essa imposição de um arbitrário cultural justificada em 

nome da qualidade do ensino, uma das colaboradoras dessa pesquisa lembra de 

uma situação vivenciada no Instituo:  

 

[...] Eu me lembro de uma professora que nós fomos falar com ela 
que ela tava com uma linguagem muito difícil pra gente! A gente não 
entendia nada da aula dela! Ela disse: o aluno é que tem que chegar 
ao nível do professor e não o professor descer ao nível do aluno! Ah! 
não se importe não: no princípio é assim mesmo, depois piora! 
Então, exigia o máximo do aluno! Então, a gente estudava, estudava! 
Passava a noite toda! Passava a noite toda estudando! (Madalena).  

 

O relato de Madalena corrobora com as análises de P. Bourdieu e J. C. 

Passeron (1992), pois percebo que o professor do IPN se revestia de uma 

autoridade que deveria ser imposta e lhe delegava autoridade máxima na 

transmissão dos conteúdos, colocando-o sempre numa posição elevada em relação 

aos aprendizes. É pertinente também refletir, a partir desta fala, o caráter paradoxal 

às propostas da educação oferecida pelos missionários presbiterianos, já que estes 

pregavam que a base educacional estava pautada nos ideais iluministas – liberdade, 

igualdade, autonomia – no entanto, percebe-se que a liberdade, e a igualdade eram 

restritas, pois entre os demais colaboradores ficou visível que não havia essa 

relação paritária, havendo sempre uma exaltação do modelo exemplar a partir dos 

professores e alunos convertidos. Um outro aspecto a ser observado é que no 

Regimento Interno do IPN, instituía-se as aulas de formação religiosa, ao tempo em 

que não haveria direcionamento denominacional, no entanto, na prática os alunos se 

sentiam “obrigados” a participar das aulas.  

Segundo Ramalho (1976), as práticas educativas adotadas pelas instituições 

confessionais protestantes estavam fundamentadas nos ideais liberais cristãos. 

Liberdade, ética, autonomia, trabalho, progresso eram princípios que os estudantes 

deveriam não só experimentar, mas também praticar no cotidiano. Por isso a 

educação teria que assumir caráter prático e utilitário. Baseada no estudo acima, 

percebo um paradoxo, no caso do IPN, já que existia lá uma liberdade “vigiada”.  

                                                 
34 Para Bourdieu (1989, p. 15) é "uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e 
legitimada" do poder, e só pode ser exercido e reproduzido na medida em que existe um 
"desconhecimento dos fundamentos verdadeiros da dominação", ou seja, é um poder invisível que 
só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe são sujeitos ou 
mesmo que o exercem.  
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Os idealizadores da educação protestante, tanto M. Lutero quanto Calvino, 

foram os defensores desse modelo de educação. Para eles, a escola deveria 

proporcionar ao jovem formação completa, capaz de prepará-lo para a vida (CLARK, 

2005; NASCIMENTO, 2004). O Prospecto do IPN (1942, p. 3) dá exemplo dessa 

mentalidade, pois ao informar as bases nas quais o IPN estava organizado, a 

direção evidenciava: 

 

Todos os povos cultos consideram o trabalho como a base de seu 
progresso e como parte essencial da vida do homem e fator do seu 
desenvolvimento físico, moral e intelectual. Ademais, cremos que a 
verdadeira educação de que o homem precisa, não é a que 
simplesmente lhe cultiva o espírito, dando-lhe uma boa dose de 
conhecimentos e teorias, mas a que prepara integralmente, dando-
lhe essas coisas, ao mesmo tempo em que o capacita para as 
necessidades práticas da vida, dando-lhe habilidade e tato para os 
problemas de que ela se compõe, sejam quais forem os aspectos e a 
natureza dessas necessidades e desses problemas. Por essas 
razões, o colégio adotou como base da sua organização o regimento 
do trabalho, de modo que a este é consagrada uma parte do tempo 
dos alunos. Estes, ao mesmo tempo em que nas aulas recebem as 
luzes que lhes esclarecem o espírito e bebem as lições de cultura, 
que lhes ministram os conhecimentos úteis à vida no lar, recebem 
como complemento desses conhecimentos, a prática que os prepara 
e os habilita para as exigências das necessidades da vida.  
 

Possivelmente, no caso do IPN, esse ideal calvinista é posto em prática, pois 

no Regimento Interno constava na organização do chamado currículo prescrito ou 

oficial a seguinte matriz:  

 

 

 
7.2 O CURRÍCULO DO INSTITUTO PONTE NOVA 
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       Quadro 08 – Cursos de Admissão ou 5º Ano Primário. 
                                    Fonte: Arquivo do IPN (1963, p. 33-35).  
 
 

DISCIPLINAS SÉRIES/Nº DE AULAS 
SEMANAIS 

 I II III IV 
PORTUGUÊS 05 05 4-5 4-5 
MATEMÁTICA 04 04 04 04 
HISTÓRIA 02 03 04 03 
GEOGRAFIA 03 03 03 - 
CIÊNCIAS FÍSICAS E 
BIOLÓGICAS 

02 02 - 03 

FRANCÊS * - 03 03 
ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL E POLÍTICA 
DO BRASIL 

- - - 01 

INGLÊS 02 03 03 02 
DESENHO 02 02 - - 
PRÁTICAS EDUCATIVAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 02 02 02 
HISTÓRIA SAGRADA 02 02 02 02 
CANTO ORFEÔNICO 01 01 - - 
ARTES 01 01 01 01 
TOTAL 26 27 27 27 

                                Quadro 09 – Curso Ginasial Secundário: 
                                   Fonte: Arquivo do IPN (1963, p. 33-35).  

DISCIPLIAS Nº DE AULAS SEMANAIS 
Português, 06 
Matemática 05 
Geografia 03 
História 03 
Ciências 03 
Educação Moral E 
Cívica 

01 

Desenho 02 
Inglês 01 
DISCIPLINAS 
PRÁTICAS 

Nº DE AULAS SEMANAIS 

Ed. Física 02 
História Sagrada 01 
Canto Orfeônico 01 
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                                            Quadro 10 – Curso Ginasial Normal 
                                   Fonte: Arquivo do IPN (1963, p. 33-35).  
 
 

Ao referir-se à vida escolar, o Regimento Interno (1963, Artº 39 – 40, p. 15-

16), determinava que esta se constituía de “disciplinas obrigatórias, de práticas 

educativas, além das atividades extra-classe de freqüência obrigatória”. Se não 

fossem cumpridas tais determinações o aluno ficaria impedido de prestar exames 

finais , caso não tivesse “comparecido, no mínimo a 75%” das atividades propostas. 

Dessa forma, os alunos teriam que cumprir, semanalmente, 20 aulas, distribuídas 

entre as disciplinas e as práticas educativas nos quadros acima. Além dessas 

constantes no referido Regimento (1963, Artº 69 e 77) – O Grêmio Cultural Rui 

Barbosa, Hércules e Fênix era atividade que os alunos estavam obrigados a 

participar, justificada pela necessidade de formação integral. A obrigatoriedade das 

práticas educativas previstas na lei máxima do IPN nos remete à afirmativa de 

Bourdieu e Passeron (1992), pois a escola se incumbia de “formar” cristãos por meio 

da divulgação das crenças e do poder simbólico, instituído por meio da seleção de 

disciplinas indispensáveis aos seus propósitos.  

No caso do IPN, em todos os cursos oferecidos (Primário, Admissão, 

DISCIPLINAS SÉRIE/Nº DE 
AULAS/SEMANA 

 ------- I 

PORTUGUÊS 
ELEMENTAR 

03 

HISTÓRIA DA BAHIA E 
DO BRASIL 

02 

MATEMÁTICA 
ELEMENTAR 

03 

CIÊNCIAS FÍSICAS E 
BIOLÓGICAS 

03 

DIDÁTICA GERAL 03 

GEOGRAFIA DO 
BRASIL E DA BAHIA 

02 

PSIOLOGIA GERAL 03 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 

PRÁTICA DE LÍNGUAS 
VIVAS 

02 

ARTES INDUSTRIAIS 01 

DESENHO APLICADO 01 

HISTÓRIA SAGRADA 01 

TOTAL 26 
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Secundário, Normal) era imposto aos alunos, convertidos ou não, a vivência da 

disciplina História Sagrada, ou seja, estudar a Bíblia na perspectiva presbiteriana, 

aprender cânticos e versículos, além do Canto Orfeônico, em que aprendiam as 

notas musicais, os hinos pátrios e evangélicos. Eram também programadas, 

geralmente para o segundo semestre, festividades em comemoração ao dia 12 de 

agosto35, considerado “Dia do Colégio”. Nessa programação, a culminância 

acontecia com o desfile cívico:  

 

[...] aquele desfile cívico mesmo! Só de uniforme e os personagens 
da história, né? da História do Brasil? Da História do Brasil... 
Geralmente saia assim: as fotos daqueles que ... dos fundadores do 
colégio! O pelotão das figuras ilustres! (Raquel).  
 

Ao relatar as atividades de rotina no IPN, Pedro faz a seguinte descrição:  

 

Primeiro horário: levantar. Tinha campa pra levantar. Levantava, ia-
se pra o banheiro tomar banho, escovar dentes também! Lá do 
internato feminino já vinha, já batia a campa. (...) Então, o pessoal 
voltava para o internato escovar os dentes, pegar o material escolar. 
Descia pra escola normal. Certo. As aulas, geralmente ... geralmente 
as aulas fora ... alguma aula vaga que tivesse. A aula normal era de 
oito as doze. Hum! Terminada as aulas, subia-se e ia para o 
internato. Era o mesmo ritual do café: batia a campa: a gente ia, 
almoçava, voltava. Tinha o intervalo. As aulas começavam ... porque 
nos tínhamos dois períodos de aula diretos. Sim. Pela manhã e à 
tarde. Aí ficavam duas horas. A gente descia ou descia antes de 
duas. As aulas começavam duas horas e terminava às quatro. 
Subíamos! Se tinha alguma atividade é ... Geralmente, a aula de 
Fsica era ... ou então, se tinha algum treino de futebol, alguma coisa 
ou alguma outra atividade pra fazer: ensaio de peça, ensaio de um 
negócio ... que tinha também trabalho, tinha os trabalhos depois das 
aulas, à tarde. As aulas terminavam três e meia, quatro horas. Então, 
já tinha os trabalhos pré-determinados. Era trabalho na escola, 
normal! Hum! É! ... Trabalhava na casa de dona Adal. Isso eu digo 
no internato masculino porque no internato feminino eu não sei o que 
é que tinha. Tinha outras atividades. Ai então, depois de terminadas, 
a gente ia, tomava banho, ia jantar. Depois de jantar, antes da banca, 
ai a gente tinha a seção de ... tinha o serviço de auto-falante, esses 
negócios todos. A gente ficava ouvindo musica e... brincando, 
conversando ... Ai era lazer. Batia campa: banca. Terminada a 
banca: batia campa: dormir e no outro dia o mesmo ritual. Isso ... 
agora, sábado já era diferenciado, porque sábado a gente só tinha 
aula pela manhã.  
 

Para Bourdieu e Passeron (1992, p. 68), “[...] toda cultura escolar é 

necessariamente homogeneizada e ritualizada, isto é, rotinizada.” Nesse sentido, 
                                                 
35 Data oficial da chegada do primeiro missionário presbiteriano no Brasil.  



 

 

105 

afirmam que um sistema de ensino (SE) obedece ao que eles chamaram de “lei de 

rotinização” através da ação pedagógica (AP) quando sua função primordial é a 

reprodução cultural. Eventualmente, posso afirmar que havia interesse dos 

missionários de disseminar a cultura, bem como o modo de vida, visto como ideal, 

como modelo a ser seguido entre os diversos povos, e nas mais diferentes 

sociedades.  

Assim, considero possível afirmar que houve uma reprodução cultural, 

conseqüentemente um processo civilizador, pois no IPN, cotidianamente, eram 

realizadas atividades, normas, valores dentro dos padrões protestante e 

presbiteriano em que moças e rapazes passaram a cumpri-los de forma 

naturalizada. Nesse sentido, a reflexão destes autores é mais uma vez conveniente 

ao nosso caso, quando afirmam que  

 

[...] qualquer que seja o habitus36 a inculcar, conformista ou inovador, 
conservador ou revolucionário, e isso tanto na ordem religiosa quanto 
na ordem artística, política ou científica, todo Trabalho Escolar (TE) 
gera um discurso que tende a explicar e a sistematizar os princípios 
desse habitus segundo uma lógica que obedece primordialmente às 
exigências da institucionalização da aprendizagem. (BOURDIEU e 
PASSERON, 1992, p. 68).  

 

Nessa mesma direção, Elias (1993), ao tratar dos processos de civilização 

dos costumes, denomina de segunda natureza “os padrões de comportamento de 

nossa sociedade, gravados no indivíduo desde a mais tenra infância” (p. 268) e que 

Bourdieu e Passeron conceituaram de habitus.  

Segundo McLaren (1991), os rituais37 na escola bem como suas interações 

são elementos constitutivos de historicidade. Para o autor, ao estudarmos o 

cotidiano escolar, por exemplo, nos deparamos com rituais, práticas educativas que, 

possivelmente, forjam comportamentos e gostos, tanto pelo modelo capitalista 

quanto pelo modelo religioso em crescimento, nesse caso, o protestante. McLaren 

                                                 
36 Para Bourdieu o habitus é definido como um conjunto de “esquemas geradores de classificações e 
práticas suscetíveis de serem classificadas que funcionam na prática sem ter acesso à 
representação explícita e são o produto, sob forma de disposições, de uma disposição diferencial 
no espaço social” (...) (COULON, 1995, p. 150). Segundo Bourdieu e Passeron (1992, p. 47-48) o 
habitus seria o produto da interiorização dos princípios de um arbitrário cultural capaz de se 
perpetuar (...) e ao mesmo tempo, produtor de práticas conforme o arbitrário cultural.  

37 McLaren (1991) desenvolveu estudo etnográfico sobre os rituais no ambiente escolar. Para tanto, 
traz um histórico do conceito de ritual, bem como a identificação do cotidiano de uma escola 
católica canadense para mostrar como simbolicamente são transmitidas as ideologias sociais e 
culturais.  
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(1991, p. 70-71) diz ainda que os rituais são, dentre outras definições, “atividades 

sociais naturais encontradas, mas não confinadas a contextos religiosos”. Por isso, o 

mesmo autor admite que nós somos ritualizadores inveterados, pois a nossa “aldeia 

global”, ou a sociedade contemporãnea nos impõe sistemas e rituais novos 

interdependentes. Esta análise certamente coaduna com a afirmativa de Mary Del 

Priore (1997, p. 268). Ao tratar da relação entre História e Cotidiano a autora lembra 

que  

 

A emergência do capitalismo instaura um novo processo de divisão 
do trabalho em múltiplos níveis; mas a fundamental é a divisão entre 
homens e mulheres vinculados aos primeiros à esfera de produção 
da vida pública e os construindo em “chefes de família”, e fixando as 
mulheres à esfera doméstica enquanto mães de família.  

 

Para Ramalho (1976), os colégios protestantes instalados em diversos 

estados brasileiros eram vistos pela elite nacional, principalmente, como portador de 

um modelo capitalista numa versão mais moderna. Ao contrário, as escolas 

confessionais católicas representariam o modelo econômico capitalista na sua 

versão mais conservadora. Noto que foi com esse intuito que os idealizadores 

dessas escolas apostavam que, moças (mães de família, evangelistas) e rapazes 

(futuros chefes de família, líderes religiosos, políticos, etc.) teriam que cumprir 

atividades práticas, vistas como necessárias às suas respectivas formações. Nessa 

direção, Raquel (ex-professora do IPN) tem a seguinte lembrança: 

 

[...] tinha agricultura. Não chamava nem jardinagem. Era agricultura. 
Conheci até o professor Elson que trabalhava, né? Aí vinha ao redor 
da escola, pra fazer o cultivo de hortaliças. Plantava muito mamão 
naquela época! Parece-me que pros homens ... Não me lembro bem 
não. Os rapazes trabalhavam ali na oficina, onde é ... ali em frente à 
casa de Wange. Ali fazia trabalhos manuais. E nós, as moças ... era 
ali naquela sala onde é mais ou menos o bebedouro, ali tinha a sala 
de Química. Funcionava Química e Trabalhos Manuais. Mesmo 
tendo ... ele era obrigado! As meninas iam para a cozinha (...) Todo 
mundo tinha o prazer! Os rapazes, de vir pra sala de trabalhos 
manuais: pegar serrote, pegar lixa, pegar o material de trabalhar, né? 
Pegar fita métrica, pegar o estilete pra cortar xxxxx ... Todo mundo 
tinha o prazer de fazer!  
 

A educação foi, sem dúvida, uma das ações sociais de grande importância 

para os protestantes. A obrigação de ler, aliada à necessidade de difusão do projeto 

modernizador, defendido desde os reformadores, fez com que seus idealizadores 
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projetassem e apoiassem um modelo educacional condizente com suas idéias.  

