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RESUMO 

 

Esta pesquisa traz reflexões sobre a atuação pedagógica da Missão Jesuíta Setentrional 

Lusitana Dispersa da Companhia de Jesus no Sertão da Bahia, a partir da trajetória do 

Instituto São Luiz Gonzaga – escola implantada e conduzida pela referida ordem religiosa, na 

cidade de Caetité, entre os anos de 1912 e 1925, considerando amplamente o contexto sócio 

cultural, político e religioso local. Este trabalho foi realizado sob a perspectiva teórica da 

Escola Francesa dos Annales, quando propõe uma história de base social e cultural, que 

fragmentou-se em várias direções, sendo a educação uma delas.  Neste sentido, para 

aprofundamento teórico, foram considerados pesquisadores da História, da Educação, da 

Política, da Religiosidade no Brasil e na Bahia e memorialistas regionais com informações 

sobre a localidade estudada. Trata-se de uma pesquisa histórica, documental, desenvolvida a 

partir da metodologia da análise do conteúdo, com base em fontes primárias praticamente 

inexploradas, entre as quais, jornais, cartas, livros. O resultado foi um estudo inédito sobre a 

atuação dos Jesuíta na educação sertaneja a partir do cotidiano do Instituto São Luiz Gonzaga 

em Caetité e suas implicações no cotidiano local. 

 

Palavras Chaves: História, Educação, Companhia de Jesus, Escola 
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ABSTRAT 

 

 

This research brings reflections on the pedagogical performance of the Missão Jesuíta 

Setentrional Lusitana Dispersa da Companhia de Jesus in the Sertão of Bahia, from the 

trajectory of the Instituto São Luiz Gonzaga, school implemented and conducted by the 

religious order already mentioned in the city of Caetité between the years 1912 and 

1925,widely considering the socio-cultural, political and religious context. This work was 

conducted from the theoretical perspective of the French Annales school, when proposes a 

history of socio and cultural base, fragmented in several directions, being education  one of 

them. In this sense, for theoretical studies were considered researchers from History, 

Education, Policy, Religiosity in Brazil and Bahia and regional memorialists with information 

about the place studied. It is a historical, documentary research, developed from the content 

analysis methodology, based on primary sources almost unexplored including, newspapers, 

letters, books. The result was an unprecedented study of the Jesuit’s works in the sertaneja 

education based on the São Luiz Gonzaga Institute everyday in Caetité and its implications on 

the local daily. 

 

Key words: History, Education, Society of Jesus, School 
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1. INTRODUÇÃO: A PESQUISA HISTÓRICA E A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

NO SÉCULO XX. 

 

Antes de tudo, é necessário explicitar o lugar de onde se fala e o tipo de abordagem 

feita sobre a Educação neste trabalho: ele traz reflexões históricas a cerca de uma Instituição 

Escolar Jesuíta da cidade de Caetité entre os anos de 1912 e 1925 considerando-a no contexto 

sócio cultural local. 

A partir das últimas décadas do século XX, o estudo das instituições, da cultura, da 

memória, entre outros aspectos que envolvem a educação e a escola, tem se tornado muito 

comum entre os profissionais da História. Estes tem reconhecido o potencial da educação 

enquanto objeto de estudo amplo, de interesse das enumeras áreas do conhecimento e 

principalmente por parte das ciências sociais.  

Neste trabalho entende-se a Educação como um projeto social, como processo de 

humanidade e via de humanidade; e a Instituição Escolar, não mais resumida ao espaço físico 

e à arquitetura, mas, pelo contrário, alargada ao grupo e às representações que implicam na 

relação educativa, bem como, aos projetos de vida que a relação dos sujeitos com a instituição 

permitiu realizar, onde identidade, memórias, destinos e projetos dos sujeitos e das 

instituições cruzam-se enquanto construção histórica, de acordo os apontamentos do autor 

português Justino Pereira de Magalhães (2004).  

As primeiras falas sobre a História da Pedagogia recuam-se ao século XVIII, 

desenvolve-se no século XIX como área de pesquisa, elaborada por pessoas ligadas às 

instituições escolares, cada vez mais necessárias às sociedades modernas no sentido de formar 

técnicos e cidadãos, “preocupados, portanto, em sublinhar os aspectos mais atuais da 

educação – instrução e as ideias mestras que haviam guiado seu desenvolvimento histórico 

(CAMBI, 1999, p. 21). 

A História da Pedagogia, na primeira metade do século XX, estava muito longe da 

situação real uma vez que: 

[...] tratava-se de uma história persuasiva, por um lado e teoreticista por outro, 

distante dos problemas educativos reais, referentes às diversas sociedades, 

diferenciados por classes sociais, sexo, idade; distantes das instituições em que se 

desenvolviam, distantes das práticas educativas ou de instrução, das contribuições 

das ciências sobretudo humanas para o conhecimento dos processos formativos. 

(CAMBI, 1999, p. 22). 

 

Apesar disso, as transformações ocorridas dentro da própria história e o modo de fazê-

la, neste mesmo período, proporcionou uma mudança de postura dos historiadores em relação 

à História da Pedagogia encaminhando-a para seu processo de substituição pela mais 
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complexa e articulada História da Educação, que enfrenta muitos desafios e se consolida 

apenas nas últimas décadas do século XX. 

De acordo com Cambi (1999), a pedagogia perdia a sua exclusiva (ou quase) 

conotação filosófica e revelava-se constituída pelo encontro de diversas ciências e, portanto, 

como um saber interdisciplinar, que entrelaçava a sua história com a de outros saberes, 

sobretudo àqueles advindos das ciências humanas, além disso, a pedagogia também passou a 

ocupar um papel cada vez mais central na vida social. 

No Brasil, as primeiras discussões, estiveram muito associadas à história da educação 

enquanto disciplina das Escolas Normais e cursos de Pedagogia; este aspecto marca o 

momento da constituição da disciplina.   

Assim, a História da Educação está presente, enquanto disciplina nas Faculdades de 

Educação desde os anos 70, mas desde a década de 1950 o INEP, através do Centro Brasileiro 

de Pesquisas Educacionais, quando baixa instruções para o estudo da História da Educação no 

Brasil, sendo o trabalho do Prof. Luís Henrique Dias Tavares1 o primeiro a ser elaborado, sob 

a forma de um Guia de Fontes para o Estudo da História da Educação no Brasil – da Bahia, 

desde a instalação da Província, em 1832 até o momento em que o livro foi escrito - 1950. 

Além disso, na década de 1970/1980, após a Anistia, o INEP é reorganizado e passa a 

estimular a criação de grupos de estudo sobre a História da Educação no Brasil. 

O GT de pesquisas em História da Educação da ANPED se reúne desde a organização 

da Associação no Brasil o HISTEDBR; Na Bahia, na CPE, organiza o Grupo Memória da 

Educação na Bahia no final da década de 1970. Em 1986, durante uma reunião da CBE no 

Rio de Janeiro, o GT tomou a decisão de realizar estudos sobre Fontes para o Estudo da 

História da Educação com a realização de trabalho pioneiro por Clarice Nunes.  

 

Ainda na década de 1970 começa a se discutir como essa disciplina se constitui 

como saber e como este campo se consolida se firmando sobre a construção histórica 

da pesquisa em história da educação. A história da educação nas Escolas Normais 

surgiu dentro de uma análise que recortou, no tecido da história, o “assunto” relativo 

ao lugar da qual era observada. Através dela, a educação, mais do que um 

instrumento de aperfeiçoamento, como liberais e socialistas haviam imaginado 

aparecia como a reiteração de uma “perfeição passada”. (SILVA, 2012, p. 10) 

 

                                                           
1 Ver a respeito o livro Fontes para o estudo da Educação no Brasil – Bahia de Luís Henrique Dias Tavares 

publicado originalmente pelo INEP/ CBPE em 1957 e republicado no ano 2001 na Coleção Memória da 

Educação. 
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Assim, as dúvidas sobre os estudos de História da Educação, se dão a partir dos 

historiadores que se colocavam fora do campo da Educação, além disso, a história da 

educação como especialização da história não é uma refutação da pedagogia, mas é um 

deslocamento que cria um novo ângulo de apreensão das questões pedagógicas saturadas de 

historicidade” (NUNES; CARVALHO, 2005, p.32). Influencia nisto, o crescimento da 

Psicologia da Educação e dos estudos sobre Representações Sociais.  

Esse crescimento, no campo de estudos sobre a História da Educação, ocorre num 

contexto de uma verdadeira revolução nos modos de se pensar e de se escrever a História que 

começa com a fundação da revista “Annales d’Histoire Economique et Sociale” por Marc 

Bloch e Lucien Febvre, em Estraburgo na França, 

 

[...] O que os unia era baterem-se de frente contra a História dos eventos (factual), 

contra a História historicizante, que cultivava um fetichismo dos fatos, chegando no 

máximo a uma reconstrução genética ou puramente narrativa da história. Febvre e 

Bloch pretendiam romper com o que ainda perdurava na historiografia vigente na 

época. Propunham uma História Problema que se resumia no uso de hipóteses 

explicitas pelo historiador, hipóteses que serviriam de fio condutor para a pesquisa, 

articulando seus passos analíticos. [...] propunham ainda a abertura do historiador às 

práticas das outras ciências sociais e, o que era mais óbvio, uma alteração ênfase 

temática. [...] (PINSKY, LUCA, 2011, p. 316) 

 

Os Annales se preocupavam, portanto, em combater aquela história tradicionalmente 

positivista centrada nos fatos políticos e militares, a história feita sem o diálogo com as outras 

ciências, reconhecida apenas nas fontes e documentos oficiais e por isso excludente em 

relação às minorias e aos grupos sociais cuja história não estava registrada em fontes escritas. 

 De acordo Fonseca (2008) essa posição dos fundadores da revista levou-os na direção 

da história social, com atenção voltada para as diferentes dimensões da vida dos homens no 

tempo. Assim, [...] combatiam uma história que pretendendo-se científica, tomava como 

critério de cientificidade a verdade dos fatos, à qual se poderia chegar mediante a análise de 

documentos verdadeiros e autênticos[...] (CARDOSO, VAINFAS, 1997, p. 130).  

Em contrapartida, 

 

[...] contra a história historicizante Febvre e Bloch opunham uma assim chamada 

história nova, uma história problematizadora do social preocupada com as massas 

anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar. Uma história de estruturas em 

movimento, com grande ênfase no estudo das condições de vida material, embora 

sem qualquer reconhecimento da determinância do econômico na totalidade social, 

ao contrário, preocupada, enfim, não com a apologia de príncipes ou generais em 

feitos singulares, senão com a sociedade global e com a reconstrução dos fatos em 

série passível de compreensão e explicação [...] (CARDOSO, VAINFAS, 1997, p. 

130). 
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Assim, não seria mais possível pensar uma história somente baseadas em fatos, como 

registro do que aconteceu no passado, pois se muitos acontecimentos foram lembrados, outros 

muitos se perderam, foram esquecidos, ou intencionalmente apagados, além disso, não se 

podia mais pensar a história de forma isolada. Este momento apresenta ainda uma 

preocupação com a relação entre História e Verdade, trazida por Adam Schaff (1995), quando 

fala sobre as diversas versões da História mostrando verdades fragmentadas, as vezes 

conflitantes e sua análise desnudando os diversos discursos e visões de mundo.  

Os Annales inauguram um tempo de história motivada e nutrida por inúmeras ciências 

sociais, isto é, uma história interdisciplinar. E por isso mesmo, “a procura por fontes diversas 

daquelas utilizadas pelos historiadores tradicionais seria inevitável, urgindo também novas 

reflexões metodológicas, como, por exemplo, acerca do tempo e de suas múltiplas 

dimensões.” (FONSECA, 2008, p.49), além disso, 

 

[...] sem desmerecer outras correntes, nem tão poucos os centros e publicações 

historiográficas que se afirmaram em outros países, antes e depois dos Annales, a 

história nova francesa talvez tenha sido a que mais irrigou e inspirou a pesquisa e a 

reflexão historiográfica mundial nas últimas décadas. [...] (CARDOSO, VAINFAS, 

1997, p. 131). 

 

 

O advento da Nova História, que propõe ampliação das fontes documentais, dos 

objetos e abordagens – veio trazendo enumeras possibilidades de temas - problemas para os 

historiadores. Reis (2001) diz que estes foram os maiores feitos da História Social: a 

ampliação do mapa do conhecimento histórico e a legitimação de novas áreas de investigação.  

É a partir dessa corrente teórica que se inicia o estudo das mentalidades como um 

objeto de investigação histórica.  

 

Bloch e Febvre se interessaram e muito pelo problema das mentalidades na história, 

embora condicionassem seu estudo a uma perspectiva globalizante e sintética de 

história social. Assim sendo, não é exato dizer que o surgimento da história das 

mentalidades em fins dos anos 60 tenha rompido totalmente com a tradição dos 

Annales e com as concepções dos fundadores da história nova. Ao menos no tocante 

à valorização de certos temas ligados à religiosidade, aos sentimentos e aos rituais, o 

que parece ter ocorrido foi, não uma ruptura, senão uma retomada, nos últimos 20 ou 

30 anos, de antigas preocupações de Febvre e Bloch quando ao estudo do mental [...] 

(CARDOSO, VAINFAS, 1997, p. 133). 

 

Apesar de este tema ter sido abordado antes, é na década 60, na segunda geração dos 

Annales, com a forte influência de Braudel, diretor da Revista no período, que houveram os 

primeiros estudos dedicados às mentalidades. Na “Era Braudel”, são publicadas grandes obras 

que consideravam a influência dos aspectos geográficos na história, traziam discussões sobre 
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o tempo (longo e curto), sobre a história total e ainda, muitas outras, sobre os aspectos 

socioeconômicos advindos da influência marxista na escrita da história. Mais adiante, 

 

 

[...] no fim da década de 1960 a historiografia francesa passou a trilhar os rumos das 

mentalidades, campo privilegiado da chamada Nova História e apanágio dos 

principais historiadores da “terceira geração” dos Annales. Em 1969, Braudel se 

aposenta [...], 1972 a revista passa a ser dirigida por historiadores que se dedicavam 

às mentalidades. Abriu-se assim, o caminho para que a produção historiográfica 

francesa fosse “do porão ao sótão, metáfora então usada para exprimir a mudança de 

preocupações da base socioeconômica ou da vida material para os processos 

mentais, a vida cotidiana e suas representações [...] (CARDOSO, VAINFAS, 1997, 

p. 136). 

 

 

Reis (2001), ainda se refere a essa mudança como sendo estimulada pela influência 

dos paradigmas explicativos do marxismo e concorda com Cardoso (1997), no que se refere à 

interferência da Terceira geração da Escola Francesa dos Annales, quando “estendeu as 

fronteiras da história de forma a permitir a incorporação de novas temáticas na produção 

histórica exigindo assim novas perguntas e procedimentos distintos de análise e 

interpretação”. (REIS, 2001, p. 14). 

Mesmo com todos estes avanços, Fonseca (2008) observa certo acanhamento na 

definição das relações entre a Nova História, a História das Mentalidades e as outras áreas da 

própria história e das outras ciências humanas e sociais. Apesar de suas contribuições para a 

renovação da historiografia ocidental, há certa imprecisão em relação às propostas teórico 

metodológicas, também em relação aos objetos e abordagens.  

 

Um olhar mais cuidadoso sobre alguns textos que tratam de questões teórico-

metodológicas, demonstra embaraços na definição das relações entre a Nova 

História, a História das Mentalidades, a História Social e seus entrelaçamentos com 

outras “histórias”, como a política, a econômica, das ideias, do cotidiano, entre 

outras. A imprecisão é grande quando se trará de apontar cada uma como proposta 

metodológica, tendência, vertente, corrente ou campo. Problemática é também a 

confusão nada incomum entre os campos de investigação, objetos e abordagens. 

(FONSECA, 2008, p. 51) 

 

 

Neste sentido Cardoso complementa: 

 

[...] a nova história abriu-se de tal modo aos outros saberes e questionamentos 

estruturalistas que, no limite, pôs em risco a própria soberania e legitimidade da 

disciplina [...] o resultado foi o declínio das mentalidades e a deserção dos 

historiadores a elas dedicados para outros campos. A partir da década de 1980, é 

possível verificar o surgimento de uma série de novos campos, esboços de 

disciplinas que, em maior ou menor grau herdaram os temas e problemas das 

mentalidades [...] (CARDOSO, VAINFAS, 1997, p. 146). 
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É neste contexto de discussões que outros campos da história vão aparecer e ou ganhar 

fôlego como o das ideias, do cotidiano, da micro-história por exemplo, mas o grande refúgio 

da História das Mentalidades foi a História Cultural, que segundo Cardoso e Vainfas (1997) 

mais consistente, procurou defender a legitimidade do estudo do “mental” sem abrir mão da 

própria história como disciplina ou ciência específica, buscando corrigir as imperfeições 

teóricas que marcaram as mentalidades nos anos 70. 

A História ou Nova História Cultural traz consigo características das mentalidades, a 

começar pela valorização dos seus temas, como o cotidiano e a sua aproximação de outras 

ciências. Ela não recusa as expressões culturais das elites muito menos das massas anônimas, 

enfim é uma história plural, mas, ao mesmo tempo [...] rompe com o termo mentalidade por 

considerar vago, ambíguo e impreciso quanto às relações entre o mental e o todo social. [...] 

(CARDOSO, VAINFAS, 1997, p. 148), ela tem se constituído herdeira da Nova História e 

tornou-se campo privilegiado e fértil na produção de estudos que têm contribuído muito para 

a renovação historiográfica ocidental. 

A esta altura a educação encontrou seu lugar na história, Fonseca (2008) nos chama 

atenção para um aspecto importante, a História Cultural entende a educação como um tema ou 

objeto de investigação, de vital relevância para a compreensão da formação cultural de uma 

sociedade, é este o lugar da História da Educação e de suas relações com as diversas 

possibilidades de abordagem, ou seja é na História Cultural que a educação encontra espaço 

para ser tratada como objeto e tema de pesquisas históricas. Ainda segundo ela: 

 

[...] diversos historiadores europeus, ligados à Nova História e influenciados pelas 

abordagens propostas, inicialmente pela História das Mentalidades, detiveram-se 

sobre a educação como uma dimensão importante da conformação cultural de uma 

sociedade e como um dos indicadores das diferentes relações nela estabelecidas. [...] 

a educação não aparece como uma dimensão à parte. (FONSECA, 2008, p. 54) 

 

Neste sentido, alguns historiadores estrangeiros como Keith Thomas, trata a Educação 

como um tema/ objeto de investigação da história de extrema relevância para a compreensão 

da formação cultural de uma sociedade, colocando-a assim, como elemento importante para a 

análise da História Cultural. Muitos historiadores europeus, ligados à Nova História se 

concentraram na educação como uma dimensão importante da conformação cultural de uma 

sociedade e como um dos indicadores das diferentes relações nela estabelecidas. 

Desta maneira, é importante entender o fazer da educação e dos educadores no tempo 

utilizando a História como ferramenta para a compreensão da própria cultura e sociedade, 

suas propostas e projetos, assim como para analisar e avaliar as relações e tensões entre os 
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diversos agentes envolvidos no processo educacional bem como os interesses de cada grupo 

ou segmento social. 

Este contexto de pesquisa histórica social e cultural permite a inserção de objetos de 

pesquisa, até então pouco valorizados e estudados como também investigar sobre as diferentes 

perspectivas. “A história oscilou entre os limites temporais que definiam as formas 

particulares do trabalho, da vida e da linguagem do homem e sua positividade histórica. A 

história fragmentou-se em várias direções: a educação foi uma delas” (NUNES; 

CARVALHO, 2005, p. 23).  

 

1.1 - O percurso metodológico e as fontes 

 

 

Para dar conta da tarefa de pensar a história e a educação, diante de tantas 

possibilidades, é necessário pensar mais ainda no enfoque metodológico a ser empregado, o 

que está extremamente relacionado, entre outras coisas, ao tratamento dado às fontes a serem 

utilizadas para tal, não esquecendo que neste trabalho, elas são usadas sob a perspectiva dos 

Annales, quando propõe um alargamento no conceito de fonte e documento. Em 1934, já dizia 

Febvre: 

 

A história faz-se com textos, dizia a fórmula celebre. Os textos, sem dúvidas, mas 

todos os textos. E não só os documentos de arquivos em cujo favor se cria privilégio. 

[...] Mas, também, um poema, um quadro, um drama: documentos para nós, 

testemunhos de uma história viva e humana, saturados de pensamento e de ação e 

potência [...] Mas pelos textos se atingiam os fatos? Ora, todos o diziam: a História 

era estabelecer os fatos, depois trata-los [Mas] onde é que se ia buscar o fato em si, 

esse átomo pretendido pela História? (PINSK, LUCA, 2011, p. 316) 

 

Assim, esta pesquisa histórica foi construída, com base em textos - fontes, de vários 

tipos como jornais, cartas, fotografias, entre outros, que em diferentes épocas nem poderiam 

ser tratadas como tal, mas, [...] o historiador relê hoje os documentos utilizados por seus 

predecessores, mas com um novo olhar e outro gabarito. [...] (ARIÈS in LE GOFF, 2001, p. 

169), considerando ainda que cada tipo de linguagem - fonte, requer trato e abordagem 

distintos e nesse estudo, não poderia ser diferente. 

Cabe aqui, parafrasear  uma frase de Carr (1982) se referindo aos fatos podendo-se 

acrescentar os mesmos dizeres às fontes, quando diz que os fatos, (e aqui os documentos 

também) falam apenas quando o historiador os aborda, é ele quem decide quais os fatos, 

(documentos) vêm à cena e em que ordem ou contexto; o historiador é necessariamente um 
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selecionador e por isso mesmo para a construção da História exige um processo contínuo de 

interação entre os fatos e as fontes, intermediada pelo pesquisador, um diálogo interminável 

entre presente e passado. 

Marc Bloch também fala sobre as fontes e para ele não adiantava somente ampliar a 

noção de documentos, era preciso ainda, mudar o tratamento dispensado a eles, agora não 

mais como vestígio do passado, mas principalmente como produto do passado, não como 

relíquias, mas como registros espúrios, contingentes, aguardando por decifração, por 

interpretação, por problematização. 

 

Em linhas gerais, o cuidado com as fontes que traz a perspectiva da nova história 

nos dá noções de representações, ou seja, dá noções de que os documentos são 

constituídos por relações sociais, daquilo que foi construído materialmente e 

culturalmente pelos homens. Neste discurso, são estabelecidas relações de poder e 

de interesse próprios, que por nós são imperceptíveis nos trabalhos de pesquisa. 

Desta forma, um documento em si não constitui todas as discussões, mas se permeia 

as possibilidades de um documento se descobre as gamas múltiplas de relações 

sociais. (SILVA, 2012, p. 08) 

 

 

 Fica muito claro com isso o relevante papel, nada neutro e descomprometido, do 

historiador na construção de qualquer pesquisa histórica e mais ainda na utilização das fontes 

nesse processo. 

Dito isso, fica evidente a importância das fontes no percurso metodológico utilizado 

no desenvolvimento dessa pesquisa. Aqui, foi necessário a análise do conteúdo levantado 

sobre o objeto em questão, neste caso, análise do conteúdo histórico que foi a base para a 

construção deste trabalho. 

Considerando a variedade e especificidade das fontes, optou-se pela metodologia da 

análise de conteúdo compreendida como: 

 

Uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, 

qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

(MORAES, p. 08, 1999). 

 

Além disso, o método de análise do conteúdo “sugere que por traz do discurso 

aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém revelar”. (GODOY, 

1995, p.59). Desta forma, analisar a mensagem intrínseca nas informações encontradas nas 

fontes utilizadas neste estudo foi de fundamental importância. 

Há ainda que se destacar que, num estudo como esse, de cunho histórico, a 

metodologia da análise do conteúdo conversa eficazmente com os métodos utilizados nas 
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pesquisas históricas. Para autoras como Godoy (1995), a análise do conteúdo pode ser 

executada a partir da pesquisa documental, do estudo de caso e da etnografia. Aqui nos 

restringimos à pesquisa documental, técnica muito utilizada também nos estudos e pesquisas 

históricas. 

E por isso mesmo, depois da metodologia escolhida e executada, ficou muito 

perceptível o diálogo íntimo entre as técnicas utilizadas pela análise do conteúdo e pela 

pesquisa histórica documental, ampliando assim as possibilidades de levantamento e análise 

dessas fontes e por consequência um enriquecimento nos resultados obtidos nesse trabalho.  

Foi a partir destas perspectivas teórico metodológicas que se executou este estudo 

sobre “A presença jesuíta no sertão da Bahia: Instituto São Luiz Gonzaga – Caetité, 1912 a 

1925.” 

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica para aprofundamento teórico 

considerando estudiosos e pesquisadores da História, da Educação e da Religiosidade no 

Brasil como Otaíza Romanelli, Eliane Marta Teixeira Lopes, Jaci Menezes, Paulo Ghiraldelli, 

Riolando Azzi, Carlos Ângelo de Meneses Sousa, Maria Juraci Maia Cavalcante, Pe. 

Ferdinand Azevedo, Ana Palmira Casimiro, Ciro Flamarion Cardoso, Jacques Le Goff, 

Erivaldo Fagundes, Ely Estrela, Justino Magalhães, Eul-Soo Pang, entre outros, e 

memorialistas regionais como Helena Lima, que trazem informações sobre o assunto. 

Em seguida, foi necessário a catalogação das fontes primárias, trabalho inicial 

imprescindível à escrita da História, considerando que, pelo fato de nunca terem sido 

estudadas com profundidade, se encontravam dispersas por vários locais como por exemplo, o 

Arquivo Público de Caetité, que guarda exemplares do Jornal A PENNA2 com informações 

importantes sobre o contexto social da época e sobre o cotidiano da Instituição em estudo; e 

por isso mesmo, foram utilizados, inclusive, no cruzamento com outros documentos 

encontrados na Cúria da Diocese de Caetité e de Salvador, estes mostraram o cenário religioso 

do período, além dos arquivos da própria Companhia de Jesus em Salvador, onde se encontra 

a documentação da Ordem como exemplares das “Cartas Edificantes”, volumes ricos em 

informações sobre o seu cotidiano e história.  

                                                           
2  O jornal A PENNA, primeira tipografia do Sertão da Bahia, foi fundado em 1897, pertencia à família Gumes, 

que apesar de sua procedência espírita mantinha boas e respeitosas relações com a Ordem Jesuíta presente em 

Caetité. Se constitui uma genuína e importante fonte de pesquisa histórica  por trazer notícias sobre as escolas de 

Caetité assim como informações sobre o cotidiano sócio político da cidade e da região, possuía assinantes em 

muitas localidades e se definia como “órgão dos interesses comerciais, agrícolas e civilizadores do Alto Sertão”. 
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A utilização de correspondências entre as diversas casas de missão e a sede da 

Companhia de Jesus corresponde a um eficaz sistema de comunicação, avaliação e 

normatização da ordem. Esta é uma característica interessante e importante da Companhia de 

Jesus, que desde a sua fundação no século XVI, tinha como primícias, o registro escrito de 

todas as atividades desenvolvidas  dentro das casas como também realizadas junto às 

comunidades católicas como era o caso das missões e contava com orientações bem definidas 

sobre o modo como se devia escrever a cerca de cada casa ou colégio nas “Orientações do 

Prepósito  Geral”  como é citado no livro da História do Colégio Campolide editado em 

Coimbra no ano de 1913. 

