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RESUMO 

 

 

 

 

A educação dos grupos sociais mais abastados de Ilhéus, durante a Primeira 

República, esteve intimamente relacionada com a Igreja Católica, que reafirmava sua posição 

com a mudança do regime político no país, buscando auxílio das oligarquias locais. O grupo 

político dirigente de Ilhéus pretendia formar a “civilização do cacau” que, incluía, 

incentivada pela Igreja, na figura do primeiro bispo, a educação de suas filhas e filhos, 

oferecida através da formação de colégios católicos.  A pesquisa apoiou-se em documentos 

das instituições em estudo - periódicos e entrevistas orais, para compreender as articulações 

entre a Igreja e as parcelas abastadas de Ilhéus na fundação dos colégios. O interesse na 

criação de um colégio feminino e um masculino, permite argumentar sobre a preocupação na 

educação diferenciada para o homem e para a mulher, o que a tornava desigual na formação 

de seus membros. O Colégio Nossa Senhora do Piedade, coordenado pela Ordem Ursulina de 

origem francesa, educou muitas moças daquela região e as orientou na constituição de uma 

vida que, coadunava com a formação das mulheres das “elites brasileiras”.  Na Escola 

Normal, além do aprendizado do magistério, a moça aprendia como ser esposa e mãe, para 

assim administrar seu lar.  Por outro lado, havia a educação masculina do Colégio Diocesano 

São José, cuja formação dos rapazes era direcionada para a atuação na vida pública. O 

Colégio São José, no entanto, diferente do Colégio da Piedade, teve uma curta existência, fato 

justificado por questões internas e externas àquela instituição.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A educação feminina teve em Ilhéus uma importante instituição de caráter 

confessional,  reservada especialmente aos extratos sociais abastados. O Colégio Nossa 

Senhora da Piedade educou muitas moças, filhas das famílias dos “coronéis do cacau”, dos 

comerciantes e de outros segmentos ligados a tal grupo, como advogados e médicos. Essa 

instituição foi fundada no ano de 1916 e funciona, ainda com grande fôlego, até os dias atuais. 

Então, por que estudar tal instituição? O que mostrar com tal estudo? Qual sua relevância para 

a história social de Ilhéus?  

Durante a graduação, pesquisei sobre o perfil social da mulher da “elite ilheense”, 

as mulheres dos fazendeiros de cacau. O interesse centrava em perceber a presença da mulher 

naquele cenário, sua atuação no público e privado. As considerações do trabalho intitulado 

História, Sociedade e Mulher: a condição feminina em Ilhéus e Itabuna1, identificaram 

semelhanças no papel social da mulher de elite de Ilhéus e Itabuna, nos anos de 1930, como, 

por exemplo, a restrição ao domínio privado e o comportamento dentro de padrões e 

parâmetros de uma sociedade “patriarcal”2.  

Havia um padrão de comportamento entre aquelas mulheres, que chamou a 

atenção, quando percebi que, muitas delas tinham estudado no Colégio Nossa Senhora da 

Piedade.  Então, surgiu a pergunta: este colégio poderia ter formado e/ou construído o 

                                           
1 SILVA, Ivaneide A. História, Sociedade e Mulher: a condição feminina em Ilhéus e Itabuna. Monografia de 
graduação em História. Ilhéus: UESC, 1999. 
2 Ver FREYRE, Gilberto. Casa-grande  & senzala: as origens da família patriarcal brasileira. 34ª ed. RJ: Record, 
1987. 
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comportamento feminino do extrato abastado de Ilhéus daquele período? Como se constituía 

sua educação? Como foi criado e sob quais circunstâncias e contexto? Qual ou quais os 

interesses daquela parcela da sociedade em educar e formar suas filhas? Essas foram as 

questões que guiaram inicialmente a pesquisa. 

Em Ilhéus, na Primeira República, poucas eram as mulheres que saíam para 

estudar em outras cidades, longe da família, por isso este colégio passou a ser muito 

valorizado. A reestruturação e desenvolvimento do sistema escolar no Brasil eram objetivos 

do governo da República ainda jovem, e as oligarquias republicanas preocuparam-se em 

educar a classe dirigente3. No entanto, o Estado não conseguiu sustentar, nem em termos 

“quantitativos ou  qualitativos”4, a educação.  