Sobre os princípios que nortearam o movimento reformador, Ramalho (1976) 

afirma que os protestantes considerados históricos são adeptos da ideologia liberal, 

cristã. Por isso, suas ações educativas e evangelizadoras tiveram como base esses 

fundamentos: individualismo, liberdade, democracia, autonomia, progresso, justiça, 

difundidos nos colégios protestantes (metodistas, batistas, luteranos e 

presbiterianos), organizados em quase todas as regiões brasileiras. Como já foi dito 

anteriormente sobre os fundamentos da educação protestante, tanto Lutero quanto 

Calvino defendiam a posição de que, para a burguesia ascendente atingir seus 

ideais de modernização, a igreja, juntamente com o Estado, deveria responsabilizar-

se pela educação das crianças e dos jovens. (CLARK, 2005). Uma das crenças 

desses teólogos reformadores era a de que através da educação seria possível uma 

ascensão social. Calvino defendia que a disseminação do protestantismo estava 

atrelada à democratização da educação. Assim, deveriam oferecer ensino de 

qualidade e sólida formação profissional.  

Nessa perspectiva, a escola deveria ser organizada de forma que fosse um 

ambiente alegre e motivador, ou seja, ambiente decorado, mobiliado, adequado às 

necessidades de jovens e crianças, com músicas e histórias. Aproveitariam essas 

atividades para abordar um fundo moral cristão, já a educação deveria ser ao 

mesmo tempo, proselitista e liberal. (RAMALHO, 1976).  

Ramalho (1976) aponta ainda esse duplo papel como sendo um dos fatores 

mais preocupantes, um dos mais polêmicos entre os líderes das denominações 

protestantes. Inicialmente, as escolas foram pensadas e organizadas para atender 

aos filhos das famílias convertidas ao protestantismo, com o passar do tempo, há 

uma procura constante de famílias católicas, geralmente aquelas mais progressistas 

e também as mais abastadas que procuravam vaga para seus filhos. A escola 

protestante passa a atender a esse grupo, porém, com algumas restrições.  

Como já foi evidenciado anteriormente, no caso específico do IPN, tais 

restrições eram enfatizadas nos depoimentos colhidos, e estavam igualmente 

evidenciados nos documentos analisados, a exemplo do Prospecto do IPN (1942). O 

Prospecto esclarecia sobre a possibilidade de aceitação dos filhos de famílias 

católicas e anunciava as seguintes ressalvas:  

 

o fim essencial da fundação do colégio foi à instrução dos filhos dos 
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crentes evangélicos e dos princípios e dos ensinamentos do 
Evangelho. O colégio é, pois, em primeiro lugar consagrado a 
instrução dos filhos dos crentes, mas serão atendidos outros 
pedidos, dependendo, porém, o seu deferimento, das qualidades de 
caráter do pretendente à vaga e de os pais concordarem que os seus 
filhos se submetam, em tudo, aos princípios e regulamentos do 
estabelecimento. (PROSPECTO DO IPN, 1942, p. 3).  
 

Aparece também no Regimento Interno do IPN ressalva nesse sentido, 

particularmente, no Artigo 3º e 4º determinando que:  

 

O Instituto atenderá aos pedidos para matrícula, dependendo das 
qualidades de caráter do pretendente à vaga e de os pais 
concordarem que seus filhos se submetam aos princípios e 
regulamentos do estabelecimento.  
O Instituto foi fundado no Sertão (em 1906) para satisfazer as 
necessidades do sertão. Visa treinar professores competentes e de 
bom caráter que queiram dedicar suas vidas à educação da 
mocidade do sertão. (REGIMENTO INTERNO DO IPN, 1960, p. 1). 
 

Nesse caso, a família deveria assinar um documento comprometendo-se a 

cumprir com as determinações pré-estabelecidas. Por isso, “no ato da matrícula o 

candidato, ou melhor, a família, declararia estar de acordo com tudo que prescreve o 

presente Regimento” (REGIMENTO INTERNO DO IPN, 1960, p. 1). Sendo assim, as 

famílias só teriam duas opções: ou aceitavam e submetiam os filhos às regras e 

normas da escola, o que incluía também a aceitação de rituais religiosos como 

atividade obrigatória ou não aceitavam e os filhos ficavam sem a opção de uma 

outra escola. As famílias mais abastadas colocavam os filhos nas poucas escolas 

existentes nos grandes centros, incluindo a Capital; as famílias com poucos recursos 

financeiros, que eram maioria, ficavam sem opção. Uma das interlocutoras desse 

trabalho lembra que apesar da aceitação de alunos oriundos de famílias católicas, 

havia uma nítida diferenciação no tratamento. Por exemplo, apenas jovens 

protestantes eram beneficiados com bolsa de estudos. Era comum, quando os 

irmãos ou irmãs mais velhos (as) terminavam o curso, passavam a trabalhar no 

Instituto ou em outras escolas e aí, custeavam os estudos dos irmãos mais novos.  

 

[...] não tinha bolsa, porque os americanos só davam bolsas para 
quem era presbiteriano. O católico, nunca! Não conheço nenhum 
católico que tenha estudado com bolsa!. E depois que eu me formei 
aí fui trabalhar para ajudar a educar os irmãos, né? Porque nós 
pagávamos! (Raquel, 63 anos; ex-professora do IPN). 
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Um outro aspecto a observar em relação à presença dos filhos das famílias 

católicas no IPN se refere ao modelo educacional atrelado a outros fatores. 

Mesquida (1994, p. 133), ao se referir à estrutura dos colégios protestantes no 

sudeste do país, observa que o modelo educacional transplantado dos Estados 

Unidos para o Brasil se tornou uma prática atrativa às elites nacionais por algumas 

razões, dentre elas: a) Localização (as escolas eram geralmente organizadas em 

regiões estratégicas, de acordo com a classe social a ser influenciada); b) 

Arquitetura (a aparência estética dos edifícios construídos com a estrutura sólida e 

imponente, imitando os casarões das fazendas do Sul dos Estados Unidos); c) O 

Mobiliário e Material Didático (uma nova concepção pedagógica era oferecida e isso 

era perceptível a partir de alguns elementos como, por exemplo, o mobiliário e a 

organização destes na escola. Um outro exemplo significativo foi a ausência do 

estrado38 nas salas de aula, cujo objetivo era a aproximação dos professores com os 

alunos; o uso das carteiras individuais, a construção de espaços destinados à 

programação cultural, através do auditório; a organização de laboratórios (Química, 

Física, Artes, Música) e equipamentos para os devidos laboratórios; material 

diversificado para a prática de esportes).  

Os colégios protestantes instalados em nosso país seguiam os mesmos 

padrões das escolas norte-americanas. Tal modelo era visto pelas famílias mais 

influentes do país como ideal a ser seguido e valorizado. Na Região da Chapada 

Diamantina a aceitação por parte das famílias não foge à regra: instalado em uma 

área tipicamente rural, o IPN com sua imponente arquitetura, com seus métodos 

modernos, professores qualificados, tornou-se um grande atrativo para as famílias 

mais abastadas, não apenas pela qualificação dos professores, mas também pelo 

reconhecimento da modernidade de seus métodos e sua arquitetura imponente, que 

destoava das construções locais ou mesmo das redondezas  

Elias (1994, p. 270-271), ao traçar o perfil das sociedades contemporâneas, 

afirma que vivemos num mundo de constantes ameaças e riscos de guerra, de 

convulsões sociais, ou seja, vivemos em uma sociedade em que “paira sobre nós a 

ameaça constante da guerra”. Uma das conseqüências desse mundo turbulento, 

ameaçador e inseguro são os problemas psicológicos gerados na mente dos 

                                                 
38 O mesmo que Tablado, base, palco. A ausência desse “palco”, implicitamente, retrata a quebra da 
distância entre alunos e professores, compreendendo-se numa relação de liberdade , de 
proximidade.  
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indivíduos. Por isso, convivemos com pressões de trabalho e “insegurança profunda 

que nunca cessam”. Tal estado é vivido por pessoas das mais diferentes classes 

sociais. Para esse autor, entre as classes baixas, pode-se detectar os medos de 

perda de emprego, de vulnerabilidade imprevisível aos que exercem poder, de cair 

abaixo do nível de subsistência. Por outro lado, entre as classes média e alta, há o 

medo de degradação social, de redução das posses ou independência, de perda de 

prestígio e status. São esses medos e ansiedades que as famílias das classes 

média e alta convivem: de perder prestígio hereditário, posses, degradação social, 

possibilidades reduzidas, entre outras. Dessa forma, as famílias que pertencem a 

essas classes apostam, principalmente, na promoção da educação de qualidade 

para seus filhos.  

Ainda nessa direção, Elias (1994, P. 271) acredita que  

 

[...] a preocupação constante dos pais com o fato de os filhos se 
pautarem ou não pelo padrão de conduta de sua classe mais alta se 
manterão ou aumentarão o prestígio da família se defenderão sua 
posição na competição dentro de sua própria classe [...] isso 
acontece muito mais na classe média, entre aqueles com ambição de 
subir de vida. 

 

Desde cedo os filhos são submetidos a proibições, a sentimento de 

embaraços e vergonha, cujo objetivo nada mais é do que controlar e equilibrar os 

desejos e tensões . A partir das análises desse sociólogo alemão, pode-se justificar 

a atitude das famílias pertencentes às elites do Sul e Sudeste do país, bem como as 

sertanejas, da região da Chapada Diamantina de se aproximarem dos missionários 

americanos e apoiarem suas iniciativas, especialmente a de que seus filhos fossem 

submetidos às práticas educativas rígidas, pautadas nos preceitos protestantes.  

Nesse sentido, as análises desenvolvidas por Elias (1993) tornam-se mais 

uma vez fundamentais para este estudo. O referido autor acredita que, tanto a 

criança quanto o adolescente “jamais aprenderiam a controlar o próprio 

comportamento sem o medo instilado por outras pessoas”. Ainda segundo Elias, o 

homem jamais seria digno de ser humano sem a convivência desse tipo de emoção, 

especialmente o medo, a vergonha, as tensões, as alegrias e prazeres”. Por isso 

afirma que, “nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e 

emoções do indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento” 

(ELIAS, 1993, p. 270). Daí a necessidade que os educadores presbiterianos tinham 
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de produzir e reproduzir tais emoções no cotidiano escolar. Ao relatar as suas 

vivências como ex-aluna e como ex-professora uma informante diz o seguinte: 

 

[...] quando eu olho assim, a pressão que a gente tinha! A presença 
marcante da autoridade era tão grande que eu não tinha coragem de 
usar o meu anel de formatura na frente de Dona xxxxx. Eu tinha 
vergonha! (...) A idéia que se tinha era que nós alunos nunca 
seríamos colegas dos professores (...) Ele sempre seria o professor e 
eu sempre seria a aluna dele (...) Eu tinha vergonha! Eu não usava 
batom na frente de Dona xxxx Eu tinha vergonha porque como 
interna a gente não podia usar batom. Então, já tava internalizado! 
(Sara). 

 

A pesquisa aponta para o fato de que a inserção, no currículo oficial de 

novas disciplinas vistas como inovadoras, tais como Educação Física, através da 

prática diária de esportes (basquete, baseball, volleyball, futebol americano, entre 

outros); Educação Moral e Cívica por meio do ensino de um comportamento cívico 

de “amor à Pátria”; Música, teórica e prática, seriam capazes de formar cidadãos 

“civilizados”, com a prática diária de hábitos de ordem, disciplina, destreza, atenção, 

zelo, asseio e perseverança, que para Elias é respaldada pelos pais, pois as 

necessidades da perpetuação hereditárias , de oportunidades monopolizadas e do 

prestígio social, impõem aos filhos, desde cedo, conviver num ambiente de ameaça 

e tensões. (ELIAS, 1993, p. 271).  

O destaque foi dado à oferta de práticas educativas voltadas para a 

formação de cidadãos completos, de caráter sólido, ideal seguido diariamente no 

IPN, pois seria esta uma das formas utilizadas para promoção da formação nesses 

moldes, por meio de situações práticas que envolvessem os alunos para esse fim. 

Isso era possível porque contava com rigorosa preocupação de manter em suas 

instituições professores bem preparados, portadores de comportamento ético e 

moral sólido, que fossem capazes de representar sempre exemplo vivo de moral 

cristã.  

O IPN proporcionava aos alunos organização e criação de associações 

cívico-militares, a exemplo do grêmio estudantil, das associações de estudantes, da 

organização de jornais, programas de auditório, entre outras práticas, como 

estratégia, pois estes acreditavam que a escola deveria funcionar tal qual a 

sociedade.  

Ao tratar do sistema de ensino reprodutor, Bourdieu e Passeron (1992) são, 
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certamente, esclarecedores. Para os autores,  

Considerando-se que ele deve garantir as condições institucionais da 
homogeneidade e da ortodoxia do Trabalho Escolar (TE), o Sistema 
de Ensino (SE) tende a dotar os agentes encarregados da inculcação 
de uma formação homogênea e de instrumentos homogeneizadores 
e homogeneizantes. (BOURDIEU e PASSERON, 1992, p. 67).  

 

O pensamento de P. Kita (2005/2006, p. 128-129) coaduna com os autores 

acima citados. Ele afirma que a educação colonial precisa produzir e reproduzir 

mão-de-obra especializada, para isso, o corpo docente deverá ter formação 

condizente com tais objetivos, pois financeiramente os idealizadores não podem 

renovar seus agentes encarregados de inculcar e reproduzir o sistema de ensino (p. 

7). Nessa direção, Almeida (2006, p. 40-41), ao registrar suas memórias sobre o 

IPN, evidencia que na década de 1950/1960 em diante, o Instituto “contava com um 

conceituado corpo docente 90% preparado no próprio colégio”, sendo 

acompanhados quando estudavam. Ao concluir os estudos, os melhores alunos 

eram imediatamente recrutados pela MBC para tornarem-se professores no próprio 

Instituto ou em outras escolas. Para assegurar a qualidade da educação, 

proporcionavam cursos, treinamentos, seminários no período de férias, além das 

reuniões mensais existentes com o objetivo de avaliar o alcance planejado por cada 

professor. O corpo pedagógico do IPN realizava ainda avaliações internas entre os 

alunos sobre a atuação de cada professor.  

Seguramente, pode-se afirmar que os missionários presbiterianos 

organizaram um Sistema institucionalizado de Ensino protestante em nosso Estado, 

por intermédio do IPN. Para Bourdieu e Passeron (1992, p. 64) 

 

[...] todo Sistema de Ensino institucionalizado (SE) deve as 
características específicas de sua estrutura de seu funcionamento ao 
fato de que lhe é preciso produzir e reproduzir, pelos meios próprios 
da instituição, as condições institucionais cuja existência e 
persistência (auto-reprodução da instituição) são necessários tanto 
ao exercício de sua função própria de inculcação quanto à realização 
de sua função de reprodução de um arbitrário cultural do que ele não 
é o produtor (reprodução cultural) e cuja reprodução contribui à 
reprodução das relações entre os grupos ou as classes (reprodução 
social).  

 

Pode-se deduzir que a ação pedagógica desenvolvida no IPN, foi capaz de 

produzir um habitus protestante e porque não dizer, presbiteriano, nos moldes 
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americanos, visto que, no cotidiano do Instituto, foi criado um sistema 

autogestionário em que moças e rapazes eram co-responsáveis pela manutenção e 

funcionamento da escola. Segundo Paulo,  

 

[...] era obrigatório! Houve um tempo em que o aluno cuidava do 
pomar. Ele cultivava para o seu próprio sustento. Já no meu tempo, 
essa pratica já não existia, mas essas aulas de técnicas agrícolas 
tinham. O estudo dirigido que o aluno ia no turno oposto, as praticas 
de educação física, era obrigatório!  

 

Certamente, tal ação, fez com que fosse criado um habitus homogêneo e 

durável entre os milhares de alunos que passaram pela escola. Exemplo disso são 

as declarações de ex-alunos e ex-professores que afirmam que além de assimilar as 

práticas educativas diárias na escola, passavam a reproduzir tais ensinamentos nas 

suas mais diversas atuações.  

Geralmente as moças e rapazes que estudaram no IPN atuaram como 

professores, pois um dos objetivos da escola era formar professores e, dessa forma, 

contar com agentes multiplicadores ou reprodutores do sistema de ensino. Isso se 

confirma a partir de um trecho da entrevista com Mateus, ex-aluno do IPN. Ao 

lembrar da sua experiência profissional, diz que: “quando fui pra Piritiba ser 

professor lá, nós criamos essa mesma ideologia, copiamos, porque é bom se copiar, 

né? E... os alunos, meus ex-alunos sentem uma saudade, rapaz”!  

No Regimento Interno do Instituto Ponte Nova (1975), reelaborado por conta 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 5692/71) e, 

principalmente, por conta da criação da Associação Cultural e Educacional de 

Wagner (ACEW), foi mantido como princípio filosófico e educativo o seguinte 

ensinamento cristão: “a fim de dar à sociedade uma educação espiritual, moral, 

cívica, intelectual e física; formar o caráter dos alunos para serem úteis à Pátria, à 

família e à Humanidade” (Estatuto do IPN, 1961; Regimento Interno do IPN, 1975. 