Além disso, essas mesmas cartas eram partilhadas entre as várias casas dispersas pelo 

mundo inteiro, com o intuito de informar sobre as atividades desenvolvidas, compartilhar 

ações exitosas e com isso, como o próprio nome já diz, “edificar” a Ordem Jesuíta unificando 

suas ações e procedimentos.  

Outro exemplo, são as “cartas annuas” onde a história da casa [...] deveria ser 

registrada sistematicamente e guardadas em três arquivos: da Cúria da Societatis Jesu - SJ em 

Roma, da Província e no de cada casa. [...] (SOUSA, 2013, p. 03).  

Aqui é importante pensar nesta prática como método de constituição de uma rede de 

informações, de troca de experiências, inclusive de aprendizagem de uma nova forma de ação. 

Assim, uma pedagogia jesuítica se introduz e consolida, não apenas na organização dos 

colégios, mas nas ações da própria Companhia enquanto instituição.   

Graças a esses registros muito se pode saber sobre o cotidiano das casas de missão 

jesuítas espalhadas pelo mundo inteiro. Sousa (2013) fala sobre a importância dada aos 

registros (cartas) destacando a atenção dos superiores em relação a qualquer descuido e 

imprecisão na escrita e traz como exemplo disso uma carta do Provincial da Província 

lusitana, Pe. Candido Mendes, quando estava em Tuy:   

 

A maneira que foram chegando a Tuy as cartas annuas e histórias das casas para o 

Procurador levar para Roma, fui-me convencendo do muito que soffre a 

autenticidade e perfeição destes documentos por só se escreverem, em muitas casas, 

no anno em que hão de ir para Roma. Em algumas era tal o descuido, que foi 

necessário corrigir aqui erros históricos e de latim. Por certo não foram lidas, como 

se devia, na consulta da casa, na qual se não deixariam passar esses erros. 

(MENDES, Pe. Candido. Tuy, 27 de dezembro de 1920 apud SOUSA, 2013, p 03) 

 

A ação de cuidado e correção dos superiores em relação às correspondências 

garantiam a eficácia do “sistema” de comunicação mantido entre as casas de missão da 

ordem. 
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Além das Cartas Edificantes, foram utilizados, na execução desse trabalho, periódicos 

que tratam sobre os princípios da educação inaciana, cartas avulsas dos padres e catálogos 

contendo o resumo das atividades exercidas pela casa de Caetité. 

Tido o conhecimento e acesso às fontes disponíveis, o processo de análise do 

conteúdo, foi executado em cinco etapas: Preparação das informações; Unitarização ou 

transformação do conteúdo em unidades; Classificação das unidades em categorias; 

Descrição; Interpretação. (MORAIS, 1999, p. 12). 

Resumindo, na prática, esta pesquisa histórica foi feita da seguinte maneira: 

levantamento bibliográfico sobre o tema em estudo, uma garimpagem das fontes primárias 

nos locais já citados, a separação das fontes obtidas de acordo às temáticas abordadas e seu 

nível de relevância para o trabalho (contextualização histórica de Caetité, à volta e instalação 

dos Jesuítas no Brasil e na Bahia, instalação e funcionamento do Instituto São Luiz Gonzaga, 

atividades missionárias dos jesuítas no sertão) para, enfim, iniciar-se o processo de análise, 

cruzamento e interpretação das informações levantadas e escrita do texto.  

 

 

1.2 -  A estrutura do trabalho 

 

O resultado do processo de estudo e pesquisa descrito acima está disposto neste texto 

em cinco capítulos organizados por temas, levando em consideração não só o objeto proposto 

aqui, a presença jesuíta no sertão da Bahia: Instituto São Luiz Gonzaga – Caetité, 1912 a 

1925, mas também todo o contexto histórico, político e religioso do lugar onde colégio estava 

inserido. 

O primeiro capítulo é a própria INTRODUÇÃO que foi utilizada para falar sobre A 

PESQUISA HISTÓRICA E A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XX. Este serviu 

para pontuar questões importantes sobre a Educação como tema da Pesquisa Histórica, as 

bases teóricas e metodológicas utilizadas na execução deste trabalho assim como a 

organização do texto 

O segundo capítulo traz NOVAS CENAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA COM 

ANTIGOS ATORES: RETORNO DOS JESUÍTAS AO BRASIL – 1910 e tem por objetivo 

tratar um pouco sobre o contexto político e educacional do Brasil por ocasião da volta dos 

Jesuítas portugueses ao país, as circunstâncias em que isso ocorreu, discorrendo ainda sobre a 

ligação intrínseca deste fato com a fundação do colégio São Luiz de Caetité. 
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É num contexto de perseguição e expulsão, com a instauração da República em 

Portugal no ano 1910, que os jesuítas da Província Lusitana, se dispersam por vários países do 

mundo, inclusive o Brasil, os jesuítas retornam a partir do Rio de Janeiro, onde, encontram 

dificuldades para a entrada que foram superadas judicialmente através de “habeas corpus”. O 

grupo dos jesuítas da província de Portugal também veio para a Bahia, a convite do Arcebispo 

D. Jerônimo, lugar em que também enfrentou forte oposição que se dava por meio dos 

profissionais da impressa, políticos, entre outros que defendiam a laicização do ensino, 

entretanto, vencida a crise, se instalam e se dedicam ao trabalho educacional e missionário em 

Salvador e depois em Caetité. 

Ou seja, depois de mais de cento e cinquenta anos da expulsão dos Jesuítas do Brasil, 

A Companhia, agora reconhecida pela Santa Sé, volta e retoma seus trabalhos em terras 

brasileiras e baianas, reconstituindo a Província, primeira implantada no início da 

colonização, e o modelo de educação católica, humanista, mesmo em tempos de república e 

educação laica. 

O texto não poderia deixar de tratar, ainda no início, sobre o contexto social, político e 

religioso do local onde o Colégio Jesuíta em questão foi instalado. Estes muito interferiram na 

fundação desta escola, por isso, o terceiro capítulo da dissertação tem como título uma frase 

de Joseph H. Foulquier do seu livro Jesuítas no Norte: “FOI DE CAETETÉ QUE 

CHEGARAM À BAIA AS VOZES DO SERTÃO QUE CHAMAVAM OS JESUÍTAS”.  

Neste capítulo, algumas páginas são dedicadas à história de Caetité, que pela sua 

relevância política e econômica, por ocupar um espaço geograficamente privilegiado, de 

trânsito intenso, por abrigar famílias de descendência europeia e de muitas posses, pela 

religiosidade aflorada e instrução cultuada, foi tida por muito tempo como referência entre as 

demais vilas e depois cidades da região no que se refere à civilidade e à educação, por isso 

mesmo era conhecida como a “Princesinha do Sertão” ou ainda a “Corte do Sertão”. Os 

argumentos necessários à fundação de um colégio jesuíta na cidade, estão extremamente 

relacionado ao contexto histórico, político, cultural e religioso do lugar. 

Feita a contextualização necessária ao bom entendimento do tema estudado, segue-se, 

ao quarto capítulo, cujo assunto é o próprio objeto desta pesquisa: INSTITUTO SÃO LUIZ 

GONZAGA: UM COLÉGIO JESUÍTA EM CAETITÉ (1912 – 1925).  

O pedido de abertura de um colégio em Caetité foi feito pelo pároco da cidade por 

intermédio do arcebispo da Bahia e depois de analisado pela ordem em fevereiro de 1912, foi 

aceito. Uma série de razões favoráveis são apontadas em direção à abertura da nova Missão 
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de educação e de resistência ao protestantismo, com isso começa-se a organizar a fundação do 

Colégio em Caetité ainda no mesmo ano, apesar das muitas dificuldades encontradas, a 

começar pela distância e condições de viagem da Baia (Salvador) até Caetité, que demorava 

mais de dez dias sendo ela dividida em etapas (vapor, trem de ferro e cavalo ou burro). 

O colégio abriu suas portas em 16 de julho de 1912 com apenas oito alunos internos e 

dez externos pelas suas limitações de ordem estrutural – física e financeira. Este capítulo 

destina-se a falar um pouco sobre o cotidiano da escola, considerando os aspectos 

pedagógicos, métodos utilizados e a cultura escolar inaciana desenvolvida ali e algumas das 

suas particularidades, enfim trata sobre a trajetória da escola, que foi ganhando e ocupando 

lugar de destaque na educação local com o passar do tempo. 

É sabido que a primeira vocação da Companhia de Jesus é a missão; na casa de Caetité 

isso não foi diferente, por isso, não seria interessante desvincular, neste estudo, o trabalho 

educacional dos jesuítas do Instituto São Luiz Gonzaga do trabalho missionário desenvolvido 

pelos padres na recém criada Diocese de Caetité, assim, devido a sua a simultaneidade e 

concomitância, o quinto capítulo tem como título: JESUÍTAS: EDUCANDO PARA A FÉ 

NO SERTÃO. 

Ao realizar missões em Caetité e região, os jesuítas tinham por objetivo aproximar os 

sertanejos de Deus e da religião católica a partir da celebração da eucaristia, da “distribuição” 

dos sacramentos básicos da Igreja – o batismo e o casamento religioso – e de práticas de 

arrependimento – a confissão. Elas também davam visibilidade aos trabalhos educacionais 

dos Jesuítas realizados por meio do Instituto em Caetité e a “fama” do colégio se espalhava 

pela região, assim, mesmo com o fechamento do colégio, os jesuítas ainda permaneceram em 

Caetité por mais um ano, período em que se dedicaram às atividades missionárias, na Capela 

de São Benedito. 

A essa altura pretende-se ter analisado, interpretado e problematizado as fontes de 

maneira a poder fazer as CONSIDERAÇÕES FINAIS acerca do estudo realizado na certeza 

de que, como este fora o primeiro diálogo sobre este tema específico, é apenas um ponto de 

partida para que muitos outros sejam feitos, retificando, ampliando e aprofundado as 

discussões feitas aqui. 
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2. NOVAS CENAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA COM ANTIGOS ATORES: 

RETORNO DOS JESUÍTAS AO BRASIL – 1910 

 

Os padres e irmãos jesuítas eram velhos conhecidos no cenário educacional brasileiro 

colonial e suas bases deixaram raízes profundas no sistema educacional do império, apesar da 

expulsão da ordem das terras brasileira no governo do Marquês de Pombal. Entretanto, o 

contexto político de Portugal no início do século XX, traria estes antigos atores de volta à 

novas cenas da educação brasileira, agora republicana e laica. 

 

 

2.1 - A Revolução Republicana em Portugal 

 

O século XIX não fora muito fácil e tranquilo para as Casas da Companhia de Jesus de 

Portugal. No ano de 1834 o ministro Joaquim Antônio de Aguiar3 publicou uma legislação 

que extinguia as ordens religiosas do país, proibia o noviciado, (impedindo a renovação das 

comunidades monásticas), integrando suas propriedades ao patrimônio do Estado.  

Apesar desse anos difíceis, a partir de 1850, o país começou a olhar para as ordens 

religiosas com certa tolerância e por isso elas encontram espaço para regressarem à Portugal. 

 

A presença das ordens religiosas em Portugal era ilegal. Contudo o movimento de 

secularização que se alargava, correlacionado com o processo de desenvolvimento 

urbano, começou a ser contrariado com a reintrodução discreta das ordens seculares 

por volta dos anos 60. Primeiro foram as freiras francesas que, a pretexto de um 

surto de cólera e febre amarela se instalaram em Lisboa e se dedicaram a funções 

assistenciais e ao ensino de crianças pobres, depois reintroduziram-se os jesuítas e 

franciscanos abrindo caminho para uma penetração paulatina das restantes ordens 

religiosas, processo que só terminaria com a revolução de 05 de outubro de 1910. 

(NETO, 2007, p. 167 e 168) 

 

  Apesar dos trabalhos sociais desenvolvidos pelas ordens religiosas, existia por parte 

do estado e principalmente dos republicanos certa desconfiança. A sociedade estava dividida 

em relação a este assunto: 

 

A elite liberal, que dominava o poder, defendia a religião de estado e via no 

catolicismo um elemento de sociabilidade e de consenso em torno da monarquia 

                                                           
3 Joaquim Antônio de Aguiar, foi chamado aos conselhos da Coroa Portuguesa em 1834 para ministro da Justiça, 

cargo que exerceu até à morte de D. Pedro IV. Entre as medidas que decretou, aconselhadas pelas circunstâncias, 

e instantemente reclamadas pela opinião pública, avultam as que reorganizaram os municípios e extinguiram as 

ordens religiosas, incorporando seus bens na Fazenda Nacional. Esta medida enérgica valeu-lhe a alcunha 

de Mata frades. http://www.arqnet.pt/dicionario/aguiarjoaqant.html 
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constitucional. As críticas dos liberais se dirigiam ao clero e às congregações 

religiosas. Neste sentido os republicanos e os socialistas iam mais longe nas críticas, 

essa corrente anticlerical tida como agnóstica era sustentada pelo positivismo e 

cientissismo [...] os republicanos reivindicavam a neutralidade do estado em matéria 

religiosa o que significava separar a política da religião, defendiam a independência 

nacional, afirmavam a responsabilidade do poder político na educação e remetiam a 

religião para esfera da vida privada. A luta dos republicanos pela laicização do 

Estado e da cultura aumentou com o início do século XX. (NETO, 2007, p. 173 e 

174) 

 

Em 1901, um decreto do Ministro Hintze Ribeiro estabelecia que ordens e 

congregações deveriam se dedicar apenas à educação, à assistência e ao trabalho missionário 

e que se tornassem associações reconhecidas pela legislação civil do Estado e, para garantir a 

legalidade, os jesuítas assumiram o nome de “Associação Fé e Pátria”.  

Os jesuítas se estabeleceram em vários lugares do país e a partir dos seus colégios 

possuíam uma influência social considerável. Isso ocorre, no mesmo momento em que a 

monarquia portuguesa dava sinais de esgotamento sendo apontada como culpada por toda 

crise econômica vivida pelo país. 

Ao mesmo tempo, ocorre em Portugal, a criação do Partido Socialista e do primeiro 

partido republicano, apesar de que, como o país era pouco industrializado, possuía um 

pequeno número de fábricas e de operários, se constituindo teoricamente um campo pouco 

propício para a expansão das ideias socialistas. 

 

A crise religiosa de 1901 comprova que a crise antijesuítica apenas era sustentada 

por minoria sociais urbanas. Os ativistas anticlericais ligavam a questão religiosa à 

questão do próprio regime político. Por isso a batalha contra as congregações era 

inseparáveis da contestação da monarquia constitucional. (NETO, 2007, p. 187). 

 

 

E assim os republicanos foram ganhando adeptos e ascensão política, principalmente 

por atribuir à monarquia o pouco desenvolvimento econômico de Portugal e à instalação da 

República a solução para os problemas econômicos e sociais que afetavam o país. Neto 

(2007) ainda complementa dizendo que os conflitos político - religiosos que ocorriam 

conjuntamente nada mais era do que manifestações de uma convivência insatisfatória entre 

igreja e estado. 

Com o crescimento da insatisfação popular, o rei Dom Carlos, dissolveu o Parlamento 

e entregou o governo a João Franco, ministro do Reino em maio de 1907. Este adotou 

medidas ditatoriais como a censura à imprensa e o fechamento de jornais republicanos, a 

prisão de oposicionistas e adota lei que punia com o degredo para a África, os acusados de 

insurreição, e foi durante seu governo que o antijesuitismo se acentuou. 
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Em 1910, diante de forte pressão política, João Franco, aconselhado a se retirar do 

país, entregou o governo ao filho, aclamado com o nome de Dom Manuel II. Ele não foi 

capaz de conter o movimento revolucionário que eclodiu em 3 de outubro e culminou pouco 

tempo depois com a proclamação da República.    

 

 

2.2 - A perseguição e expulsão dos Jesuítas de Lisboa 

 

 

De acordo Vitor Neto (2007) neste cenário político de Revolução Republicana, uma 

sindicância à Associação Fé e Pátria – Companhia de Jesus foi realizada, ficando comprovada 

a prática do noviciado no Colégio do Barro (Lisboa) o que constituía infração às disposições 

legais impostas às ordens religiosas. Neste contexto, Pereira de Souza (responsável pela 

sindicância) apresentou projeto de lei ao monarca destinado a encerrar todos os Institutos da 

Companhia de Jesus em três dias.  

Dom Manoel II até se recusou a promulgar a lei, mas a essa altura a monarquia já 

estava prestes a ser substituída pela República e a partir da publicação da lei em 20 de abril de 

1910, o estado se separou da igreja tomando o caminho da laicização das instituições 

escolares ficando proibido o ensino religioso nas escolas públicas e as ordens e congregações 

religiosas, inclusive a dos jesuítas, são expulsas de Portugal. 

 

Os republicanos Portugueses, no século XIX e no início do século XX, descartaram 

a possibilidade de que o catolicismo algo pudesse contribuir para a vida nacional. 

Firmando-se nessa opção ideológica, miraram na companhia de Jesus como um 

adversário mais visível entre outros, cuja atividade desviava radicalmente Portugal 

do caminho onde o positivismo, filosofia predileta dos republicanos portugueses, 

estava apoiado. Nos últimos anos do século XIX, os republicanos estavam lutando 

contra o catolicismo e suas expressões culturais em Portugal. Finalmente em 1910, 

conseguiram derrubar uma Monarquia já desmoralizada. [...] (AZEVEDO, 1986, 

p.2) 

 

Os jesuítas foram presos, expulsos e expropriados de suas terras, casas e das suas 

coleções científicas, foram obrigados a fechar os colégios de Campolide e São Fiel e fugir 

para a Espanha.  

O Pe. Luiz Gonzaga Cabral, Provincial dos jesuítas portugueses, expressou seu 

sentimento de revolta e indignação com um texto escrito no seu folheto “Ao meu paíz:   

 

Em pleno século da liberdade, homens que apregoam espírito liberal, e em nome de 

princípios igualitários, expulsaram, num momento, do território português, a 
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trezentos e tantos portugueses, espalhados por cerca de 20 casas, no Continente e nas 

possessões ultramarinas da África, Ásia e Oceania; sem lhes provar um único crime 

ou delito, sem lhes permitir uma palavra de defesa, sem lhes dar tempo para reunir a 

roupa, os livros, os escritos, fruto querido do trabalho de muitos anos numa vida de 

estudo indefesso. [...] (AZEVEDO, 1986, p.2) 

 

 

Neste trecho o Padre Cabral deixa muito claro a sua revolta contra os seus 

conterrâneos portugueses, principalmente por não ter sido lhes dado o direito de defesa e mais 

ainda por não ter podido carregar consigo seus pertences e materiais de trabalho como os 

livros e escritos resultados de suas pesquisas, e neste sentido, rompe com a ideia de uma 

instituição baseada, única e exclusivamente, na reprodução do conhecimento clássico. E ele 

segue denunciando: 

 

 [...] Em nome da liberdade arrebatam-se tudo, despojam-nos de tudo. Apoderam-se 

de nossas propriedades e das nossas camas, umas longamente construídas com as 

sobras das pensões dos nossos alunos, à força de rigorosa administração e 

desinteressada economia, outras adquiridas, por particulares, com sua própria 

legítima, averbadas, legalmente, em seus nomes individuais.  Apropriaram-se dos 

edifícios e das terras, também do recheio das nossas casas, nas quais havia coleções 

científicas de primeira ordem, como os museus, gabinetes e laboratórios existentes 

nos Colégios de Campolide e S. Fiel e onde, durante mais de 50 anos, o subsídio 

mensal dos nossos alunos, a generosidade de amigos inspirada pela sua dedicação e 

apreço pessoal para conosco, e o trabalho inteligente amorável e desinteressado dos 

Padres e Irmãos haviam conseguido reunir um material de estudo que por todos estes 

títulos era nosso e só nosso [...] (AZEVEDO, 1986, p. 2-3). 

  

 

Com essas palavras o Pe. Cabral delata o procedimento dos republicanos contra a 

Companhia de Jesus, (seus bens materiais e coleções científicas resultado de anos de 

dedicação à ciência e à educação) representada no momento por ele e outros que tiveram que 

fugir de Portugal às pressas para não serem presos. Isso aconteceu logo após o início da 

revolução e antes da invasão do Colégio de Campolide pelas tropas republicanas.  

Azevedo (1986) fala que durante três dias o Pe. Cabral e o Ir. Gomes permaneceram 

escondidos em vários lugares de Lisboa buscando a melhor estratégia para sair do país em 

direção a Madri e traz ainda a narrativa de fuga escrita pelo próprio Pe. Cabral simulando ser 

vendedor de máquinas de escrever, carregando apenas duas malas, se identificando como Mr. 

Robert e falando francês.  Assim eles conseguem sair de Portugal em direção a Madri e de lá 

escreve a um francês amigo seu, Sr. Capdeville, que morava em Lisboa, sobre o êxito da fuga, 

e este por sua vez, se encarregou de avisar aos colegas presos no Forte de Caxias.  

Entretanto, o êxito da fuga de Pe. Cabral, não diminuiu a dureza da realidade 

vivenciada pelos jesuítas. De acordo Azevedo (1986) a preocupação agora seria o destino dos 

confrades e a falta dos recursos materiais para continuar a vida e a missão, uma vez que 
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saíram de Portugal levando em mãos apenas o que conseguiram e por isso mesmo teriam que 

contar com a fraternidade dos seus correligionários dos outros países da Europa e da América 

daquele momento em diante. 

 

 

2.3 -  Os jesuítas voltam ao Brasil 

 

 

Mesmo antes de os jesuítas serem expulsos de Portugal, logo após a revolta e 

instauração da República Portuguesa (1910), já haviam muitos padres e irmãos de outras 

províncias que não a Lusitana espalhados por diversas casas ao redor do mundo inclusive no 

Brasil. 

A Companhia de Jesus tinha sido expulsa do Brasil em 1759 e depois foi suprimida 

pelo Papa Clemente XIV em 1773. A ordem religiosa só foi restaurada no ano de 

1814 pelo Papa Pio VII. No início da década de 1840, os missionários jesuítas já 

estavam no Brasil. Os inacianos espanhóis expulsos da Argentina estabeleceram-se 

no sul do país, nas províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Com o 

tempo, novos missionários viriam, principalmente alemães e italianos. Até 1911, o 

Brasil ficou dividido por duas missões jesuíticas: a Missão da província germânica, 

no Rio Grande do Sul, e a Missão da província romana, nos outros estado 

brasileiros. Pela extensão da província romana, os inacianos se concentraram, 

sobretudo, na Região Centro-Leste. (ZACHARIADHES, 2010, p. 35) 

 

Não se pode deixar de considerar ainda, o momento histórico delicado em que A Igreja 

Católica brasileira vivia no século XX. Com a proclamação da República em 15 de novembro 

de 1889, a igreja teve de se reorganizar para enfrentar os novos tempos - separação entre 

igreja e estado, ou seja de um estado laico. Para Bruneau, 

 

[...] O Governo Provisório e depois a Constituição “promulgaram leis que refletiam 

essa cisão. Como consequência ela teve que se reorganizar ajustando-se à nova 

conjuntura política. Se, por um lado, a Igreja Católica brasileira se viu privada dos 

privilégios que desfrutava no Império; por outro, passava a ter um maior contato 

com o Vaticano que se esforçava na busca de uma maior centralização e 

fortalecimento da instituição[...]. (BRUNEAU, 1974, p. 64-68). 

 

A constituição de 1891 torna o estado laico e por outro lado, assegura às instituições 

religiosas o direito de culto e liberdade de crença. É neste contexto que logo no início do 

século XX há um aumento significativo no número de novos bispados no Brasil e com isso, a 

necessidade de ampliação do clero para trabalhar nestas novas dioceses que contaram com o 

auxílio dos estrangeiros inclusive, jesuítas portugueses cujos traços culturais eram muito 

comuns.  
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A Companhia de Jesus e outras ordens religiosas chegaram ao Brasil em um 

momento de reestruturação da Igreja nacional em que ela procurava se articular. 

Segundo Newton Darwin de Andrade Cabral: Os religiosos passavam a assumir 

papéis que viriam dar eficácia à reforma que se intentava. Dentre esses religiosos, 

tiveram os jesuítas destacada importância [...] esses agentes afluíam para o Brasil em 

grandes quantidades, pois a separação entre a Igreja e o Estado facilitou-lhes a 

vinda, a partir de uma Europa com muitas congregações em crise devido ao 

crescimento do laicismo e do liberalismo. O Brasil, na confluência desses dois 

fatores, aparecia como opção para se vir lutar por um modelo de Igreja tridentina e 

antiliberal. (CABRAL, 1993, p. 168 aput. ZACHARIADHES, 2010, p. 34) 

 

Aqui, alguns inacianos já trabalhavam na Missão Central no Rio de Janeiro e uma 

nova Casa de Missão havia sido solicitada pelo arcebispo da Bahia Dom Jerônymo Tomé da 

Silva para a cidade de Salvador. O Pe. Cabral resolveu então enviar ao Brasil 91 membros da 

companhia, entre padres, escolásticos e irmãos, o que correspondia a 25% da província 

portuguesa nesse momento dispersa. 

O retorno dos jesuítas portugueses ao país foi controverso, cheio de manifestações 

contrárias, resquícios da expulsão no século XVIII, e críticas à evangelização jesuítica por 

parte dos políticos brasileiros que aderiram aos ideais republicanos portugueses. Por outro 

lado, existiam membros do governo e do clero, defensores de que as afinidades linguísticas e 

culturais seriam favoráveis ao apostolado, especialmente o educacional, dos padres e irmãos 

portugueses.  

O presidente do Brasil, Nilo Peçanha, foi pressionado pelos republicanos portugueses 

e políticos brasileiros partidários do novo regime em Portugal, para que não desse asilo aos 

jesuítas. Enquanto isso, os padres Bento José Rodrigues e Antônio Freitas da Silva Coutinho 

viajavam em direção ao Brasil e as negociações foram intensas entre o governo e os 

defensores dos padres. Um decreto de 18 de outubro de 1910 proibiu o desembarque dos 

religiosos em portos brasileiros. O navio que trazia os dois aportou na Baía de Guanabara, 

mas eles receberam da polícia a informação de que não podiam desembarcar.  

 

Através do jornal lisboeta “O Século” os republicanos portugueses convenceram o 

governo brasileiro a não receber os jesuítas exilados. No dia 18 de outubro de 1910, 

foi negado, pelo juiz da Segunda Vara Federal o requerimento de “habeas corpus” 

em favor dos jesuítas portugueses. (AZEVEDO, 1986, p. 09) 

 

Depois de um dia de espera, eles já se preparavam para seguir em direção a Argentina 

quando o desembarque no Rio de Janeiro foi autorizado, pois o decreto havia sido revogado 

pelo Supremo Tribunal Federal. Os dois exilados foram acolhidos pelos jesuítas da Província 

Romana.   Enquanto isso, tramitava no Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas 

corpus, em favor dos jesuítas portugueses, ao mesmo tempo, na Câmara, o deputado Pedro 
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Moacyr apresentou uma moção em favor dos jesuítas e teve o apoio do cardeal do Rio de 

Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, e do arcebispo de Cuiabá - 

Mato Grosso, dom Carlos Luiz d’Amour, esta foi aprovada e permitiu a permanência dos 

inacianos no Brasil.  

Passado o momento crítico da chegada dos primeiros jesuítas portugueses em exilados 

no Brasil, de acordo Azevedo (1986), o Pe. Cabral e o Pe. Antônio Menezes, decidiram 

reorganizar a Província portuguesa, então dispersa e que este segundo seria o Superior da 

Missão.  