As famílias abastadas investiram nas escolas privadas, leigas ou confessionais, 

considerando-as promissoras e mais eficientes, as quais,  por sua vez, atenderiam às demandas 

desse grupo social. Em Ilhéus essa relação se estabeleceria entre as exigências sócio-

econômicas da camada dirigente da sociedade e a educação ministrada no Colégio da Piedade.  

E sobre tal fato,  apoiou-se  parte da importância do estudo desse colégio. A outra parte está 

diretamente relacionada com o seu caráter confessional.  O Piedade foi fundado sob os 

cuidados do primeiro bispo de Ilhéus, D. Manoel Paiva, um ano após a criação da Diocese, e 

pela Ordem Ursulina.  

A Igreja Católica passou por crises, durante a transferência do Império para a 

República, mas conseguiu se inserir no novo momento político sem muitas dificuldades, pois 

se aliou às oligarquias regionais e esteve intimamente ligada à educação da elite durante a 

                                                                                                                                    
 
3 Ver: CARVALHO,  José Murilo de. A Construção da Ordem. Rio de Janeiro: Campos, 1980. 
4 COSTA E SILVA, Maria Conceição B. O Ensino Primário na Bahia: 1889/1930. (Tese de Doutoramento) 
Salvador, UFBA, 1999. 
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Primeira República. Tanto é que os colégios confessionais ocupavam lugar significativo no 

ensino baiano5, sendo os principais, pertencentes às ordens religiosas femininas6. 

Tendo sido fundado o Colégio da Piedade, sob a responsabilidade do primeiro 

bispo de Ilhéus - D. Manoel Antônio de Paiva, tal fato imbuiu este estudo da necessidade de 

abordar sobre esse personagem, que se tornou emblemático na história dessa instituição. E 

para tanto, surgiu a necessidade de escrever sobre esse bispo, sobre a criação da Diocese de 

Ilhéus, as relações políticas, sociais e econômicas estabelecidas entre a Igreja e a Sociedade, 

que constituíram o pano de fundo para a instalação do Piedade. 

A ascensão dos pessoístas, grupo político liderado por Antônio Pessoa, que esteve 

à frente da política da cidade, durante o período em estudo neste trabalho, marcou os 

principais acontecimentos políticos em Ilhéus. Esta administração local esteve relacionada 

intimamente com o início do governo de J. J. Seabra (1912-1916) na Bahia7. 

Na questão social, havia o ideal da civilização.  A idéia de progresso e civilização 

são instaladas com o advento da República, e as elites brasileiras procuraram realizar 

reformas para a modernização do país8. Assim, muitas delas ocorreram nos campos da 

urbanização, saúde, educação e, sobretudo nos melhoramentos dos hábitos e costumes da 

população.  A educação, como já foi dito,  era uma preocupação da classe dirigente, por isso, 

a escola constituiu-se num veículo de controle direto (moralizador e disciplinador) em vários 

setores da vida social, especialmente para os filhos dos extratos sociais abastados. 

O Brasil precisava modernizar-se. Esse era o principal  objetivo no período que, 

alcançado, compensaria o atraso ligado ao passado colonial. Em Ilhéus, progresso e 

                                           
5 ALMEIDA, Stela Borges de. Educação, História e Imagem: um estudo do Colégio Antônio Vieira através de 
uma coleção de negativos em vidro dos anos 20/30. Salvador, UFBA, 1999 (Tese de doutoramento). 
6 PASSOS, Elizete Silva. A Educação das Virgens - um estudo do cotidiano do Colégio Nossa Senhora das 
Mercês. RJ: Editora Universitária Santa Úrsula, 1995. 
7 FALCON. Gustavo. Os Coronéis do Cacau.  Salvador: Iananá. UFBA, 1995, p. 107-110. 
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civilização eram as expressões corriqueiras e objetos de discussão, pois, no início da 

República, sua economia crescente, a do cacau, ofereceu o suporte para veicular tais 

mudanças.  A civilização do cacau, que se objetivava construir, deveria apagar as marcas do 

sistema colonial escravista também vivido por aquela sociedade9.   