Arquivo do IPN, 1975). Observe-se assim que a convivência entre os diferentes 

segmentos (direção, professores, funcionários e alunos) deveria estar calcada na 

“consideração mútua, na honra e no alto e bom senso de responsabilidade, 

esportividade e de amor à verdade e ao apego ao bem”. Nesse sentido, percebo que 

os professores formados na referida instituição procuraram manter o lema da escola; 

“Deus e Pátria, aqui sempre lembrados”. Isso é perceptível também no referido 

documento (Regimento do IPN, 1975, p. 6), especialmente na Seção X, no que se 
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refere às determinações para funcionamento do Centro Cívico. Com relação aos 

alunos, estes deveriam organizar seu Estatuto a fim de promover o civismo, além de 

organizar o calendário de atividade anual, estabelecer código de honra entre os 

colegas. Estes deveriam ainda ser responsáveis pela realização de atividades 

culturais, cívicas e pela publicação de jornais com exaltação de motivos e fatos 

cívicos.  

Dentre as práticas educativas morais/cívicas que o Centro Cívico deveria se 

responsabilizar estão: “formar Pelotão da Bandeira (esse grupo deveria hastear a 

bandeira, semanalmente, em dias festivos e em luto nacional); contribuir com a 

família e a escola na formação e aperfeiçoamento do caráter; cultivar as qualidades 

nobres, a solidariedade e a fraternidade; a lealdade” entre os companheiros, os 

mestres, a comunidade e a Pátria; evidenciar o compromisso dos estudantes para 

com a democracia.  

Era também através do Centro Cívico, que os alunos deveriam “eliminar os 

maus atos no meio estudantil”, através de códigos severos de punição e, 

principalmente, pela compreensão da “indignidade do mal (emprego de meios que 

falseiem a apuração de rendimento da aprendizagem e a verificação da presença 

em atos escolares, danificação das instalações e do material da escola; meios 

escusos para obtenção de fins, ainda que bons)”.  

Cabia ainda aos alunos comparecerem pontualmente às atividades, e, em 

caso de atraso, justificar na secretaria da escola o motivo; nunca se retirar do 

estabelecimento antes do término diário das atividades sem a autorização expressa 

do diretor, da secretária e cumprir seus deveres escolares, participando dos 

trabalhos de classe, apresentando em dia os exercícios, trabalhos determinados 

pelo professor, entre outros, até porque  

 

[...] não existia essa de muro, de portão, de porteira e tal. Mas para 
você ter uma idéia, não havia essa fuga do aluno. Ele acordava cedo; 
ele chegava no horário ... até porque também era muito rígido! Se ele 
não chegasse ... Tinha uns minutos de tolerância. Ele ficava para 
assistir a outra aula, certo? A aula que viesse a seguir (...) 
Conseguia? Conseguia! Com certeza! Para você ter uma idéia, os 
alunos internos ... porque  tinha a campa certa para xxxxxx as 
refeições. Se ele atrasasse, perdia as refeições. Algum colega que 
tinha pena ali de repente, pegava uma fatia de pão e levava. Mas ele 
não chegava atrasado para sentar a mesa! (Paulo).  

 

Era terminantemente proibido aos alunos, entre outras, “ocupar-se durante 
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as aulas com atividades alheias; publicar e/ou distribuir boletins, jornais, panfletos, 

avisos sem a devida permissão; usar meios fraudulentos para obtenção de qualquer 

vantagem”, praticar dentro ou fora da escola atos considerados ofensivos à moral ou 

aos bons costumes, entre outros. (REGIMENTO DO IPN, 1960; 1063). 

Quanto ao combate aos vícios, era expressamente proibido aos alunos 

praticar jogos de azar ou usar bebidas alcoólicas e fumo em toda a área do 

estabelecimento. Vale lembrar que durante muitos anos essa proibição se estendia 

aos muros da escola. Alguns ex-alunos contam que mesmo não sendo mais 

proibidos fora da escola, muitos se sentiam envergonhados quando vistos fumando 

por algum professor ou membro da igreja local.  

Em casos de não cumprimento dessas regras, a escola advertia verbalmente 

de forma reservada. Em caso de reincidência, era advertido por escrito, podendo 

também ser suspenso por 03 a 08 dias com obrigação de cumprir com as tarefas 

escolares ou suspensão total. Isso porque  

 

[...] eles teriam que respeitar o nome da escola, tanto dentro, quanto 
fora. Não deveria freqüentar bares, festas, principalmente os alunos 
de regime interno. Os externos por sua vez, tinham receio de ser 
vigiado, porque isso, naquele período era um tanto quanto fora do 
pensamento. Não fugia assim das normas, das práticas. E outra 
coisa, eles tinham que cumprir os deveres para com a escola: o uso 
do uniforme. Não poderia usar o uniforme fora da escola em 
determinados ambientes, certo? (Paulo).  

 

Através do exame dos documentos (regimento, estatuto, prospecto, 

correspondências, relatórios, dentre outros), bem como da fala dos colaboradores, 

foi possível observar que as práticas educativas instituídas no IPN estavam 

marcadas por intencionalidades ligadas diretamente às diretrizes educacionais 

difundidas pelos missionários presbiterianos. Foi possível classificar as intenções 

implícitas das práticas educativas dentro das categorias, como: poder, disseminação 

de uma conduta/ética protestante; da evangelização indireta/direta; da imposição de 

um modelo disciplinar baseado no controle comportamental, no controle corporal, no 

estabelecimento de uma civilização dos costumes, do controle espaço-tempo, da 

vigilância social e da exigência de sucesso/êxito escolar.  

1. RELAÇÃO DE PODER: Para esta incursão sobre poder nas relações 

entre os educadores-missionários, os alunos e as respectivas famílias, este estudo 

tenta conectar a perspectiva teórica desenvolvida por Foucault (1993) e Elias (2000).  



 

 

116 

Própria dessa investigação é a compreensão de que o poder é algo que 

exercemos, que efetuamos e que funciona no cotidiano das relações sociais, pois o 

poder se configura ainda como luta, afrontamento, relação de força, situação 

estratégica (FOUCAULT, 1993, p. 14-15) ou ainda como acordos, negociações.  

Ao desenvolver suas análises sobre as relações de poder, Foucault (1993) 

observa que estas centravam-se na relação do Estado por meio de sua ação 

repressiva. Por isso, crê que suas análises foram ampliadas, para mostrar como o 

contexto sócio-econômico influencia as relações sociais. Para o referido autor, o 

sistema capitalista não se manteria se utilizasse meios repressivos, daí a existência 

de micro-poderes, pois o poder se materializa utilizando-se do corpo humano, não 

para suplicá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo (p. 16).  

Não interessa nas relações de poder, ainda segundo Foucault (1993, p. 16), 

expulsar os indivíduos da vida social, impedir o exercício de suas atividades, mas 

sim gerir a vida, controlá-los em suas ações, suas potencialidades. Dessa forma, é 

nas relações que as instituições (nesse caso, especialmente a escolar) utilizam-se 

de um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades. As 

relações de poder possuem características eminentemente políticas e econômicas. 

Daí a necessidade que existe de direcionar a sua ação, pois os indivíduos são 

concebidos como força de trabalho, por sua utilidade econômica. Sendo assim, as 

ações (disciplinares, educativas) centram-se na necessidade de neutralizar nos 

indivíduos a capacidade de revolta, de resistência, de luta ou ainda da insurreição 

contra as ordens e os efeitos do poder. O objetivo principal é formar indivíduos 

dóceis politicamente, portanto, aumentar a necessidade de utilidade econômica ante 

a força política.  

Nessa mesma direção, Elias (2000, p. 23) também considera a existência de 

diferentes fontes de poder. Para o referido autor pode ser: política, econômica, de 

conhecimento e outras que também se expressam de variadas formas. Em 

Estabelecidos e Outsiders39, Elias faz uma análise de produção de estigma entre 

grupos a partir da distinção de tempo de permanência de um grupo em determinado 

local. O estudo não estava interessado em diferenças de nacionalidade, etnia, cor ou 

raça ou mesmo de moradia e renda entre seus residentes, muito menos, questões 

ligadas ao nível educacional ou classe social. Para o autor, na atualidade, é comum 

                                                 
39
 Trabalho escrito em parceria com J. Scotson.  
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não se distinguir relações em que prevalecem estigmatização grupal, preconceito 

individual, dentre outros, pois a peça principal de figurações dessa natureza é o 

equilíbrio instável do poder. Para o autor, um grupo só pode estigmatizar outro com 

eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo 

estigmatizado é excluído.  

No IPN, as relações de poder se firmavam desde a estrutura física interna e 

externa do IPN até o modelo pedagógico materializado pelo corpo docente, 

materiais e equipamentos didáticos. Paulo (58 anos, ex-aluno, ex-diretor e atual 

professor do IPN), ao se referir à relação dos educadores-missionários e os 

alunos/famílias, confirma:  

 

[...] os professores eram praticamente intocáveis porque havia uma 
distância muito grande de aluno para o com o professor e direção 
também! Então, era cada um no seu mundo e cada um primando 
para fazer o melhor, tanto o aluno .... 

 

 Para outra Informante, “apesar de existir um discurso de democracia, o que 

imperava era mesmo a ditadura”.Tais afirmativas vêm contradizer os depoimentos 

de Raquel, de Marcos, de Ester (66 anos, ex-aluna do IBW e ex-professora do IPN) 

e de Maria (75 anos, ex-professora do IPN). Elas afirmam com veemência existir 

uma relação amigável. Para Sara, os alunos “[...] tinham um certo temor dos 

professores, mas os admirava! A gente admirava todos, né?” Até porque, segundo 

essa mesma colaboradora, “quem era o aluno pra dizer: eu não sei, eu não posso, 

eu não sei? Teria que ter a obrigação de saber!”  

 A exaltação do poder no caso do IPN se configura ainda pela ausência de 

outras instituições escolares devido à negligência do Estado diante do direito à 

educação. A transferência da responsabilidade da família no processo educacional, 

para a instituição, delegando plenos poderes para educarem seus filhos. 

Portanto, creio ser necessário “conhecer os mecanismos tácitos da 

dominação e da manutenção das hierarquias sociais que produzem não somente 

exclusão/inclusão, mas, sobretudo, relações de poder.” (PEREIRA, 2007, p. 6).  

2. Disseminação de um CÓDIGO DE CONDUTA (ÉTICA) PROTESTANTE: 

Os ensinamentos dos valores morais no Instituto baseavam-se nos fundamentos 

presbiterianos de base calvinista. Sendo assim, os estudantes deveriam assumir 

“um tipo de conduta cristã que servisse para aumentar a glória de Deus” (WEBER, 
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1996, p. 79). Tendo como base fundamental a bíblia, os estudantes deveriam 

apresentar-se perante a sociedade como modelo de conduta moral. Segundo Weber 

(1996, p. 82), na concepção dos calvinistas, não há lugar para condutas paradoxais 

de “pecado, arrependimento, reparação, relaxamento, seguidos de novo pecados”, 

nem tampouco há espaço para complacências, para comportamentos temporais de 

insubordinação.  

O comportamento pautado numa conduta ética era estimulado diariamente 

no IPN como o melhor, o mais adequado, como o modelo ideal de vida em 

sociedade. Agindo dessa forma, os alunos alcançariam privilégios, como por 

exemplo maior liberdade na escola, bem como reconhecimento social, consolidando 

assim um código de ética nos moldes presbiterianos.  

Alguns aspectos da conduta ética pregada no IPN são recordados pelos ex-

alunos como importantes na sua formação pessoal. A honestidade no trabalho e nos 

estudos podia ser medida pela aplicação dos estudantes nas provas mensais. Um 

exemplo que contrariava esse ideal era o estabelecimento da “cola” ou “pesca” nos 

exames. Atitude repudiada, o uso da “cola” é contada nestes termos por um ex-

aluno: “a gente copiava, respondia e ninguém se atrevia colar! Porque não existia 

isso”! Ao se referir à maneira como eram cobrados, cotidianamente, 

comportamentos exemplares, Paulo ainda lembra que,  

 

[...] naquele momento a rigidez era bem maior. Bastava o 
descumprimento do uniforme, de uma meia, até o botão de cima da 
camisa está aberta, que o aluno era chamado à atenção, certo? A 
cola era um motivo para que ele fosse expulso. Então, eram vários: 
saltar o muro, xingar os colegas, dizer palavras de baixo escalão, ta 
entendendo? Era motivo para que o aluno fosse verbalmente punido 
ou às vezes, dependendo do tamanho, da gravidade, ele era 
expulso! 
 

Quando atuou como professora, Sara (74 anos, ex-aluna e ex-professora do 

IPN) conta que era comum o professor, mesmo sabendo que “existia umas colinhas 

de vez em quando”. Segundo ela,  

 

[...] no dia da prova, a gente chegava, colocava a prova no quadro: 
alguém tem alguma dúvida? Façam as provas! Entreguem as provas 
a fulano de tal que depois ele me entrega! Eles mesmos se 
policiavam ao ponto que algumas turmas faziam grupos de estudos 
para auxiliar àqueles que estavam mais fracos.  
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O Decálogo do Estudante Cristão (s/d), demonstra como a escola 

direcionava a formação ética dos seus alunos: 

 

1.  Não terás diante de ti outros objetivos que não os de conseguir, 
pelo estudo e pelo esforço, as glórias do saber e da cultura; 
2.  Não farás para ti, durante o tempo dos teus estudos, qualquer 
plano que não o de levares a bom termo os teus estudos para seres 
vitorioso; 
3.  Não tomarás o nome do teu mestre ou mesmo do teu colega em 
vão, pois não gostarias que assim o fizessem com o teu próprio 
nome; 
4.  Lembra-te do dia de Domingo para guardar. Seis dias estudarás 
e farás todos os teus deveres e exercícios. Mas o Domingo é o dia 
do senhor teu deus e o dia do teu descanso necessário para a tua 
Mente. Nele não farás nenhum estudo. Nem de Português, nem de 
Inglês ou de Geografia, nem de Didática ou de qualquer outra 
matéria. Usa este dia apenas para o teu descanso e para ires a 
Igreja louvar o senhor teu deus; 
5.  Não colarás; 
6.  Não deixarás de cumprir com tuas obrigações nas salas de aulas 
ou nos internatos da melhor maneira que puderes; 
7.  Não tocarás nos pertences do teu colega, seja lápis, caderno, 
borracha ou outra coisa qualquer; 

8.  Não dirás falso testemunho contra o teu companheiro ou contra o 
teu mestre; 

9.  Não cobiçarás a Nota do teu próximo.  
10.  Não cobiçarás o prestígio do teu colega, nem seu livro, nem a sua 

caneta, nem os seus cadernos, nem cousa alguma que pertença ao 
teu colega. 
Seis dias estudarás e farás todos os teus deveres e exercícios. Mas 
o domingo é o dia do Senhor Teu Deus e o dia do teu descanso 
necessário para a tua mente. Nele não farás nenhum estudo. Nem 
de Português, nem de Inglês ou de Geografia, nem de Didática ou de 
qualquer outra matéria. Usa este dia apenas para o teu descanso e 
para ires à igreja louvar o senhor teu Deus (DECÁLOGO DO 
ESTUDANTE CRISTÃO. ARQUIVO DO IPN, s/d).  

 

Ao final, adverte que se o aluno cumprisse com esses dez princípios, 

“mandamentos”, seria um aluno exemplar; teria uma vida estudantil feliz e viveria 

bem durante todo o período que permanecesse na escola, visto que “na prática isto 

significa que Deus ajuda quem se ajuda” (WEBER, 1996). Era dessa forma que os 

professores-missionários pregavam a idéia de que os alunos construíam, 

individualmente, sua própria “glória” ou “condenação”. Essa construção não se 

constituía baseada no “acúmulo gradual de boas obras isoladas a crédito de alguém, 

mas, muito mais, em sistemático autocontrole que a qualquer momento se via ante a 
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inexorável alternativa: escolhido ou condenado” (WEBER, 1996, p. 81).  

No que se refere à convivência, os colaboradores falam que a relação entre 

os educadores-missionários e os alunos era baseada no respeito mútuo. Madalena 

(66 anos, ex-aluna a partir da década de 1960 e também ex-professora do IPN), 

enfatiza que existia uma relação de  

 
Respeito! ... Olha, de colega pra colega, respeito de aluno para 
professor; De professor pra aluno, de professor pra diretor; De diretor 
para professores e para alunos. Havia um respeito mútuo, né?  
(...) Um aluno bruto, que respondia tudo... ele não era convidado 
para fazer parte de um ... time! 
(...) Você perdia mas você era obrigado a dar parabéns ao time que 
ganhou, né? No início você dava parabéns assim .... porque era 
obrigado dar, mas depois você ia se acostumando que ...  dava 
parabéns porque achava que o grupo merecia mesmo os parabéns, 
né? 
 