Ele trouxe ao Rio de Janeiro mais cinco padres: José Celestino Balazeiro, Guilherme 

Villas-boas, Júlio do Rosário, João Arraiano e Alexandre Castello e aí se inteirou do interesse 

do Arcebispo Primaz da Bahia, Dom Jerônymo Tomé da Silva em acolhê-los em Salvador 

oferecendo-lhes a casa e a igreja de Santo Antônio da Barra para a instalação dos padres, isso 

possibilitaria à cidade ser a sede da Missão Portuguesa no Nordeste, elemento importante para 

a coesão dos Jesuítas exilados.  

 Almejava ainda, a implantação de um colégio, em local e prédio a serem definidos “o 

arcebispo desejava melhorar o ensino primário na capital e orgulhava-se de haver ajudado na 

instalação de outras ordens religiosas e de dois colégios católicos, dirigidos por padres, em 

Salvador.” Assim, “[...] para os jesuítas, o colégio serviria para manter a coesão do grupo e 

reorganizar a Província portuguesa dispersa”. (COUTO, 2011, p. 2288). 

Dom Jerônymo também trouxe para Salvador outras ordens religiosas, como a dos os 

salesianos e dos maristas, sendo que todas elas tinham como foco, além da missão, é claro, o 

trabalho educacional; com isso a educação formal na capital baiana teve muita influência da 

Igreja Católica ainda que o estado pregasse uma formação laica.  

Em 1911, o Pe. Menezes, superior da missão, enviou à Bahia (Salvador) o Pe. 

Celestino Balazeiro e os irmãos Joaquim Dias e Joaquim de Fonseca, eles conseguiram do 

Governador João Ferreira de Araújo Pinho e de Dom Jerônimo Tomé da Silva, a permissão 

para a instalação da casa e de um colégio na capital baiana. 

O Pe. Castello, fora indicado para ser o primeiro diretor do novo colégio e no mês de 

janeiro de 1911, foi instalada a Residência de Santo Antônio da Barra, ao lado da igreja cujo 

padroeiro era o mesmo santo, localizada na Barra. 

Entretanto, segundo Couto (2011), em sua chegada à Bahia, os Jesuítas enfrentaram 

forte oposição, esta se dava por liderança dos profissionais da impressa, políticos, entre outros 

organismos que defendiam a laicização do ensino. 
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Dois organismos, com forte atuação e influência na capital baiana, demonstraram 

apoio ao novo governo português: o Grêmio Republicano4 e a Liga Anticlerical. 

Além disso, a imprensa escrita representada pelo Jornal de Notícias, Gazeta do Povo, 

A Bahia e Diário da Tarde, passaram a veicular notícias e matérias que incitavam resistência à 

presença dos jesuítas em Salvador.  

O Jornal de Notícias publicou em 11 de fevereiro de 1911, editorial com o título “Os 

Jesuítas na Bahia”, se opondo a presença dos jesuítas na cidade e de acordo Couto (2011) 

afirmava que os religiosos eram mais “fidalgos que aqui vieram fazer uma viagem de recreio, 

do que expulsos da pátria por pecados que, certamente, por nós não foram cometidos”, além 

disso, considerava a acolhida aos padres “uma regalia”, questionando se a Constituição do 

País estaria a proteger todos os que quisessem se refugiar no Brasil. 

Em outro, dos vários artigos publicados neste periódico, foi escrito: “Si cum Jesus itis, 

non cum Jesuitis” (Se quiserdes andar com Jesus, não [andeis] com os jesuítas). (AZEVEDO, 

1991, p. 70-88) 

O jornal, ainda questiona os baianos: 

 

Acusados de falhas gravíssimas que determinaram a sua expatriação do belo torrão 

natal, poderão legal e escrupulosamente ser armados de prerrogativas pelo governo 

brasileiro, sem que a qualquer concessão a eles feita, procedam as precisas 

investigações sobre seus precedentes solicitados ao Governo de Portugal pelos 

meios que a diplomacia sugere? (COUTO, 2011 p. 05) 

 

 

Azevedo (1986), entretanto questiona essa rejeição ao retorno dos jesuítas e sugere que 

ela seja fruto muito mais da concorrência entre as escolas do que de um posicionamento de 

caráter ideológico: [...] a campanha contra os padres chegados à Bahia é uma extensão das 

medidas lisboetas e visa criar dificuldades à integração dos banidos ao novo meio, temendo 

sua concorrência à rede escolar regional (AZEVEDO, 1986, p. 85).   

Diante de tantos desamores, o arcebispo teve então, papel fundamental na superação 

da crise acerca da permanência dos jesuítas na cidade e com seu apoio eles abrem o Colégio 

Antônio Vieira, além disso, assegurada a coesão da Ordem, [...] eles receberam mais um apelo 

                                                           
4 De acordo Heloisa Paulo, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX/Universidade de 

Coimbra, o Grêmio Republicano tratava-se de uma associações de cunho político, formada por defensores da 

república cuja finalidade era "exercer a propaganda republicana entre a colónia portuguesa". Grémio 

Republicano Português, do Rio de Janeiro foi fundado em 1908, presidido nos anos trinta por José Augusto 

Prestes. 
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de D. Jerônymo, desta vez para a abertura de uma escola no longínquo interior da Bahia – em 

Caetité (AZEVEDO, 1986, p. 32) 

O pedido foi analisado pela ordem em fevereiro de 1912 e apresentava uma série de 

razões favoráveis a abertura da nova Missão de educação e de resistência ao protestantismo: 

 

Razões a favor da resistência: 1ª Seria uma resistência em que se poderia trabalhar 

muito e não só na cidade que é uma das principais do sertão, mas também fora em 

missões. 2ª A escola anexa, além do grande bem que faria àquellas famílias, serviria 

para preparar alunos para o collégio da Bahia e não seria necessário sacrificar 

professores indispensáveis nos colégios, pois essa escola não passaria das matérias 

preliminares e talvez um pouco de francês e latim. 3ª O clima é bom (850m. de 

altitude) 4ª O Sr. Arcebispo deseja muito que aceitemos esta residência. 5ª Vae ser 

cabeça de uma nova diocese. (AZEVEDO, 1986, p. 38) 

 

Tendo o pedido sido analisado e aceito, a Ordem começa a se organizar para a 

fundação do Colégio em Caetité sendo necessário, antes de falar sobre o novo Instituto, 

conhecer que lugar é este e as motivações para este pedido, assunto do próximo capítulo. 
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3. “FOI DE CAETETÉ QUE CHEGARAM À BAIA AS VOZES DO SERTÃO QUE 

CHAMAVAM OS JESUÍTAS” 

 

Esta foi a frase usada por Joseph H. Foulquier, em seu livro: Jesuítas no Norte: 

Segunda entrada da Companhia de Jesus 1911 – 1940, para introduzir o capítulo sobre a vinda 

dos jesuítas ao sertão da Bahia e mais especificamente à Caetité. 

 Caetité está entre as cidades mais antigas do interior da Bahia. Localiza-se na porção 

Sudoeste do estado, a quase setecentos quilômetros da capital, numa região tradicionalmente 

conhecida como Sertão ou ainda Alto Sertão.  

Segundo Estrela (2003), nas publicações dos órgãos estatísticos e de planejamento do 

governo, não há referência sobre o Alto Sertão, mas essa expressão foi bastante usada por 

cronistas e memorialista regionais assim como por alguns historiadores como Erivaldo 

Fagundes, bibliografia importante quando o assunto é história regional. Além disso, o termo 

sertão é muito popular, significando, no senso comum, [...] ampla área do interior do país, 

contraposta, em múltiplos aspectos, ao litoral [...] (ESTRELA, 2003, p. 35).  

Em relação ao termo Alto Sertão, Estrela define como:  

 

[...] porção do território baiano distante da faixa litorânea, tem economia tradicional 

e é marcada pelas secas, pela dificuldade de meios de vida, pela precariedade das 

comunicações e nos meios de transporte. Em síntese, o alto sertão compreende um 

espaço distante, isolado, carente de recursos materiais e de meios técnicos e 

científicos. (ESTRELA, 2003, p. 36).  

 

 

Apesar da definição de Sertão, como um espaço isolado e insalubre à vida, o termo é 

trazido por Neves (1998) com significado construído histórica e geograficamente - um pouco 

diferenciado do conceito original. Para ele, o termo em questão, é empregado em referência à 

posição do território relativo ao curso do Rio São Francisco e ao relevo baiano que ali se 

projeta as maiores altitudes (NEVES, 1998, p. 22). Ainda sobre a sua localização geográfica, 

Estrela complementa dizendo que, apesar de o “Alto Sertão” compreender uma região 

imaginária, infere-se que ele seja formado por toda a Serra Geral e franjas das microrregiões 

econômicas do Médio São Francisco, Chapada Diamantina, Sudoeste e Paraguaçu tendo, 

portanto, uma extensão territorial muito grande e por isso mesmo, bastante diversificada em 

relação às atividades agrícolas e econômicas.  
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Existe ainda a utilização do termo como referência histórica, já que no período 

colonial, esse território correspondia ao Morgadio5 Guedes de Brito – Casa da Ponte, que 

monopolizava a propriedade fundiária da margem direita do Rio São Francisco nos Sertões da 

Bahia e de Minas Gerais (ESTRELA, 2003, p. 36).  

É importante, antes de seguir falando sobre esta referência histórica, fazer uma 

observação sobre a ocupação humana do território, pois, apesar dessas informações trazidas 

acerca do povoamento, não se pode desconsiderar outras, apresentadas por pesquisas 

arqueológicas realizadas na região nos últimos anos, devido à implantação de parques de 

energia eólica, que dão conta de uma ocupação humana muito anterior à colonização 

portuguesa nestas terras.6  

Assim, estamos tratando de um território habitado há milhares de anos, mas ainda com 

poucas publicações sobre o assunto e como não é o objetivo principal desta pesquisa, nos 

apegaremos aos estudos realizados acerca da ocupação e povoamento da região a partir da 

colonização portuguesa no Brasil, que de acordo Neves (1998), em seus escritos sobre a 

ocupação e povoamento da região, ocorre ainda no período colonial,  

 

O povoamento colonizador dessa região resultou, por um lado, do alongamento das 

fazendas de gado de Antônio Guedes de Brito e de seus sucessores no Rio São 

Francisco, que se estenderam para os planaltos, subindo os vales dos seus afluentes e 

tributários; e por outro lado, da expansão do contingente populacional atraído pela 

grande exploração aurífera das Minas Gerais e da extração do valioso metal nas 

cabeceiras do Rio Itapicuru, em Jacobina e nas serras da Tomba e das Almas, 

nascentes dos rios de Contas e Paramirim. (NEVES, 1998, p. 87) 

 

Desta forma, o povoamento, teria se dado a partir de duas atividades econômicas: a 

mineração, iniciada por bandeirantes paulistas na região e a pecuária, na transição do século 

XVII ao XVIII, quando se estabeleceram fazendas de gado no vale do Rio São Francisco com 

base: 

[...] no sistema jurídico de sesmaria, que distribuiu terras, definindo sua propriedade, 

posse e uso. Aplicado inicialmente em Portugal, no século XVI, transferiu-se para o 

Brasil, com as Capitanias Hereditárias no século XVI. Essa dinâmica de utilização 

de terrenos ociosos principiou no médio São Francisco e serra Geral com fazendas 

de gado de Antônio Guedes de Brito. (NEVES, 1998, p. 99). 

                                                           
5 Segundo o historiador Erivaldo Fagundes Neves o morgado constituía-se de patrimônio vinculado, indivisível e 

inalienável, transferível hereditariamente ao primogênito, de modo assemelhado às monarquias hereditárias.  

6 Além dos vestígios materiais encontrados e examinados, que remontam a ocupação humana do território há 

mais ou menos seis mil anos, existem ainda diversos sítios arqueológicos que, apesar não de terem sido datados 

com precisão confirmam o que os achados citados anteriormente falam sobre a ocupação do território.  
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A diversidade de interesses desses habitantes levaria, mais tarde, a existência de 

conflitos que teriam culminado com a expulsão dos paulistas das áreas em questão, ficando as 

terras sob tutela da sesmaria da Casa da Ponte, instituídas pelo Mestre de Campo Antônio 

Guedes de Brito7, ela abrangia desde o Morro do Chapéu, na Bahia, até a nascente do Rio das 

Velhas, em Minas Gerais.  

Além disso,  

 

Por estar limitado a Minas Gerais e Goiás e ser banhado pelas principais bacias 

hidrográficas do estado, o alto sertão, desde os primórdios, constituiu-se na mais 

utilizada via de interligação entre o interior do Nordeste e o Centro-Sul do país. Foi 

através dele que os bandeirantes paulistas desbravaram todo o sertão baiano, 

deixando seus rastros por centenas de quilômetros quadrados. Através dele os 

“emboabas” da Bahia penetraram a região das “minas gerais” disputando com os 

bandeirantes de Piratininga as ricas jazidas por eles descobertas. Por essa região 

também se escoava a produção aurífera da Chapada Diamantina e se exportavam 

para as minas ali situadas, os produtos exigidos pelas áreas mineradoras.  (GUMES, 

1972, p. 23 in ESTRELA, 1998, p. 42) 

 

 

Por estes e outros motivos já citados, nos deparamos com uma região muito diferente 

daquela citada na definição de sertão, sendo necessário repensar este conceito. Ao contrário 

do que fora definido e divulgado, apesar de todas as dificuldades certas, o sertão se constituía 

num lugar extremamente dinâmico, por onde circulavam muitas riquezas de todas as espécies, 

a começar por gêneros de primeiras necessidades, ou seja, um lugar de extremo intercâmbio 

entre regiões do país com diferentes potenciais econômicos. 

É neste lugar, popularmente chamado de alto sertão que Caetité está inserido, 

inicialmente como um dos sítios, entre os tantos outros. 

 

3.1. Caetité: lugar de passagem. 

 

 

Segundo a tradição, o povoamento do núcleo primitivo é iniciado com a chegada de 

colonos portugueses que intencionavam colonizar as terras e fixarem-se por aqui. Neves 

(1998), traz informações mais específicas sobre o território que hoje chamamos de Caetité, 

                                                           
7 De acordo o historiador Márcio Roberto Alves dos Santos, Antônio Guedes de Brito era filho do português 

Antônio Brito Correia que tivera importante atuação na luta contra os holandeses na Bahia nas décadas de 1620 e 

1630. Antônio Guedes, também teve atuação militar no combate ao cerco holandês à cidade de Salvador em 

1647. Com a expulsão definitiva dos holandeses, Antônio volta-se para o sertão onde tinha muitos currais 

distribuídos por sesmarias espalhadas ao longo das Minas Gerais e Bahia e foi juntamente com outros 

desbravadores como Matias Cardoso, responsável pela ocupação econômica do sertão. 
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segundo ele, [...] o capitão Estevão Pinheiro de Azevedo radicou–se em “Cahiteté”, num dos 

“milhores sítios” do sertão, no século XVIII, com “hua muy grande roça, e horta com 

laranjeyras, limões, e toda a hortaliça” [...] (NEVES, 1998, p. 95), este sítio serviu de pouso 

para viajantes, sertanistas e bandeirantes que buscavam ouro e trabalhavam com o comércio 

de gado. Figurava como ponto estratégico, já que se encontra entre Rio de Contas e Minas 

Nova (MG). Ele associa a ocupação do sudoeste baiano e norte de Minas ao capitão Estevão e 

a outros pioneiros chamando atenção para o fato da “reduzida expressão humana” nesta fase 

de povoamento do sertão, já que, ainda para Neves (1998), para a implantação de uma 

fazenda de gado ou um curral pouca coisa necessitava: um pequeno número de trabalhadores, 

um administrador, coragem e desprendimento. 

Assim,  

[...] fazendeiros, administradores de fazendas, vaqueiros, livres e escravos foram os 

primeiros habitantes do sertão da Serra Geral. A mineração das serras da Tromba e 

das Almas atraiu gente de várias origens, que se instalou precariamente nas 

adjacências dos garimpos, formando os primeiros núcleos populacionais. Também 

as vias de comunicação inter-regionais como o rio são Francisco e a estrada da 

Bahia para Minas Gerais e Goiás contribuíram para o povoamento. Essa estrada 

bifurcava-se no Alto Sertão da Bahia e dela partiam vários caminhos em diferentes 

direções, que permitiam o intercambio dos excedentes econômicos regionais. 

(NEVES, 1998, p. 100) 

 

Cida Chaves (2014) fala também sobre a importância das atividades econômicas para 

o povoamento das terras do sertão: 

 

A ocupação do território no Alto Sertão se consolidou com o desenvolvimento das 

atividades econômicas, a mineração, a pecuária, o cultivo do algodão e do fumo. Os 

arrendamentos e glebas, concedidas pelos procuradores da Casa da Ponte, os 

aforamentos, as posses fixaram na região os sertanejos dos mais diferentes níveis 

culturais e sociais. Alguns proprietários desenvolveram mais suas culturas do que 

outros pela localização, clima, presença de água ou a fertilidade das terras. 

(CHAVES, 2014, p. 179). 

 

 

Não é possível então negar que as atividades econômicas garantiram o povoamento e 

desenvolvimento do sertão e que em torno das atividades de mineração surgiram os primeiros 

povoados: Vila de Santo Antônio da Jacobina – 1720 e Nossa Senhora do Livramento das 

Minas do Rio de Contas – 1724. 

Com a decadência da mineração na região e o crescimento de outras atividades 

econômicas como a pecuária e a agricultura, ainda no século XVIII, boa parte dessa 

população, que vivia nos núcleos constituídos em torno das áreas de mineração, se dispersa 

pelas fazendas da Casa da Ponte ou de seus sucessores, comprando e alugando sítios, 

empregando-se como meeiros, diaristas ou vaqueiros, ou ainda apossando-se de terras 



39 
 

desabitadas buscando sobreviver das lavouras e das criações. Este contexto provoca o 

crescimento demográfico e da economia policultora da região e consequentemente os 

primeiros desmembramentos. 

Neste contexto, de boas fazendas, juntamente com a boa localização geográfica, 

fatores climáticos, presença de água, às vezes rara no sertão, entre outros aspectos, a região de 

Caetité acabou ganhando importância, o lugar se estabelece como núcleo e ponto importante 

de pouso e descanso aos viajantes e tropeiros que transitavam pela região, fosse em direção ao 

litoral da Bahia, à região das Minas Gerais ou ao leito do Rio São Francisco, uma vez que se 

constituía e ainda se constitui ponto de confluência das estradas que ligam o litoral da Bahia, à 

Região do São Francisco e, por conseguinte de Goiás e as Minas Gerais.  

 

Figura 1 - Disponível em: http://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/fuvest/2013, acesso em 

18/08/2015 

http://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/fuvest/2013
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Figura 2 - Disponível em http://blogopaiz.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html - acesso em 25/02/2016 

http://blogopaiz.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html
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Assim, na metade do século XVIII já existem em Caetité as fazendas de gado e com 

elas a aristocracia e a riqueza, bem como a cultura e o civismo que o distingue dos outros 

povoados, sendo a religiosidade outro diferencial relevante.  

Neste mesmo período famílias do Arraiá construíram uma capela em devoção à 

Senhora Sant’Ana, tradição herdada dos portugueses, ela ocupava a parte central do Arraial, 

além disso, essas mesmas famílias doam terras para a nova freguesia desmembrada da Matriz 

de Nossa Senhora de Rio de Contas, em 1754. 

 

 

 

Figura 3 - Igreja Matriz da Freguesia de Senhora Santana de Caetité – séc. XIX 

Acervo do Arquivo Público de Caetité 

 

 

Daí para frente, a freguesia, se firma cada vez mais, como ponto de passagem, 

descanso e abastecimento de gêneros, bem como de refúgio de muita famílias de origem 

europeia diante das lutas partidárias e perseguições aos portugueses que habitavam o Brasil 

durante o Império. 

 Em 5 de outubro de 1759, as terras foram incorporadas à Coroa e, por Provisão do 

Conselho Ultramarino de 12 de julho de 1803, lém disso, foi assentada a criação da Villa, que 

recebeu o nome de Villa Nova do Príncipe e Santana de Caitaté. Cabe destacar que a criação 
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da vila está intimamente relacionada ao progresso da freguesia que gerou necessidades de 

operacionalização local das demandas políticas e jurídicas.  

 

Situado na rota para os diamantes das minas novas de Araçuaí, em Minas Gerais, 

também pouso no caminho para Goiás, o povoado cresceu, sendo elevado a 

freguesia em 1754, integrado na Vila de Rio de Contas, comarca de Jacobina. Em 

fins do século XVIII, contava com 147 fogos e 1018 almas, e era sede de uma 

companhia do corpo colonial de Milícias, companhia comandada por Antônio 

Pinheiro Pinto. Tenente de Milícias, primeiramente, a promoção do fazendeiro do 

Campo Seco ao posto de capitão da “Companhia do Arraial do Caetité do 

Regimento de Milícias da Cavalaria das Minas de N. Senhora do Livramento do Rio 

de Contas” verificou-se em 1799. [...] (SANTOS FILHO, 2012, p. 34) 

 

Depois de enfrentar forte oposição de Rio de Contas e certa demora nos trâmites, 

devido à transferência da Família Real para o Brasil em 1808 e todas as mudanças que 

decorreram a partir deste fato, Caetité foi oficialmente elevada à categoria de Vila em 05 de 

abril de 1810, apesar de ter conseguido comprar o título alguns anos antes. A vila ocupou boa 

quantidade das terras do sudoeste da Bahia e fazia fronteira com as Vilas já existentes de 

Ilhéus, Rio de Contas e Urubu e com o Estado de Minas Gerais como mostra o mapa abaixo. 

 

 

 

 

Figura 4 - Mapa da Vila Nova do Príncipe e Santana do Cayteté disponível em  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caetit%C3%A9. Acesso em 06/ 01/ 2015 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caetit%C3%A9
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A Freguesia e depois Vila de Cayteté8 - apesar da grande distância da capital e por isso 

mesmo da dificuldade de comunicação - sempre teve papel atuante na vida econômica e 

política da província e do país. Desta característica sucede o nome da vila que tenta fazer 

referência não só à religiosidade presente, mas também ao novo cenário político brasileiro por 

ocasião da transferência da Família Real Portuguesa no Brasil e das mudanças ocorridas em 

decorrência deste fato.  

 

O arraial foi elevado à vila em 1810, sob denominação de “Vila Nova do Príncipe”, 

numa homenagem ao Regente D. João. Quando Spix e Martius por lá passaram, em 

1818, aludiram a esse nome, que, entretanto logo caiu em desuso. Os naturalistas 

estrangeiros gostaram de Caetité, onde permaneceram alguns dias. Encontraram “a 

casaria bem caiada”, derramando-se “por um morro cercado de vargens” e 

verificando o imenso cultivo de algodoeiro” na região, cujo comércio transformou a 

vila em “um dos mais ricos empórios do sertão da Bahia”. Nos seus arredores cria-se 

muito gado vacum, e fazem –se grandes algodoais. [...] A Vila Nova do Príncipe 

assumiu um papel saliente na economia baiana, graças não propriamente à criação 

mas ao algodão. Tomado a princípio como agricultura subsidiária, adquiriu o ouro 

branco, por vezes, importância quase paralela à criação, naquele pedaço do sertão de 

currais. (SANTOS FILHO, 2012, p. 35) 

 

Pela sua relevância política e econômica, como descrito acima, e por ocupar um 

espaço geograficamente privilegiado, Caetité tornou-se também centro de distribuição de 

produtos manufaturados ou de produtos vindos de outras regiões. A vila reunia ricos 

mercadores mineiros que faziam o tráfico de escravos, joalheiros franceses, além disso, 

conforme texto da biblioteca virtual Anísio Teixeira9, a perseguição política desencadeada no 

período da Inconfidência trouxe a Caetité famílias mineiras que transportaram bens e seu 

modo social recatado de viver propício à formação de clãs de parentesco e clãs políticos.  

Por esses e outros motivos, Caetité sempre foi tida como referência entre as demais 

vilas da região no que se refere à civilidade, à educação e depois à política, segundo relato de 

viajantes como Spix Martius, citados anteriormente. 

 

                                                           
8 O nome da cidade passou por várias transformações ao longo do tempo, as fontes trazem diferentes grafias do 

século XIX para cá, a primeira encontrada foi Cayteté, nos documentos da segunda metade do século XIX 

encontra-se Caiteté, nas cartas e arquivos do Jesuítas do início do século XX se encontra Caeteté, e, de acordo 

com a Memorialista Helena Lima, a grafia Caetité, se oficializou quando o Banco do Brasil foi instalado na 

cidade na década de 1930. 

9 http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro10/capitulo1.html, acesso em 04/10/2015 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro10/capitulo1.html
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Figura 5 - Vista panorâmica de Caetité – segunda metade do século XIX – Acervo do Arquivo Público 

Municipal. 

 

Sobre a instrução na região, há documentação que comprova a existência de 

professores entre os habitantes do lugar e o funcionamento de aulas régias contratadas por 

fazendeiros para ensinar seus filhos e com isso há indícios da existência de homens bem 

instruídos entre a população da vila e das grandes fazendas próximas como é o caso da 

Fazenda Campo Seco da localidade chamada Bom Jesus dos Meiras, atual município de 

Brumado. Lycurgo Santos Filho (2012) fala sobre isso em seu livro sobre a família Pinheiro 

Pinto: 

Num dos livros manuscritos, onde assentou todos os negócios e fatos importantes de 

sua vida, Pinheiro Pinto anotou a data da entrada do filho na escola do mestre: 

“Entraram na escola de Tomas José da Costa, Inocêncio e Alexandre em 23 de janro 

de 1802”. Não se sabe quanto tempo ficaram aprendendo com o mestre, que deveria 

residir em Caetité [...] (SANTOS FILHO, 2012, p. 38) 

 

Caetité foi finalmente desmembrada da Comarca de Minas do Rio de Contas pela Lei 

provincial nº 518, de 19 de abril de 1855. A Vila Nova do Príncipe e Santana de Caiteté foi 

elevada à categoria de cidade pela Lei 995, de 12 de outubro de 1867, cujo nome fora 

reduzido a Caiteté10, ora “Princesinha do Sertão”, ora “corte do sertão”. O geografo Theodoro 

                                                           
10 De acordo a memorialista Helena Lima, com a chegada do Banco do Brasil na cidade, na primeira metade do 

século XX, é que o nome fora fixado e oficializado em Caetité. 
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Sampaio, numa de suas expedições pelo interior da Bahia, entre os anos de 1879 e 1880, 

assim descreveu o lugar:  

 

[...] situada no fundo de um vale estreito, a estrada deflete a lés-nordeste, depois a 

nordeste [...] a penetrar a cidade, cujo aspecto é deveras grato ao viajante que vem 

do sertão. Caetité apresenta aos viajantes um aspecto de corte do sertão. Há aqui 

uma boa e culta sociedade muito urbanizada e delicadeza na gente do lugar. (VITOR 

NETO, 2005, p. 12) 

 

  De acordo texto publicado no site do Arquivo Público Municipal de Caetité11, uma 

rica documentação existente no referido lugar dá conta do cotidiano econômico, financeiro da 

cidade no século XIX. Entre ela, pode-se encontrar livros de razão de fazendeiros da região, 

que documentaram os seus negócios e transações de mercadorias e boiadas. Desta forma, 

pode-se constatar também que ao longo do século XIX, Caetité manteve um comércio ativo 

com as cidades da região e com a capital. As relações comerciais sustentavam a economia 

local, ao tempo em que mantiveram o sertão articulado às economias dos centros maiores. O 

comércio de abastecimento de Caetité expandiu-se ainda para o norte de Minas Gerais, onde 

contatos fecundos foram mantidos com intensidade até os anos iniciais do século XX. 