Ainda durante o Império no sul baiano, representantes dos partidos Conservador e 

Liberal envolviam-se em disputas violentas, que incluíam, além das questões políticas, as 

econômicas. Com a mudança do regime político, as disputas continuaram, porém, com outros 

líderes, no partido Conservador, Domingos Adami de Sá, e Antônio Pessoa, no Liberal10. 

Os conservadores sempre foram acusados pelos liberais de manterem aquela 

região no atraso material, e a sua principal alegação era a de que os conservadores 

construíram seu poder tendo como base o trabalho escravo e as facilidades do governo. Com a 

proclamação da República, os conservadores conseguem se manter no poder até 1912, quando 

da reestruturação da política estadual e a entrada de Seabra, que retirou o poder da oligarquia 

atual e o entregou ao Coronel Antônio Pessoa. Este  acusava seus inimigos políticos de ex-

escravocratas, de não procurarem modernizar a região, e de utilizarem as rendas municipais 

para o benefício particular.  

Neste estudo, no entanto, não vem ao caso discutir até que ponto os liberais 

também não fizeram o mesmo, mas, sim, que reformas foram implantadas em seu domínio 

político, assim como em outras diversas partes do país, onde se buscaram o progresso e a 

civilização dos costumes.  E foi nesse contexto que foram fundados o Piedade e o São José, 

principais objetos deste estudo. 

                                                                                                                                    
8 RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar: a utopia da cidade disciplinar - Brasil - 1890-1930. Rio de Janeiro, 
1985. 
9 MAHONY, Mary Ann. The World Cacao Made: Society, politics, and History in Southern Bahia, Brazil, 
1822-1913. Yale University, USA: 1996. (Dissertation for the Degree do Doctor of Philosophy), e RIBEIRO, 
André Luís Rosa. Família, poder e mito: o município de São Jorge de Ilhéus (1880-1912).  Ilhéus: Editus, 2001. 
10 RIBEIRO, André. Op. Cit.,2001. 
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Na busca de informações sobre a criação e implantação do Piedade, foi sabido da 

criação de uma outra instituição escolar para meninos, o Colégio Diocesano São José. Tal fato 

demonstrou a preocupação daquela sociedade, com a formação e educação de seus membros, 

diferenciada por gênero. Assim, fez-se interessante analisar essas opções de educação 

religiosa, oferecidas às mulheres e aos homens de situação privilegiada na hierarquia social de 

Ilhéus.  

Este trabalho trata, portanto, de um estudo histórico, que aborda a educação 

feminina e, como contraponto, a educação masculina, ambas de caráter religioso, tentando 

caracterizar a forma como as identidades de gênero eram construídas nestas instituições, 

compreendendo-as, enquanto estreitamente vinculadas ao meio social, político,  econômico e 

cultural de Ilhéus, entre a década de 1910 e 1930. 

A análise das duas instituições permitiu refletir sobre aspectos da educação 

religiosa em Ilhéus, na constituição dos papéis sociais e de gênero. Gênero aqui é utilizado 

como uma categoria de análise histórica11 numa perspectiva relacional, adequado ao estudo 

das diferenças e desigualdades na formação de homens e mulheres dos extratos abastados de 

Ilhéus na Primeira República. Nesse sentido, estudos que problematizam a questão de 

“gênero” foram de grande contribuição, por oferecer reflexões sobre as dificuldades na 

adoção de enfoques como este.  

Os estudos de Scott12 trazem considerações pertinentes para o entendimento da 

categoria gênero. Em seu artigo, História das Mulheres, elaborou uma análise sobre as 

implicações da história das mulheres e a utilização do conceito “gênero”, considerando a 

                                                                                                                                    
 
11 SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Recife: SOS Corpo, 1991. 
12 SCOTT, Joan W. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. A Escrita da História: novas perspectivas. São 
Paulo: Editora UNESP,  1992. 
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existência da distinção natural, mas que sobre ela se estabelece relações sociais singulares em 

função do tempo e do espaço.  