3. EVANGELIZAÇÃO INDIRETA/DIRETA: a evangelização estava prevista 

no Regimento Interno do Instituto. O estudo bíblico, culto e orações faziam parte da 

rotina, ou melhor, das atividades regulares das práticas instituídas. Apesar de 

constar no referido Regimento liberdade de culto, bem como a não obrigatoriedade 

das idéias e convicções religiosas, este previa a formação de moças e rapazes 

segundo os preceitos cristãos. Cotidianamente, os alunos do IPN vivenciavam 

práticas educativas de cunho religioso baseadas na autonegação, na paciência e no 

comportamento ético, onde as falhas e atitudes inadequadas eram constantemente 

vigiadas. “Era através de rituais simples de entrada e saída – prestando respeito à 

Divindade Suprema (orações de manhã, e à noite); agradecendo tanto o sustento 

material (oração de graças antes das refeições) e apoio espiritual (Ato de Contrição) 

– os estudantes participavam de atividades que iam além, estabelecendo um tom 

generalizado e uma atmosfera de respeito ao professor, contribuindo para a 

“santificação” do ensino, e evocando cooperação nas várias práticas educativas que 

eram assumidas dentro do “sagrado” recinto do trabalho escolar (McLAREN, 1991, 

p. 247). Ao relatar como as aulas de História Sagrada – voltadas para a formação 

religiosa – eram desenvolvidas, Sara (74 anos e ex-professora do IPN) conta que a 

professora da referida disciplina  

 

[...] tinha um Programa muito bem organizado! Primeiro ano, a gente 
diz Histórias Bíblicas, no segundo ano a gente via xxxxxx mas não 
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assim imediato. Chegava ao terceiro ano, você já via alguma coisa ... 
um pouco mais de interpretação. A gente decorava dois versículos 
por semana. No final do curso tinha o concurso pra ver quem é que 
sabia mais versículos de có. 

 

Sobre a evangelização, Raquel comenta que na escola era comum a prática 

de “cultos diários, geralmente às dez horas na escola, nos internatos (masculino e 

feminino) e a sessão de oração, tanto na sala quanto nos internatos antes de cada 

refeição”. Para McLaren (1991, p. 242-247), os rituais, os símbolos e artefatos 

religiosos envolvem os estudantes em um “miasma ideológico”, fortemente 

carregado de significação e sentido. Ainda para esse autor, “uma ampla gama de 

símbolos católicos [nesse caso, protestante] eram traduzidos pelos rituais da sala de 

aula em material gráfico e mensagens facilmente compreensíveis que se constituíam 

em um modo obrigatório de ver a realidade e a posição do estudante dentro dela”, 

pois as orações e os rituais são modos pelos quais os seres humanos ligam-se a 

Deus. Possivelmente, uma das ações sociais mais importantes da MBC na Bahia era 

a formação de líderes religiosos para atuar nas diversas cidades da região. A outra, 

fruto de tais investidas, seria a descoberta de aptidões entre os cursistas para seguir 

carreira religiosa, já que P. Kita (2005/2006, p. 133) demonstra que “[...] a escola 

colonial revela-se para os missionários o meio mais fácil e mais rápido para a 

evangelização.”  

Dentre as correspondências recebidas (Doc. nº 01, 21/01/1961 – Arquivo do 

IPN) pelo diretor à época (1960-1968) – professor Élson Castro Oliveira – constam 

informações referentes à importância que a Missão imputava ao IBW, criado com o 

objetivo de formar moças e rapazes evangelistas. O missionário e secretário 

executivo da Missão na ocasião, o americano Robert E. Lodwick, afirma em tal 

correspondência que a Executiva da MBC teria cortado, pela segunda vez, as 

verbas para todas as instituições brasileiras. Mas devido à importância que esta 

tinha para com o IBW, resolve fazer exceção ao IPN.  

4. Imposição de um MODELO DISCIPLINAR: Segundo Foucault (1991, p. 

XVII), a disciplina é uma técnica, um dispositivo, um mecanismo ou ainda, um 

instrumento de poder. São formas utilizadas pelas pessoas, instituições disciplinares 

que permitem o controle minucioso do corpo, e asseguram a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade. Pierre Kita 

(2005/2006) ao analisar a educação colonial na AOF, a partir do século XX, 
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especialmente sobre a estrutura e os programas, afirma que a necessidade de um 

modelo disciplinar justifica-se pela necessidade que a escola tem de reconhecimento 

social. Portanto, a proposta é de uma formação baseada, não somente na 

qualidade, mas, sobretudo, na disciplina, visto que  

 

Os alunos devem tornar-se, no seu meio, personagens influentes, a 
escola regional, cuida, particularmente pela disciplina e pelo caráter 
de cada um dos alunos e as instruções pedem que se descarte, sem 
hesitação, dos que manifestam vaidade, teimosia, insolência, e que 
não se abra as suas portas a não ser para os únicos que 
espontaneamente se dobrem a autoridade colonial (KITA, 2005/2006, 
p. 147).  

 

Em relação à disciplina, estava assim previsto no Prospecto (1942, p. 13):  
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Figura 39 –  Prospecto do IPN Década de 1942. 
Fonte: Arquivo particular da autora. 

 

4. 1. Modelo COMPORTAMENTAL: Para Foucault (1991, p. 18) o poder 

disciplinar é capaz de manipular o corpo das pessoas com o objetivo de produzir um 

comportamento, ou seja, o tipo de homem necessário ao funcionamento e 

manutenção da sociedade industrial capitalista. Nesse caso específico, o autor está 

se referindo a indivíduos dóceis politicamente, que não são capazes de indignarem-

se com as condições impostas.  
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No Estatuto, no Regimento do IPN (1960, 1963, 1975), contava as seguintes 

indicações: Art.1º – O IPN, tem como objetivo ministrar os ensinos: Primário, 

Ginasial, Secundário ou Normal, Colegial Secundário ou Normal, dentro dos 

princípios e ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo a fim de dar a mocidade 

uma educação espiritual, moral, cívica, intelectual e física e formar o seu caráter 

para ser útil à família, à Pátria e à Humanidade. Informava ainda que a vida escolar 

é baseada nos princípios que regem a família cristã. O Regimento Interno pregava 

também que o IPN deveria incutir no ânimo dos alunos os princípios fundamentais 

da vida colegial, tais como a consideração mútua, a honra, o alto senso de 

responsabilidade, a esportividade, a obediência e respeito à autoridade, o amor à 

verdade, o apego ao bem.  

Esperava-se que o aluno considerasse como obrigação manter, tanto dentro 

dos terrenos do Instituto, como fora, atitudes corretas. Nessa direção, o Art. 24º do 

Regimento alertava para que os alunos evitassem atos que perturbassem a ordem 

dos trabalhos escolares e da comunidade, tratando sempre os diretores, 

professores, funcionários e colegas e o povo em geral com urbanidade e respeito. 

Previa ainda que os alunos receberiam “orientação educativa e vocacional 

bem como a formação moral e cívica através do estudo Bíblico, dos cultos e da 

oração” que faziam parte dos trabalhos regulares das aulas. Para tanto, os 

responsáveis deveriam preocupar-se com a formação baseada em uma educação 

sólida e a de um caráter cristão forte, virtuoso, ordeiro e patriótico, tanto para as 

moças quanto para os rapazes. Para Marcos, eles teriam que obter um 

comportamento exemplar. 

Estava também previsto no Regimento Interno, no Estatuto, entre outros, 

proibição de bebidas alcoólicas e fumo. Marcos (74 anos, ex-aluno da década de 

1940) lembra de uma situação em que  

 

(...) um dia a diretora ... era aula de Religião, ela atrasou e nós 
ficamos na sala quietos! Quando ela desceu o corredor, observou 
que estava todo mundo sentado! Aí ela chegou tão alegre, ficou tão 
satisfeita que disse que ia ensaiar um drama com a nossa classe, só 
porque nós ficamos comportados! Lá sentadinhos na ausência dela. 
Todos sentados esperando ela chegar!  

 

 

4. 2. Modelo CORPORAL: McLaren (1991, p. 350-352) diz que “[...] toda 
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prática social, incluindo a de ser escolarizado, exige o corpo.” Para esse autor, 

quando se trata da transmissão do capital cultural da cultura dominante, os rituais de 

instrução que as instituições utilizam através do corpo e do sistema cognitivo são 

fundamentais para domesticar a subjetividade e o desejo. Nessa mesma direção, ao 

se referir ainda ao poder disciplinar, Foucault (1991, p. 17) afirma que este é capaz 

de trabalhar, ou melhor, esculpir o corpo dos homens. No IPN, além das aulas de 

Educação Física, os alunos eram estimulados a praticarem algum tipo de esporte. 

Para Madalena, ex-aluna da década de 1950,  

 

O americano dá muito valor a esporte! Quer dizer: a mente sã no 
corpo são, né? Então, as bolas já ficavam aqui no campo. O aluno 
podia jogar na hora que ele quisesse. Se ele tivesse tempo para 
jogar ele podia jogar. Não podia era sair da aula para jogar. Mas se 
era ... tinha vago, qualquer coisa, eles podia jogar no campo. (...) só 
podia participar da seleção de time quem pudesse, soubesse dar 10 
toques pra cima sem deixar cair! Você ficava dentro de um círculo e 
não sair daquele círculo e não perder a bola. 
 

 No desfile do Centenário, organizaram pelotão dando destaque à 

importância do esporte na educação dos jovens. As figuras abaixo (40 e 41, 

respectivamente) demonstram esta preocupação.  

 

       
Figura 40 – Pelotão representando                     .         Figura 41 – Pelotão de alunas com a farda  
                   a importância do esporte no IPN.                                                esportiva.  
Fonte: Arquivo Particular. Fotos feitas durante o desfile do Centenário em agosto de 2006.   
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Raquel também recorda os momentos vividos na escola e enfatiza os 

considerados gloriosos, do esporte no colégio. Conta que carrega  

 

[...] as boas lembranças dos intercâmbios, né? Das competições, 
onde nós torcíamos pelo nosso time, fazíamos música. Wagner, 
Ponte Nova sempre ganhou! Todo time que vinha aqui perdia! 2 de 
Julho perdeu várias vezes aqui! 

 

4. 3. Estabelecimento de uma CIVILIZAÇÃO DOS COSTUMES – “Civilizar”, 

eis o lema do processo civilizador. Para Elias (1993, p. 259) apesar das primeiras 

experiências expansionistas acontecerem com o uso da força das armas, com a 

expulsão de outros povos de suas terras; experiências neocolonizadoras vêm 

mostrando que a necessidade não é só a de terras, mas sobretudo, de pessoas, 

civilizadas. O referido autor aponta ainda que a necessidade de manter o império fez 

nascer a importância de civilizar os nativos, ou seja, governar pessoas, em parte, 

através de si mesmas, através da modelação de seu superego.  

Para modelar a consciência é imprescindível a assimilação de códigos, 

nesse caso, o código ou a ética protestante, cujos costumes se diferenciavam dos 

locais e se aproximavam da cultura norte-americana. Daí a justificativa de controlar 

as paixões, os vícios, os costumes da cultura do sertanejo. Dessa forma, os alunos 

passavam a conviver diariamente com o sentimento de vergonha na medida em que 

a civilização torna-se sinônimo de mudança dos costumes, no comportamento 

(ELIAS, 1994, p. 194). Espera-se do homem civilizado o hábito constante de 

autocontrole mental, pois acredita-se que se o indivíduo agir nesses termos, passará 

pelo que Elias (1993, p. 197) conceitua de segunda natureza.  

 
um dia um aluno entrou na sala .... Arrastando um chinelo, com a 
camisa do lado de fora ... O aluno tinha que se preocupar com tudo! 
Teria que estar todo impecável! A camisa tinha que ser pra dentro da 
calça. Então, ele entrou com a camisa pro lado de fora. O professor 
mandou botar pra dentro e ele não botou: saí de sala! Aí, saiu 
arrastando o pé. Volte! Volte! Senta aí! Levanta! Saia dignamente! 
Quer dizer: isso pra gente era muito humilhante! A gente sentia que 
tava humilhando o aluno, né? (Madalena).  
 

Ainda tomando como referência os construtos teóricos de N. Elias (1994, p. 

195) sobre o processo civilizador, este assinala que a civilização implica em 

mudança psicológica, pois precisa estar sempre em movimento, a partir de uma 

dinâmica autônoma, de uma rede de relacionamentos e, também em mudanças 
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específicas, na maneira como as pessoas se vêem obrigadas a conviver. Nesse 

sentido, os alunos se viam obrigados também a conviver sob o jugo do autocontrole, 

pois os atos, comportamentos considerados “bárbaros” eram reprimidos pela 

consciência, numa constante necessidade de regulação, de autocontrole.  

 

Tinha um pessoal na igreja que tudo que a gente fazia aqui, tinha 
que fazer bem escondido porque se alguém soubesse, levava para a 
direção. E havia um grupo aqui dentro que o pessoal apelidou de 
coleira, coleira! Era aquele que não conseguia ver alguém fazer 
alguma coisa errada, ia lá e contava, denunciava. Então, quando 
alguém chegava e dizia assim: lá vem o coleira: o cara tratava logo 
de se esconder! Tinha a maior vergonha de alguém passar assim na 
porta de um bar, na festa e passar o professor, alguém da direção. Ai 
todo mundo se escondia, né? Era medo mesmo! (Paulo). 

 

4.4 CONTROLE ESPAÇO-TEMPO: Foucault (1991) demonstra que a 

organização dos espaços numa relação de poder disciplinar acontece através da 

distribuição dos indivíduos, ou melhor, dos corpos em espaços combinados e 

classificados. O objetivo desse tipo de controle é isolar os indivíduos em espaço 

fechado, esquadrinhado, hierarquizado, capaz de desempenhar funções diferentes, 

de acordo com os objetivos específicos (p. 16). Sendo assim, é possível perceber 

que a localização do IPN, construído numa área afastada da cidade, pode ter sido 

ato estratégico. O prédio foi construído do outro lado da cidade, às margens direita 

do Rio Utinga, na parte alta da cidade. Quem passa pela estrada avista ao longe sua 

arquitetura, imponente, mesmo nos dias atuais.  

Havia o controle rígido do uso dos espaços e do tempo para evitar contato 

entre os pares (moças e rapazes), coibindo possíveis manifestações de afeto. No 

Estatuto, no Regimento, especificamente no Art. 27º exigiam pontualidade dos 

alunos para o dia fixado para a abertura das aulas, bem como a assiduidade às 

aulas de cada dia e atividades, pois para os colaboradores, eles tinham que cumprir 

os horários rigorosamente! Os alunos eram estimulados e até mesmo 

recompensados a serem  

 

Disciplinados, obedientes, cumprir horário.(...) Cada um tinha sua 
tarefa que era mudada de 15 em 15 dias. Se hoje você fazia um 
trabalho, de 15 em 15 mudaria pra outro. É! e a gente fazia tudo 
direitinho! por exemplo, era lavar banheiro ... Varrer quintal ... passar 
pano no corredor, ... limpar o escritório do professor, arrumar quarto 
dos professores, né? Esses tipos de tarefas  (...) Fazia pão! Fazia 
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pão! É! Isso mesmo! Passar ferro na roupa do colégio, né? lençol, 
toalha, essas coisas assim, principalmente durante as aulas, né? 
(Rebeca).  
 

Durante a pesquisa, um dos informantes descreve também como acontecia 

o controle do tempo durante as refeições. Segundo ele,  

 

A gente entrava no refeitório, ficava todo mundo de pé! Ninguém 
sentava! Moças e rapazes! Todo mundo ficava na mesa enorme! 
Existia uma mesa enorme no refeitório. Ai, depois que agradecia **** 
ai quando a diretora puxava a cadeira, sentava. Ai todo mundo 
rrsssss. Aí, todo mundo sentava! Ai tinha a chefe da mesa. A chefa 
da mesa, no café da manhã: você quer ... todos seqüenciados 
mesmo! No café da manhã servia leite, o café, o pão. Algumas 
coisas pra comer. Ai cada um ia se servindo. Agora, o café e o leite 
eram elas que iam enchendo as canecas e botava pra todo mundo. 
Ai a gente tinha preocupação de comer, não muito devagar porque 
quando a diretora levantava, todo mundo tinha que levantar também! 
Ah! Correto? Por isso, a gente diz que quem estudou em internato 
tem que xxxxx (Pedro, ex-67 anos; ex-aluno da década de 1950). 
 

Ao lembrar como ocorria o controle dos espaços-tempo no cotidiano escolar, 

em particular no refeitório, Sara fala que os alunos deveriam, segundo as instruções, 

evitar “conversar muito alto”. Para ela, os alunos “não tinham nem muito o que 

conversar porque o tempo era curto”.  