Além da movimentação financeira gerada e ou articulada, daqui saíram, ao longo do 

século XIX, muitos caetiteenses, que fizeram o lugar conhecido e reconhecido no estado/ país. 

Fosse a partir das contribuições políticas e financeiras destinadas ao processo de 

Independência da Bahia em dois de julho de 1823,12 fosse por anônimos que transitavam por 

essas terras levando e trazendo mercadorias, minérios ou boiadas, fosse através de 

representantes políticos e seus atos, como o primeiro governador eleito do Estado da Bahia 

em 1892, o caetiteense Joaquim Manoel Rodrigues Lima representante do partido Liberal na 

cidade ao qual se filiou o Coronel Deocleciano Pires Teixeira13, quando chegou a Caetité, 

                                                           
11 http://www.arquivocaetite.ba.gov.br/ 

12  A data de Dois de Julho de 1823 está para os baianos muito mais que o Sete de Setembro está para o Brasil. 

Ela marca sua independência definitiva em relação a Portugal conseguida a partir de um processo longo de 

batalhas entre tropas baianas e lusitanas que culminaram com a expulsão dos portugueses de Salvador, último 

reduto luso no Brasil. 
13 Deocleciano Pires Teixeira era natural da Fazenda de Nossa do Alívio do Brejo Grande, atual cidade de 

Ituaçu, situada na Chapada Diamantina – Bahia. Era o filho mais velho de uma família comerciante de 

escravos e pedras preciosas. Estudou medicina em Salvador e exatamente aí adquiriu contatos importantes com 

outros filhos da elite baiana. Depois de formado morou em Minas Gerais e Lençóis, onde se casa três vezes 

com três irmãs devido ao seu estado de viuvez e com isso tem sua riqueza aumentada, já que a família de suas 

esposas era também muito rica, incluindo escravos e fazendas de gado à beira do Rio São Francisco. 
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político influente na região e que está extremamente ligado à implantação do Instituto São 

Luiz Gonzaga, objeto específico dessa pesquisa. 

Deocleciano desenvolve negócios diversos, inclusive na política regional e por este 

motivo acaba deixando de lado a medicina. Isso se deu principalmente depois de sua mudança 

para Caetité em 1885. 

De acordo com Aguiar (2011) em dissertação de mestrado sobre a atuação política da 

família Teixeira em Caetité, Deocleciano encontrou na cidade, lugar fértil para alargamento 

da riqueza e do prestígio político, além disso, estratégias como apadrinhamentos, alianças 

políticas, inserção em redes sociais influentes entre outras, foram utilizadas pela família para 

que se mantivesse no poder. Deocleciano foi iniciado na vida política ainda no império, mas 

se manteve como tal até praticamente o fim de sua vida. Isso lhe rendeu não só o título de 

Coronel, mas também tudo o que estava associado a ele politicamente.  

É com estas características, de políticos influentes, de trânsito intenso, de economia 

tradicional, de religiosidade aflorada e instrução cultuada, que Caetité se despede do século 

XIX e chega ao XX “engatinhando” no novo sistema de governo brasileiro – a República, não 

sem divergências políticas que teriam se estendido ao longo da Primeira República. 

A cidade tinha importância urbana e política e, desse seu papel, foi conseguindo 

instrumentos para o exercício de atividades relevantes como serviços de correio e telégrafos, 

era comarca e se preparava para sedia diocese. A esse equipamento burocrático, eclesiástico e 

administrativo, somou-se a contribuição cultural representada, a partir dos derradeiros anos do 

século, pela Escola Normal implantada em 1898. 

              

 Figura 6 - Caetité, vista panorâmica - final da década de 1910. Arquivo Público de Caetité 
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Em Caetité, as famílias davam nome e sobrenome aos partidos políticos: de um lado o 

partido Liberal representado pelos Rodrigues Lima e Teixeira e do outro a oposição 

representada pelos Fragas.  

É conveniente lembrar, entretanto que, o advento da República no Brasil em 1889, não 

pode ser visto da mesma forma nas diferentes regiões do país. As particularidades da Bahia, 

por exemplo, levam-na a resistir contra a implantação do novo regime. De acordo Aguiar 

(2011) o novo regime, na Bahia, teria se iniciado com uma carga de desvantagens políticas se 

comparadas à situação vivenciada no império representada pela pequena representatividade da 

província nos cargos de mais poder e prestígio como nos ministérios por exemplo.  

Enquanto isso, coube à Caetité, dar ao Estado, o primeiro governador eleito da Bahia, 

o Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima. Os nomes diretamente vinculados às fontes de poder 

e prestígio na Capital - os Teixeiras, os Rodrigues Lima, os Tanajuras – montaram na política 

regional, um quartel-general cuja autoridade cobria diversos municípios da região. 

A sugestão deste nome, partiu de Severino Vieira que, urgindo as articulações 

necessárias, dirigiu-se a Deocleciano Pires Teixeira, cuja carreira política já o destacava na 

liderança do sertão.  

Coube a Deocleciano vencer a resistência de Rodrigues Lima, médico afamado em 

toda a região. Ele, Luiz Viana da cidade da Barra no São Francisco e José Gonçalves da 

cidade de Bonfim puseram no processo da eleição a autoridade de suas chefias. Nesse pleito 

os três se elegeram senadores. 

Em Caetité, o partido Liberal sobressai, até por que, logo, seus opositores transladam 

para São Paulo onde passam a se dedicar ao café. Também, parte da população rural da região 

foi intensamente desfalcada pela emigração com destino a São Paulo, especificamente cidades 

como Jaú, São José do Rio Preto e Cravinhos. 

Neste contexto de desavenças políticas e migração para São Paulo, deu-se também o 

conflito entre Deocleciano e novo governador da Bahia, Severino Vieira14 e deste fato teria 

decorrido também o fechamento da Primeira Escola Normal de Caetité que só funcionou de 

1898 a 1903.15 É exatamente o prédio dessa escola que o coronel cede aos Jesuítas em 1912 

para o funcionamento do Instituto São Luiz Gonzaga. 

                                                           
14 De acordo Luís Henrique Dias Tavares, Severino Vieira veio do Partido Conservador do Império e assim 

continua no período republicano, fazendo parte do Partido Republicano Conservador 

15 Caetité recebera com a República duas instituições de ensino de nível médio, a Escola Complementar e a 

Escola Normal, que ilustravam a moldura da cidade mas, em 1904, com o rompimento do governador Severino 
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O rompimento de Deocleciano com Severino Vieira, que governou a Bahia entre 1900 

a 1904 e menos de uma década depois, com José Joaquim Seabra, governador da Bahia entre 

1912 e 1916, representou o seu enfraquecimento na política local dando a intendência da 

cidade, nas primeiras décadas do século XX, à oposição sob o comando do Coronel José 

Antônio Rodrigues Lima conhecido por Coronel Cazuzinha.  

De acordo com o advogado e pesquisador André Koene16, Cazuzinha era o segundo 

filho do capitão Joaquim Manoel Rodrigues Lima. O nome de seu pai se repetiria várias vezes 

na família, a começar por seu irmão mais velho, que veio a ser o primeiro governador eleito 

da Bahia, este fato às vezes nos traz certas dúvidas sobre o “Joaquim” a quem nos referimos. 

Cazuzinha ocupou a intendência municipal por duas vezes: A primeira, de 1896 a 

1903; foi sucedido pelo seu irmão Octacílio Rodrigues Lima (1904-1907), e a segunda no 

período de 1912-1915. 

 

 

Figura 7 - Coronel Cazuzinha, disponível em http://tabernadahistoriavc.com.br/ 

 

                                                                                                                                                                                     
Vieira com seu antecessor Luiz Viana a quem Deocleciano estava ligado por laços de amizade e partidarismo, a  

Escola Normal  foi fechada e em seguida a Escola Complementar. 

16 De acordo André Koene, em matéria escrita no site Caetité Notícias, o Coronel Cazuzinha era um dos chefes 

políticos de Caetité e cidades vizinhas; seu principal opositor era o Deocleciano Teixeira e apesar do parentesco 

com o Barão, Cazuzinha se fez republicano. De seus aliados destacam-se o Coronel José Antônio de Castro 

Tanajura e, dentre os mais jovens, Durval Públio de Castro. 
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Foi com o apoio do então Coronel Cazuzinha, intendente da cidade, que ocorre em 

1912 a abertura de um Colégio ligado à Igreja Presbiteriana de Caetité, quando, missionários 

americanos, sob supervisão do Reverendo Henry John McCall, fundaram a Escola 

Americana para rapazes e moças, anexa à Igreja Presbiteriana, sendo este fato, um motivo 

forte relacionado ao requerimento da presença jesuíta na cidade, como veremos mais adiante. 

 

 

Figura 8 - Colégio Americano de Caetité 

http://tabernadahistoriavc.com.br/escolas-antigas-de-caetite/ 

 

3.1 - A República: A Escola Laica e a Liberdade de Ensino 

 

A instalação de instituições de ensino ligadas a seguimentos religiosos, era possível no 

período republicano mesmo com a indicação à laicização da educação no Brasil. 

Com o iniciar do novo século, com o sistema republicano, com as tendências 

positivistas de progresso, o Brasil passou por uma relativa urbanização e com ela a nova elite 

letrada sentiu a necessidade da escolarização para seus filhos, houve no país certo entusiasmo 

pela educação e algumas reformas ocorreram com o intuito de modernizar o sistema de ensino 

no Brasil, entre elas está a que visava tornar o ensino laico no país: 

 

[...] a Constituição Brasileira de 1891 prevê a separação entre Estado e Igreja; ao 

mesmo tempo, prevê a liberdade de cultos; a liberdade de ensino, desde que na 

conformidade da legislação. Assim, retira-se da Igreja Católica o caráter de parceira 

principal na atividade de educação do Estado Brasileiro. (MENEZES, SANTANA, 

2012, p. 02) 
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O Estado Brasileiro proibiu, desde então, qualquer tipo de parceria pública com 

qualquer grupo religioso; ao mesmo tempo em que dá liberdade de ensino - o que deixa 

brechas para a atuação de ordens religiosas no Brasil, até porque, ele não dá conta de mudar a 

realidade educacional brasileira - a educação não se estendia a todas as localidades e menos 

ainda a toda a população, principalmente em lugares distantes dos grandes centros como é o 

caso de Caetité. “As condições (de oferta) da educação eram bastante limitadas e pouco se 

diferenciavam da época do império, “o Estado delegou aos estados e municípios a 

responsabilidade de organizar as escolas primárias e secundárias” (GUIMARÃES, 2013, 

p.87).  

É neste contexto social e político que instituições educacionais religiosas conseguem 

se instalar em muitos lugares do Brasil, inclusive em Caetité e nesta conjuntura, o Monsenhor 

Luiz17, partidário da oposição liderada pelo Coronel Deocleciano Pires Teixeira e muito bem 

informado sobre o retorno dos Jesuítas à Bahia, solicita ao Arcebispo Dom Jerônymo um 

colégio católico para fazer frente ao partido político do intendente, ao protestantismo e ao 

espiritismo ao mesmo tempo.  

Como visto antes, Dom Jerônymo solicita a presença jesuíta em Caetité a pedido do 

então vigário, o Monsenhor Luiz Pinto Bastos, que justificava seu pedido acerca da fundação 

da escola com base em preocupações de ordem religiosa, uma vez que: 

 

[...] estava preocupado com a implantação de um colégio católico. Importa lembrar 

que, neste contexto, já havia um colégio protestante na cidade, contribuindo para a 

popularização de tal religião; além disso o espiritismo estava ganhando muitos 

adeptos. (GUIMARÃES, 2013, p. 86) 

 

 

Ferdinand Azevedo (1986) fala mais detalhadamente sobre isso e para ele a instalação 

do Instituto São Luiz Gonzaga em Caetité, foi antes de tudo um ato político. As questões 

políticas anteriores a esta data, já citadas, interferiam diretamente na educação local e depois 

na implantação do Instituto São Luiz Gonzaga.  

 

                                                           
17 Luiz Pinto Bastos nasceu na Fazenda Parateca em 1883, foi ordenado padre em 1906 e foi o vigário de 

Palmas de Monte Alto antes de ser transferido para Caetité em 1908. De acordo a memorialista Helena Lima 

Luiz Bastos tinha [...] personalidade forte, foi amado e combatido, mas nunca se omitia, era amigo dos amigos, 

enérgico e autoritário, sua influência foi grande tanto no meio religioso quanto no meio social (SANTOS, 1997, 

p.323). 
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Ligada intimamente à política foi a educação. Por causa da rivalidade partidária ente 

o governador Luis Viana e seu sucessor Severino dos Santos Vieira, a Escola 

Normal, que já funcionava, havia cinco anos foi fechada em 1903. A situação ficou 

mais precária ainda no ano seguinte quando a Escola Complementar também fechou. 

Somente em 1912, quando o missionário presbiteriano John Henryz Mac-Caul 

apareceu, é que Caetité sairia da penúria educacional. O missionário não pedia 

dinheiro mas apoio e o encontrou no Coronel Cazuzinha. (AZEVEDO, 1986, P. 37). 

 

Já para Aguiar (2011) a aliança política entre o Monsenhor Luiz Pinto Bastos e o 

Coronel Deocleciano teria sido outra de suas estratégias políticas pensando num possível 

retorno ao poder local. Polêmicas à parte, o que fica muito claro, é que foi o Monsenhor Luiz 

quem articulou e mobilizou o arcebispo em favor da vinda dos Jesuítas para Caetité. 

O pedido foi analisado pela ordem em fevereiro de 1912 e como resposta ela apresenta 

uma série de razões favoráveis à abertura da nova Missão de educação e de resistência ao 

protestantismo e começam a organizar para a fundação do Colégio. 

Desta maneira, Caetité, contaria, na primeira década do século XX com duas 

instituições de ensino médio, nisso semelhantes, mas de simbolismo bastante antagônico: de 

um lado um colégio jesuíta para rapazes, representando a educação católica de elite e de outro 

lado uma Escola Americana para moças e rapazes – símbolo da educação moderna. De acordo 

texto da Biblioteca Virtual Anísio Teixeira, estaria reservada ao ano de 1912 a transfiguração 

da vida de Caetité numa “primavera escolar”, pois com dois colégios, se reinstalavam na 

cidade um tipo de valorização do estudo, o que bem se enquadrava às condições naturais e à 

vocação civil e política da cidade. 

Por mais que os jesuítas contassem com o apoio do Monsenhor Luiz e do partido 

político do Coronel Deocleciano Teixeira, as dificuldades para a implantação da escola foram 

diversas, a começar pela distância e condições de viagem da Baia (Salvador) até Caetité, que 

demorava mais de dez dias, sendo ela dividida em etapas: De Salvador até a cidade de 

Cachoeira chegava-se de vapor, onde tomava-se o trem de ferro até Machado Portela e o 

restante do trajeto era feito a cavalo ou burro atravessando a temida Serra do Sincorá. Ao 

longo desse percurso haviam muitas paradas para pouso e descanso, necessários para suportar 

as dificuldades da viagem.  

Além das dificuldades da viagem e apesar do apoio recebido, a intendência da cidade 

se mostrava extremamente contrária à instalação e permanência do colégio jesuíta em Caetité. 

Essa interferência fica bem a mostra a partir de fatos simples, como a retirada do mobiliário 

da casa, onde deveria funcionar o Instituto para doação à Escola Americana, sobrando-lhes 

apenas móveis emprestados, o que era bastante aquém das necessidades dos padres e dos 

alunos. É interessante pensar nessas manobras políticas que interferiram na abertura e 
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manutenção dessa escola e ainda interferem na educação como um todo, assim também, como 

teria sido o processo de implantação e o cotidiano dessa instituição depois da sua fixação no 

território, este será o conteúdo do próximo capítulo. 
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4. INSTITUTO SÃO LUIZ GONZAGA: UM COLÉGIO JESUÍTA EM CAETITÉ 

(1912 – 1925). 

 

4.1 - A implantação 

 

Vencidas as dificuldades da viagem de mais de dez dias entre Salvador e Caetité, o 

Padre Sallustio descreve, em carta aos seus superiores, a acolhida dos caetiteenses por ocasião 

da chegada dos primeiros cinco padres que vieram organizar a abertura do Instituto São Luiz 

Gonzaga: 

[...] ao pé do cemitério da cidade esperava-nos a filarmônica, moças vestidas de 

branco com lenços na mão e capelas na cabeça, dois pendões e arcos de verdura e 

cordões de bandeirinhas de papel. Os foguetes estralejavam, a música rompia, os 

lenços agitavam-se, os pendões ecoavam: éra a saudação e o pômo-nos em marcha 

para casa. Foi um enthusiasmo grande, uma grande manifestação, uma manifestação 

sincera de benevolência. Começamos a caminhar os cinco, como se determinara a 

ordem do triunfo, atrás dos músicos e do pendão que seguia o do apostolado ladeado 

de associados; seguiam-nos mais de 300 cavaleiros envolvendo-nos de saudações. 

Junto à portaria o povo aglomerou-se; por fim o Vigário fez um discurso de bem 

vindo. Respondi-lhe como pude, a comoção foi recíproca. (PADRE SALLUSTIO.  

Caetité,03/05/1912. CARTAS EDIFICANTES. Vol. 04, p. 4 e 5) 

 

 Pelos relatos do padre pode-se imaginar como eles foram esperados e como o 

Monsenhor Luiz já havia mobilizado a população católica em torno dessa chegada. 18 O Jornal 

A PENNA, também não se omitiu a este fato, o que nos leva a refletir sobre a proporção e a 

importância deste acontecimento para Caetité: 

 

VIAJANTES 

De volta da Capital do Estado chegou hontem a esta cidade o Ilmo. Revmo. Sr. 

Cônego Luiz Pinto Bastos, a quem apresentamos as nossas visitas de boas vindas. 

Com esse distinto sacerdote chegaram os padres jesuítas que eram aqui esperados 

afim de fundarem um collegio. Vieram os Revmos. Padres João Ilhão (superior), 

Fernando de Macedo e Sallustio dos Santos Motta. Em sua companhia chegaram 

dous Irmãos auxiliares: Joaquim Dias e Joaquim da Fonseca. 

Estamos informados de fontes segura que, até o fim do corrente mez, chegarão mais 

trez padres e dous irmãos auxiliares. 

Dedicam-se esses sacerdotes, os auxiliares à instrução e ao ensino. 

Amigos do Revmo. Sr. Cônego Vigário Luiz Pinto promoveram uma recepção 

festiva aos padres, concorrendo grande número de pessoas da cidade e 

circunvizinhança, grande número de cavaleiros e a confraria do Coração de Jesus. A 

filarmônica – Lyra Caeteteense – deu muito lustro à recepção execultando hinos 

Dobrados, e foram tocados muitos fogos do ar e bombões. Apresentamos as nossas 

                                                           
18 Esta prática era bem comum em Caetité, em várias ocasiões os moradores da cidade faziam este tipo de 

recepção, foi assim também por ocasião da chegada de outras autoridades eclesiais como a do primeiro bispo 

diocesano, Dom Manuel Raimundo de Mello, um pouco mais tarde, no ano de 1915. 
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visitas aos viajantes desejando-lhes feliz viagem. (JORNAL A PENNA, 24/05/1912, 

p. 02). 

 

Entretanto, depois da alegria da chegada e acolhida, iniciam-se os trabalhos 

para a instalação da escola e aí, aparecem as primeiras dificuldades de ordem política, 

física e financeira a serem enfrentadas por eles para a implantação do Instituto São 

Luiz Gonzaga em Caetité. 

Essas dificuldades estavam extremamente relacionadas entre si; os jesuítas se 

encontravam no meio de uma disputa partidária, onde o intendente da cidade, o 

Coronel Cazuzinha, apoia abertamente a Escola Americana ligada à Igreja 

Presbiteriana, lhes dando todo o mobiliário pertencente à antiga Escola normal, 

fechada no ano de 1903, que por sua vez, funcionava no prédio de propriedade do Dr. 

Deocleciano Teixeira, cedido agora, à Companhia de Jesus para o funcionamento do 

Instituto São Luiz. Sobre isso Madureira escreve: 

 

[...] Toda a intervenção oficial da Intendência e dos políticos de Caiteté era em favor 

eschola protestante. Ao saber da chegada dos Padres e da fundação do Instituto São 

Luiz Gonzaga no Edifício da antiga Eschola Normal cedido pelo Exmo. Sr. Dr. 

Diocleciano Pires Teixeira, mandou o intendente retirar da mesma Eschola Normal 

todo o mobiliário escolar, entregando-o ao Collégio Americano [...] 

(MADUREIRA,1929, p.636) 

 

A partir dos relatos, dá-se a entender ser o prédio de propriedade de Deocleciano, mas 

era o poder público municipal quem respondia pelo mobiliário da Escola Normal, fechada há 

quase uma década e sem uso no momento em que se deu a implantação do São Luiz. 

Em consequência dos empecilhos de ordem política vêm os de caráter físico e 

estrutural: os padres tinham uma casa grande, no centro da cidade, adequada ao 

funcionamento de uma escola, entretanto, praticamente nua de mobília, ou seja, sem as 

condições mínimas de funcionamento, sendo que o pouco que havia na casa, era emprestado e 

pertencia, provavelmente, às famílias da comunidade: 

 

[...] Encontraram os padres uma casa mobiliada com móveis emprestados, portanto 

casa vazia, apenas enfeitada. E que casa seria? A casa é grande, escreve um dos seus 

primeiros moradores, mas está por mobilar, e por ora não há com que o possamos 

fazer. Havia cinco canapés, três mesitas de réles madeira, cinco cadeiras de couro, 

quatro ou cinco de palhinha, uma bacia grande de folha, um banco de pau e uma 

acha meio queimada na lareira. Eis o mobiliário completo. As camas tinham só 

coberta e um lençol; mas tudo isto era emprestado [...] (FOULQUIER, 1940, p. 64). 

 

De acordo os relatos do padre ficam nítidas as primeiras dificuldades a serem 

enfrentadas, como dito antes: políticas, financeiras e por conseguinte estruturais.  
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Foulquier (1940), traz na sua fala sobre o assunto, um certo tom de desilusão em 

relação à situação acima descrita: 

 

[...] Bem parecia certo que as promessas feitas na Baia para o agasalho e conforto 

dos Padres tinham ficado do outro lado da Serra do Sincorá. Não terminaram a 

viagem, não chegaram a Caeteté. Por isso os Padres tiveram que aguentar as 

privações dos princípios, por ter essa casa começado com tão generosas promessas e 

escassos recursos. Em tudo o dedo mal da política. [...] (FOULQUIER, 1940, p. 64). 

 

A partir desta exposição, percebe-se que, possivelmente, os padres e irmãos não 

imaginavam o tamanho e a natureza das dificuldades a serem enfrentadas em Caetité devido 

às promessas feitas, não se sabe por quem, junto à solicitação de abertura de um colégio da 

ordem no sertão e por isso mesmo ele até trata a situação com certa ironia ao mencionar que 

essas promessas haviam perdido força e ficado do outro lado da Serra do Sincorá, uma alusão, 

à parte mais alta e de relevo mais acidentado e portanto, mais difícil e perigoso, enfrentado na 

viagem da capital até Caetité. 

Entretanto, apesar dos obstáculos encontrados, de acordo Madureira (1929) e segundo 

as informações deixadas pelo Padre Luiz Gonzaga Beacher na documentação encontrada, os 

jesuítas, conseguiram organizar a abertura do Instituto São Luiz Gonzaga em maio de 1912, 

apesar de que só deveria começar a funcionar regularmente a partir de julho como informa o 

Jornal A PENNA a pedido do superior da casa o Padre João Ilhão: 

 

COLLEGIO 

Visitando-nos, pede-nos o Revmo. Padre João Ilhão que destas linhas façamos 

público que, tendo surgido dificuldades insuperáveis para a abertura do Instituto São 

Luiz Gonzaga n’esta cidade a 1º de julho próximo, será ele aberto a 16 do mesmo 

mez, definitivamente. Pede-nos mais que façamos constar que a idade máxima para 

admissão de alunos internos é de 15 annos. Gostosos satisfazemos o pedido do 

ilustrado sacerdote, chamando atenção do leitor para as linhas acima. (JORNAL A 

PENNA, 21/06/ 1912, p. 03). 

 

 

Esta foi a forma encontrada para mobilizar os possíveis alunos do instituto que por 

ventura morassem em Caetité e nas outras cidades da região, assim como, direcionar o 

público alvo destinado a este estabelecimento de ensino antes mesmo de sua abertura. 
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4.2 - A Abertura do Colégio: da matrícula às normas de funcionamento. 

 

O jornal A PENNA do dia sete de junho de 1912, portanto, antes da abertura oficial do 

colégio, traz uma matéria importante sobre o colégio intitulada “PROGRAMA DO 

INSTITUTO SÃO LUIZ GONZAGA DE CAETITÉ” e discorre sobre os objetivos e as 

diretrizes de funcionamento da escola e de certa forma chamando atenção dos possíveis 

interessados pela matrícula, bem como para as normas de funcionamento e os investimentos 

financeiros necessários: 

 

I. O Instituto São Luiz Gonzaga tem por fim a educação literária, civil e religiosa da 

mocidade. 

II. O ensino, que terá uma função sobretudo prática, abrange as matérias do curso 

preliminar primário e de coisas, e de um curso noturno de línguas. 

III durará o anno lectivo dez meses, a principiar no mês de Março; seguir-so-ão dois 

meses de férias, que todos deverão passar fora do Instituto. 

São considerados dias feriados todas as festas nacionais. 

Haverá quatro horas diárias de aula – das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. 

(JORNAL A PENNA, 07/06/ 1912, p. 02). 

 

É interessante observar como eles deixam claros os objetivos a serem alcançados: a 

formação civil, ao mesmo em tempo que, intelectual e religiosa a ser dada à “mocidade”, 

assim como o público alvo a ser atingido. 

A formação educacional a ser oferecida pela escola, deveria seguir os preceitos e os 

objetivos da Educação Inaciana que visava uma “Educação de excelência” e a formação de 

líderes. 

Para a Companhia, a busca pela excelência se dá num contexto amplo de “excelência 

humana” determinada pelas circunstâncias de lugares e pessoas, pautada na formação integral 

do indivíduo dentro da comunidade, sem esquecer a dimensão religiosa que perpassa toda a 

educação e o diálogo entre a fé e a cultura; além disso, 

 

[...] os centros educativos da Companhia ajudam seus estudantes a desenvolver suas 

qualidades mentais e afetivas que os capacitem – em qualquer situação que venha a 

ter na vida – para trabalhar com os outros para o bem de todos no serviço do Reino 

de Deus. (COLEÇÃO EDUCAÇÃO S. J. 1987, p. 38). 

 

É importante ainda destacar o nível “preliminar” dos ensinamentos a serem 

ministrados ali e ainda o curso noturno. Percebe-se que o Colégio abre suas portas, 

inicialmente, sem muitas pretensões de cursos, esta, poderia ser uma estratégia para que os 

alunos que começassem seus estudos aí e seguissem para completá-los no Antônio Vieira na 
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cidade de Salvador, ou ainda poderia ser devido às dificuldades de implantação, a necessidade 

de mais professores ou até mesmo de público alvo para estudos mais avançados. 