Primeiro, Scott discute a origem da história das mulheres, remontando ao 

movimento feminista da década de 1960 (EUA) e sua relação com a política. Esse campo, já 

em 1980, segue sua trajetória, utilizando o termo “gênero”, embora ainda considerasse a 

divisão natural dos sexos, estando assim, desprovida de propósito ideológico imediato, ou 

seja, “uma evolução do feminismo para as mulheres e daí para o gênero (...), da política para 

a história especializada e daí para a análise”13; o que não quer dizer que, o feminismo tenha 

desaparecido.  A autora pensa, ainda, as mudanças neste campo “como um estudo dinâmico 

na política de produção de conhecimento”14, e discorre sobre a história das mulheres 

demonstrando sua complexidade e sua dinâmica, que não foi direta nem linear.   

A ênfase no uso do termo foi, portanto,  dada às conotações sociais e ao aspecto 

relacional, concebendo-se a mulher em relação ao homem. O “gênero” relacionado aos 

conceitos social e cultural permite pensar em termos de diferentes sistemas de gênero 

enquanto categoria de análise, e nas suas relações com outras categorias como raça, classe ou 

etnia, considerando a mudança através dos tempos. Sendo relacional, quer enquanto categoria 

analítica, quer enquanto processo social, esse conceito deve ser capaz de captar a trama de 

relações sociais e as transformações históricas por ela sofridas15. 

O gênero, enquanto categoria, permite analisar ainda a diferença (diferentes 

categorias de mulheres) dentro da diferença (da mulher com relação ao homem) em diferentes 

                                           
13 Idem, p. 65. 
14 Idem, p. 66. 
15 SAFFIOTI,  Heleieth I. B. Rearticulando Gênero e Classe Social. In: COSTA, Albertina de O. e 
BRUSCHINI. Cristina. Uma Questão de Gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. São Paulo: Fundação 
Carlos Chagas, 1992.  
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contextos e épocas. Segundo Kelly Gayol16, só podemos conhecer a complexidade da vida 

das mulheres, se conhecermos e analisarmos as complexidades sociais, étnicas, ideológicas e 

econômicas que se procedem. Ainda sob essa ênfase, enfocar de modo diferente um 

determinado período histórico, leva-nos à seguinte pergunta: será possível a revalorização de 

um determinado período em razão da perspectiva dos atores envolvidos17 ? 

Se esses atores são as mulheres, Escadón18 afirma que sim, e ressalta: “A 

investigação, neste sentido, cada vez mais abundante no campo da história da mulher permite 

apontar já uma diferença, não só na perspectiva do enfoque, mas, também, na formulação das 

perguntas sobre o que resulta importante para um e outro grupo”19. As diferentes formas de 

perguntar, implicam privilegiar novas informações e novas questões metodológicas. E 

completa: “Como se sabe, a tarefa histórica não consiste somente na recompilação de fatos 

históricos, mas, sobretudo, na organização e análise interpretativa da informação.”20. A 

tentativa de repensar o conceito “gênero”, no que diz respeito à produção de um novo saber 

sobre a diferença sexual (impondo inclusive a questão da primazia da oposição 

masculino/feminino), implica também repensar a história da política e a política da história21. 

                                           
16 GADOL, Joan Kelly. La relación social entre los sexos: implicaciones metodológicas de la história de las 
mujeres. In: ESCANDÓN, C. R. (org.) Gênero e História. México: Instituto Mora/UAM. 1992, p. 123-141. 
17 A autora traduziu: “¿será posible la revalorización de un determinado periodo en razón de la perspectiva de 
los actores implicados?”. ESCADÓN, C. R. Op. Cit., 1992,  p. 11. 
18 Idem, 1992,  p. 12. 
19 A autora traduziu: “La investigación, en este  sentido, cada vez más abundante en el campo de la historia de 
la mujer, permite señalar ya una diferencia no sólo en la perspectiva del enfoque sino también en la 
formulación de las preguntas sobre lo que resulta importante para uno y outro grupo”. Idem, p.12. 
20 A autora traduziu: “Como se sabe, la tarea histórica no consiste solamente en la recopilación de ‘hechos 
históricos, sino sobre todo en la organización y análisis interpretativo de la información.”. Idem, p. 12. 
21 SCOTT, Joan Wallach. Prefácio a “Gender and Politics of history”. Cadernos Pagu, n.º 3, Campinas/SP,  
1994, p. 11-27. A autora discute como o pós-estruturalismo foi utilizado para pensar sobre o conceito da 
diferença, inclusive a hostilidade que provocava.  E discutindo a teoria, a autora afirma que a história das 
mulheres é um campo que envolve prática e tomada de posição, por isso ato político. Ela avança neste campo do 
pós-estruturalismo utilizando Michel Foucault em Vigiar e Punir e As Palavras e as Coisas, o conceito saber, 
com o significado de compreensão produzida pelas culturas e sociedades sobre as relações humanas, no caso, 
relações entre homens e mulheres. E a partir de Jacques Derrida discutir os processos conflitivos que produzem 
o significado, num processo de “desconstrução”, como disputas quanto ao significado, implicam a introdução de 
novas opositores , na tentativa de expor termos reprimidos, de contestar o estatuto natural de pares 
aparentemente dicotômicos e de expor sua interdependência e sua instabilidade interna.  Essas duas abordagens, 
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As perguntas sobre o feminino passam a ser perguntas sobre a relação do 