  

[...] meninos, como eram adolescentes, comiam feito loucos! [...] 
quando davam o sinal, todos teriam que estar prontos. A gente ouvia 
daqui a batida. Eu ouvia aqui. Então, não tinha muito tempo para 
conversa não. A hora que a diretora levantava, todo mundo 
levantava! Os rapazes iam embora e as meninas ficavam pra lá! (...) 
Aquele rapaz, Antônio Timóteo mesmo, um dia ele fez uma oração 
assim: “Deus, ajuda a D. Robertina a aumentar essa comida” (...) Aí 
quando ele falou assim, todo mundo podia perceber que estava todo 
mundo assim .... quando falou, amém! Foi aquela risada ... rrsss... E 
aí a D. Robertina ficou pasma!  

 

Segundo ela, o referido aluno era aquele tipo que conseguia contornar 

situações dessa natureza, sempre com argumentos convincentes e cheios de muito 

humor. Ela lembra que, depois do ocorrido, o referido aluno foi chamado pela 

diretora do Internato, D. Robertina à época, para conversar. E na conversa, quando 

indagado sobre seu comportamento, respondeu o seguinte: “[...] eu quis fazer um 

benefício para a senhora. Se a gente fosse pedir diretamente pra senhora, a 

senhora ia pedir para o diretor. O diretor ia ter alguma dificuldade. Então, eu pedi” ....  
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Na entrevista, questionando um ex-aluno acerca do controle, ele lembra que 

no IPN os estudantes não tinham voz, não tinham o direito de discordar. “Era tão 

rígido que não tínhamos o direito de discordar! É como eu disse anteriormente: 

gostou? Não gostou, vai para casa”. A escola tinha a preocupação constante de 

separar os estudantes segundo o gênero. Uma das grandes preocupações era ainda 

o controle dos alunos no trajeto para a Igreja aos domingos. Em quase todos os 

depoimentos, os informantes lembram, principalmente, de Mrs Hallock, uma 

professora americana que atuava como uma espécie de detetive, instalada no 

sobrado do internato feminino com um binóculo acompanhando-os até chegar à 

Igreja. Sara, ex-professora, ao se referir a esta americana, conta que “[...] ela ficava 

lá do internato daquela janela do internato naquela parte superior. Ficava lá com um 

binóculo, acompanhando pra ver se a gente tava vindo e se iria se encontrar”. Vale 

lembrar que as moças deveriam sair antes que os rapazes. Em seguida, quando 

elas já estavam na metade do caminho, os rapazes ouviam o sinal, recebiam a 

ordem do diretor para que pudessem ir. Tudo acontecia na mais perfeita ordem, de 

maneira que não houvesse encontros. Quando as moças chegavam à igreja, os 

rapazes estavam na metade do caminho.  

O controle espaço-tempo era diário. Havia uma campa, um sinal para avisar 

quando eles estavam liberados para adentrar os portões do internato. Teriam que 

ficar aguardando do lado de fora. Quando as moças, após organizarem o refeitório e 

todas descerem as escadas, sentarem-se em seus devidos lugares, marcados por 

escala quinzenal, os rapazes recebiam outro aviso para poderem entrar. Os 

informantes contam que, com o passar do tempo, cumpriam naturalmente as regras.  

 

[...] lá do internato feminino já vinha, já batia a campa. Outro sinal? 
Outro sinal! A gente ia, ficava reunido. Você conheceu o internato 
feminino? Ainda ta lá! Ficava ali daquele lado, no lado que tem a 
escola Agrotécnica. Era ali o internato masculino. Então, a gente saia 
de lá. Ia ate lá xxxx de lá ia para o internato feminino e ficava numa 
pracinha ... tinha uns pés de xxxxx esse negócio ... uns banquinhos 
ao redor. Então, a gente ficava sentado esperando o sinal da campa 
pra entrar no internato, pra entrar no refeitório, que era no internato 
(Pedro).  
 

Maria, acredita que o regime disciplinar implantado pelos presbiterianos na 

Chapada Diamantina tinha semelhança com o regime adotado pelas famílias o que, 

portanto, favorecia a sua eficácia. Para ela,  
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Esse tempo aí era quase um tempo daquele regime patriarcal. Agora, 
esse regime patriarcal casa muito também com o sistema americano, 
que eles também são muito rígidos na educação [...]. As meninas 
internas desciam para a escola ou para a igreja. Elas desciam e os 
meninos só podiam descer atrás. Eles não podiam descer juntos, 
nem para a escola, ta? De Dr. Jaime pra cá ... mais ou menos de 51 
... pra cá é que eles já podiam. Cada qual vinha do seu internato e 
desciam juntos até a escola. Pra igreja não que o percurso era maior 
[...] eu tenho até um versinho que eu apresento no meu livro ... esses 
versinhos que escreveram e eu disse assim: que eles não podiam 
descer, mas que eles podiam apreciar o desfile, né? das meninas 
[...].  
 

4.5. VIGILÂNCIA SOCIAL: como demonstrou Foucault (1991, p. 18) a 

vigilância é um dos principais instrumentos de controle. Para produzir seu efeito 

disciplinar esta deve ser contínua, perpétua e permanente. Os indivíduos precisam 

ter a consciência dessa condição. Porém esse “olho do poder” precisa ser o mais 

discreto possível, deve ser um olhar invisível, panóptico40, que permite ver tudo 

permanentemente sem ser visto, o olho do poder deve impregnar quem o olha, já 

que a disciplina exige registro contínuo de conhecimentos.  

O IPN delegou à comunidade e aos educadores-missionários o poder de 

vigiar os alunos, principalmente aqueles que fugiam às regras/normas instituídas 

pelo Instituto. Somado a isso, a escola delegava ainda aos próprios alunos a função 

de vigilantes dos outros colegas. Os “veteranos”, aqueles que já estavam em fase de 

conclusão dos estudos, portanto numa relação hierárquica de superioridade, eram 

delegados à função de cooperar com os professores e a direção (da escola e dos 

internatos), para que pudessem vigiar constantemente os alunos mais novos ou com 

menos tempo no Instituto. Ele, o veterano, tinha o poder perante os demais colegas, 

todos deveriam obedecê-lo. Somado a isso, Marcos fala sobre a relação da escola 

com as famílias de Wagner. Segundo ele, “o diretor sempre ia fazer uma visita na 

casa do aluno para comunicar aos pais, além de comunicar com uma circular”. Até 

por que os alunos ,  

 

[...] teriam que respeitar o nome da escola, tanto dentro quanto fora. 
Não deveria freqüentar bares, festas ... principalmente os alunos de 
regime interno! Os externos, por sua vez, tinham receio de ser 
vigiado, porque isso .... naquele período, era um tanto quanto fora de 
pensamento. Não fugia, assim ... das normas, das práticas não 
(Paulo).  
 

                                                 
40 Como o poder panopticon de Benthan citado por FOUCAULT (1991, p. 18).  
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Além de a família colaborar com a direção para com a conduta dos alunos, 

havia preocupação da direção para com o uso de bebidas ou de fumo. Por isso, 

fazia com que a direção adotasse uma certa vigilância diária. Ao falar sobre isso, 

Maria conta que  

 

[...] uns fugiam, meia-noite para vir pra rua, sabe? Inclusive para 
tomar um pinguinha ... Tudo isso acontecia! (...) e como é que o 
diretor sabia? Às vezes alguém que passava para o diretor (...) É! 
Uma família que dizia: estavam na rua e tal. Às vezes o diretor, 
depois de tantas horas, olhava na cama eles dormindo e cheirava a 
boca pra sentir o hálito pra ver se tava cheirando, né? Cheiravam o 
hálito! 

 

5. SUCESSO/ÊXITO ESCOLAR: A valorização exacerbada ao excelente 

desempenho nas matérias da grade curricular, exigia do aluno a aprovação e 

superação às médias pré-estabelecidas. Na opinião de Sara, as famílias aceitavam 

porque acreditavam que “aquilo que a escola estava fazendo estava certo! A escola 

era referência (...) nós tínhamos um nível de instrução que era o mais alto nível 

intelectual”. Para tanto, ela afirma que “naquela hora, naquele tempo, a leitura era o 

centro de uma porção de atividades escolares”. Por isso, “os alunos eram 

estimulados a praticarem jogos, espécie de teatros, essas coisas assim, 

dramatizações e havia competições entre os dois grêmios formados. Eram Fênix e 

Hercules Hodierno. Paulo lembra das competições criadas para estimular o estudo. 

Ele conta que havia competições entre os alunos, pra ver qual se sobressaia , 

principalmente os bolsistas e os alunos do IBW, pois “[...] seu comportamento 

deveria ser exemplo a seguir, apresentar-se como aluno estudioso”. No depoimento 

de Sara, percebe-se como a qualidade do ensino era meta a ser seguida; como os 

alunos do Instituo deveriam ser destaque onde quer que ele estivesse. Ela lembra 

de uma situação vivida para exemplificar a qualidade do ensino e o desempenho dos 

profissionais formados. Conta que assim que concluiu os estudos, foi convidada a 

atuar como professora no próprio Instituto, ministrando a disciplina Francês. Para 

ela, naquele momento, sua formação era insuficiente mas que procurava fazer o 

melhor que podia. Com as mudanças ocorridas na legislação educacional, os 

professores que não tinham formação específica nas disciplinas que ministravam, 

deveriam habilitar-se para tal através de cursos oferecidos pelo próprio Ministério da 

Educação. Sara lembra que numa situação dessa, foi concorrer à vaga para lecionar 
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Francês com um professor de nacionalidade francesa.  

 

Pois bem, eu fui fazer esse curso. Eu concorri com esse rapaz 
francês, né? e o Gilberto só conseguiu notas mais altas do que eu na 
parte de conversação. E em todas as outras partes eu consegui 
notas mais altas e terminei passando em primeiro lugar. Por que eu 
estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você retire a 
minha pessoa ali para te dizer da seriedade como os professores 
tinham conosco e da maneira como nós produzíamos. E isso nós 
achávamos que tínhamos que ser iguais a eles! Procurar ser iguais a 
eles! Então, a gente reproduzia a forma de lecionar. A gente 
reproduzia, acho que até os rrrrrssss.....  

 

Segundo ela, essa informação é dada para exemplificar a qualidade da 

educação no IPN. Certamente Bourdieu e Passeron (1992, p. 82) podem ser mais 

uma vez elucidativos para essa realidade. Para os autores, num processo de 

“aculturação”, os estudantes, tanto das classes populares quanto das classes 

médias são submetidos a uma mais forte seleção, ou como denominam, uma 

“superseleção”, permanecendo, implícita ou explicitamente em todos os níveis do 

ensino médio. Ainda segundo esses autores,  

 

Os estudantes altamente selecionados das classes populares obtêm 
nesse domínio resultados ao menos equivalentes aos dos estudantes 
das classes altas, menos fortemente selecionados, e superiores aos 
estudantes das classes médias, tão desprovidos quanto eles de 
capital lingüístico ou cultural, porém menos fortemente selecionados 
(BOURDIEU e PASSERON, 1992, p. 83).  

 

Percebo que havia no IPN preocupação para com o desempenho escolar de 

todos os alunos, sem distinção de classe, pois o que estava em jogo não era a 

inclusão de alguns, mas, certamente o sucesso de seu produto, profissionais, moças 

e rapazes, capazes de serem exemplos vivos de competência. Mesmo que para 

conseguir tal proeza, aqueles pertencentes às famílias menos favorecidas tivessem 

que estar no páreo com colegas de famílias mais abastadas.  

A Associação de Professores Diplomados pelo IPN foi criada com o intuito 

de não só obter informações da escola acerca da atuação dos profissionais, da 

atuação dos “frutos” da Missão e das atividades realizadas pela escola; mas, 

sobretudo que estes pudessem contribuir com ajuda financeira àqueles estudantes 

carentes. Vale ressaltar que a Associação deveria eleger anualmente, conforme seu 

estatuto, o seu diretor. Para assumir esse cargo, o concorrente deveria ter 
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qualificação mínima exigida por lei. A partir da primeira administração da 

Associação, a escola passa a funcionar somente em regime de externato. O primeiro 

diretor foi um de seus ex-alunos, também um dos colaboradores, José.  

Segundo Boletim Anual da referida Associação (ARQUIVO DO IPN, 1959), 

além de informar acerca de sua diretoria, continha pedidos de cooperação de seus 

associados para as despesas com os estudos de uma aluna, considerada carente. 

Há também informações acerca da atuação de vários ex-alunos nas diversas 

cidades da região tais como Tapiramutá, Utinga, e Seabra. Constam ainda 

informações sobre a atuação de seu corpo docente nos cursos de formação 

continuada, em exames de Suficiência para lecionar no ginásio, ocorridos na capital 

do Estado e a participação de uma de suas professoras no Curso de Orientação 

Educacional exigido pelo Ministério de Educação. Trata-se de Sara, colaboradora 

nesse estudo. O IPN seria a primeira instituição no interior do Estado a cumprir a 

portaria ministerial. Segundo o mesmo documento, só existia um profissional na 

capital com essa especialização. Nesse caso, fica evidenciado, mais uma vez que a 

qualidade do ensino era uma das metas seguidas pelo Instituto, não só com a 

educação oferecida, mas, sobretudo, com a formação dos professores e sua 

atuação profissional.  

 

Para você ter uma idéia: eu estava conversando com um amigo. Só 
que ele estudou um tempo antes de mim e ele disse assim: que 
numa certa época, ele tirou cinco numa prova e o diretor foi queixar 
ao pai dele. O pai se sentiu tão envergonhado que tirou ele da 
escola, certo? [...] Era! Porque o aluno tinha que tirar média oito... 
média sete ... média oito! Então, nesse tempo, se o aluno tirasse 
media cinco, era reprovado. Não estava com bom rendimento. 
(Paulo).  

 

Nessa mesma direção, o depoimento de Sara reforça a observação feita por 

Paulo, pois pra ela, “[...] a gente via em cada pai a figura do pai da gente”; mesmo 

porque, segundo ela, “[...] esperava–se um comportamento do aluno do Instituto 

Ponte Nova um comportamento coerente! Onde quer que eles estivessem! Se 

estivesse com o uniforme então!” 

Para Kita (2005/2006, p. 133), esse é o papel de “missões civilizadoras”, “[...] 

esconder o mal da ideologia, do altruísmo e da generosidade” seguramente, através 

da oferta de uma educação reconhecidamente de qualidade.  

Essa relação de poder, estabelecida entre os educadores-missionários em 
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Wagner fez com que apesar destes, inicialmente, estarem numa condição de 

outsider conseguem passar dessa condição para o que Elias (2000) denominou de 

estabelecido.  

Com base nos relatos colhidos e documentos analisados pode-se afirmar 

que todas as práticas educativas desenvolvidas no IPN visavam e estimulavam a 

competição entre os estudantes, pois a tônica do Instituto era ser sempre o modelo 

de qualidade e competência, ser destaque, era ser sempre o melhor e o maior.  
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8 CAPÍTULO VII - NEGOCIAÇÕES E INTERAÇÕES ENTRE EDUCADORES 

MISSIONÁRIOS, AS FAMÍLIAS E SEUS RESPECTIVOS FILHOS  

 

 

No que se refere à presença protestante no sertão baiano, poderíamos dizer 

que houve uma relação em que prevaleceu a negociação. Por outro lado, como essa 

presença missionária norte-americana na Região fora marcada por uma relação de 

superioridade perante a maioria da população, acredito ser pertinente relativizar os 

termos dessa negociação, para uma relação marcada pela distinção entre 

superiores e subalternos.  

Para melhor compreensão do termo negociar, considerei pertinente trazer o 

conceito sob a ótica da análise do discurso, o qual se complementa à noção 

designada por Bhabha (2001), para quem negociação é uma articulação de 

elementos antagônicos ou contraditórios, que abrem lugares e objetivos híbridos de 

luta e destroem polaridades negativas entre o saber e seus objetos, entre a teoria e 

a razão prático-política. Concebo aqui o termo negociar como ato de adoção de uma 

série de procedimentos para se chegar a um acordo, para concluir um negócio. Se 

refere também ao modo racional de resolver conflitos entre vários participantes, os 

negociadores. O ato de negociar envolve diversas situações. Pode ser sobre objetos 

– bens, serviços, salários, etc – sobre regras – nesses casos há negociações 

constantes em qualquer esfera da sociedade. Para este estudo, o termo negociação 

designa ora um processo, ora um tipo específico de interação. Porém, na 

negociação pode ocorrer conflito ou cooperação. Para que haja relação negociada é 

necessário que: haja acordo inicial; que os sujeitos demonstrem interesse em 

resolver o desacordo gerado, real ou fingido, de restabelecer o acordo. (CHARDEAU 

e MAINGUENEAU, 2004, p. 345-346).41  

                                                 
41

  O termo negociação está também atrelado à idéia de interação. interação foi utilizado, 
inicialmente, pelas ciências da natureza e da vida. Em seguida, a partir da segunda metade do 
século XX, as Ciências Humanas adotam tal noção para “qualificar as interações comunicativas. 
Nesse sentido, o termo se refere a toda ação conjunta, conflituosa ou cooperativa, que coloca em 
presença dois ou mais atores” (VION, 1992, p. 17, apud CHARDEAU E MAINGUENEAU, 2004, p. 
281-282). Pode se referir ainda às influências recíprocas que os participantes exercem sobre suas 
ações respectivas, quando estão em presença física imediata uns dos outros; o conjunto das 
interações que se produzem em uma ocasião qualquer, quando os membros de um conjunto dado 
encontram-se em presença contínua uns dos outros. Por interação entende-se ainda o processo 
de influências mútuas que os participantes (ou interactantes) exercem uns sobre os outros na 
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Como exposto no capítulo anterior, ao passo em que os missionários foram 

se estabelecendo na Região, “ganhando a confiança e a amizade” das famílias mais 

influentes, em sua maioria católicas, passaram a receber solicitações de vagas no 

Instituto para que os filhos lá pudessem estudar. Por conta da demanda, resolvem 

abrir exceção para os filhos das famílias católicas. Uma das explicações dadas para 

a procura de vagas no Instituto por parte das famílias católicas seria a escassez de 

escolas na região. Além do IPN ser uma escola próxima, oferecia educação nos 

níveis primário e secundário, além dos cursos especializados de Suficiência e o 

Curso Bíblico.  