A matéria do jornal segue com outros diretrizes: 

 

[...] IV. Insubordinação, irreligiosidade e imoralidade são motivos para expulsão. 

Toda a falta de assistência às aulas e actos escolares deve ser justificada por escripto 

por pessoa encarregada do alunno. 

V. não se admite alunno algum antes dos sete anos de idade. 

VI. embora a Direcção não tome a responsabilidade dos actos dos alunos praticados 

fora desta casa, reserva-se contudo o direito de zelar o seu bom nome. 

VII. cada alunno deverá ter nessa cidade, na falta dos pais, pessoa a qual se 

responsabilize por tudo, e a quem se possa recorrer. [...] (JORNAL A PENNA, 

07/06/1912, p. 02). 

 

Essa parte da matéria traz as diretrizes de cunho normativo acerca da presença e 

permanência dos alunos da escola, assim como, deixa exposto um certo “código de posturas” 

toleráveis ou não dentro da instituição assim como fora dela apesar de este não ser de 

responsabilidade dos padres.  

  O texto do jornal segue falando de outro aspecto interessante devido ao fato de a 

instituição ser particular e com regime de externato e internato para meninos: 

 

[...] VII. A contribuição mensal que deverá ser paga toda adiantadamente, embora 

algum alunno se retire antes do fim de uma prestação, será de 5$000 réis para os 

externos e de 45$000 réis para os internos devendo estes além disso entregar, só na 

ocasião da entrada, 10$000 réis de matrícula e o 20$000 réis do jóia a qual lhes dá 

direito de uso do leito, lavatório e talher enquanto estiverem no Instituto. O custeio 

do curso de línguas dependerá de contracto especial. 

N. B. a) Poderá fazer-se um abatimento de 25% no caso de se acharem internados 

aqui dois irmão e de 50% quando forem mais. 

b) na pensão anual não fica comprehendida a despesa dos livros, artigos de 

escritório, concertos e lavagem de roupas, pharmácia e médico. [...] (JORNAL A 

PENNA, 07/06/ 1912, p. 02). 

 

 

Estes eram os valores praticados pelo Instituto para os alunos internos e externos. Essa 

informação foi reforçada por Madureira (1929) que, além de falar sobre os valores da 

anuidade, acrescenta ainda a existência de muitos alunos que estudavam no Instituto 

gratuitamente e dos descontos dados às famílias que tinham mais de um aluno.  

Essa informação acerca dos valores das mensalidades nos deixa várias curiosidades: 

Quanto valia os 45$000 reis cobrados pela anuidade dos internos? O que seria possível 

adquirir com este valor para estabelecermos uma comparação?  

A partir de listas de compra de venda das fazendas locais no ano de 1912, existentes 

no Arquivo Público de Caetité, foi possível constatar que este era mais ou menos o valor de 

uma vaca de médio porte na região. Isso nos leva a crer que o valor estabelecido pela escola 
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não era tão alto para o padrão das famílias de classe média e alta da região. Madureira (1929, 

p. 636) diz até que as “pensões do Instituto São Luiz eram excessivamente módicas”, sem 

contar os abatimentos nos valores quando se tinham irmãos e os alunos que estudavam 

gratuitamente na escola, isso, certamente ampliava o acesso de mais alunos à instrução. 

Enfim, essa era a forma que o colégio tinha de manter-se funcionando dentro dos 

padrões estabelecidos e mesmo praticando valores relativamente baixos, ainda excluía da 

escola os meninos cujas famílias não tivesse as condições de arcar com a despesa total, pois 

além dos valores descritos acima, que correspondiam ao pagamento da matrícula e 

mensalidades dos externos e dos internos, ainda acrescentava-se às despesas destes últimos o 

enxoval individual para o uso diário durante a permanência destes no colégio: 

 

[...] IX. O enxoval dos internos compõe-se dos seguintes objetos: 

4 lençois; 2 cobertas; 1 cobertor de lã; 4 fronhas; 6 camisas de cor; 2 camisas de 

dormir ou chambres; 4 ceroulas; 6 pares de meias; 6 lenços brancos; 6 lenços de cor; 

3 toalhas de rosto; 2 toalhas de banho; 2 guardanapos; 3 uniformes para casa; 2 fatos 

de passeio: um branco e outro de casemira; 1 par de botinas de couro para sair; 2 

pares de calçado para casa;1 saco para a roupa servida 

N. B. a) a roupa de cada alunno deve ser marcada com o número previamente 

designado. 

b) os objetos de limpeza que cada um deve possuir: escova, pente, tesoura, sabão e 

espelho, podem para maior comodidade, ser fornecidos pelo Instituto, com 

autorização dos pais ou de seu representantes. 

c) o Instituto não se responsabiliza pelo pagamento ou fiscalização de qualquer 

objeto confiado a pessoas extranhas, ou que não tenham sido entregues ao 

thesourero. [...] (JORNAL A PENNA, 07/06/ 1912, p. 02). 

 

 

A lista de objetos do enxoval fala muito sobre como era a rotina e organização da 

escola para os alunos internos bem como sobre os cuidados a serem tomados com os objetos 

pessoais dos meninos e ao finalizar a matéria, fica claro, a possibilidade de os alunos iniciados 

no Luiz Gonzaga seguirem para o Antônio Vieira em Salvador: 

 

[...] X. os alunos, que obtiveram diplomas de aprovação neste Instituto, poderão 

mediante a apresentação do mesmo, transitar para a classe imediatamente superior 

em qualquer curso do Collegio Antônio Vieira, com sede na Bahia. [...] (JORNAL A 

PENNA, 07/06/ 1912, p. 02). 

 

Depois de feita uma mobilização em torno da abertura e das diretrizes de 

funcionamento por meio do Jornal A PENNA19, o colégio para meninos intitulado São Luiz 

Gonzaga começou a funcionar regularmente em 16 de julho de 1912 com cinco padres, neste 

                                                           
19 É bom lembrar que, apesar de um jornal escrito não ser acessível a toda a população por muitas questões, o 

Jornal A PENNA circulava não só por Caetité mas também nas cidades circunvizinhas fazendo com que as 

notícias da cidade extrapolasse os limites do município o que poderia trazer ao Instituto alunos de toda a região. 
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caso, professores e quatro irmãos coadjutores que auxiliavam nas atividades pedagógicas e 

também nas outras atividades de organização e manutenção da casa. 

As informações como os nomes e as atividades que cada um desenvolvia na casa e na 

escola foram encontradas nos “Catalogus Missionis Brasiliae Septentrionalis – Proviciae 

Lusitane dispersae - 1912”; ou seja, nos Catálogos da Missão Brasileira Setentrional da 

Província Lusitana dispersa. Estas publicações eram atualizadas anualmente e mostravam um 

panorama geral das casas de missão da Companhia de Jesus no mundo inteiro, inclusive da 

Missão Lusitana dispersa que é o caso desta que atuava em Caetité.  

 

 

(Catalogus Missionis Brasiliae Septentrionalis – Proviciae Lusitane dispersae – 1912, p. 08) 
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Apesar da existência dessas informações, sua leitura é difícil, pois além de virem de 

forma abreviada, elas foram escritas em latim antigo, isso dificulta ainda mais a compreensão, 

existem ainda, termos muito específicos usados pela Companhia e por isso mesmo, pouco 

inteligíveis pelos que não fazem parte desse universo.  

Apesar de se constituir fonte rica de informações sobre o cotidiano do Instituto São 

Luiz e sobre a Casa de Missão, este texto não contempla todas as informações trazidas por 

estes catálogos, mas algumas, onde foi possível, tradução e compreensão. 

 

4.3 – O “Instituto” e seus primeiros alunos 

 

Em se tratando dos alunos, neste primeiro ano, eram dezoito matriculados nos níveis 

elementar e ginasial, contando os internos e externos entre os quais estavam os filhos do 

próprio Coronel Deocleciano. Ainda segundo Madureira (1929), pelas suas limitações, as 

matérias de ensino se resumiam a três cursos de instrução primária e aos três primeiros anos 

do curso Gynasial mas, mesmo assim, para Foulquier (1940), deveria ser considerado superior 

ao que já existia na cidade: 

 

O nome não era fator inútil para a empresa, Colégio era dos Protestantes, Instituto 

devia ser algo superior – era dos Jesuítas – era de São Luiz de Gonzaga – um 

fidalgo, um nobre – que montava casa na corte do sertão, na cidade-princeza de 

Caeteté. (FOULQUIER, 1940, p. 64). 

 

De acordo o dicionário da língua portuguesa20 a palavra Instituto significa norma, 

regra, modo de viver; Coisa instituída; Sociedade científica, artística ou literária ou ainda 

nome dado a certos estabelecimentos de pesquisa científica, de ensino. Assim, mediante os 

princípios expostos nas fontes sobre essa instituição, a nomenclatura “Instituto” foi bastante 

apropriada aos objetivos do São Luiz independente de ser ou não superior ao Colégio 

Americanos dos protestantes. 

Na fala de Fouquier transparece certa rivalidade entre os católicos e protestantes de 

Caetité que, a essa altura, já havia contagiado os padres portugueses que fariam deste lugar a 

sua casa por alguns anos, não esquecendo ainda que esta disputa teria sido a grande 

impulsionadora da vinda desses Jesuítas para a cidade. 

 

                                                           
20 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=instituto 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=instituto
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=instituto
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4.4  - Do cotidiano da escola aos métodos utilizados 

 

A documentação encontrada não fala muito sobre o cotidiano do colégio no segundo 

semestre de 1912. Talvez porque o Instituto ainda estivesse se organizando ou porque 

contasse com poucos alunos. 

A pequena quantidade de alunos da escola só começou a aumentar a partir de 1913, 

quando os padres já se encontravam estabelecidos e com uma estrutura um pouco melhor para 

receber os internos e externos. De acordo Madureira (1929), de 1912 para 1913, o número de 

internos passou de 08 para 18 e de externos de 10 para 13. Apesar de ainda pequeno, este 

número quase dobrou em relação ao ano anterior, de implantação do Instituto e isso, de certa 

maneira, servia de motivação à continuidade do trabalho dos Jesuítas em Caetité e para se 

divulgar mais sobre as atividades desenvolvidas por ele. 

A partir do ano de 1913, o Jornal A PENNA21, começa a trazer algumas informações 

sobre o cotidiano da escola como a abertura e encerramento das aulas, premiações, resultados 

finais, como também sobre o currículo, discriminando, por exemplo, os componentes que 

eram trabalhados, suas respectivas cargas horárias, nos dando uma ideia do funcionamento 

dos cursos oferecidos e suas prioridades pedagógicas: 

 

Collegio S. Luiz 

De posse de informações de fonte certa, pois foram-nos fornecidas pelo Ver. Padre Mestre Vlelltendent, 

podemos informar ao leitor qual o horário d’este Instituto. É o seguinte durante cada semana: 

             1º anno        Curso gynasial    Curso complementar 

Francez 4 horas 4 horas 

Portuguez 4 horas 4 horas 

Arithimética 4 horas 4 horas 

Geographia 3 horas 2 horas 

Calligraphia 1 hora 2 horas 

Lições de Cousas 1 hora 1 hora 

Religião 1 hora 1 hora 

Inglez 2 horas História - 2 horas 

Fonte: Jornal A PENNA, 28 de fevereiro de 1913. 

                                                           
21 O Jornal A PENNA, era muito utilizado como meio de comunicação do Instituto, não se sabe se essa 

comunicação era paga ou se o Jornal era “simpático” à necessidade do Instituto de se comunicar com toda a 

região onde havia muitos assinantes. 
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Segundo esta disposição e distribuição de carga horária, é bem visível, a preocupação 

da escola com a área das Ciências Humanas e de Linguagens. Os alunos estudavam duas 

línguas estrangeiras a partir do 1º ano ginasial, e apesar de não se fazerem ausentes, as 

ciências exatas tinham carga horária bem menor. 

O quadro também nos traz uma ideia sobre alguns dos cursos oferecidos: ginasial e o 

complementar e era neste primeiro que os jesuítas mais encontravam problemas sendo, 

importante observar que o Instituto não chegou a oferecer o terceiro ano do curso ginasial 

durante toda a sua existência, por motivos explicados por Madureira: 

 

A vista da situação do collegio, foram limitadas as matérias de ensino a três cursos 

de instrução primária e aos três primeiros anos do Curso Gymnasial. Verificando-se, 

porém, que eram insuperáveis as difficuldades para obter bancas examinadoras no 

Collegio, suprimiu-se, desde 1918 o 3º anno gymnasial e deu-se aos dois primeiros 

anos uma feição mais prática e apropriada aos filhos do sertão, junctando-se ao 

ensino das matérias ordinárias os principaes elementos para o conhecimento das 

sciencias naturaes e da agricultura. (MADUREIRA, 1929, P. 634) 

 

Nesta fala, Madureira ainda toca numa possível adequação dos componentes 

curriculares apontados por A PENNA, acima, ele aponta a necessidade dessa adequação 

curricular com base na própria realidade do sertão em que se faziam necessários, 

conhecimentos de ordem prática, de agricultura e de ciências naturais, sem, portanto, abrir 

mão das matérias ordinárias: as ciências humanas e as línguas. 

Mesmo apresentando particularidades, a organização curricular do Instituto estava 

baseada na estrutura indicada pela Ratio Studiorum22, de acordo com esse documento, eram 

previstos:  

[...] seis anos de studia inferiora, divididos em cinco cursos (três de gramática, um 

de humanidades ou poesia, um de retórica); um triênio de studia superiora de 

filosofia (lógica, física, ética), um ano de metafísica, matemática superior, psicologia 

e fisiologia. [...] (MANACORDA, 2010, p. 248).  
 

Em se tratando do ensino de línguas, é interessante mencionar que o Instituto oferecia 

um curso separado para os adultos da cidade, conforme anúncio publicado no mesmo Jornal A 

PENNA. 

 

                                                           
22 De acordo Manuela Pereira de Sousa – PPGE – UNINOVE, Ratio Studiorum é o plano de estudos da 

Companhia de Jesus, que organizava e regia a atividade nos estabelecimentos de ensino, era composto por regras 

e prescrições próprias. De acordo com Manacorda, esse plano regulamentou rigorosamente todo o sistema 

escolástico jesuítico: a organização em classes, os horários, os programas e a disciplina. (MANACORDA, 2010, 

p. 248) e tinha por objetivo a formação do homem perfeito, do bom cristão. 
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Collegio S. Luiz Gonzaga 

 

Aviso 

 

A direção deste estabelecimento de instrução avisa que abrirá no dia 1º de maio 

próximo vendouro o curso de francez para adultos. Quem pretender utilizar-se d’este 

curso deve declara-o ao diretor até o dia 16 do corrente mez de abril para que haja 

tempo de fazer a requisição dos livros. (A PENNA, 11/04/1913, p. 04) 

 

Não se sabe sobre o número de matrículas neste curso noturno no ano de 1913 e muito 

menos se ele perdurou nos anos seguintes. Foram encontradas algumas informações sobre este 

curso nos anos de 1913 e 1918. Assim pode-se falar apenas, da abertura de turma para o 

estudo de línguas e não da sua rotina, além do curso elementar e do gynasial que possuía nove 

alunos sendo seis residentes em Caetité e três internos vindos de outras cidades como relata 

matéria do Jornal A PENNA de 28 de março de 1913: 

 

Collegio S. Luiz 

Este bem montado estabelecimento que abriu-se em n’esta cidade e dispõe de um 

optimo pessoal docente sob a direção do Revmo. Padre Mestre João Ilhão já conta, 

segundo nos informou o Ver. Padre Mestre Luiz Gonzaga Dialer, além dos 

discípulos do outro curso, os seguintes do curso gynasial: 

Adalberto T. de Lacerda de Caeteté - externo 

Alarleo ??? Marinho de Castro de Machado Portela - externo 

Anísio Spínola Teixeira de Caeteté – externo 

Antônio Meira Tanajura de V. Velha – interno 

Azarias Baptista Neves de Canabrava – interno 

Cyro Publio de Britto, de Caeteté - externo 

Jayme Nery da Silva de Caeteté – externo 

Luiz Dias Laranjeira, de Mamonas – interno 

Tlimone??? Prisco da Silva de Caeteté - externo 

Sendo ainda incipiente o Instituto, já conta entretanto com bons elementos e espera 

muitos discípulos desta zona. São muito recomendáveis os methodos adoptados ali e 

os padres dispõem de um optimo estabelecimento e muito mobiliário para 

acomodações de internos. (A PENNA 28/03/1913 p. 02) 

 

Alguns aspectos significativos são trazidos pela matéria, o primeiro se refere ao fato 

de o jornal enfatizar que, apesar de o Instituto ser muito recente possuía infraestrutura 

adequada para a acomodação dos internos, isso nos leva a crer que as dificuldades enfrentadas 

no início, no que diz respeito ao mobiliário, já haviam sido resolvidas e um segundo ponto é a 

forma como se fala sobre os “bons elementos”, entendendo-se como as características trazidas 

pela escola perpassando pelos métodos adotados como sendo “muito recomendados”. 

   Estes métodos de ensino, padronizados em todas as escolas da Companhia de Jesus, 

também traziam características da Rátio Studiorum que corresponde ao: 

 

Plano de Ensino dos colégios jesuítas, é um manual para ajudar os professores e 

administradores na marcha diária do colégio. Contém uma série de “regras” ou 
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diretrizes práticas que tratam de assuntos como a direção geral do colégio, a 

formação e a distribuição dos professores, os programas ou os métodos de ensino. 

Como parte IV das Constituições, não é tanto uma obra original, como coletânea dos 

métodos educativos mais eficazes do tempo, provados e adaptados às finalidades dos 

colégios jesuítas. (EDUCAÇÃO S. J. 1987 p. 64). 

 

 

Neste sentido, uma questão se coloca: A Companhia de Jesus fora expulsa de Portugal 

e de todas as suas colônias, no século XVIII, pelo Marquês de Pombal por que, para ele, o 

ensino jesuítico não atendia às exigências de uma sociedade em transformação, Pombal 

atribuiu à Companhia de Jesus todos os males da educação, fosse na metrópole ou nas 

colônias e agora, quase dois séculos depois a “Sociedade Caetiteense” destaca os “bons 

elementos” desse ensino e  os métodos como “recomendados”, assim, é muito provável que, 

pelas necessidades do “mundo moderno” e pelas particularidades de um colégio localizado no 

sertão, muitos tenham sido adaptados à realidade local, como citado acima, e mesclados à 

base metodológica do Ensino Intuitivo (Lição de coisas) que tem sua origem em Rosseau, 

enquanto seu entendimento e aplicação foi teorizado no século XIX por Pestalozzi, e 

sistematizado por Comenius. No Brasil, 

 

[...] a introdução do método intuitivo ocorreu inicialmente por algumas escolas 

particulares, sendo apresentado como inovador. O discurso político e educacional 

produzido nessa época estabeleceu relação com as propostas de inovação 

metodológica e a difusão do ideário liberal republicano, destacando-se a utilização 

das “lições de coisas” ou método intuitivo como estratégia de intervenção na sala de 

aula, o lócus específico da instrução e da mudança das práticas pedagógicas, 

adequado à escola e ao projeto político modernizador. (REMER, STENTZLER, 

2009, p. 6335). 

 

 

Aqui, teve um defensor comprometido, Ruy Barbosa, que defendia a modernização da 

educação no país e para isso considerava necessário novos padrões intelectuais com sua 

origem em novas concepções de conhecimento. Além disso: 

 

Nos seus Pareceres as “Lições de Coisas” foram ressaltadas como elemento 

primordial para a renovação da escola primária, como o único método capaz de 

triunfar sobre os métodos verbalistas e a rotina pedagógica predominante nas escolas 

de seu tempo. (REMER, STENTZLER, 2009, p. 6337) 

 

 

A lição de coisas era um dos componentes do currículo do Instituto desde 1913 e 

acredita-se que daí venham as atividades extra classe realizadas pelos alunos como por 

exemplo aulas de campo e visitas citadas pelo Jornal, até porque uma delas se deu à tipografia 

do próprio jornal em março de 1917, quando todos os cinquenta e cinco alunos da escola 
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estiveram presentes na “tenda de trabalho” de APENNA que fez questão de noticiar o fato e 

deixar registrado o nome de todos os alunos presentes neste dia. 

A metodologia adotada pelo plano de estudos dos jesuítas mostrava-se ampla e 

diversificada. Segundo o França (1952), o método utilizado pela Ratio Studiorum é ativo, em 

um processo de colaboração entre os professores e os alunos. A premiação por mérito era 

incentivada pelos jesuítas e os castigos físicos só eram utilizados em última situação; “Os 

jesuítas não eram amigos dos castigos corporais. Não os suprimiram de todo, mas alistaram-se 

decididamente entre os quais mais contribuíram para suavizar a disciplina.” (FRANÇA, 1952, 

p. 60).  

Ele também expõe, com muita ênfase, aspectos relevantes da pedagogia jesuítica: a 

preleção, onde se aborda um texto etimológica, gramatical, literária e historicamente; estudos 

privativos e grupais com exercícios escritos, pesquisas, heterocorreções; a emulação, debates, 

desafios, disputas, exposição de trabalhos, premiações, a memorização, a rígida formação 

moral e religiosa, com exortações em público ou em particular; eram valores a vigilância 

contínua, concentração e perseverança nos estudos, domínio e controle das emoções, firmeza 

de caráter, sobriedade, obediência irrestrita aos superiores, práticas sacramentais frequentes, 

aulas específicas de aprofundamento da doutrina católica 

Dentre as práticas metodológicas citadas, muitas eram utilizadas pelos padres e irmãos 

do Instituto em Caetité, as mais registradas e descritas nas fontes pesquisadas foram sem 

dúvidas a distribuição de prêmio que ocorriam no fim do ano letivo. 

 No ano de 1913, não se sabe por que ela não ocorreu, ficando para o início das aulas 

de 1914, conforme pequena nota divulgada na edição de A PENNA de 05 de dezembro de 

1913: 

Collegio S. Luiz 

 

A solene distribuição de prêmios escolares do presente curso se realizará nos 

princípios do anno letivo de 1914. Pede-se nos Exmo. Pais que desejam matricular 

os seus filhos no Collégio no anno letivo a fineza de previnirem o Director do 

Collégio até no dia 15 de janeiro.  

A reabertura das aulas terá logar no dia 5 de fevereiro ficando desvantajados nas 

notas e classificações os alunos que não entrarem nessa época. (Jornal A PENNA de 

05/12/1913 P. 06) 

 

Praticamente todas as premiações anuais foram registradas pelo jornal,23 a começar 

desta de 1913 que ocorreu em 18 de maio de 1914 e nos anos seguintes. 

                                                           
23 O jornal A PENNA, era o meio formal de divulgação das atividades e notícias da escola, sendo uma das 

principais fontes de pesquisa utilizadas na execução deste trabalho, ele, de fato ele é bem presente nos 

acontecimentos da escola 
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A prática da “premiação” era muito indicada pela Rátio Studiorum, e ocorria sempre 

ao fim de cada período letivo; este era sem dúvidas momento de solenidade para os alunos, 

suas famílias, para os padres e para a comunidade, dado a sua importância, o jornal A PENNA 

sempre era convidado e registrava detalhadamente o evento.   

Como as informações contidas nas solenidades de premiação destacam muito mais que 

os prêmios entregues, elas foram amplamente utilizadas neste trabalho, pois revelam muito da 

cultura escolar e do lugar a exemplo desta premiação ocorrida no final do ano letivo de 1915: 

 

 

Solemne Premeação 

 

COLLEGIO S. LUIZ GONZAGA 

 

Gentilmente convidados, assistimos com um prazer inexpressível a solemne 

distribuição de prêmios e encerro do anno letivo no Instituto s. Luiz Gonzaga, desta 

Cidade, hábil e proficientemente dirigido pelos padres jesuítas. Trouxemos d’alli a 

melhor impressão pela ordem, disciplina e resultados colhidos. 

Às duas horas da tarde de 28 do passado regorgitava o salão do que mais selecto há 

em nossa modesta sociedade, pela posição como pelas qualidades morais e 

intelectuais. Foram distribuídos convites a todas as classes que brilham, não só pela 

opulência mas pela pureza de sentimento, e figuravam ali Exmas. Senhoras, 

Senhoritas, cavalheiros e crianças. O salão estava ornado de flores naturaes, vasos 

com plantas, trophêos, palmas e escudos com dizeres ou desenhos alusivos à festa, 

encarada pelo seu lado cívico, moral e progressista. Em um estrado assentava-se o 

Padre Superior das Missões João Baptista Gonçalves ladeando pelo Superior do 

Collegio, Revmo. Padre Luiz Beacher e pelo Revmo. Padre Nicephoro Moraes, 

nosso conterrâneo. À sua esquerda a banca da distribuição confiada no Revmo, 

Padre José Gonçalves e à direita a tribunna. Estava presente a phylarmonica Lyra 

Caetetéense sob a regência do Prof. Guilhermino Dantas e uma orchestra regida pelo 

Revmo. Padre Monteiro. (A PENNA, 05/12/1915, p. 02) 

 

 

A narrativa deixa visível os ares de festividade dados ao evento. O salão nobre era 

preparado para uma verdadeira solenidade, um evento social local, as flores e plantas 

contribuíam para isso, os escudos e dizeres completavam os ornamentos dando o caráter 

cívico que eles tanto faziam questão de incentivar, enquanto, a filarmônica e orquestra 

contribuíam para um ambiente alegre e festivo. O trecho, ainda chama atenção dos leitores 

acerca das pessoas presentes ali, eram familiares dos alunos, padres jesuítas que moravam na 

cidade e o próprio superior da missão que passava uma curta temporada em Caetité para 

conhecer e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela casa de missão e fora incumbido, 

como veremos adiante, de fazer o discurso do dia.  

A cerimônia e distribuição dos prêmios era feita por etapas e todas elas contavam com 

um número apresentado pelos alunos. Este era o momento de eles demonstrarem o que 
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aprenderam na escola em relação às matérias estudadas como também, os valores e padrões 

de comportamento e postura ensinados. 

 

 

[...] Começou a função pelo hynno do Instituto, entoado pelos alunos e 

acompanhado pela banda, seguindo “Duas palavras” bem acabado discurso 

composto e lido pelo alunno Alarico de Castro, sendo enthusiasticamente aplaudido 

esses dois números, seguiu-se a distribuição dos prêmios por comportamento e 

instrução religiosa. Depois executou a banda um lindo Quarteto de Damazio e os 

alunos Azarias B.  Neves e Jacintho M. da Silveira recitaram; o primeiro a linda 

poesia em latim “Ad juvenis gloriam appentantes” e o segundo a poesia “O meu 

dever” animando a todos estes números circunstantes com enthusiamo. [...] (A 

PENNA, 05/12/1915, p. 02). 

 

 

É interessante neste trecho, observar a informação de que o Instituto possuía um hino e 

que a banda o conhecia. Apesar dessa informação, não foi encontrado mais nada que falasse 

dele, nem a letra e nem a partitura da melodia ou parte instrumental desse hino. 

Mais duas informações aqui chamam atenção: a primeira diz respeito ao discurso 

composto e lido pelos próprios alunos; isso reforça a ideia da educação jesuíta que valoriza a 

retórica para a formação de líderes. A segunda, diz respeito aos primeiro prêmios entregues – 

bom comportamento e instrução religiosa, essa informação fortalece a ideia de educação 

baseada na disciplina e nos valores religiosos católicos, apesar de estarmos numa república 

laica. Afinal, como diz França, (1952), assegurar a defesa do ensino e da difusão da religião 

católica e, encaminhar os homens ao seu destino – salvar o homem e glorificar a Deus, era 

uma prioridade de qualquer escola da ordem.  