feminino com o masculino e suas transformações através dos tempos. Isso implica a 

modificação da visão tradicional da história (exercício do poder), modificando as premissas 

das categorias de análises históricas, ao privilegiar como objeto de análise a relação entre os 

gêneros22. É tarefa da história relacionar as experiências individuais com as sociais, e também 

o sistema racionalidade/irracionalidade, sexualidade desviante/ sexualidade legítima com 

outros sistemas econômicos, sociais, políticos e culturais, na medida que reflitam não só uma 

divisão de papéis, mas uma concepção que está, todavia, imbuída das diferenças de gênero. 

E para concluir sobre as generalidades do conceito do gênero, Escandón escreve: 

“A forma na qual as sociedades organizam as relações entre os indivíduos de um e outro sexo 

constitui o processo de construção do gênero”23. 

Sob o ponto de vista dos processos de formação de gênero, a mesma autora aponta 

que o século XIX apresenta uma problemática particular, que é a consolidação - acaso 

paralela - de Estado nacional e da família nuclear, ressaltando que a educação e a religião são, 

“como num vice-reinado”, âmbitos em que as relações entre os gêneros se institucionalizam.  

Mas, diferente do período colonial, a sociedade republicana nasce laicizada. Aí o Estado 

buscou prevalecer-se sobre a Igreja no controle da sociedade civil. No entanto, a situação da 

família, especialmente na Primeira República, ainda era regulada basicamente pela religião. 

Como exemplo, tomamos as inúmeras escolas confessionais mantidas por ordens religiosas; 

                                                                                                                                    
para a autora, podem oferecer ao feminismo uma perspectiva analítica poderosa, não apenas promissora, mas 
frutífera, no sentido de pensar sobre questões teóricas para fazer uma história feminista.  
22 Escandón discute também a questão da periodicidade, pois para ela, se a pergunta é feita dentro da perspectiva 
da feminilidade como histórica, é necessário reintroduzir o problema da periodicidade, que é necessariamente 
sustentada  sob uma perspectiva masculina. Os momentos cruciais de transformações, tomados ainda hoje pela 
historiografia têm efeitos diferentes nas mulheres e nos homens, utilizando como exemplo o ciclo da reprodução. 
Ver: ESCADÓN, C. R. Op. Cit., 1992, p. 7-37. 
23 A autora traduziu: “La forma en que las sociedades organizan las relaciones entre los individuos de uno y 
outro sexo constituye el proceso de construcción del género.  Evidentemente el uso de una categoría analítica 
tan amplia y tan llena de contenido como ésta, genera la necessidad de un replanteamiento, de una 
reformulación del concepto de historia y de una nueva lectura del processo histórico”. Idem, p. 23. 
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davam ênfase à educação religiosa, moral e doméstica; esta última no caso das femininas. Os 

princípios da moral e da religião, pregados pela Igreja Católica através destas escolas, 

guardavam suas alunas e seus alunos das influências e  costumes externos a elas. Tanto é que, 

mesmo o ensino das ciências, línguas e artes domésticas em colégios de educação religiosa 

faziam com que a formação da índole dos meninos e meninas adquirisse nobreza de atitude e 

graça espiritual24.  