Perguntada sobre os motivos que conduziam à interação entre 

presbiterianos e católicos, Madalena, uma das interlocutoras desta pesquisa, conta 

que:  

 

[...] [as famílias] já vinham sabendo que aqui iam encontrar 
protestantes. Mesmo que eles não viessem com a intenção de serem 
protestantes. Mas vinham aproveitar aquilo que os protestantes 
tinham pra dar! Em outros casos, as famílias, ou mesmos os alunos 
se convertiam ao presbiterianismo. 

 

O depoimento de Madalena, ao falar sobre a relação entre os educadores-

missionários e as famílias dos alunos reforça o que Bhabha (2001) afirma sobre os 

processos de neocolonização enquanto uma “via de mão-dupla”, pois tanto o 

colonizador quanto o colonizado são “beneficiados” por essas investidas e, nesses 

casos, certamente, acordos e negociações são essenciais.  

Um outro caso pode ser tomado como exemplar desta situação. Basílio 

Catalá de Castro; filho do patriarca de Palmeiras Joaquim de Castro Lima e D. 

Delfina Catalá Lima, foi o primeiro aluno católico a estudar na Escola Americana de 

Ponte Nova. Logo que concluiu seus estudos primários, tendo como professora a 

sua mãe, vai estudar no Instituto. A passagem pela escola logo fizera com que o 

aluno Basílio se convertesse ao presbiterianismo e seguisse carreira teológica. Ao 

concluir os estudos secundários foi enviado ao Seminário Presbiteriano de Recife-

PE, tornando-se pastor, inclusive em Wagner. A permissão de matrícula para que os 

                                                                                                                                                         
troca comunicativa. A utilização do termo interação nas Ciências Humanas e Sociais tornou-se 
objeto de estudo, primeiro na Sociologia, com Simmel e Weber, na Antropologia com Garfinkel e, 
em seguida, pela Lingüística e a Psicologia, com Mead, Blumer. 
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filhos de famílias católicas lá estudassem estava submetida à aceitação dos pais 

com relação ao tipo de educação oferecida: uma educação que previa ensinamentos 

dos princípios religiosos protestantes e da prática religiosa presbiteriana.  

 

[...] eu sei que eles ... quando um pai queria colocar a filha aqui. 
Humm!... Então eles colocavam como era o sistema mesmo! Ele não 
sendo evangélico, se ele aceitasse a parte disciplinar e participar dos 
trabalhos evangélicos; ir à igreja... Então, quando os pais aceitavam 
era normal. Não tinha problema nenhum. Eu tinha colegas que eram 
de outras igrejas, da igreja católica e convivia muito bem não tinha 
problemas. (Ester). 

 

Madalena e Ester são esclarecedoras de como a relação era estabelecida 

entre a escola confessional e os pais. Segundo Madalena, “podia vir aluno católico 

pra o colégio. Mas ele era obrigado a seguir tudo aqui ... as práticas religiosas do 

colégio. Então, a família já sabia disso e aceitava, né? Ou aceitava ou não deixava o 

aluno estudar aqui!”. Além disso, os pretendentes às vagas deveriam comprovar 

idoneidade, não serem portadores de doenças infecto-contagiosas, nem doenças 

mentais ou qualquer defeito físico. Tais exigências eram justificadas pela falta de 

estrutura física da instituição, pela dificuldade de locomoção, nos casos de doenças, 

principalmente. Para tanto, o aluno deveria apresentar atestado de idoneidade 

assinado por pessoas da localidade; atestado médico e estar em dia com o serviço 

de epidemiologia do Estado. Assim explicita o Prospecto: 

 

Os pedidos de informação com relação à matrícula devem ser 
dirigidos por escrito ao Diretor. Os recados verbais serão tomados 
em consideração, quando confirmados por escrito. A matrícula nos 
cursos oficiais só se fará dentro dos prazos legais.  
O candidato ou seu representante legal, deverá apresentar na 
secretaria, dentro do prazo legal, o pedido de matrícula feito em 
requerimento selado e acompanhado dos documentos necessários, 
conforme as exigências.  
Se o requerimento estiver em ordem , o candidato ou o seu 
representante pode efetuar o pagamento necessário e depois o 
Diretor definirá o requerimento.  
Os candidatos ao exame de admissão deverão juntar à sua petição 
os documentos seguintes:  
a) – Certificado de aprovação no último ano da Escola Elementar; 
b) – Certidão de idade que prove já haver feito 12 anos de idade ou 
que vai fazê-los até o dia 30 de junho do ano corrente; 
c) – atestado de revacinação antivariólica fornecida pela Saúde 
Pública; 
d) – atestado médico que prove não sofrer de moléstia contagiosa, 
repugnante ou nervosa e não ter vício ou defeito físico incompatível 
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com a vida escolar, – lavrado em papel selado (1$000) datado e 
assinado sobre uma estampilha federal de 1$000 e outra de $200 de 
Educação e Saúde e com a firma reconhecida;  
e) – atestado de boa conduta, firmado por 3 pessoas idôneas em 
papel selado (1$000), uma estampilha federal de 1$000 e uma 
estampilha de Educação e Saúde, com as firmas reconhecidas. 
(PROSPECTO DO IPN, 1942). 

 

No caso da Base Missionária de Ponte Nova, a assistência médico-

hospitalar se ocupava da avaliação do estado biofísico e psíquico dos ingressos. O 

atestado de idoneidade deveria ser expedido pelos responsáveis das igrejas locais e 

por pessoas influentes da localidade.  

Um outro tema explorado durante a pesquisa diz respeito à reação da 

população frente aos missionários. Ao falar sobre os motivos que levariam as 

famílias a aceitar os missionários presbiterianos no Município, Madalena justifica:  

 

[...] porque a escola era uma coisa muito útil! Foi fundado ... depois o 
hospital, que era também uma coisa muito útil! Então, tudo o que é 
bom! Pra todo mundo é bem aceito, né? Eles não vieram com uma 
proposta de fazer, de tirar nada da terra! Pelo contrário, eles vieram 
trazer só coisas boas! E o americano investiu aqui no município mais 
de um milhão de dólares só em construções. Assim falou um ... um 
representante da COEMAR42 quando veio entregar a fazenda. Não 
era de retirar nada! Eles deixaram! Eles investiram muito aqui! E aqui 
ficou. (...) Eu acho uma boa atitude, uma atitude positiva, entendeu? 
Eu louvo a atitude dos americanos, apesar de, de muita gente 
discutir e achar que eles vieram usufruir das coisas do Brasil ... Eu 
não, eu acho que eles vieram mesmo ... divulgar a religião e através 
dessa divulgação de religião fundou educação e saúde. 

 

 
                                                 
42
 Comissão de Missões e Relações Ecumências.  
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     Figura 42 - Faixa de gratidão feita pelos ex-alunos da cidade de Iraquara. 
     Fonte: Arquivo particular da autora. Foto feita durante as comemorações do Centenário do IPN, 

em 11 de agosto de 2006. 
 

Distante 140 Km de Wagner, o município de Iraquara foi um dos que enviou 

alunos ao IPN. Essa mentalidade explícita na faixa acima encontra reforço no 

depoimento de Maria. Para ela, os americanos  

 

[...] só trouxeram benefícios, né? Então, pouco a pouco a população 
foi conhecendo..., confiando, foi aproximando e, no fim, eles ficaram 
amigos. Você, embora os missionários tenham os seus costumes, a 
sua educação, mas se você perguntar a qualquer um desses aqui 
mais velhos você vai ver que eles sempre falam com saudades, eles 
falam com carinho e... Não tem assim ... lembranças assim, tristes 
não. 
 

É visível esse espírito de gratidão para com a missão civilizatória 

presbiteriana exaltado pelos moradores de Wagner e da Região, sendo perceptível 

ainda na faixa acima, fixada na frente do IPN por ex-alunos de Iraquara para 

homenagear a MBC, durante as comemorações do Centenário do Instituto. Para 

isso,  

 

É necessário que o povo colonizado dê-se conta, por ele mesmo, e 
aceite que se realizará muito mais se submetendo, por longo tempo, 
a um outro povo... ‘Para isso, a escola deve impregnar os alunos 
com os deveres imperiosos do colonizado: deveres de 
reconhecimento e de gratidão. Respeito, docilidade, colaboração leal 
e sincera’ (KITA, 2005/2006, p. 131).  

 

Portanto, a escola deve impregnar nos alunos a idéia de que a missão 

civilizatória é para eles um real benefício, que seja construída uma mentalidade na 

população de que os missionários não sejam  

 

[...] vistos como exploradores, mas como benfeitores que gostam 
deles, de quem eles necessitam, e de quem eles ainda irão 
necessitar por muito tempo ainda e de quem eles devem na verdade 
reconhecer os serviços eminentemente sociais; benfeitores com os 
quais devem colaborar docilmente. (KITA, 2005/2006, p. 131).  
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     Figura 43 - Faixa de agradecimento de um    Figura 44 - Faixa de gratidão à MBC.  
                        ex-aluno do IPN.  
     Fonte: Arquivo particular da autora. Foto retirada durante as comemorações do centenário do IPN,   

em 11 de agosto de 2006.  
 

Durante as comemorações do Centenário do Instituto, era visível a gratidão 

que os ex-alunos tinham para com o colégio, o carinho para com os colegas, bem 

como os professores. Mesmo que possamos pensar que num momento de 

comemoração não haveria espaço para outro tipo de manifestação, impressiona as 

narrativas dos entrevistados, em outras ocasiões, que confirmam a importância da 

Escola na formação dos indivíduos que por ali passaram. Representado nas fala dos 

ex-alunos como uma “grande família”, o IPN recebe como homenagem de um ex-

aluno a letra de um Hino, “Hino de Gratidão”, composto por Wilson Sá Teles no ano 

de 1938. Ainda na primeira estrofe é possível observar:  

 

Conhecemos o bem que fornece, esta escola, ao inculto Sertão. 
Caminhando da vida a estrada, os alunos que somos tão gratos, mui 
contentes devemos falar, que a Bahia que ama a cultura, com esta 
escola se deve ufanar 
 
(Refrão) Trabalharemos para o colégio 
manancial do saber, 
pois o livro sendo fonte,  
temos nós o que beber. 
 
Nós aqui aprendemos de tudo que na vida ao homem convém. As 
ciências, deveres morais como o Santo Evangelho também. 
Bendizemos os vultos heróicos que tiveram este nobre ideal de ao 
sertão fornecer esta pérola, cujo brilho não teme rival.Hoje, pois 
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nossa oferta pequena, porém, dada de bom coração, Entreguemos 
ao nosso colégio, como prova de amor e gratidão.  
 

Para Said (1990), os povos que são submetidos a processos de dominação 

estão em uma situação que já não sabem ao certo o que é “bom” para eles. Por 

isso, mais uma vez comungo com o que evidencia as análises pós-coloniais quando 

afirma que tais processos civilizadores são grandes investimentos de nações 

experientes em desenvolver missões e estas atingem, sobretudo, latinos, asiáticos e 

africanos. “Missão” deriva da palavra latina mission (enviar), que se refere à 

proclamação do evangelho a todos os homens em todas as partes do mundo. 

Objetivam a conversão das nações em todos os tempos. Nesse sentido, o envio de 

missionários é, portanto, de máxima importância. Num sentido mais amplo, “missão” 

é tudo o que a igreja faz a serviço do Reino de Deus. Em sentido mais restrito, 

refere-se à atividade missionária, à pregação do evangelho entre povos e culturas 

que ainda não ouviram falar dele. (NASCIMENTO FILHO, 2001, p. 7-8) 

Como enfatizo nos capítulos anteriores, e nos subseqüentes, é bem provável 

que o fato de a população ser desprovida de assistência social (saúde e educação), 

e da maioria das famílias não terem condições de custear os estudos dos filhos na 

Capital, são fatores importantes para o fortalecimento da Missão Central. As 

condições socioeconômicas de grande parte das famílias, representavam-se como 

elementos cruciais para que estes fossem mantidos numa posição subalterna, ou 

seja, todas as regras postas pela escola eram acatadas pelas famílias sem maiores 

conflitos.  

 

O pai ou a mãe vinha pra conversar com os americanos pra saber 
porque o filho tinha sido expulso do colégio ... e era uma coisa 
perfeitamente aceita, porque era só dizer: não aceito mais .... pronto! 
Era a última palavra! Não tinha retorno! Não tinha negociação ...? 
Não tinha negociação! Não tinha não! Não tinha retorno! E quando a 
pessoa vinha estudar aqui ele já vinha pra obedecer os critérios 
daqui, da escola, né?. Tanto que eu conheci uma senhora, D. 
Marieta, ela filha de gente muito rica, quando ela 
veio pra ficar no internato e os pais queriam botar uma empregada 
pra fazer o trabalho pra ela, ela não foi aceita no internato! Porque 
ela mesma que tinha que fazer o trabalho dela e não porque era rica 
pagar p/ fazer pra ela não. Então ela não foi aceita no internato por 
isso. Porque os pais não queriam que ela trabalhasse: lavando 
roupa, passando ferro, limpando ... (Madalena).  

 

Ao falar sobre o nível sócio-econômico de sua família, Mateus lembra:  
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Só quem tinha bolsa, eram famílias carentes! Meu pai, na época, era 
carpinteiro, diarista. Minha mãe era doméstica. Então não tinha um 
emprego, não tinha uma renda suficiente, não tinha como a gente 
estudar fora. Depois que apareceu o colégio ai que foi que minha 
família conseguiu colocar todos os meus irmãos pra estudar e todos 
se formaram, graças a Deus! Mas eu fui o único que sair. 

 

Da mesma forma, Marcos declara:  

 

[A condição econômica] era a pior possível! Sem nenhuma renda. A 
minha mãe conseguiu trabalhar um tempo no ... lá no internato como 
lavadeira. Depois trabalhou um tempo no hospital como 
engomadeira. Mas aquele tempo o que se ganhava era o mínimo. 
Então, o almoço dela ela levava todo dia pra dividir com a gente, 
certo? Então, o almoço que ela ganhava para uma pessoa ela levava 
para dividir com mais seis filhos e ainda com alguns parentes que 
chegavam naquele momento. A gente misturava com mais alguma 
coisa ... com farinha ou mais um feijão com um pouco de água a 
mais e fazia a festa! 

 

Ainda segundo Marcos, as famílias, em sua grande maioria, eram 

 

Praticamente sem renda. Aqui em Wagner nessa época, ninguém 
tinha renda. Não existia emprego nenhum! (...) a gente trabalhava 
nas roças, assim de diarista, não é? Existia muito aquele que 
chamava meeiro .... morava na roça, junto com o proprietário ... Dali, 
ser beneficiado com alguma coisa, plantar alguma lavoura; dali tirar 
alguma coisa para o sustento.  

 

Para Raquel as famílias aceitavam as regras porque a única escola que 

existia era essa. Os pais sabiam que a escola estava oferecendo o que era de 

melhor para os seus filhos. Então, “o filho tinha mais era que obedecer”! Nesse 

sentido, Madalena também acredita que “todo mundo fazia o possível pra não se 

indispor com a direção, nem com o professor, né? Que a gente sabia. Se não 

estudasse aqui, ia estudar aonde? Mas era norma né? Tinha que fazer mesmo”!”.  

Marcos tem a mesma opinião. Para ele,  

 

[...] uma vez que o aluno, o funcionário, ele trabalha, não é? Ele tem 
sempre aquela de seguir as regras, não é? As normas da casa. E aí 
não foi diferente, já que o intuito dos americanos era a expansão do 
evangelho.  