Sobre isso, França (1952), ainda complementa que a educação jesuíta deveria 

possibilitar que o homem utilizasse os recursos existentes para as exigências da vida; 

contribuir para a elaboração de leis e da boa administração pública, dar à natureza racional do 

homem o esplendor, a perfeição e a magnitude inerentes a ela;  

E a cerimônia de premiação segue: 

 

 

[...] Deu-se a segunda distribuição de prêmios, de Portuguez, Francez, Latim e 

Inglez seguindo-se a “Rapsódia Rylariana” executada belissimamente pela banda e 

com prolongados aplausos. Os inteligentes alunos Azarias Neves e Luiz Dias 

Laranjeira, com optima dicção franceza exibiram a cena 4ª do 2º acto do “Polyeucte 

de Cornelle”, diallogo entre Polyencte e Nearque colhendo merecidas palmas. 

Cantaram depois os alunos acompanhados a harmônio, o lindo e comovente trecho 

“Os órfãos” sendo muito aplaudidos e o alunno Mario Soares recitou com 

desempenho a poesia em inglez “To my teacher” que foi acolhida com agrado e 

muitas palmas. A banda executou em seguida, Muiyo victoriada a lla plantada Yayá 

da composição do maestrino Ramos Neco. [...] (A PENNA, 05/12/1915, p. 02). 
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A entrega dos prêmios referentes às línguas, assim como participação dos alunos, 

recitando com boa desenvoltura, poesias em várias delas, reforça-se a vocação da escola em 

relação à oratória e a valorização dos clássicos, além disso, confirma a presença das quatro 

línguas entre os componentes curriculares ministrados no Instituto e mais ainda o domínio dos 

alunos sobre elas, o que, pela matéria do jornal, deixava os padres e familiares muito 

envaidecidos e entusiasmados 

 

 

[...] Em terceiro lugar foram distribuídos os prêmios de Mathemáthica, Geographia e 

História e Sciencias naturaes sendo em seguida cantada em coro pelos alunos com 

acompanhamento da orchestra a alegre poesia “Vivam as férias” que ao terminar 

teve muitas palmas. Recitou em seguida, sendo muito aplaudido, o alunno Nelson 

Spínola Teixeira inglesa “Be Brave and good” seguindo-se-lhe na tribuna o 

inteligente Jacintho M. da Silveira com a recitação de uma bonita poesia em 

portuguez a qual arrancou aplausos. A banda executou a Grande Valsa “Maria 

Regina” composição do Maestro Guilhermino Dantas que foi victoriado. 

A quarta distribuição de prêmios foi em Bellas Artes como desenho, 

caligrafia, Música e Sport, seguindo-se muito aplaudida a valsa “Hilda” composição 

do maestro Guilhermino executada pela banda. O alunno Sylvio Viveiros de 

Azevedo ocupando então a tribuna leu o bem acabado discurso da sua composição 

“Despedida” no qual a par do seu talento, boa exposição e aproveitamento revelou 

lastimáveis dotes de coração. Seguiram-se-lhes com a belíssima poesia em francez 

“Les minanes”??? O alunno Jacinto M. Da Silveira que colheu muitos aplausos, e 

com a poesia “O descobrimento do Brasil” o talentoso Anísio Teixeira, que também 

foi muito aplaudido. [...] (A PENNA, 05/12/1915, p. 02) 

 

 

A terceira e a quarta entrega de prêmios dão conta dos outros componentes 

curriculares trabalhados nessa escola. As disciplinas de matemática, história e geografia 

completavam a base comum, enquanto eles chamam de Bellas Artes as atividades de desenho, 

caligrafia, música e esportes, que não aparecem em outras fontes sobre o currículo da escola, 

mas, que, em algum momento ou em algumas turmas deviam ser trabalhadas já que eram 

também premiados os alunos que se destacavam. 

 A matéria do jornal ainda dá ênfase a outras passagens dessa solenidade como o 

momento da entrega das medalhas aos alunos premiados e ao que parece, alguns se destacam  

 

 

[...] notamos que esses aplausos não foram dispensados aos alunos somente por 

ocasião de recitarem os trechos literários e entrarem em coro como acima 

mencionamos: quando recebiam as medalhas que conquistaram, as menções 

honrosas  e os accesslt, muitos foram delirantemente aplaudidos quando já traziam o 

peito constelado e foram enthusiasticamente victoriados notando-se entre eles os 

alunos Anísio Teixeira e outros que completaram o curso e Clovis M. Fernandes e 

outros que completaram o curso de 1º e 2º anos sendo então festejados por alegres 

números executados pela banda. [...] (A PENNA, 05/12/1915, p. 02) 
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Depois de cantar o hino e encerrar a entrega das medalhas era hora do discurso do 

padre superior da escola que cedeu sua fala ao superior da missão que estava em Caetité, ele 

se mostra muito honrado por ter sido escolhido para esse discurso, elogia, parabeniza a todos 

os alunos, agradece aos familiares pela presença, chama atenção para o fato de Caetité ter sido 

eleito para sede de bispado e vê nisso muitos benefícios. Não se mostra alheio aos problemas 

enfrentados a nível local: considerando o período crítico da economia rural da região, por 

causa da seca intensa que refletia no esvaziamento da cidade determinado pela migração; e 

mundial: não sendo alheio, ainda, às notícias da grande guerra mundial. 

 

 

[...] Afinal, tomando a palavra o ilustre Revmo. Padre Superior da Missão João 

Baptista Gonçalves, começou dizendo que convidado pelo Revmo. Padre Superior 

do Collegio para dirigir a palavra aos presentes, fora o de véspera quando ainda 

cansado da longa viagem que fizera e de tempo algum dispôs para previamente 

preparar-se. Não podia entanto, furtar-se à honrosa incumbência, sendo a isso 

obrigado. Agradeceu a presença dos circunstantes que ali tinham vindo animar 

aquela festa literária. Falou da crise financeira que opera o Brazil e, em particular 

d’aquele doloroso momento por que passo o norte do paiz pedidos ao altanosos 

trabalhos agrícolas em razão da seca. Entretanto Caeteté em meio a essa calamidade 

tem estado durante este anno em festa desde a chegada S. Excia. O Sr. Bispo. Isto, 

disse, patentea que o Caeteté parece reagir contra a crise: que dispõe para isso de 

elementos e para o seu progresso. E dá parabéns a Caeteté. As constantes festas de 

Caeteté não são festas vãs, de resultados negativo; são festas do espírito que vem 

para o progresso. [...] (A PENNA, 05/12/1915, p. 02) 

 

 

 Chama a atenção dos presentes para a importância da educação, da cultura e da ciência 

e sua intrínseca relação com o progresso e com a formação da sociedade; 

 

[...] Caeteté está sendo um centro de cultura, um centro de onde irradia o progresso, 

a luz, a arte. Muito importam a sciencia e a arte do progresso que sem ellas não pode 

dar-se. O fator de desastre para o lar é a falta de cultura pois dela vem a boa 

educação e a formação da sociedade em sólidos fundamentos. Se não tivemos 

conosco a luz não poderemos apreciar as belezas d’arte que ali existem. 

Assim, a instrução, que é a luz, que esclarece-nos o espírito, põe-nos em 

contato com todos os homens ilustres, com todos os talentos que medraram e agiram 

em todas as eras desde os tempos primeiros. Que importa dispormos de uma rica 

biblioteca, onde estejam acumulados todos os livros que contém o estudo de todos 

os sábios se não sabemos ler? Da instrução vem-nos o progresso. Ele é que construiu 

as cidades, traços a via-férrea, estabeleceu a civilização. Se não fora a instrução, o 

mundo não teria progredido: estaria como no seu princípio. Da instrução pois sem a 

sciencia e a sua applicação Leia sobre a grande guerra que actualmente ensanguenta 

a Europa: desse catástrofe mundial nunca visto nos fatos da história da humanidade. 

Ella veio demonstrar a que ponto a sciencia tem elevado o homem, até onde é 

valiosa a aplicação dos seus vastos conhecimentos. Não é apologia da guerra, ela 

causa-lhe horror e lástima. Lembra-a apenas para demonstrar quanto a indústria tem 

se desenvolvido apoiada pela sciência. Mas a sciencia que vale não é a sciencia 

aparente e superficial, um aparato de mera ostentação. A sciencia deve ser profunda 

e real. Que valem diplomas scientíficos se não se mudam no saber profundo? Fala da 

sciencia com a fé e no progresso com a religião. Diz que a sciencia sem religião 

nada vale. O sábio deve crer em Deus, deve acolher-se com fé sob a proteção da 
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religião dos seus antepassados. Assim, a sciencia consola, é o gozo do espírito. O 

verdadeiro sábio despreza os vãos e táteis gozos mundanos, porque o seu prazer está 

no espírito, nas investigações a que se dedica em bem da humanidade, no seu 

progresso moral. E o homem que não procura melhorar o seu espírito pelo saber, 

fica muito abaixo na essência. E a sciencia engrandece. [...] (A PENNA, 05/12/1915, 

p. 02) 

 

 

Aproveita também o momento para falar em particular sobre o Colégio São Luiz como 

incentivador do progresso para a Caetité, que a essa altura já é bispado; 

 
[...] Fala em particular do Collegio São Luiz e mostra grandes vantagens que dele 

nos advirão. Lembra quando ganha a Caeteté elevado à categoria de bispado e 

quantos serviços nos prestará o nosso Prelado a começar pelo seminário. Ele e o 

collegio completam-se para a obra do progresso engrandecimento desse sertões. O 

ensino ministrado em cada um desses institutos contem diferente fim. No collegio é 

o ensino que aproveita a todos que desejem seguir qualquer carreira; no seminário, o 

preparo d’aquelles que se dedicam à vida do sacerdócio para fomentar o espirito 

religioso e fortalecer a fé tão necessária ao progresso moral. 

Terminou agradecendo aos presentes o comparecimento dando parabéns ao alunos, 

especialmente àquelles que maior somada de prêmios conseguiram pelos seus 

esforços e aplicação. Aos demais alunos apontou um futuro próximo no qual 

também chegarão a ser premiados pela sua aplicação e trabalho. E pede desculpas 

modestamente por não ter se desempenhado como era seu desejo da incumbência 

recebida de falar n’esta ocasião. 

O orador foi enthusiasticamente aplaudido sendo em seguida execultado um 

belíssimo trecho pela banda, enquanto cada um cumprimenta e o felicitava. O padre 

superior do Collegio, como o corpo docente também foi felicitado pelo bom êxito 

que vão colhendo os discípulos do S. Luiz. 

Sahimos d’alli satisfeitíssimos e avaliando quantos proveitos advirão ao Caeteté a 

toda esta zona da continuação e desenvolvimento desse Instituto. (A PENNA, 

05/12/1915, p. 02). 

 

 

Numa outra cerimônia de premiação, de 1917, algumas informações se repetem, mas, 

muitos detalhes são revelados, como o número de alunos da escola neste ano, além da 

presença do primeiro Bispo de Caetité, o Dom Manoel Raymundo de Mello 

 

Às duas horas da tarde de ontem, adentramos o largo portão do Colégio dos Jesuítas. 

Chegaram ali distintas famílias e cavalheiros da fina flor caitetéense, todos 

gentilmente convidados para assistirem a solene premiação anual dos alunos do 

Instituto S. Luiz Gonzaga [...] o salão estava ornado a capricho com palmas, flores, 

bandeiras, quadros e vasos de plantas. Ao fundo ostentava um pátio muito disposto, 

sobranceiro ao salão fartamente mobiliado. Vinha-nos a ideia de estarmos numa 

colmeia onde os incansáveis e bondosos padres depositavam no cérebro de oitenta e 

tantos juvenotes com carinho e solicitude depurado e são o mel da educação e 

instrução que tanto lhes aproveitará no futuro. Depois das 3 horas chegou S. Excia o 

Sr. D. Manoel Raymundo de Mello Bispo diocesano, o REVMO. Sr. Conego Luiz 

Bastos e outros padres [...] S. Excia. Dispensava ao Instituto a honra de presidir a 

solenidade. Começou a solenidade pelo discurso Duas palavras, sendo em seguida 

distribuídos os prêmios de comportamento e religião [...]. Seguiu-se a distribuição 

dos prêmios de letras [...] ciências [...] foram por fim distribuídos os prêmios de 

Bellas Artes [...]. O Padre Vlelledent informou aos assistentes dos bons resultados 

colhidos e o progresso do Instituto, assim como da criação de mais aulas no futuro 
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anno e do tempo e condições em que seriam reabertos os cursos [...] os prêmios e as 

belas medalhas, assim como os diplomas de accessit eram entregues por S. Excia. 

Rvmo. o Sr. Bispo aos alunno. (JORNAL APENNA. Nº 151. p. 03. 29/11/1917). 

 

 

 

Pela matéria do jornal, é possível fazer algumas observações: inicialmente, é 

confirmada a classe social dos alunos que ali estudavam já que estavam presentes “famílias e 

cavalheiros da fina flor caetiteense”; assim como o progresso alcançado pela escola no ano de 

1917 contando com mais de oitenta alunos, com uma estrutura física e mobiliário de requinte, 

bem diferente das condições da chegada em 1912, com muito prestígio por parte da sociedade 

local, o que dava à escola tranquilidade para fazer planos e inovações para o ano seguinte.  

O bispo, que tinha sob sua responsabilidade uma diocese com dimensões territoriais 

muito extensas, incluía em sua programação a participação dessa atividade dando a ela mais 

ainda o caráter de solenidade. Este era o momento especial para os alunos, pois seriam 

“recompensados” pela sua dedicação aos estudos. Enfim, era de fato um momento importante 

e por isso mesmo registrado no jornal impresso que era distribuído na cidade e na região. 

Ao fim de cada ano, o jornal também divulgava a lista dos alunos aprovados com 

“distinção” e “plenamente” como ocorreu no final do período letivo de 1913 sendo possível, a 

partir dessa informação, ter uma ideia dos cursos oferecidos pela instituição no ano: primário 

elementar e o primeiro ano do curso ginasial e a partir daí a sequência seguida nos anos 

seguintes como mostra o quadro de honra do ano de 1915, destacando os alunos premiados 

nos cursos ginasial e médio.  

O conhecimento sobre os cursos oferecidos nos levam à informações sobre os 

componentes que faziam parte do currículo da escola, confirmando, outra matéria de Jornal A 

PENNA que fala sobre o mesmo assunto. 

O referido quadro de honra mostra ainda que no ano de 1915 já havia no Colégio o 

terceiro ano do curso ginasial, entretanto é sabido que este curso não conseguiu se manter 

durante todo o tempo de existência da escola, isso teria se dado pela falta de bancas como já 

citado antes. 



72 
 

 

A PENNA, 05/ 12/1915 
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Informações como essas, só foram localizadas no jornal, até por que não foram 

encontrados diários de classe e nem os planos de trabalho dos professores. Algumas outras 

puderam ser adquiridas através das cartas que os padres enviavam a outros membros da 

Companhia como a do Pe. Dialer ao Irmão Antônio Simas em março de 1914, que fala sobre 

as dificuldades do início já superadas e a do Pe. Antônio Gonçalves que faz uma avaliação 

dos trabalhos da escola a partir do resultado do ano letivo de 1915. 

 

 

Meu querido Ir. Simas 

 

Caetité é como Mirurú na África. Os princípios aqui foram árduos, porém tudo passa 

neste mundo. A casa fundou-se com bem fracos recursos, mas a providência não nos 

faltou. O R. P. Ilhão aguentou, apesar de doente, com as privações do princípio, 

assim como os primeiros que para aqui vieram, mas hoje, passados pouco mais de 2 

annos, já se pode ver a nossa casa de Caeteté. Já estamos com 8 padres, e 6 irmãos e 

em breve virá mais um padre e um irmão. Começou-se quase sem 5 reis, segundo 

ouço dizer, mas agora vai-se vivendo bastante bem, louvores a Deus. [...] (PADRE 

DIALER. Caetité, 27/03/1914. CARTAS EDIFICANTES. Vol 5, p. 69) 

 

 
O anno correu bem, graças a Deus, e os exames foram bons, ainda que houve 

algumas reprovações, o que não fez nada mal à fama do colégio, antes pelo 

contrário, pois o systema cá no Brazil é aprovar toda a gente com distinção, ainda 

que não saibam nada. (GONÇALVES, 1915 apud AZEVEDO, 1986, p.44) 

 

 

É muito visível o compromisso dos padres com a qualidade do ensino e mais ainda, o 

progresso do Instituto no que diz respeito à credibilidade e daí teria vindo o crescimento no 

número de alunos dos anos de 1915 até 1920. 

Inicialmente, o Instituto fora visto com certa desconfiança pois a população tinha o 

receio de que acontecesse com ele o mesmo ocorrido, na década anterior, com a Escola 

Normal, fechada por questões políticas depois de poucos anos de funcionamento: 

 

Estando a população d’esta zona convencida que este Instituto não tem a 

instabilidade dos seus congêneres anteriores e já vae confiadamente concorrendo 

para o seu desenvolvimento trazendo alunos de diversos pontos. O que a princípio 

dava logar a certo reiraldimeto???, ora justamente a falta de confiança que implantou 

entre nós a falta de permanência da Escola Normal em torno da qual durante o 

tempo que a tivemos gyrava a ameaça da sua extinção que afinal efetuou-se. 

Congratulamos como o Revmo. Superior e seus auxiliares. (JORNAL APENNA 

29/08/1913. p. 06) 

 

 

A matéria mostra certa desilusão da população local por ocasião do fechamento da 

Escola Normal e deixa transparecer a decepção que este fato causou à população e mais ainda 

certa desconfiança advinda deste fato com relação ao Instituto recentemente inaugurado.  
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 Então só depois de adquirida certa credibilidade entre a população local e regional, a 

procura pela escola começou a crescer e isso se reflete claramente nos números de matrícula 

mostrados no quadro abaixo: 

 

 

 

FONTE: MADUREIRA, 1929, p. 634 

 

A partir do quadro é perceptível um aumento significativo no número de alunos novos 

a partir de 1915 e principalmente entre os anos de 1917 a 1920. Este teria sido o auge do 

Instituto são Luiz no que se refere ao número de alunos e por isso mesmo havia necessidade 

de mais professores – padres e irmãos que auxiliassem nos trabalhos pedagógicos e também 

na organização e manutenção da casa e do internato, sem esquecer do trabalho missionário 

que era realizado em concomitância com as atividades da escola e nos períodos de férias 

escolares. 
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4.5 - Uma escola maior requer estrutura maior 

 

Com o aumento no número de matrículas houve a necessidade de ampliação do 

número de padres e irmão para dar conta das atividades da escola e da casa – do internato. 

Neste sentido, há notícias relacionadas à chegada de padres e irmãos em Caetité neste 

período, e isso expõe certa atenção da tipografia da cidade apesar da sua origem Espírita. A 

PENNA, sempre fazia sua visita de boas-vindas aproveitando, é claro, para obter informações 

sobre a permanência dos recém chegados na cidade e informar aos leitores, transparecendo 

ainda um certo ar de “propaganda” sobre o progresso do Instituto; 

 

Jesuítas 

 

Chegaram a 5 do corrente, vindo incorporar-se ao Collegio d’esta cidade, os Revmos 

Padres José Bernardo, Alexandrino Monteiro e Antônio Gonçalves e o leigo João 

Mota. O Collegio dos jesuítas que vai abrindo largo e promissor caminho já conta, 

com esses, oito padres entre os quais optimos professores e pregadores. O número de 

internos e externos tem sido muito argumentado este anno e o Revmo Padre João 

Ilhão, digno superior já tem feito aquisição de posses e prédios contignos à casa 

onde estabeleceu o instituto paraneva?? tornando-se urgente a ampliação das 

acomodações. (A PENNA, 13/03/1914) 

 

 

Jesuítas 

 

Chegaram na semana passada, vindo da Baia, o Revmo Sr. Padre Luiz Dialer Beaker 

que vem permanecer no Collegio São Luiz Gonzaga, desta cidade e o seminarista 

Adriano Gomes que vem nos visitar e terá que voltar. [...] (A PENNA, 25/02/1915) 

 

 

Collegio São Luiz 

 

Além do Jesuíta Padre Araujo, chegado há cerca de um mez, chegaram há dias os 

Reverendos Padres Luiz Gonzaga Dialer e Paulino Vlelledent, o primeiro alemão e o 

segundo francez. 

O Collegio reabriu-se hontem e, logo depois da Paschoa, haverá, além do mais, um 

curso noturno de línguas. Aos virtuosos sacerdotes, que ardentemente se dedicam à 

instrução, apresentamos as nossas visitas e cincerros aplausos pela dedicação com 

que se prestam à tão útil serviço. (A PENNA, 19/02/1918) 

 

 

Essas informações são confirmadas e complementadas por outras contidas nos 

catálogos anuais da Companhia de Jesus, cujo conteúdo vai muito além dos nomes dos padres 

residentes em cada casa de missão da Ordem pelo mundo a fora, eles nos dão boas referências 

sobre as atividades desenvolvidas por cada padre dentro da instituição, sendo assim, de 

fundamental importância para o desenho da rotina e cotidiano, não só dos padres mas da 

escola e internato de maneira geral: 
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De acordo as dados do catálogo, observa-se que o Instituto São Luiz era uma 

instituição muito bem organizada, é bem verdade que, uma certa hierarquia é mantida entre 

padres e irmão coadjuntores e escolásticos24. Mas no geral, eles demonstram uma rotina bem 

definida entre as atividades pedagógicas, religiosas e práticas da casa – do internato.  

 Como já dito anteriormente, os catálogos encontram-se escrito em latim antigo, 

apresenta algumas variações até na escrita do nome dos padres e como a maioria das palavras 

está abreviada, a transcrição fidedigna fica comprometida.  

Além disso, a maioria dos termos utilizados são muito específicos da rotina da 

Companhia de Jesus sendo necessário, um bom conhecedor destas especificidades, por isso as 

linhas abaixo escritas, que trazem algumas considerações sobre a atuação dos padres e irmãos 

que trabalhavam em Caetité, contaram com a valorosa contribuição do Padre Jesuíta Geraldo 

Coelho da Província Brasil Nordeste (BNE) da Companhia de Jesus, hoje, Residência 

Antônio Vieira – Salvador, que conhece bem os termos utilizados e a língua latina e por isso 

ajudou na tradução do texto. 

A página do catálogo sobre Caetité começa falando sobre o Padre Luís Beacher, este  

fora o superior da casa a partir de 23 de abril de 1915, ele também era responsável pelos 

estudos e pela saúde dos padres;  professor de geografia e caligrafia da primeira classe, 

francês e caligrafia no curso preliminar  complementar25,  era examinador de possíveis 

candidatos à Companhia de Jesus que viesse a surgir na região, era sensor de livros, quer 

dizer, um dos responsáveis por avaliar os livros a serem editados pela companhia, e 

encarregado pelos casos de consciência a serem tratados na casa26 

O Padre Antônio Gonçalves exercia a função de prefeito geral, ou seja, cuidava da boa 

ordem, da manutenção e bom funcionamento da casa, era o prefeito da saúde dos alunos, 

prefeito da capela, consultor da casa há dois anos, isso significa que ele dava um parecer 

quando havia necessidade em relação à casa; além disso, ainda ensinava português e latim no 

2º ano e catequese no 3º e possuía quinze anos de magistério. 

                                                           
24 Este termo se refere a uma etapa da formação jesuítica , o Escolasticado, no qual o jesuíta, geralmente, atua em 

um colégio participando de suas atividades. 

25 A partir dessa informação supõe-se que o primeiro ano de estudo tinha também a intenção de diagnosticar as 

deficiências trazidas pelos alunos e trabalha-las no sentido de reforçar os estudos para que estes estivessem no 

mesmo nível de conhecimento dos demais alunos da turma nas séries posteriores. 

26 Casos de consciência eram temas escolhidos pelos padres para serem tratados junto à comunidade local, estes 

temas tinham por objetivo atualizar a comunidade em relação às doutrinas da igreja católica. 
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O Padre Bernardino Araujo, era uma espécie de missionário itinerante, orientava a 

meditação dos irmãos coadjutores, pois eles, muitas vezes não tinham a mesma formação 

intelectual que os padres e por isso precisava de orientação. Ele era também operário, isso 

indica que ele estava à disposição para o serviço pastoral que corresponde à celebração de 

missas, casamentos, encomendações de falecidos, etc. 

José Bernardo, além de ser o professor de português, latim e inglês no terceiro ano; 

língua inglesa e catequese no segundo ano era o encarregado da biblioteca e pela leitura à 

mesa, esta era uma prática comum entre os jesuítas, bem como em algumas outras 

congregações religiosas: ouvir a leitura de algum trecho da bíblia ou da liturgia durante as 

refeições (almoço e jantar). Ele também tinha outras funções: era o escritor da história da 

casa, confessor dos padres e dos alunos, diretor da congregação mariana para os alunos, 

responsável por acompanhar a oração dos irmãos, e examinador de candidatos para a 

companhia há dois anos. 

José Balaseiro, em outros documentos Balazeiro, se dedicava mais ao trabalho 

missionário fora da casa e quando estava em casa era operário, o padre que realizava as 

atividades mais necessárias no momento. 

O Padre Luís Dialer, se dedicava mais às atividades pedagógica, ele era professor de 

história e geografia no primeiro, segundo e terceiro anos, professor de reforço de matemática 

do segundo ano; professor de grafia e caligrafia no segundo e terceiro ano e  facilitador da 

meditação dos irmãos, sendo sua experiência de 13 anos de magistério. 

O Padre Alexandrino Monteiro ensinava no curso preliminar e elementar, era ele o 

responsável por reunir os assuntos para a carta anual, além disso era prefeito do canto – 

poesia; o que nos leva a pensar que ele tinha facilidade com a música e que esta devia ser 

ensinada de alguma forma para os alunos, era também o facilitador da meditação dos padres e 

dos alunos. 

Francisco dos Santos tinha uma função mais religiosa, era ele o admunitor, ou seja, ele 

era responsável por advertir o superior quando necessário, prefeito do Apostolado da Oração 

dos alunos; examinador; facilitador dos orações dos padres e catequista da Catedral de 

Senhora Santana. 

Paulino Vieilledent, em outros documentos Vlelledent, era o responsável pela saúde, 

imagina-se que ele devia ter alguma experiência com doenças e com remédios, além disso, 

ensinava francês do primeiro ao terceiro anos e no curso noturno, que por outras fontes 

entende-se ser o curso de línguas e era consultor da casa há três anos. 
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Rogério Frutuoso se dedicava mais às atividades docentes sendo professor da Língua 

Portuguesa no Curso Complementar. 

Adriano Gomes era o que tinha menos experiência, exercia o magistério há apenas um 

ano, mas mesmo assim tinha muitas atividades docentes, atuava nas classes de português, 

inglês, matemática e ciências naturais no primeiro ano e ciências naturais no segundo ano e 

era o suplente do encarregado da saúde. O texto não deixa claro, mas, pela falta do “P” antes 

do nome, estes dois últimos, Rogério e Adriano deveriam ser os escolásticos – em fase de 

formação. 

Quanto aos irmão, estes exerciam atividades mais práticas e que demandavam menos 

formação intelectual. O Irmão Egídio Barroso, por exemplo, cuidava da horta e ficava à 

disposição da casa, enquanto Joaquim Cordeiro era o cozinheiro. Emanuel Fernandes era o 

marceneiro, se responsabilizava por organizar as atividades dos empregados e era o visitador 

da meditação matinal, isto é, ele assumia uma função de “fiscalizar” se as orações matinais 

estavam sendo executada por todos. 