 

O fato de a escola oferecer educação segundo um modelo americano pode, 
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também, ser interpretado como fator de dominação e poder. O ensino era ministrado 

de acordo com o modelo norte-americano, através de aulas teórico-práticas, com 

utilização de laboratórios para as atividades experimentais (Química, Física, 

Biologia, entre outras). Inserção de práticas esportivas e culturais, como por 

exemplo, jogos de basquete, volleyball, handball, tênis, futebol americano no 

currículo também era uma novidade para os moldes brasileiros de ensino. Da 

mesma forma, as aulas de teatro ou os chamados “Dramas”, à semelhança dos 

programas de auditório (com recitais, apresentações teatrais, músicas, entre outros) 

tornaram-se atrativos para as famílias e seus respectivos filhos. Métodos 

educacionais avançados para a época e a qualificação dos profissionais foram, 

segundo Raquel, estratégias utilizadas pelos presbiterianos para se estabelecer na 

Região e conquistar a confiança das famílias sertanejas, ao sugerir que aqueles 

métodos garantiam eficiência e qualidade ao ensino. Ela lembra que na escola os 

estudantes obtinham formação completa: aprendiam a falar inglês e francês através 

de professores capacitados; além dos ensinamentos de línguas, os conteúdos 

ensinados de forma rigorosa formavam estudantes com um bom nível de 

conhecimentos gerais.  

 

Você saía dali aprendendo a falar inglês, francês, latim, puericultura, 
dar banho de leite, aplicar injeção. Tudo você sabia fazer! Cozinhar, 
sabia tudo! Como é que não aproveitava um conhecimento desses? 
E o carinho dos professores! Nós tínhamos professores aqui que iam 
à casa da gente, principalmente os que os pais moravam fora, na 
roça... pra saber como era que estava...D. Belamy, quantas vezes foi 
em minha casa? Vocês estão precisando de que? A gente tinha... 
realmente sabia que era necessário estudar. Agora era difícil você 
conseguir uma nota sete.  

 

Nesse sentido, recorro às contribuições de Elias (1993) para melhor 

compreensão desse caso. Para o autor, os grupos submetidos a processos 

civilizadores “[...] absorvem e obedecem ao código dos grupos superiores e pasmam 

assim por um processo de assimilação. O controle das paixões, da conduta é 

obedecido a partir das regras desses grupos” (ELIAS, 1993, p. 259). Com o intuito 

de civilizar, Madalena afirma que os educadores “[...] davam sempre oportunidade 

da pessoa se regenerar. Tinha que ter bom comportamento quando a pessoa vinha 

estudar aqui ele já vinha pra obedecer aos critérios daqui, da escola.” 

Os alunos que estudavam no IPN gozavam de certo reconhecimento e 
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prestígio social, pois a população interiorizou que dali saíam os melhores 

profissionais. Como lembra Mateus,  

 

A prática pedagógica era de excelente qualidade! Professores 
excelentes! É... Acho que tudo que eu aprendi, graças a Deus! Devo 
ao Instituto Ponte Nova, aos professores que eu tive lá, a professora 
Belamy Macedo, o professor Ari Antonio, o professor Élson Castro e 
... Entre tantos, a gente até... pode cometer injustiça citando nomes 
né? E ... pode esquecer alguém. A professora Alexandrina Passos! 
Como é que pode esquecer de uma professora de Português! 
Literatura! Professora de Francês! Ela era excepcional! É! ... e outros 
professores, o próprio Reverendo Jaime Wright É!... o professor 
Nelson! Muita gente! A qualidade do corpo docente era excepcional! 
A minha professora de Admissão, professora Iraci Dourado! Hum 
É!... Eu tenho muitas saudades! (...) Além disso, a coisa que é bom 
ressaltar é que todo o pessoal diz que todo mundo que estudou com 
Nelson sabe falar em público porque nós tínhamos uma aula por 
semana de oratória e poesia Hum... É!... Era! A professora de 
Português dava o tema da semana, na segunda feira e todos os 
alunos tinham que preparar um discurso, ou uma poesia, ou uma 
peça de teatro. É!... pra no sábado se apresentar e... era assim: abria 
a caderneta: fulano venha! 
 

Elias (1993), ao tratar das restrições crescentes rumo ao processo 

civilizador, idealizado pelas classes consideradas superiores, mostra a importância 

dada a um sistema rigoroso de maneiras, que se constitui como instrumento não 

somente de prestígio, como também de poder. Por isso, afirma que o lema de 

processos colonizadores é a civilização, pois  

 

Não basta simplesmente governar indivíduos e países subjugados 
pela força das armas, como se fossem uma casta guerreira, embora 
os velhos e simples objetivos da maioria dos antigos movimentos 
expansionistas – a expulsão de outros povos de suas terras, a 
aquisição de novos solos para o cultivo e assentamento – 
indubitavelmente tenham desempenhado um papel nada pequeno na 
expansão do Ocidente. (ELIAS, 1993, p. 259).  

 

O autor evidencia a necessidade de civilização, pois ao longo dos tempos, o 

próprio Ocidente chegou à conclusão que não era mais possível dominar 

exclusivamente pela força e ameaças físicas.  

Ao falar sobre as estratégias utilizadas para conquistar a confiança das 

famílias da Região, Maria evidencia algumas, tidas como importantes para que 

houvesse aceitação:  
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Eu acredito que apresentando mesmo serviço, dispondo a população 
de um trabalho, de um trabalho para o bem da comunidade. Sabe 
por quê? Eles receberam como alunos, facilitava os estudos para 
muitos, né? Dando bolsas a muitos, e mostrando mesmo uma ... A 
qualidade de ensino, a qualidade do atendimento, porque o hospital, 
nessa época já tinha a escola de enfermagem, né? Um atendimento 
muito bom e ... ... Abrindo estradas. Dr. Wood, por exemplo, abrir 
uma estrada de 1. 000 quilômetros daqui para Itaetê. Um! Então, 
isso ai foi muito bom, né? É onde eles pegavam o trem é... com Dr. 
Wood veio também a pista, o correio, o telégrafo. Um! ... Então, tudo 
isso era interessante, né? Para a comunidade, para comunicação, 
trazendo benefícios assim, né? Nessa parte de transporte, 
comunicação, educação, coisa que o governo, até hoje deixa a 
desejar, né? No inicio do século eles estavam instalados com tudo 
isso. 

 

À medida que iam identificando as condições de vida das famílias, os 

professores e a direção da escola organizavam mutirões para assistirem aquelas 

famílias. Na maioria das vezes os alunos participavam desses mutirões, 

principalmente os que estavam matriculados no IBW, aqueles que seriam os futuros 

evangelistas por “vocação”. Quando pergunto a Ester se os missionários 

costumavam freqüentar as casas das famílias, ela conta que  

 

Sempre que eles sabiam de uma família que estava carente ... 
porque as pessoas vinham pra aqui, né? Por causa da saúde e fazia 
seu ranchinho e ia ficando. Então, a igreja, com os missionários, eles 
ajudavam muito! (E a ... ) Eu mesma carreguei água na cabeça pra 
fazer tijolos para construir casas, né? Os homens também! Construir 
as casas das famílias? Das famílias! A gente ajudava eles fazerem 
Eles faziam mutirão? Faziam mutirão! É! Aí as senhoras levavam 
uma merenda, os homens amassavam o barro, os jovens 
carregavam a água! Trabalho muito útil! Trabalho social muito bom! E 
não precisava ser pertencente à igreja! Qualquer família carente que 
precisasse da igreja! independente ... ? É! Independente! ... da 
família freqüentar a igreja? É!  

 

Em uma das correspondências recebidas pelo diretor Élson Castro de 

Oliveira, o missionário americano, Jaime Nelson Wright, parabeniza-o por ser este 

“muito disciplineiro” e, principalmente, por conseguir aproximar-se das famílias de 

forma convincente e eficaz. Como nem toda tentativa lograva êxito, foi então criada 

a Associação de Pais e Mestres, na década de 1960 e tinha por objetivo precípuo 

aproximar as famílias da Direção da escola, notadamente no que diz respeito à 

aceitação e cumprimento de um modelo a ser reproduzido pelos pais no seio da 

família a fim de garantir um ensino mais eficiente. Para um melhor desempenho 
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docente e uma aproximação produtiva, a Associação previa que o professor 

realizasse:  

 

Visitas de cortesias aos lares das crianças por ocasião: da matrícula 
(é apropriado ir à própria casa da criança fazer matrícula); de 
nascimento; de doença; de aniversários; de casamento; de uma 
exposição de trabalhos manuais ou festinhas de classe para convidar 
as pessoas da casa para comparecerem à escola; emprestar-lhes 
livros e jornais da Escola. 
 

Sugeria também que o professor fosse bastante habilidoso para conquistar 

os pais, ou seja: “o professor deve ser afável, procurando despertar simpatia. Em 

tom de conversa falar das vantagens que uma Associação de Pais e Mestres bem 

organizada traz para o lar, para a escola e para a comunidade”. Cabia ao professor 

explicar aos pais a importância da Associação para que a família pudesse 

acompanhar melhor a vida do aluno, na escola e também uma forma dos 

professores ficarem conhecendo a família dos alunos, e mais, “[...] ficar inteirado dos 

problemas existentes no lar das crianças”. Era através dessa aproximação que os 

professores acreditavam que facilitaria o seu trabalho, pois era a partir “[...] deste 

entrosamento, ou melhor, da compreensão entre Escola e família, dependeria o 

maior trabalho escolar”. 

Na opinião de Paulo, o fato de as famílias obterem assistência social 

oferecida pela MBC, acomodou-se a ponto de não procurar outras rendas, daí o fato 

de o município não se desenvolver economicamente (na agricultura, na pecuária, no 

comércio, entre outros setores). Para ele,  

 

[...] não houve é ... essa revolta. Até porque o pessoal aqui de 
Wagner mesmo é hospitaleiro e a gente sempre procurou acolher o 
que vem de fora. Também porque se tratando de pessoas ... tanto é 
que não houve resistência. Houve igual ao que aconteceu em outros 
lugares. Houve quem colocasse terras a disposição para Dr. Waddell 
montar o seu projeto. Eu acredito, que não houve por parte da 
comunidade resistência nessa questão. 
(...) Bom! Houve o seu ponto negativo e houve seus pontos positivos. 
Mas do que eu às vezes ... eu comento o seguinte: Wagner, ela teve 
esse momento de glória, de apogeu por conta de uma educação. É 
vista em outros lugares xxxxx mas também eu acredito que houve 
uma “apropriação” porque o povo ficou atrelado só a isso e o 
município não desenvolveu. Por ser um município pobre, não é? As 
pessoas que vinham estudar praticamente adquiriam conhecimento e 
retornavam. Não deixava nenhuma receita para o município. E o 
município, economicamente, ele ficou acomodado. Algumas pessoas 
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se prendiam aquilo que o americano dava: um trabalho, uma coisa 
assim. E eles ficaram acomodados. Não desenvolveram na lavoura, 
no comércio. Tanto é que com a saída dos americanos houve esse 
descontentamento, achando que tudo iria acabar, porque eles não 
tinham outra coisa xxxxxx somente xxxxxxx.  
 

Tendo em vista os aspectos relacionais envolvendo pais, alunos, 

missionários e escola, é possível afirmar que havia uma relação negociada entre 

eles. Aqueles que eram beneficiados pela igreja passavam a colaborar com a 

Missão da forma que lhes conviesse. Ao que tudo indica, no que se refere às 

interações (negociações, acordos, conflitos) entre os professores, os alunos e as 

famílias, a partir dos relatos dos ex-alunos e ex-professores que estudaram e ou 

trabalharam no IPN, no período em estudo (1940-1970), não houve conflitos 

explícitos, nem resistências, apenas críticas formuladas nos bastidores que 

revelavam as dificuldades de algumas famílias e estudantes lidarem com o caráter 

rígido e conservador do Instituto.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS: desvendando a “trama” dessa missão 

 

 

Ao longo deste estudo foi crescente o meu interesse em compreender a 

presença dos missionários presbiterianos na Chapada Diamantina. À medida que 

analisava documentos e narrativas, sentia-me como desvendando uma trama, cujo 

enredo conheço desde a infância através das histórias que ouvia sobre os 

presbiterianos americanos e, posteriormente, pelo meu ingresso no Instituto Ponte 

Nova.  Diante da riqueza dos dados coletados, pesquisados, as análises parecem 

ser limitadas, deixando de lado questões ainda por serem respondidas e 

aprofundadas em estudos posteriores. A partir da utilização ou apropriação de 

diferentes fontes (documentos, depoimentos, fotografias) e bibliografia das áreas de 

história, educação e sociologia, busquei compreender a relação entre missão 

civilizatória e a educação baiana. Os chamados estudos pós-coloniais ou estudos de 

sociedades que passaram por novos processos de colonização foram apropriados 

nesta dissertação com a intenção de estabelecer uma analogia na interpretação de 

processos em que o domínio através do ensino estabeleceu e encontrou 

justificativas para uma missão civilizadora.  

Vimos, ao longo dos capítulos, que a construção do Instituto Ponte Nova era 

justificada pela MBC pela necessidade de civilizar o povo do sertão baiano, visto, 

pelos missionários, como “incultos e bárbaros”. Da mesma forma, a Região da 

Chapada Diamantina era vista como "terra inóspita”, árida, onde imperava a 

violência, o alcoolismo, doenças, etc. Dentro de um contexto socioeconômico em 

que imperava a escassez de recursos básicos, a escola termina se estabelecendo, 

tornando-se uma das vias fundamentais de dominação mediante a manipulação de 

recursos ideológicos e religiosos. (KITA, 2005/2006, p. 127). No entanto, tal 

manipulação está sujeita a “acordos” estabelecidos entre educadores-missionários, 

os alunos e suas respectivas famílias. Estudando o período de 1940 a 1970, 

identifico que acordos ou negociações foram marcados por uma relação de 

superioridade, conseqüentemente, de poder. Os dados analisados mostraram que a 

relação entre as partes envolvidas não abriu espaço para conflitos diretos, não 

obstante o estabelecimento de relações desiguais. A dominação é exercida de forma 

sutil e, para que isso fosse possível, alguns fatores foram cruciais para essa relação. 
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Primeiro, o fator socioeconômico: as famílias, em sua maioria, consideradas de 

baixo poder aquisitivo. Segundo os depoimentos colhidos e, também, segundo 

documentos analisados, as famílias se constituíam, de modo geral, de pequenos 

proprietários de terras, agricultores de subsistência com pouca ou nenhuma 

escolarização e de origem humilde. O baixo poder aquisitivo da maioria das famílias, 

que as impedia de custear os estudos dos filhos em centros urbanos distantes, 

colaborou com a aceitação das regras estabelecidas pelos missionários. Em 

segundo lugar, a localização: a maioria das instituições educacionais existente na 

Bahia concentrava-se na Capital, Salvador, e nos centros urbanos mais populosos 

do interior. Em terceiro lugar, a ausência de direitos sociais: apesar dos governos da 

época em estudo pontuarem43 a expansão da educação básica e a construção de 

prédios escolares, especialmente para o nível secundário, ainda existia a escassez 

de oferta de escolas e também a falta de professores devidamente preparados para 

atuarem no magistério público. Somado a isso, as poucas instituições educativas, 

formais, existentes no Estado, estavam sob o controle, na sua maioria, da Igreja 

Católica, tanto na capital, quanto no interior. Assim, percebemos que a incapacidade 

do Estado em subsidiar direitos sociais básicos, especialmente saúde e educação 

na Região da Chapada Diamantina, foi crucial para a aceitação da Missão em 

Wagner.  

Ao longo dessa pesquisa, foi possível compreender que os rituais escolares, 

vinculados às práticas educativas instituídas pela MBC, no IPN, foram capazes de 

estabelecer uma missão civilizatória ou um processo civilizador na Chapada 

Diamantina. Foi por meio da educação, reconhecidamente de qualidade, da 

implantação de novas práticas religiosas cristãs, nos moldes protestantes, em uma 

região que até meados do século XIX estava sob o jugo da hegemonia católica; da 

instituição de um modelo disciplinar (corporal, comportamental), de novos hábitos 

(alimentar, religioso, cultural) que se implantou um novo padrão de comportamento e 

de um código de conduta, protestante.  

Compreender as práticas educativas instituídas pelos presbiterianos no 

Instituto Ponte Nova e como se desenhou ali uma missão civilizatória foi o objetivo 

deste trabalho. A partir da análise dos dados ficou evidenciada a estratégia utilizada 

                                                 
43
  Informação baseada em leitura da autora a partir das Falas dos Governadores na Assembléia 
legislativa do Estado entre as décadas de 1940 e 1970.  

    Fonte: Biblioteca do Arquivo Público da Bahia.  
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pela Missão Presbiteriana de instituir padrões de comportamentos capazes de 

controlar os impulsos e as paixões, os “vícios” e desejos de jovens adolescentes em 

pleno sertão baiano. O autocontrole dos comportamentos e emoções se efetivou 

mediante o estabelecimento de uma educação voltada para o aprimoramento do 

sujeito, que devia desenvolver habilidades e competitividade. As práticas educativas 

de esportes, o aprendizado de atividades domésticas (para as moças), a prática 

religiosa e o acompanhamento rigoroso das atividades escolares por educadores-

missionários tornou possível a adoção dos hábitos, interiorizados pelos alunos como 

os mais dignos e legítimos. Abandonar suas práticas de origem, suas “tradições” 

sertanejas, suas práticas religiosas familiares foi se tornando uma conseqüência, um 

processo mais ou menos lento e eficaz. 

As práticas educativas instituídas no IPN foram determinantes para a 

civilização dos costumes, conseqüentemente a construção de uma segunda 

natureza ou de um habitus nos moldes da cultura norte-americana entre os 

estudantes que por lá passaram. A intenção, implícita, ou mesmo, explícita da 

presença presbiteriana na Chapada Diamantina era reprodução de sua “cultura”, seu 

sistema político e econômico por meio de suas instituições, em especial a escola. 

Por isso, as práticas educativas estavam estruturadas numa relação de poder, uma 

ética imposta através de um modelo disciplinar – comportamental, corporal, controle 

do espaço-tempo, da vigilância social, assim como do êxito escolar. Ao passo em 

que conseguiram implantar sua missão civilizatória, os missionários afastaram-se, 

uma vez que suas instituições (religiosas, educativas) eram capazes de “andar com 

suas próprias pernas”. Formaram responsáveis pela formação de professores com 

mais alto nível, possibilitando que seu Sistema de Ensino fosse reproduzido, 

deixando no local seus auxiliares que viabilizam sua missão civilizatória.  
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APÊNDICE A – Guia de Entrevista  

PESQUISA: EDUCAÇÃO E MISSÃO CIVILIZATÓRIA: o caso do Instituto Ponte Nova na 
Chapada Diamantina.  
 
1. PERGUNTAS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome 
2. Ano de nascimento do entrevistado(a) 
3. Local de nascimento 
4. Sempre morou no município de Ponte Nova/Wagner? 
5. Em que circunstâncias seus pais mudaram de cidade? Motivo 
6. Nº de irmãos (as) 

2. PERCURSO ESCOLAR DO(A) ENTREVISTADO (A)  
1. Ano de ingresso/saída no/do IPN 
2. Com que idade começou a estudar no IPN? 
3. Até que idade estudou? 
4. Até que série? 
5. Seu(s) irmão (s)irmã(s) também estudaram no IPN? 
6. Era bolsista? Integral? Parcial? 
7. Como conseguiu a bolsa?  
8. Quais eram os critérios para um aluno ser beneficiado com a bolsa de estudos? Sua 

família teve influência na negociação da bolsa? 
9. Qual/quais exigências feitas às famílias dos alunos beneficiados pelo sistema de bolsa 

de estudo?  
10. Havia critérios para que as famílias pudessem ser beneficiadas com as bolsas para 

seus respectivos filhos(as)? Como acontecia? 
11. Qual era o perfil sócio-econômico das famílias? Isso era levado em consideração? 
12. E sua família, qual era o perfil sócio-econômico? 
13. Como teve contato com os missionários norte-americanos? Família? Parentes? 

Amigos? 
14. Quem e como escolheu a escola? Seu pai ou sua mãe (ou os dois)? 
15. Outros membros da família já estudavam ou estudaram na escola? 
16. Todos podiam se matricular na escola independente de religião? 

3. PERCURSO DOS MISSIONÁRIOS NA REGIÃO/NO MUNICÍPIO 
1. Qual foi o itinerário dos missionários na região? 
2. Quais foram as primeiras providências/atividades tomadas pelos missionários no 

município? 
3. Como você vê a chegada dos missionários presbiterianos norte-americanos na 

região, no município? 
4. Qual sua impressão? 
5. Como as famílias receberam os primeiros missionários? Houve resistência inicial? 

Por que não houve? 
6. Na sua opinião, o que levou as famílias apoiarem/aceitarem os norte-americanos na 

região da Chapada Diamantina, especialmente em Ponte Nova/Wagner? 
7. O que eles fizeram para conquistar a confiança das famílias, uma vez que se tratava 

de uma população majoritariamente católica? 
8. Os missionários foram aceitos tranquilamente na cidade? Por que? 
9. Por que as famílias aceitaram os protestantes presbiterianos norte-americanos no 

município, uma vez que há relatos, de antigos moradores de que estes foram 
rejeitados em outras localidades em cidades mais prósperas da região?  

10. O que facilitou ou dificultou a sua instalação? 
4. RELAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, A ESCOLA E AS FAMÍLIAS 

1. Sua família era convertida ao presbiterianismo? 
2. Como se deu a aproximação com a nova religião (presbiteriana)? Visita dos 

missionários; de amigos, Parentes convertidos? 
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3. O que levou as famílias se converterem ao presbiterianismo?  
4. As famílias eram convidadas a participar dos cultos e atividades da igreja? Eram 

ajudadas? 
5. Havia um relacionamento amigável entre os professores e as famílias? 
6. A conversão era um critério levado em consideração? Era relevante? 
7. E se, por um tempo, as famílias deixassem de freqüentar a igreja, os filhos sofriam 

algum tipo de restrição, continuavam sendo beneficiados pela bolsa? 
8. Já aconteceu situação dessa natureza, semelhante? O que aconteceu? 
9. Como as famílias viam a possibilidade de suas filhas estudarem junto aos homens, 

visto que essa não era uma prática comum nas escolas nacionais (públicas e 
particulares)? 

10. O que acontecia quando um aluno era advertido, suspenso ou expulso do colégio? 
11. Já sofreu alguma punição durante o período em que estudava? Verbal? Escrita? 
12. Já chegou a ser suspenso? Expulso do colégio? 
13. Seus pais souberam?  
14. Por quais razões um aluno era expulso do colégio? 
15. Por quais motivos os missionários eram levados a tomar a decisão de negar 

matrícula a um aluno, aos pais? 
16. Quais comportamentos, atitudes seriam motivos para que fosse negada a renovação 

da matrícula de um aluno(a)? 
17. O que as famílias faziam nesses casos? Havia espaço para negociações? 
18. Havia uma Associação de Pais? 
19. As famílias eram solicitadas a comparecer na escola?  
20. Como ocorriam os encontros da Associação de pais? 
21. Quais assuntos eram mais discutidos? 
22. Quando, por exemplo, um aluno apresentava comportamento considerado 

indisciplinado, era discutido nesses encontros de pais e professores? 
23. Havia um relacionamento amigável entre os professores e as famílias? 
24. Como eles conversavam com os pais?Faziam exigências?  
25. Havia diálogo para solução do problema? 
26. Que as atividades eram desenvolvidas pelos professores, pela escola, para atrair as 

famílias?  
27. Quais as datas de maior freqüência? Havia uma em especial? 
28. No que se refere às práticas educativas desenvolvidas na escola: 
29. Como eram as aulas de religião? Os alunos eram obrigados a participar? Se não 

participasse, era punido? 
Como eram desenvolvidas as aulas de História Sagrada, canto Orfeônico? 
30. Como os alunos viam tais práticas? E as famílias? 
31. Quais eram as atitudes/comportamentos que os alunos deveriam praticar (dentro 

e/ou fora da escola), considerados necessários ou indispensáveis pelos professores? 
32. O que acontecia com o aluno que não cumpria os horários fixados pela escola? 

Havia tolerância? 
33. E com as famílias, como era o diálogo? Somente no início do ano letivo, durante 

reuniões, ao final do ano letivo?  
34. E para aqueles que residiam em outras localidades, até mesmo em outros Estados? 
35. Quando os alunos transgrediam as normas utilizando, por exemplo, bebidas 

alcoólicas, fumo, qual era a reação dos professores?  
36. Havia espaço para o diálogo, para tolerância? As famílias eram chamadas a 

comparecer? 
37. Em casos de indisciplina, como as famílias eram advertidas? 
38. O que os pais resolviam: com os filhos? Com os professores? 
39. Que tipo de punição era praticado pelos professores àqueles alunos que saiam da 

escola/do internato sem a devida permissão? 
40. No Regimento/estatuto do IPN, no que se refere às normas de convivência, 

especifica que o aluno (a) deveria evitar:  
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• Conversas em voz alta; 
• Atirar papéis ou objetos inúteis no chão; 
• Evitar atitudes que perturbe a “ordem” do ambiente escolar; 

41. Isso era cumprido? 
42. O aluno conseguia se “disciplinar”? 
43. E nos casos de não cumprimento dessas práticas educativas, como as famílias eram 

acionadas? 
44. Consta também no estatuto do IPN alguma prática, alguns comportamentos tidos 

como desejáveis, necessários serem praticados pelos alunos, tipo: 
• Retidão 
• Ter comportamento virtuoso 
• Ordeiro 
• Terem atitude corretas, tanto na escola quanto fora. 

45. Na prática, no dia-a-dia, como tais recomendações aconteciam? 
46. Os alunos conseguiam cumprir? 
47. E quando uma dessas recomendações era descumprida, o que acontecia? 
48. Havia diálogo? Acordos? negociações? 
49. E como a família (pai/mãe) se colocava frente às exigências comportamentais da 

escola? Aceitavam ou discordavam? 
50. Eles reforçavam? Concordavam? 
51. O que os professores/diretores faziam para que os alunos participassem das 

atividades diárias na escola, no que se refere às atividades curriculares e extra-
curriculares (jardinagem, horticultura, padaria)? 

52. Como você vê a aceitação das famílias da região ao protestantismo? 
53. Que motivos levaram as famílias apoiarem as iniciativas que a escola tomava? 
54. Em casa, no dia-a-dia, era muito diferente da escola? 
55. Os professores costumavam freqüentar a casa das famílias dos alunos? 
56. Qual era o objetivo dessas visitas? 
57. As conversas entre professores e as famílias eram negociadas facilmente ou 

existiam conflitos, resistências? 
58. Como eram os encontros entre as famílias e os missionários? 
59. Havia acordos entre as famílias e os professores para que as regras fossem 

cumpridas? 
60. E quando as regras eram quebradas o que acontecia? 
61. A participação dos pais nas reuniões, eventos na escola, era obrigatória? 
62. Quando um aluno não cumpria com as atividades escolares ou até mesmo não 

freqüentava assiduamente as aulas como era a punição? Advertência (verbal, por 
escrito, castigos...)? 

63. Quais as atividades extra-curriculares existentes? 
64. Os alunos participavam sem questionar? 
65. Tentavam transgredir essas regras? O que acontecia? 
66. Quais as atividades que os alunos mais resistiam? Por que? Citar 
67. Como era a relação entre os professores e os alunos no dia-a-dia da escola? 
68. Você guarda boas recordações da sua vivência no colégio? Citar 
69. Do que mais gostava de fazer? 
70. Do que menos gostava de fazer? 
71. Como você e os seus colegas viam os missionários? 
72. Que impressões os alunos tinham dos missionários? 
73. O que se comentava nos bastidores entre os colegas/os estudantes? 
74. Opinião do entrevistado em relação ao guia de entrevista 
Agradecimento do entrevistador (oral) 
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APÊNDICE B – Quadro de Caracterização dos Informantes (ex-alunos) por 
década –  estudo  

 

Apresento abaixo um quadro geral da amostra – 08 ex-alunos, sendo 02 para 
cada década pesquisada (1940 a 1970) e 05 ex-professores que também foram ex-
alunos do IPN. Ressalto que resolvi utilizar nomes fictícios de origem bíblica.  

DÉCADA DE 1940/ 
IDENTIFICAÇÃO 

MARCOS 

 

REBECA  

IDADE 74 anos 68 anos 

ANO DE INGRESSO 1947- 1952 1943 - 1947 

TEMPO DE ESTUDO 06 anos 05 anos 

PROFISSÃO Professor – Auditor Fiscal – 
SEFAZ/BA, Aposentado 

Professora aposentada 

CIDADE DE ORIGEM Wagner Palmeiras-Ba 

NÍVEL SÓCIOECONÔMICO 
DA FAMÍLIA 

Pequeno agricultor 

Dona de casa 

Fazendeiro na região de 
Palmeiras 

OPÇÃO RELIGIOSA ATUAL Presbiteriana Presbiteriana 

ORIGEM RELIGIOSA Católica e em seguida, 
convertida ao presbiterianismo 

Católica 

 

 

DDÉCADA DE 1950/ 
IDENTIFICAÇÃO 

RUTE PEDRO 

IDADE 72 anos 67 anos 

ANO DE INGRESSO 1948-1956 1952-1956 

TEMPO DE ESTUDO 09 anos 05 anos 

PROFISSÃO Professora Aposentada Ciências Contábeis – Auditor 
Fiscal – SEFAZ/BA 
Aposentado 

CIDADE DE ORIGEM Boninal-Ba Lençóis-Ba 

NÍVEL SÓCIOECONÔMICO 
DA FAMÍLIA 

Pequenos agricultores Comerciantes e/ou donos de 
garimpos em Lençóis-Ba 

OPÇÃO RELIGIOSA ATUAL Presbiteriana Católico (Não praticante) 

ORIGEM RELIGIOSA Católica Católico  

 

DÉCADA DE 1960/ 
IDENTIFICAÇÃO 

MADALENA  MATEUS  

IDADE 66 anos 63 anos 

ANO DE INGRESSO 1957-1962 1957-1961 

TEMPO DE ESTUDO 06 anos 05 anos 

PROFISSÃO Professora Aposentada Professor Aposentado 
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Ex-professora do IPN e ex 
primeira-dama do Município 
de Wagner-Ba em 2 gestões. 

Engenheiro Agrônomo 

CIDADE DE ORIGEM Afrânio Peixoto-Ba Piritiba-Ba 

NÍVEL SÓCIOECONÔMICO 
DA FAMÍLIA 

Comerciante Pequeno Agricultor na região 
de Piritiba-Ba 

OPÇÃO RELIGIOSA ATUAL Católica não praticante Presbiteriana 

ORIGEM RELIGIOSA Católica e em seguida sua 
mãe converte-se ao 
presbiterianismo 

Católica e em seguida 
convertida ao presbiterianismo 

 

 

DDÉCADA DE 1970/ 
IDENTIFICAÇÃO 

JOÃO  PAULO 

IDADE 38 anos 58 anos 

ANO DE INGRESSO 1977 a 1978 1964 a 1976 

TEMPO DE ESTUDO 02 anos 12 anos. Sendo que forma 
interrupta.  

PROFISSÃO Administrador – Auditor Fiscal 
– SEFAZ/BA 

Professor (pedagogo) 

CIDADE DE ORIGEM Wagner Wagner 

NÍVEL SÓCIOECONÔMICO 
DA FAMÍLIA 

Classe-média. Pais, além de 
Professores foram Auditores 
Fiscais  

Pobre 

OPÇÃO RELIGIOSA ATUAL Presbiteriana (não-praticante) Protestante (não praticante) 

ORIGEM RELIGIOSA Presbiteriana  Católica  
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APÊNDICE C – Quadro de Caracterização dos Informantes (ex-professores) 

que atuaram no IPN durante o período em estudo (1940-1970) 

 

 

Apresento abaixo um quadro geral da amostra – 05 ex-professores que 
também foram ex-alunos do IPN. Ressalto que resolvi utilizar nomes fictícios de 
origem bíblica.  

 

IDENTIFICA 

ÇÃO 

MARIA RAQUEL JOSÉ 

 

ESTER 

 

SARA 

 

IDADE 75 anos 63 anos 69 ANOS 68 anos 74 anos 

ANO DE 
INGRESSO 

1940 a 1950 1958 a 1964 1957 a 1963 1959 a 1961 

e  

1945 a 1951 

TEMPO DE 
ESTUDO 

10 anos 08 anos 07 anos 03 anos 06 anos 

TEMPO DE 
TRABALHO 

1951 a 1995 

56 anos 

Atuava como 
professora 
colaboradora 
com disciplinas 
de Ed. Artística, 
Língua 
Portuguesa e  
Literatura. Até a 
presente data, 
atua como vice-
diretora do IPN 
depois que se 
aposentou 

------------ 25 anos 1952 a 1964 

PROFISSÃO 

Professora Professora  Professor, ex-
diretor do IPN e 
da escola 
Agrotécnica de 
Wagner e 
Pastor 
Presbiteriano 

Professora e 
Evangelista 
pelo Instituto 
Bíblico 
Waddell que 
funcionava 
anexo ao IPN 

Professora 
Universitária em 
Brasília  

NÍVEL 

SÓCIOECO 

NÔMICO DA 

FAMÍLIA 

Muitas 
dificuldades 
financeiras. Os 
pais 
trabalharam 
para a Missão 
como lavadeira 
e sapateiro.   

 

 

 

 

Proprietário de 
terras; Agricultor 

Agricultores. 
Segundo afirma, 
de origem 
paupérrima. 

Pequenos- 
agricultores 

Pequenos 
agricultores 
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OPÇÃO 
RELIGIOSA 
ATUAL 

Presbiteriana  Católica  Presbiteriana  Presbiteriana Presbiteriana 

ORIGEM 
RELIGIOSA 

Católica. Com a 
chegada dos 
missionários na 
cidade de 
Palmeiras, os 
avós se 
convertem ao 
presbiterianismo 

Católica Católica  Católica Católica  

CIDADE DE 
ORIGEM 

Palmeiras-Ba Wagner Irecê-Ba Muritiba-Ba Lajedinho-Ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