O Irmão Joaquim Fonseca também se dedicava a muitas atividades, era enfermeiro e 

ao mesmo porteiro e cuidava das vestes e roupas de cama dos dormitórios. O Irmão João 

Motta era o responsável pelo refeitório dos padres e dos alunos, ajudante do porteiro e estava 

à disposição para a execução dos serviços gerais. 

O Irmão José Pires era o único que ensinava no curso preliminar médio suplementar, 

ele também era o ajudante do prefeito da saúde. 

No ano de 1915, haviam na escola onze padres, deste, dois em formação e sete 

coadjuntores. Como dito anteriormente, todos, com tarefas muito bem organizadas e definidas 

e provavelmente isso fazia deste espaço muito favorável à disciplina e por conseguinte à 

aprendizagem. 

O número de dezoito pessoas, entre padres e irmãos foi o maior registrado durante 

toda a existência do Colégio e Casa de Missão. É preciso lembrar que este quantitativo variou 

bastante nos anos posteriores. Os mesmos catálogos, de onde estas informações foram 

retiradas, dão notícia dos anos seguintes com certa variação na quantidade e nos nomes dos 

padres presentes em Caetité. 

Ainda é preciso dizer que, como alguns padres eram itinerantes e outros alternavam 

entre as atividades pedagógicas e missionárias, eles não permaneciam todo o tempo na casa de 

Caetité.  
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Mesmo com essas observações, verifica-se que o quantitativo de pessoas envolvidas 

nas atividades do Instituto São Luiz em 1915 e nos anos seguintes é um demonstrativo da 

ampliação da estrutura necessária para o atendimento ao número de alunos que só aumentou 

nesse período. Enfim, entre os anos de 1915 a 1920, o Instituto viveu anos áureos.  

 

 

 

4.6- O prédio escolar: De Escola Normal ao Instituto São Luiz Gonzaga à Nova Escola 

Normal 

 

 

Com o decorrer do tempo os padres foram organizando a escola. O número de 

matrículas apresentado anteriormente revela certo avanço obtido pela escola a partir de 1913, 

daí veio a necessidade de benfeitorias nas estruturas do prédio e das acomodações do 

internato. A PENNA, não deixa este fato passar despercebido:  

 

Instituto S. Luiz 

 

Essa casa de Instrução fundada aqui pelos Revmos. Padres Jesuítas, tem entrado em 

uma phase de franca prosperidade. Já não basta o antigo Edifício da Escola Normal 

para acomodar os alunos internos e, em razão d’isso, o Revmo Padre superior João 

Ilhão está edificando um vasto alpendre ao edifício. JORNAL APENNA 

29/08/1913. P. 06) 

 

 

A partir de notícias como essas, a escola vai se firmando como Instituição de Ensino 

de referência em Caetité e nas outras cidades da região, tendo em vista sua circulação por toda 

a região. Sobre a ampliação do prédio escolar Foulquier acrescenta: 

 

A primeira casa que os padres arrendaram tinha sido a Escola Normal. Mais tarde os 

Jesuítas compraram a casa, mais cinco prédios em volta, assim para melhorar as 

acomodações presentes como para alargar o local das construções futuras, se se 

viesse a fazer. Essa extensão territorial e predial deu logar a que os jesuítas 

passassem a morar no que foi chamado pelos matutos o Vaticano de Caeteté. 

(FOULQUIER, 1940, p. 65) 

 

 

Diante disso, é possível dizer que logo nos os primeiros anos de existência, as 

instalações do colégio precisaram ser ampliadas devido ao crescimento no número de internos 

principalmente. A casa ocupada inicialmente havia ficado pequena sendo imprescindível a 

aquisição de alguns prédios ao redor para melhorar as acomodações e para alargar o local de 
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possíveis construções futuras. Isso permitiria aos jesuítas dispor de maior qualidade em 

relação aos trabalhos escolares e ao internato. A PENNA também comenta o fato: 

 

[...] O número de internos e externos tem sido muito argumentado este anno e o 

Revmo Padre João Ilhão, digno superior já tem feito aquisição de posses e prédios 

condignos à casa onde estabeleceu o instituto paraneva?? tornando-se urgente a 

ampliação das acomodações. (A PENNA, 13/03/1914) 

 

 

 Na documentação encontrada não foi localizada nenhuma planta baixa do prédio 

inicial e nem dos anexados e construídos posteriormente ou informações mais precisas e 

fotografias do prédio escolar durante a década de 1910, entretanto, como se sabe que no 

mesmo local funcionou a Escola Normal antes e depois do Instituto, algumas foram 

levantadas. 

A fotografia abaixo, apesar de ser da década de 1930, quando o prédio era ocupado 

pela segunda Escola Normal, corresponde ao Instituto São Luiz Gonzaga, sendo que 

possivelmente, no pavilhão da esquerda chamado “Goes Calmon” funcionam salas de aula o 

da direita “Ruy Barbosa”27 o salão de estudos e onde eram realizadas as festividades 

escolares, contando ainda com belos jardins entre esses pavilhões. A frente do prédio ficava 

para a Praça da Feira (atual Praça Rodrigues Lima) e os fundos para o Jardim Ray Barbosa 

(atual Praça Coronel Cazuzinha). A partir dessa fotografias e fazendo uma simples associação 

com o que se tem hoje (Figura 11), temos, uma dimensão do terreno ocupado pela escola e 

por dedução pelo Instituto com o aumento do número de alunos depois de 1915, parte do 

mapa contornada que corresponde a aproximadamente 4.200m² 

                                                           
27 Os nomes dos pavilhões fazem uma referência direta aos representantes da política baiana na década de 1920, 

mais especificamente, ao grupo político apoiado pelo Coronel Deocleciano, pelo Monsenhor Luiz Pinto Bastos e 

posteriormente por Anísio Teixeira. Este é um forte indício de que os prédios poderiam ter sido assim nomeados 

depois da inauguração da segunda Escola Normal a partir de 1926 e não no período ocupado pelo Instituto São 

Luiz Gonzaga. 
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Figura 09 - Escola Normal de Caetité – Década de 1930 

Disponível em: http://anisioparacaetite.wikispaces.com/Escola+Normal, acesso em 09/01/2015 

 

 

 

Figura 10 – Jardim interno da Escola Normal de Caetité – Acervo do Arquivo Público Municipal de 

Caetité 

http://anisioparacaetite.wikispaces.com/Escola+Normal
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Figura 11 – Visão aérea do terreno referente à Escola Normal - Disponível em https://www.google.com.br/maps 

 

As duas fotografias imediatamente abaixo se referem à parte de trás da escola que 

limitava com o Jardim Ruy Barbosa, esta era uma pequena praça localizada entre a escola, a 

casa do Coronel Cazuzinha e o Theatro Centenário, ficava muito próxima à Praça da Catedral 

de Senhora Santana.  

Pelos relatos do Padre Francisco numa carta datada de quatro de junho de 1919, parte 

da praça mostrada abaixo fora cedida pelo poder público para ampliações do colégio. 

 

[...] já no meu tempo se aumentou o Collegio com um novo dormitório, capaz de 

umas 50 camas, nova sala de estudos (o maior salão de Caetité até agora, e que só 

era excedido pelo do novo theatro da cidade, que andam a construir), e novo 

refeitório dos alunos. 

Aos poucos foram-se comprando novas casas, conseguiu-se lhes parte d’uma praça 

pública que o município cedeu em troca d’outros terrenos, e temos hoje um 

quadrado interio só com exceção d’almas casas pequenas d’uma das fazes, que se 

não tem comprado pro que os donos querem especular com o Collegio: não fazem, 

porém, falta só seria conveniência obte-las. [...] (PADRE FRANCISCO DOS 

SANTOS, Caetité, 04/06/1919 – CARTAS EDIFICANTES, Vol 6, p. 88)  

 

De acordo a informação do Padre Francisco, as fotografias abaixo não correspondem 

exatamente à data da carta, pois ele fala do Theatro Centenário em construção e as fotografias 

abaixo mostram claramente o referido teatro pronto, mesmo assim elas servem de referência 

para mostrar o tamanho o Colégio após as ampliações. 
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Figura 12 -  Jardim Rui Barbosa –Fundo do prédio do Instituto São Luiz Gonzaga e Escola Normal - Acervo do 

Arquivo Público de Caetité 

 

 

Figura 13 – Jardim Rui Barbosa – Caetité – Acervo do Arquivo Público de Caetité 
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Figura 14 – Fundo do Prédio do Instituto – Escola Normal e Theatro Centenário- Acervo do Arquivo Público de 

Caetité 

 

 

 

 

Figura 15 – Vista lateral do Prédio do Instituto - Acervo do Arquivo Público de Caetité 
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Figura 16 – Fundo do prédio do Instituto – vista ampliada e parte da construção já demolida -Acervo do Arquivo 

Público de Caetité. 

 

 

Figura 17 – Fundo do Prédio do Instituto em decadência - Acervo do Arquivo Público de Caetité 
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Figura 18 – Atual Praça Coronel Cazuzinha – Acervo Pessoal 

 

 

Atualmente, o pavilhão esquerdo (Góes Calmon) e a parte dos fundos não existem 

mais, no lugar, existe um jardim e a Escola Senador Ovídio Teixeira respectivamente. 

A Escola Municipal Senador Ovídio Teixeira não possui um prédio tão grande e por 

conta disso, parte da antiga construção, agora é o “quintal” da escola.  

Neste lugar é possível encontrar vestígios materiais do que havia ali antes. A partir de 

um trabalho de arqueologia no local seria possível verificar boa parte da estrutura 

arquitetônica do prédio construído ali ainda no século XIX e das ampliações feitas 

posteriormente.  

Sem dúvidas, este seria um trabalho muito interessante e desvendaria uma série de 

dúvidas sobre a parte arquitetônica e do próprio modo de viver dos seus alunos e professores, 

que as fontes escritas encontradas não dão conta. Entretanto na falta de escavações 

arqueológicas mais complexas, é possível observar apenas alguns vestígios dos alicerces da 

construção na superfície do terreno como mostram as fotografias abaixo 
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Figura 19 – Parte interna do Grupo Escolar Senador Ovídio Teixeira – Acervo Pessoal 

 

 

 

 

Figura 20 – Parte interna do Grupo Escolar Senador Ovídio Teixeira – Acervo Pessoal 
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Figura 21 – Parte interna do Grupo Escolar Senador Ovídio Teixeira – Vestígios de construções anteriores - 

Acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Parte interna do Grupo Escolar Senador Ovídio Teixeira – Vestígios do alicerce da construção 

anterior - Acervo Pessoa 
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Figura 23 – Parte interna do Grupo Escolar Senador Ovídio Teixeira – Vestígios do alicerce da construção 

anterior - Acervo Pessoal 

 

No momento, o salão nobre (Pavilhão Ruy Barbosa) se encontra bem conservado e 

sedia o poder legislativo de Caetité e por esse motivo outras pequenas repartições foram 

construídas ao lado e atrás, seguindo o mesmo estilo arquitetônico, para atender a demanda de 

gabinetes para os vereadores. A mobília fora substituída para dar maior comodidade às 

atividades desenvolvidas atualmente pelo legislativo e por isso mesmo o lugar é bastante 

movimentado principalmente às segundas feiras – dia das sessões ordinária da Câmara. 

 

 

Figura 24 - Atual prédio da Câmara de Vereadores de Caetité. Disponível em 

http://www.sudoestebahia.com/ acesso em 12/01/2015 

http://www.sudoestebahia.com/
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Figura 25 - Interior do Salão Nobre da Escola Normal – Atual plenária da Câmara de Vereadores de 

Caetité – Arquivo pessoal 

 

 

Do interior da escola, foi encontrada apenas uma fotografia que corresponde ao 

período em estudo que se refere à capela, lugar de muita importância para os padres e para os 

alunos, principalmente os internos que eram estimulados a todo tempo às práticas religiosas: 

 

[...] A pequena capela do Instituto tinha portas para a rua, mas não era logar tão 

propício quanto a matriz, pouco distante da nossa casa, onde por vontade e licença 

do Vigário, os nossos padres exercitavam os ministérios. Na nossa capela fundou-se 

uma Congregação de Nossa Senhora e de São Luiz de Gonzaga, um pouco mais 

tarde em Centro do Apostolado da Oração, por cuja influência muitos alunos, 

sobretudo os internos, passaram a comungar diariamente. Com semelhantes 

disposições só podia ser beneficiada a sua educação e formação religiosa, dada a 

docilidade com que aceitavam os ensinamentos dos padres [...] (FOULQUIER, 

1940, p. 66) 

 

 

Ela era simples, mas aparentemente, bem cuidada, possuía um bonito altar de madeira 

onde ficava o sacrário28 e a imagem do padroeiro do colégio, São Luiz Gonzaga, ornamentos 

e alguns quadros, como é possível observar na imagem.  

 

                                                           
28 Lugar de reverência para os católicos onde se guarda as hóstias consagradas. 
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Figura 26 – Capela do Instituto São Luiz Gonzaga:  FOULQUIER, 1940, p. 65 

 

Do acervo da capela, a imagem de São Luiz Gonzaga, é o único item do qual se tem 

notícia atualmente, ela foi guardada pelo Monsenhor Osvaldo Magalhães, criado e formado 

pelo Monsenhor Luiz Bastos e na sua falta, foi incorporada ao acervo da Paróquia de Senhora 

Santana em Caetité. 
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Figura 27 - Imagem de São Luiz Gonzaga – acervo da Paróquia de Senhora Santana de Caetité - 

Arquivo pessoal 

 

 

A presença de uma capela na escola, sem dúvidas, ajudava os padres e alunos a 

manterem uma rotina diária de atividades e festividades religiosas, o que era comum dentro 

das escolas ligadas à ordem Jesuíta, bem como de outras congregações religiosas católicas. 

 

Fez-se na nossa capelinha a semana santa. Tivemos os officios de 5ª, 6ª e sábado 

santo, mas sem as trevas, devido ao escasso número de padres. Como foi a primeira 

vez que os alunos assistiram a estes actos comovedores, ficaram admirados de coisas 

tão bonitas. Não se deu entrada na Capella de pessoas de fora. (Irmão Rogério 

Fructuoso, Caetité, 01/05/1917 – Cartas Edificantes. Vol 5, p. 76) 

 

 

De acordo Madureira (1929) ela ficava com as portas viradas para a rua, mas apesar 

disso como disse o Irmão Rogério e o Padre Francisco dos Santos em cartas, a capela não era 
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aberta à comunidade por que era pequena e mal cabia os alunos. Aí foram fundados alguns 

grupos e congregações religiosas como a de Nossa Senhora e de São Luiz Gonzaga e um 

pouco mais tarde o Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus também funcionou aí. 

Enfim, pelas evidências encontradas, pode-se dizer que o Instituto São Luiz Gonzaga, 

a partir de 1915, já dispunha de prédio amplo com condições físicas confortáveis para 

acomodar os alunos internos assim como as outras atividades desenvolvidas por eles. 

 

 

 

4.7 -  O fechamento da escola 

 

 

Apesar do grande prestígio com que o Instituto chega à década de 1920, ele não teria 

mais vida longa, “as dificuldades em mantê-lo, bem como as inúmeras e novas demandas para 

o pequeno contingente de jesuítas inviabilizaram a continuidade da obra, além de outros 

detalhes”. (SOUSA, 2013, p.08). 

Ao observar a evolução das matrículas, é visível a diminuição dos números a partir de 

1920. Os jesuítas não fizeram referência a este fato como sendo o motivo pela decisão de 

encerrar as atividades do Instituto alguns anos mais tarde, mas ele pode ter influenciado.  

Em relação ao andamento da escola, foram encontrados alguns dados nos catálogos 

que falam sobre a presença dos padres de cada casa e suas atividades. Acima já foram 

apresentadas as informações do ano de 1915, onde foi divulgado o número total de 18 pessoas 

(entre padres e irmãos) em serviço na casa de Caetité e abaixo pode-se acompanhar os 

números nos anos de 1920, 1924 e 1926, estes, foram escolhidos por que retratam bem a 

evolução da quantidade pessoas que moraram e trabalharam em Caetité no referido período: 
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Catálogo 1920 
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Catálogo 1924 

 

 

 

 

 



98 
 

Catálogo 1926 

 

 

 

Ao computar os números trazidos pelos catálogos e compará-los entre si, vemos 

nitidamente que o Instituto passou por várias mudanças no quantitativo de pessoal ao longo da 

sua existência. Se voltarmos ao início do capítulo veremos que no ano de 1912, haviam nove 

pessoas trabalhando, este número foi crescendo à proporção que a escola obtinha mais 

matrículas. No ano de 1915 a escola teve o dobro de pessoal (dezoito) e a partir de 1920 esse 

número começa a ser reduzido voltando à quantidade inicial de nove pessoas em 1924, e 

apenas cinco em 1926. 

De acordo Madureira (1929), foi neste ano de 1926 que a Ordem resolveu desativar o 

Instituto pelas mesmas razões que, durante anos, embaraçaram seu funcionamento:  grande 

dificuldade de comunicação com a casa de Salvador, a dificuldade de conseguir bancas 

examinadoras - o que levava deficiência ao curso ginasial - e a maior necessidade apresentada 

por outros lugares da Região Nordeste. A isso, o Jornal A PENNA, de 29 de abril de 1926, 

acrescenta as exigências do novo regulamento de ensino determinado pelo governo da Bahia 
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Mesmo com a data oficial de fechamento da escola em 1926, há muitos indícios de 

que a escola só teria funcionado regularmente até o ano de 1925. Os Jesuítas permaneceram 

em Caetité por mais um ano, entretanto, neste período se dedicaram às atividades religiosas, 

na capela de São Benedito, e às missionárias, nas outras cidades da diocese.  

No título da página do catálogo do ano de 1926 nem se fala mais sobre Instituto são 

Luiz Gonzaga, como nos anos anteriores, mas sim da“ CAITETESIS RESIDENTIA – 

EGREJA DE S. BENEDICTO – CAETETÉ”, ou seja da Residência Caetiteense centrada nas 

atividades da Igreja de São Benedito e no que se refere às atividades desenvolvidas pelos 

padres, não constam mais as atividades pedagógicas como anteriormente, mas apenas aquelas 

relacionadas ao serviço pastoral e ministerial como a catequese e o exame de possíveis 

candidatos à carreira vocacional na Companhia de Jesus. 

Não foram encontrados relatos sobre a despedida nem sobre a saída oficial dos jesuítas 

de Caetité, entretanto o Jornal A PENNA de 11 de março de 1926, relata a entrega do prédio 

onde funcionava a escola e a edição de 01 de abril, traz uma pequena nota informando sobre a 

desapropriação do prédio pelo governo:  

 

 

 

 

Edifício da Eschola Normal 

 

Bahia 09 – Mons. Bastos – Rogo recebais dos Padres Jesuítas o prédio onde vae 

funccionar a Eschola Normal determinando com o Delegado Regional as medidas 

necessárias à próxima instalação dos cursos. Cordeais saudações. Anísio Teixeira. 

Director da instrução. (A PENNA, 11/03/1926) 

 

 

 

 

 

O ex- collegio dos Jesuítas 

 

Bahia, 29 – A Penna – O governo declarou de utilidade pública, allem de ser 

desapropriado, o edifício do ex-collegio dos jesuítas nessa cidade. (A PENNA, 

01/04/1926) 

 

Assim, supõe-se que depois de ter entregue o prédio ao Estado, os jesuítas ainda 

tenham permanecido em Caetité por mais alguns meses apenas, pois, no catálogo do ano 

seguinte – 1927, não aparece mais nenhuma informação sobre a Residência de Caetité dando 

a entender que ela já havia sido desativada. 
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Ao que parece, a decisão pelo fechamento da escola, partiu dos superiores da ordem 

tendo em vista as dificuldades apresentadas mais acima, descartando a ideia de possíveis 

desavenças ou problemas locais graves que os fizessem sair do território. 

Os padres que trabalharam em Caetité provavelmente foram enviados a outros 

colégios maiores como o Antônio Vieira de Salvador e Manoel da Nobrega no Recife e, onde, 

mais tarde seria criada uma faculdade, antecessora da Universidade Católica de Pernambuco.  

Além dos motivos expostos acerca do fechamento do São Luiz, não se pode deixar de 

levar em consideração o novo cenário político e educacional no estado da Bahia. 

A conjuntura política da Bahia a partir da década de 1910 passa a sofrer os efeitos da 

presença de Joaquim José Seabra no governo do Estado. Ex ministro do Interior na República, 

opositor de Rui Barbosa, ele assumi o governo da Bahia numa eleição muito conturbada pelo 

embate entre os seabristas e os partidários de Rui Barbosa que resultou num bombardeio à 

cidade de Salvador. Mesmo nessas circunstâncias o governador Seabra ficou no cargo por 

dois mandatos. Neste contexto o grupo político de Deocleciano Teixeira, desempenha papel 

fundamental na eleição do sucessor - Goes Calmon em 1925. Em vista deste apoio, um grupo 

de jovens políticos oriundos de Caetité, formados em escolas jesuítas, vão fazer parte do 

governo Calmon. 

Entre eles, está o jovem bacharel em Direito Anísio Teixeira, ex-aluno do São Luiz e 

do Antônio Vieira, que, a convite do governador, assumi o cargo de Inspetor Geral de Ensino 

— cargo equivalente hoje ao de Secretário da Educação.  

Anísio tem outra visão de educação e de escola, que, para ele devia ser pública, 

gratuita, laica e de qualidade, neste cargo, ele faz diversas reformas no Ensino Público e no 

âmbito de suas ações, recria as Escolas Normais repondo a de Caetité, fechada em 1903 por 

questões políticas. 

Apesar de ter tido uma vida relativamente curta, o Instituto São Luiz Gonzaga, deixou 

em Caetité muitas sementes que germinaram cresceram e deram frutos. Entre os alunos que 

passaram por essa escola saíram muitos intelectuais, professores, lideranças políticas da 

região e profissionais liberais, dentre estes não podemos deixar de falar do já citado Anísio 

Teixeira, que por muito pouco não segue a vida religiosa na própria Companhia de Jesus, mas 

deu para a Bahia e para o Brasil boas ideias e iniciativas no que diz respeito a uma educação 

de qualidade, laica, gratuita e para todos. 
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5. Educando para a fé. 

 

Considerando a perspectiva missionária da Ordem jesuíta, conhecida no Brasil desde o 

início efetivo da colonização portuguesa, não poder-se-ia, deixar passar despercebido seu 

papel de agentes da difusão da fé católica no sertão.  

Apesar de os Jesuítas terem vindo a Caetité com o intuito primeiro de se fundar uma 

escola, este, está nitidamente atrelado às questões religiosas locais, relembrando que a 

abertura dessa escola católica na cidade teria ampla ligação com o avanço do protestantismo 

representado pela Escola Americana e do Espiritismo recém chegado em Caetité. 

É bem verdade que o cristianismo já se fazia presente no sertão através de diversas 

outras missões e ordens religiosas desde o início da colonização e além dos leigos “beatos” 

que realizavam missões e obras de cunho social e religioso como por exemplo, o Antônio 

Conselheiro, líder da Comunidade de Canudos e Francisco da Soledade, fundador do 

Santuário de Bom Jesus da Lapa, e, sempre esteve muito presente na vida dos caetiteenses 

desde a sua origem ainda no século XVIII, quando a devoção a Senhora Santana se fortaleceu 

com a construção da capela. 

Apesar dessa presença, a Igreja Católica não tinha pessoal suficiente para dar conta de 

um território tão vasto e tão carente da “Palavra de Deus”, ainda mais, no contexto do sistema 

de governo republicano que tinha como objetivo imediato a separação entre Estado e Igreja 

Católica. A consequência de um estado laico era a liberdade religiosa e isso resultava na 

possibilidade da divulgação e da pluralidade de religiões entre os fiéis que antes eram 

somente católicos. 

Neste contexto de “concorrência de fieis”, em que a supremacia do catolicismo estava 

sendo colocada à prova pela chegada e permanência de outras, é que se dá a vinda da 

Companhia de Jesus à Caetité. 

As fontes estudadas demonstram claramente a concomitância entre as atividades 

pedagógicas, às pastorais e missionárias, dos jesuítas, afinal, estamos falando de uma região, 

que, apesar de ser constituída por maioria católica, era muito desassistida pela Igreja por conta 

de inúmeros fatores, entre eles, a abrangência territorial e distância da capital. 

Estes também teriam sido motivos plausíveis que justificaram o apelo do Arcebispo 

Primaz da Bahia Dom Jerônimo Tomé da Silva, citado anteriormente, para facilitar a 

instalação da Ordem Jesuíta em Salvador e em Caetité e pelo desmembramento da 

Arquidiocese de São Salvador. 
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Ambos foram atendidos, a Arquidiocese de Salvador fora desmembrada em três: 

Ilhéus, Barra e Caetité, por meio de decreto do papa Pio X com a publicação da Bula Maius 

animarum bonum e assim, paróquia de Santana passou a ser sede de bispado no ano de 1913, 

 

A Paróquia de Santana de Caetité fora julgada entre outras como apta a ser elevada a 

categoria de uma diocese. A Bula de criação Majus animarum bonum – 20/10/1913 

vem, em patentes circunstâncias, comprovar o santo interesse da Santa Sé pelas 

demonstrações dedicadas do Brasil à Religião Catholica. (Livro da História da 

diocese, 1915, p. 9); 

 

Como dito antes, o pedido de Dom Jerônimo ao Vaticano surge como uma tentativa de 

melhorar o atendimento pastoral e suprir as necessidades do povo sertanejo, que vivenciava a 

sua fé, na maioria das vezes, através de devoções populares como a reza do terço, do oficio e 

das novenas de santos padroeiros, etc, na falta do ministro ordenado que pudesse realizar as 

celebrações e distribuir os sacramentos católicos. 

A implantação da diocese, reafirma a presença da Igreja Católica no território 

proporcionando o alargamento da atuação dos clérigos e com isso, Caetité, que representava 

um forte centro de comércio e distribuição de gêneros, tornou se também um centro religioso 

regional. 

É nessa conjuntura que se dá a atuação dos jesuítas em Caetité e região, ela foi além de 

atividades pedagógicas com a fundação do colégio e “apesar de limitações de todo tipo, não 

lhes faltou liberdade em partilhar a palavra de Deus”. (AZEVEDO, 1986, p. 25). 

A trajetória dos jesuítas em Caetité, além de ter se mostrado relevante para conter o 

protestantismo, foi também de suma importância para fortalecer e expandir a religião católica 

entre a população de toda a região. 

Os Jesuítas colaboraram fortemente para que a igreja católica mantivesse seus fiéis. 

Isto se dava em duas frentes de atuação: Enquanto alguns padres e irmãos ficavam no colégio 

responsabilizando-se pelas atividades educacionais, onde as práticas religiosas também eram 

inseridas, outros saíam em missão pelo sertão, com intuito de fazer-se expandir a fé católica, 

despertar nos jovens a vocação sacerdotal, e porque não, tornar o Instituto São Luiz Gonzaga 

mais conhecido entre os sertanejos. 

Nas atividades missionárias pelo sertão, os jesuítas estavam sempre empenhados em 

popularizar as práticas e rituais católicos entre a população, principalmente, entre aqueles 

menos assistidos, de lugares mais distantes, como também em melhorar a organização 

religiosa, já que Caetité era uma sede de bispado muito recentemente. 
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Eram objetivos dessas missões29, aproximar os sertanejos de Deus e da religião 

católica a partir da “distribuição” dos sacramentos básicos da Igreja – o batismo, a eucaristia, 

a unção dos enfermos e o casamento religioso – e de práticas de arrependimento – a confissão. 

Ao longo de pouco mais de uma década muitas missões foram realizadas no sertão da 

Bahia, sob responsabilidade da Casa Jesuíta de Caetité, muitas cidades e vilas foram visitadas 

pelos padres que ficavam, pouco tempos, em cada uma delas, mas o suficiente para atualizar 

as práticas católicas da população. 

Essas missões também davam visibilidade aos trabalhos educacionais dos Jesuítas 

realizados no Instituto São Luiz em Caetité e a “fama” do colégio se espalhava pela região. 

Segundo o padre Cabral isso também ocorria por meio dos antigos alunos da escola que ao 

demonstrarem afeto e saudade incentivavam outros pais a confiarem seus filhos aos padres 

Jesuítas do São Luiz: 

 

Quanto aos antigos, pelas notícias que temos e pelas cartas que nos escrevem, todos 

mostram saudosos e amigos do Collegio, chamando-o de seu querido Collegio, seu 

collegiosinho, o seu inesquecível Instituto São Luiz. E desta saudade dos antigos 

temos também uma prova neste facto que muitos paes, ao entregar seus filhos, nos 

dizem que os fazem por que tem boas referências do collegio [...] (PADRE LUIZ 

CABRAL, Caetité, 13/01/1923. CARTAS EDIFICANTES. Vol 8, p. 107) 

 

Mediante práticas como esta, a escola foi ganhando e ocupando lugar de destaque na 

educação local na primeira década de funcionamento. O aumento no número de alunos entre 

1915 e 1920 foi bastante considerável e quando terminavam seus estudos ali seguiram para 

Salvador, onde continuavam estudando em colégios católicos como o Colégio Antônio Vieira 

e o dos Irmãos Maristas, e em outros estados como Minas Gerais (Belo Horizonte) e 

Pernambuco (Recife). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Essas missões foram detalhadamente descritas nas cartas que os padres escreviam aos superiores da Província, 

elas eram selecionadas e depois seguiam para a sede da Ordem na Europa onde eram reunidas à outras, das 

demais Províncias da África e da Ásia, eram editadas e distribuídas de volta às Missões espalhadas pelo mundo 

todo. Graças a essas edições  temos acesso a muitos feitos da Companhia de Jesus assim como ao cotidiano e às 

particularidades de cada casa de missão e das localidades onde elas estavam instaladas. 
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5.1 - Dinâmica do trabalho missionário no sertão  

 

 

Para se entender a dinâmica do trabalho missionário dos jesuítas no sertão, as cartas 

escritas por eles aos superiores e outras trocadas entre os membros da Companhia, são de 

fundamental importância.  

Essas cartas, trocadas entre os jesuítas do mundo inteiro, eram analisadas e enviadas a 

Lisboa, quando sede da província, onde eram editadas dando origem a vários volumes 

intitulados “Cartas Edificantes”. Como o próprio nome sugere, elas serviam para registrar as 

atividades desenvolvidas como também para edificar a fé e uniformizar as práticas da casas de 

missão da Companhia. 

Em se tratando do trabalho desenvolvido no sertão, o ponto de referência era Caetité, 

mas as cartas dão conta de atividade missionária por todo o território sertanejo, abrangia todo 

o sudoeste da Bahia e a região da Chapada Diamantina, para isso, eles se valiam de toda sorte 

de instrumentos para levar adiante sua missão.  

É fundamental compreender que as missões jesuítas não se limitavam a cidade de 

Caetité, mas a todo o território do entorno. Bonito (Igaporã), Bom Jesus dos Meiras 

(Brumado), Beija Flor (Guanambi), Monte Alto, dentre tantas outras localidades mais 

distantes como Vila Velha (Livramento de Nossa Senhora) e Lençóis foram visitadas por 

estes homens. Eles se baseavam em Caetité, por encontrarem aí, um ponto de referência, o 

Instituto São Luiz além do “conforto” que a natureza lhes proporcionara, mas, de tempos em 

tempos, precisam sair para se fazerem coerentes com aquilo que tomaram para si como objeto 

único de vida – propagar a palavra de Cristo e a fé Católica. 

A locomoção era sofrível, não foram raras às vezes em que estes padres se lançaram 

nas matas com o intuito de promover batismos, unções, cerimônias de casamentos e funerais 

sertão adentro com o intuito de levar o conforto da palavra cristã àqueles que penavam com 

toda sorte de dificuldade e ausências, até mesmo da igreja. 

Dizia Sallutio (1917), que os mais rigorosos desafios de se pregar nos sertões eram o 

medo constante de animais selvagens e peçonhentos. Segundo ele, por conta da natureza bem 

preservada, era comum topar com onças ou dar com cobras agasalhadas em seus calçados. 

Muitas montarias eram perdidas, picadas pelas cascavéis da mata nativa. 

Os trabalhos eram sempre voltados à comunidade que via as missões com bons olhos 

e demasiado encanto pois a presença de padres, na maioria das comunidades visitadas, era 
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muito rara, ou praticamente inexistente. Sobre isso nos conta o Padre Sallustio em uma de 

suas cartas: 

[...] enquanto cortávamos o sertão cambaleando em cima da minha querida 

companheira fura mundo , nos demos com um cortejo de viventes que traziam numa 

rede uma garotinha que acabara de falecer. Ali mesmo encomendamos as almas com 

deixa ir e seguimos viagem. Nenhum deles jamais haviam recebido bênçãos de 

qualquer membro da igreja. [...] (PADRE JUSTINO. Caetité, 02/03/1917. CARTAS 

EDIFICANTES. Vol. 05, p. 76) 

 

 

O Padre Celestino Balazeiro também não deixa passar despercebido a ausência de 

sacerdotes na região numa de suas cartas aos superiores [...] houve confissões muito 

consoladoras de pessoas que havia 30, 40 e mais anos que a não tinham feito. [...] (Celestino 

Balazeiro. 29/09/1914-  Cartas Edificantes. Vol. 5, p. 25)  

Pela novidade que era ter um padre no lugar, independente da simplicidade material, 

muitas famílias, faziam questão de dar hospedagem aos jesuítas em suas casas. Jamais faltava 

o que comer ou beber, embora a situação precária das casas e a pouca condição sanitária lhes 

fossem gritantes. 

Quermesses, missas, casamentos, novenas e toda espécie de rituais católicos eram 

celebrados nessas missões.  

 

Meu sistema é o seguinte: à noite reúno o povo na capella do logar, e se não há, na 

casa de hospedagem ou ao ar livre; resa-se o terço, canta-se a ladainha, faço 

practicas, e depois começo as confissões. Na manhã seguinte confesso ainda as 

pessoas que aparecem, e na missa torno a pregar. É tal a avidez que estas gentes 

experimentam de ouvir a divina palavra que, longe de as fadigar, lhes causa singular 

consolação. (PADRE CELESTINO BALAZEIRO. Caetité, 27/10/1916. CARTAS 

EDIFICANTES, Vol 5, p. 58) 

 

Eles aproveitavam as homilias – sermões para combater ferrenhamente a novidade 

republicana do casamento civil e a união estável, naquela época chamados de “amancebos”, 

onde as partes passam a viver juntos sem o sacramento do matrimônio, e estimular a 

realização do sacramento do matrimônio. 

Por dar tanta importância a essas práticas eles sempre registravam comentários sobre 

o assunto: 

 

Carta do P. Balazeiro a um dos nossos 

Revº Padre e meu bom amigo 

 

Este anno, devido às chuvas, que vieram bastante cedo, não pudemos mais dar 

missão. Foi no logar de Roqueirão, freguesia de Monte Alto e distante daqui 17 

léguas. Como o anno tinha corrido mal por causa da estiagem prolongada, os 

concursos não foram muito grandes. Muitos até não queriam missão nessa época; 

contudo ouvimos passantes de 1200 confissões e tivemos a satisfação de não deixar 

naquele povo nenhum escândalo de mancebia, nem ligados pelo casamento civil. A 
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primeira comunhão foi de umas 60 e tantas creança; correu bem e foi bastante 

comovedora. [...] (PADRE CELESTINO BALAZEIRO, Caetité 07/12/1913. 

CARTAS EDIFICANTES, Vol 4, p. 65). 

 

Os jesuítas exerciam, desta forma, um papel de educadores da fé e também político 

ao pregar, com base nos preceitos cristãos, a visão que lhes era tida como correta e que era 

amplamente divulgada entre aqueles que lhes eram “clientes”. 

Essas atividades sempre ficavam registradas nas cartas trocadas entre eles, assim 

como todo o contexto sócio cultural e econômico do lugar. É comum encontrar nelas, além do 

relato das atividades pastorais, o olhar dos jesuítas sobre o território em visita e sobre o 

cotidiano das pessoas nesse lugar. Como por exemplo, o exposição do Padre Balazeiro numa 

de suas visitas à região das Lavras Diamantinas sobre o valor da vida: [...] O pecado maior 

dalli é o despreso pela vida do seu semelhante, pois matam um homem com a maior 

facilidade. Em qualquer barulho há sempre bastantes mortes. [...] (Padre Celestino Balazeiro, 

Caetité, 07/12/1913. Cartas Edificantes. Vol. 4, p. 66). 

Muitas outras situações difíceis eram presenciadas e registradas pelos padres em suas 

andanças, uma delas, bastante recorrente, se refere às condições climáticas do sertão, que por 

vezes, era motivo de muitas aflição entre os sertanejos: 

 

Disse acima que as chuvas nos impediram algumas missões; mas teem sido um 

grande bem para estas terras, que sem ellas nada produziriam e teríamos um anno de 

fome. Há pouco tempo um homem, narrando-me as scenas da fome de 1899, fez-me 

chorar. O povo das roças acode em massa às cidades, como a logares de mais 

recurso até à sala de jantar e ali põe-se tudo de joelhos e mais postas, os olhos 

esgaziados e fixos nas iguarias que estão sobre a mesa [...] uma lei empírica mostra 

que este flagelo é periódico de 10 em 10 annos [...] com a chuva porém, estas terras 

são de uma fertilidade admirável chegando a produzir, nos melhores terrenos, um 

litro de feijão quinhentos litros. (PADRE CELESTINO BALAZEIRO, Caetité, 

07/12/1913 - CARTAS EDIFICANTES. Vol. 4, p. 67). 

 

 

A abundância de chuvas ou a falta extrema delas sempre ditava o ritmo das 

atividades missionárias dos jesuítas. Como disse o Padre Balazeiro, se chovia muito as 

viagens ficavam extremamente comprometidas devido às condições das escassas estradas e se 

não chovia, via-se o tempo de fartura ir embora e com ele grandes levas de sertanejos que 

precisavam deixar suas localidades rurais em busca de sobrevivência nas cidades e grandes 

centros. Isso era e ainda é comum entre as populações rurais sertanejas. 

Eles também registravam notícias do lugar: 

 

[...] a linha férrea vem avançando para aqui e esperamos que dentre o em 4 ou 5 

annos se ouça por estes matos o silvo da locomotiva. Deus a traga depressa; porque 
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depois, em caso de carestia será mais será mais fácil obter recursos. (PADRE 

BALAZEIRO. Caetité, 30/10/1916, CARTAS EDIFICANTES, Vol. 5, p. 68). 

 

 

A presença de uma linha férrea ajudaria muito a encurtar as distâncias percorridas 

por eles, principalmente entre Caetité e a capital, essa viagem era muito demorada e 

desgastava muito a saúde dos padres, que, ao que parece, não eram tão jovens. 

 Estes são apenas alguns dos assuntos tratados nas cartas que descreviam as atividades 

desenvolvidas e as impressões trazidas de cada lugar por onde eles passaram. 

 

 

5.2 - Uma incumbência para o padre Cabral 

 

 

 Ao longo de mais de uma década de trabalho, muitas foram as missões realizadas 

pelos jesuítas em Caetité, como sinteticamente apontado acima, algumas delas, depois de 

1915, em companhia do primeiro Bispo de Caetité, Dom Manoel Raymundo de Mello ou a 

pedido dele. 

Entre os vários objetivos já apresentados, não se pode deixar passar despercebido a 

catequese entre os católicos e a busca de novas vocações para a própria Companhia de Jesus.  

 Os padres esperavam que o conhecimento oferecido, o exemplo deixado e as devoções 

católicas estimuladas gerassem, entre os alunos do Instituto e entre os meninos dos lugares 

visitados, vocacionados e isso de fato ocorria. 

 Um caso bastante conhecido, pelos registros deixados, e aparentemente frustrado se 

deu com o jovem Anísio Teixeira, este assunto teria sido uma incumbência do Padre Cabral. 

Dentre os primeiros matriculados no "São Luiz" estavam os Teixeiras: Anísio, Jayme e 

Nelson. O caçula Anísio, logo se destacou pela inteligência e compromisso com os estudos, 

pelas lições, pelo rigor nos deveres e, de modo particular, pela disposição às atividades 

religiosas. Ele era também um campeão nas premiações anuais do colégio, conforme aponta 

as “Solenes Premiações de fim de ano” trazidas pelo Jornal A PENNA. 

Do Instituto São Luiz seguiu para Salvador onde prosseguiu seus estudos com nos 

jesuítas do Antônio Vieira, continuou se destacando, chamando a atenção do padres e 

despertando cobiça entre eles, que lhe queriam entre os vocacionados da Companhia.  

De acordo texto da Biblioteca Virtual Anísio Teixeira, ele tinha verdadeira admiração 

pela Companhia e por seus ideais.  
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[...] Anísio nada tinha de místico. Místicos os jesuítas não são, mas homens de 

combate, como soldados. Pelo ascetismo e pelo treinamento intelectual, eles 

compõem um tipo de vivência na qual a fé em sua inteireza revelada não se guarda 

apenas pela razão mas, igualmente, pelas obras para a maior gloria de Deus. A 

seriedade de pensamento, a pureza de costumes talhavam Anísio para um destino 

que bem podia ser sacerdotal [...] (Biblioteca Virtual Anísio Teixeira) 

 

 

Ele não teria saído de Caetité com o propósito de seguir carreira na Companhia, 

porém, entre as perspectivas possíveis, essa era a que mais o seduzia. Ao longo dos anos 

estudando no Antônio Vieira, Anísio ganhou, além da admiração dos companheiros, a atenção 

e o respeito do Padre Cabral (Luiz Gonzaga Cabral) que, de acordo Otávio Martins em texto 

escrito para a Biblioteca Virtual Anísio Teixeira, o elegeu “a maior recompensa da nova vinda 

dos Jesuítas à Bahia”.  

O Padre Cabral, talvez fosse, um dos mais experientes e por isso era uma referência 

entre os demais inacianos, ele protagonizou cenas de fuga bem interessantes por ocasião da 

perseguição portuguesa em 1910 que desencadearia na volta da Província Lusitana ao Brasil. 

Com sua oratória perfeita e seu conhecimento inesgotável, teria acompanhado de perto a 

formação de Anísio no Antônio Vieira, que por sua vez, levou para o curso de direito, iniciado 

na Bahia, concluído no Rio, a inquietação da vocação inaciana. 

Nunca carta datada de 13 de janeiro de 1923 de Caetité, o padre Cabral fala de uma 

viagem do Rio de Janeiro à Caetité, via Pirapora (Minas Gerais) na companhia dos seus 

antigos alunos que acabavam de se formar em Direito e sobre os motivos desta sua viagem. 

 

 [...] A este longínquo Caiteté vim tratar um assumpto de salvação das almas numa 

família, para dar os Exercícios à comunidade e para fugir à Bahia por um dois 

mezes, podendo assim descansar das fadigas de 6 annos durante os quais bem se 

pode dizer que nunca tive férias. [...] (PADRE LUIZ CABRAL. Caetité, 13/01/1923. 

CARTAS EDIFICANTES. Vol. 8, p.102, 103) 

 

 

Ele não cita nomes, mas, pelo cruzamento das fontes, sabe-se que a família à qual ele 

se refere era a família do Dr. Deocleciano e Dona Ana, pais de um dos alunos que lhe 

acompanharam na viagem, Anísio Teixeira. 

O Padre Cabral esteve na cidade “de férias” e enquanto isso, teve como missão, 

convencer os pais de Anísio, a permiti-lo iniciar na Companhia de Jesus.  

Cabral não sabia entretanto, que Deocleciano depositava em Anísio a esperança de 

manter a tradição política da família. Não lhe desejava o sacerdócio, mas a vida pública, 

coroada pelo ideal republicano que ele representava. Esta, também era a opinião de sua mãe, e 
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informalmente, se tem notícia que em sinal de protesto à proposta do Padre Cabral ela teria 

deixado de frequentar temporariamente as atividades da igreja. 

A missão do padre Cabral em Caetité fora frustrada, ele não conseguiu a autorização 

dos pais de Anísio para que ele se ingressasse na Companhia, esta, sem dúvidas, lhe fora uma 

grande perda e Anísio por sua vez, condescendente com a decisão do pai trilhou pelos 

caminhos, da política e depois da educação se tornando referência nessa área. 

A Companhia de Jesus, certamente perdera um possível grande padre, mas, ao 

contrário, o Brasil, ganhara um grande intelectual. 

 

 

 

5.3 - Os resultados dos trabalhos missionários 

 

 

Depois de mais de quase quinze anos de atividades pedagógicas e missionárias na 

região pode-se dizer que os resultados alcançados foram satisfatórios. O principal objetivo da 

Companhia de Jesus fora alcançado: levar as práticas católicas ao maior número de pessoas e 

por conseguinte conter o avanço protestante.  

Neste período foram realizadas várias missões em vários lugares, entre eles podem 

ser citados: Macaúbas, Jacaraci, Rio de Contas, Condeúba, Caculé, Brumado, Guanambi, 

Monte Alto Malhada de São Francisco, Carinhanha, Lavras Diamantinas, sem contar os 

distritos pertencentes a cada um dos municípios citados.  

Essa atuação jesuíta certamente proporcionou a aproximação dos sertanejos das 

práticas católicas e reafirmou a presença da Igreja entre eles. 

Segundo a narrativa dos próprios padres em suas cartas, os resultados foram mais 

positivos ainda em Caetité, já que o Instituto São Luiz Gonzaga conseguira, em pouco tempo, 

diminuir a influência protestante na cidade. Eles falam deste fato com grande entusiasmo, 

como se estivessem com a sensação de “dever cumprido”. Não é por acaso que ainda hoje, 

dentre as cidades da região, Caetité é a que conserva maior quantidade e diversidade de 

práticas católicas.  

É bem verdade que, atualmente, existe na cidade uma diversidade de religiões, entre 

elas os presbiterianos e os espíritas chegados há mais de um século, mas as festividades 

católicas continuam muito fortes e atraem boa parte da população. 
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Não existe ainda nenhum estudo acadêmico específico que dê conta do nível de 

influência da Companhia de Jesus no “combate” ao crescimento do protestantismo na década 

de 1910, o que se sabe, sem precisar pesquisar profundamente, é que os jesuítas contribuíram 

na consolidação dos rituais católicos assim como na expansão da atuação da Igreja Católica 

entre os sertanejos de Caetité e de toda a região. 

Enfim, em 1926, a “Missão Setentrional dos Jesuítas Portugueses Dispersos”, 

desmobiliza os padres que ainda estavam em Caetité, supervisionando as atividades da Capela 

de São Benedito e estes voltaram à Residência Antônio Vieira em Salvador e ou seguiram 

para outras casas da Companhia em Recife e Baturité, afinal, para eles, o desapego é um 

componente importante de suas vidas e prática missionária que os movia, devia continuar. 
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6. Considerações Finais 

 

 
Mesmo depois da exposição feita, ao longo destas páginas, não se pode falar em 

conclusão, mas sim em considerações finais.  

A essa altura pode-se confessar que essa pesquisa nasceu de inquietações em todo da 

História da Educação em Caetité, ou melhor a falta de escritos sobre ela. Em especial, 

inquietações sobre a existência do Colégio Jesuíta de Caetité, até agora muito referido mas 

nunca estudado. Neste sentido o desafio maior foi encontrar as fontes, que deveriam existir, 

mas não se sabia onde. 

De meados de 2013 até agora, foi necessário uma busca ampliada a cerca dessas 

fontes, e aqui cabe um velho ditado popular “quem procura acha”, pois, foi isso o que 

aconteceu. 

A partir do contato com exemplares do Jornal A PENNA, com cartas avulsas dos 

padres, com as Cartas Edificantes, com fotografias antigas, com os padres Jesuítas da 

Residência Antônio Vieira em Salvador, com obras e mais obras indicadas pelos orientadores, 

é que foi possível escrever este texto. 

É bem verdade que o acesso às fontes por si só não alavanca pesquisa nenhuma e por 

isso a metodologia escolhida para trata-las foi fundamental. Elas foram catalogadas, lidas 

cuidadosamente e analisadas. Além disso, como se costuma fazer na pesquisa histórica, 

muitas delas foram cruzadas, para a obtenção de mais clarezas acerca das informações 

tratadas. 

Neste texto, longe de se trazer “verdades absolutas” e neutras, se buscou fazer 

reflexões históricas com base nas fontes e evidências encontradas sobre a presença dos 

Jesuítas da Província Lusitana dispersa a partir da trajetória do Instituto São Luiz Gonzaga de 

Caetité. 

Ao longo dessa pesquisa, muitas informações foram levantadas em relação ao contexto 

social, político e religioso local e mais ainda em relação ao quotidiano e funcionamento do 

Instituto São Luiz e Casa de missão jesuíta em Caetité. 

Em relação ao contexto local, ficou evidenciado que muitas questões políticas e 

religiosas contribuíram para a vinda desses religiosos para Caetité. As disputas partidárias 

refletiam nas questões religiosas e vice e versa e estas foram decisivas na argumentação do 

Mosenhor Luiz Pinto Bastos ao Dom Jerônimo Tomé e deste, à Ordem Jesuíta, no pedido de 

abertura de um escola em Caetité.  
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Este fato, corresponderia a várias expectativas locais: representaria oposição ao grupo 

político do intendente municipal e ao protestantismo ao mesmo tempo, novidade recente na, 

tão católica, Caetité. 

Os jesuítas tinham consciência de tal situação e viram, neste contexto, uma maneira de 

ampliar sua área de atuação cumprindo um dos preceitos da ordem: a ação missionária. 

Eles não viram, inicialmente, muitas dificuldades em montar uma escola e por 

conseguinte uma casa em Caetité pois tinham boas referência do lugar, onde o clima ameno, a 

abundância de água e o requinte herdado das famílias colonizadoras, contribuiriam para uma 

vida modestamente confortável na “Corte do sertão”, bem como possibilidades de rendas para 

a manutenção da escola. 

Talvez eles não esperassem que parte dessas “facilidades” ficariam do outro lado da 

Serra do Sincorá, e que as dificuldades encontradas no sertão seriam muitas, a começar pela 

própria viagem de mais de uma semana de Salvador à Caetité seguindo pela intervenção da 

intendência municipal a favor da escola protestante, da pouca condição física para a 

implantação da escola e assim por diante. 

Depois de vencida as dificuldades de implantação, percebe-se que a escola funcionou 

bem durante seu período de existência. O nível dos ensinamentos dispostos nela era bastante 

satisfatório, a disciplina e a ordem eram muito valorizadas, assim como o incentivo às práticas 

literárias, artísticas e religiosas, isso foi reconhecido pela população de toda a região 

representada pelos meninos “confiados” aos padres jesuítas do São Luiz. 

Apesar disso, não se pode desconsiderar que, embora pouco representativa, a anuidade 

paga, de quarenta e cinco mil reis, não era acessível a todas as famílias que gostariam de 

matricular seus filhos nessa escola e isso os excluía desta instituição, assim como as meninas 

que não eram aceitas no Instituto. 

Mesmo assim, tanto o São Luiz, como as outras instituições educacionais existentes 

em Caetité, eram vistas como impulsionadoras do progresso da cidade, que a essa altura, já 

era sede de bispado e continha aparato administrativo bem desenvolvido se comparado ao 

nível das outras cidades da região. 

Entre os anos de 1915 a 1920, Instituto São Luiz Gonzaga de Caetité, vive sua fase 

áurea, neste período que ele obteve os maiores números de matrículas, por isso mesmo, a 

maior quantidade de pessoas trabalhando e por consequência a ampliação e adequação do 

espaço físico, pelos relatos, muito apropriados ao funcionamento da escola e do internato. 
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Ao finalizar a década de 1910, a Companhia de Jesus tem em Caetité uma escola em 

pleno funcionamento e muitas atividades missionárias em andamento no sertão. Estas 

atividades ocorreriam por mais cinco anos.  

Com a diminuição do número de alunos, com a dificuldade de manter bancas 

examinadoras, as mudanças nas leis que regiam o ensino no estado e outras necessidades da 

Ordem, os Jesuítas resolveram desativar a escola em 1925 e um ano depois a Residência que 

mantinham em Caetité. 

Apesar de relativamente curta, (treze anos) a presença dos jesuítas no sertão deixou 

marcas interessantes neste lugar. Primeiramente a influência intelectual, daí os alunos saíam 

para concluírem seus estudos nas capitais com nível de conhecimento nada aquém dos 

demais, depois a ampliação das práticas católicas e por conseguinte a presença da Igreja no 

sertão. 

Enfim, mesmo com a satisfação da escrita, não poder-se-ia encerrar este trabalho sem 

apresentar algumas suas limitações. 

Uma delas diz respeito à dispersão das fontes, como dito anteriormente, elas se 

encontravam espalhadas em vários lugares e apesar de ter-se buscado estes lugares, não foram 

encontrados os registros diretamente ligados às práticas pedagógicas da escola como os 

diários de classe e os planos de trabalho dos professores. É possível que o acesso a eles teria 

enriquecido o terceiro capítulo. 

Nesta perspectiva, é necessário dizer que algumas das fontes utilizadas aqui, foram de 

difícil compreensão, como os catálogos que especificavam as funções de cada padre, eles 

estavam escritos em latim antigo e abreviado, isso dificultou a tradução fidedigna dos textos. 

Com relação às Cartas Edificantes, elas trazem inúmeros assuntos e temas, entre estes, 

o Instituto, com isso, não foram exploradas em sua totalidade deixando em aberto a 

possibilidade de muitas outras pesquisas sobre outros aspectos do trabalho jesuíta. 

Os exemplares do Jornal A PENNA, muito utilizado aqui, também, apresentava 

dificuldade de transcrição devido à condição de deterioração de alguns exemplares. 

Além disso, como as fontes primárias encontradas, com exceção dos jornais, foram 

escritas, em sua maioria, pelos próprios membros da Companhia de Jesus em Caetité, e que 

nunca haviam sido tratadas historicamente, pode ter ficado faltando, outros pontos de vista 

que deixariam o trabalho mais completo. 

Não poderia deixar de dizer ainda sobre a dificuldade de entender a vida política de 

Caetité no período em estudo. Devido a repetição de nomes, as mudanças entre membro dos 
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partidos situação e oposição e a existência e relações de parentesco entre os Rodrigues Lima e 

os Teixeira, o texto não aprofunda nestas questões, ficando elas para pesquisas futuras. 

Assim, esta dissertação, é apenas um passo inicial para que outras pesquisas sejam 

realizadas, retificando e ou ratificando esta, escrita com todo o rigor da pesquisa científica, 

mas não com a ilusão da certeza. 
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