A história, segundo Scott, é incluída como registro das mudanças da organização 

social dos sexos, mas também, de maneira crucial, como participante da produção do saber 

sobre a diferença sexual. A história é tanto um objeto de atenção analítica, quanto um método 

de análise de como as hierarquias são construídas, legitimadas, contestadas e mantidas.  E, 

dentro dessa discussão, deixa claro que o saber social e cultural, a respeito da diferença sexual 

é, portanto, produzido no decorrer da maior parte dos eventos e processos estudados na 

história, e, nessa abordagem reflexiva e autocrítica, o historiador tem o papel ativo na 

produção desse ou do saber25. 

O gênero, enquanto categoria de análise, estrutura-se através de duas premissas: 

uma, como elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 

os sexos, e outra, como forma nova de significar as relações de poder26. Nessa abordagem, 

busca-se “historicizar” gênero, enfatizar os variados e contraditórios significados atribuídos à 

diferença sexual, os processos políticos através dos quais esses significados são criados e 

criticados,  e como as categorias homem e mulher se relacionam ou são articuladas em 

determinados momentos.  O conceito de gênero permite, então, pensar sobre os modos pelos 

                                           
24 BESSE, Suzan. Modernizando a desigualdade. Reestruturação da ideologia de gênero no Brasil, 1914-1940. 
São Paulo: Adusp, 1999, p. 122-142. 
25 Scott faz aqui uma costura com a literatura, analisando a construção do significado do conceito e a utilização 
da teoria como uma espécie de política (escolhas, posicionamentos e práticas) do pesquisador e/ou estudioso. 
SCOTT, Joan. W. Op. Cit., 1992. 
26 SCOTT, Joan. W. Op. Cit., 1991. 
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quais hierarquias de diferença - inclusões e exclusões - foram ou são constituídas e 

legitimadas.  

Este trabalho, portanto, discute um dos meios de expressão de conceitos 

normativos: a educação que, através dos colégios estudados, formou e legitimou o “sentido 

subjetivo de pertencer a uma espécie e uma classe de gênero distinto”27. Dentro dessa 

perspectiva procurei estudar as normas, regras e disciplina na educação ministrada em 

instituições escolares que tornava ou tornou possível a naturalização dos diferentes papéis de 

gênero.  E, aliado à escola, estavam a família e a Igreja.  O conceito de gênero aqui é tratado 

como uma categoria de análise da organização social da diferença sexual, dentro da educação 

religiosa ministrada em Ilhéus. 

Como aponta e discute Louro28, os papéis de gênero podem ser entendidos 

enquanto regras arbitrárias, estabelecidas pela sociedade para seus membros, definindo 

comportamentos e modos de relacionamentos. A relação entre os gêneros, os papéis e funções 

atribuídos a cada um são também, socialmente construídos, e a escola é um dos locais 

principais da construção da identidade sexual e de gênero. 

Retomando o objetivo geral deste trabalho, busco identificar os objetivos dos 

extratos sociais abastados e da Igreja Católica na instalação de instituições escolares 

religiosas em Ilhéus, desvelando a formação educacional oferecida pelas escolas, o que 

implica abordar os aspectos considerados acima como estreitamente relacionados às propostas 

de educação. Trata-se, então, de abordar representações simbólicas sobre a educação da 

mulher, principalmente, e do homem, enquanto contraponto, e o conteúdo das normas e regras 

(discursos normativos) presentes nas instituições estudadas, demonstrando as estratégias de 

                                           
27 COSTA,  Ana Alice Alcântara.  As donas do poder. Mulher e política na Bahia. Salvador: Assembléia 
Legislativa/NEIM-UFBa. Coleção Bahianas, n.º 2, 1998. 
28 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação.  Petrópolis: Vozes, 2001. 
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poder e controle sutis, que se estabeleceram sobre a mulher e o homem, com a colaboração 

das relações familiares. 

A partir daqui é possível assinalar as fontes utilizadas para a obtenção dos dados, 

classificando-as em orais, escritas e visuais. As primeiras, denominadas fontes orais, são 

especificamente os depoimentos gravados. Esses relatos muito contribuíram para este 

trabalho, constituindo fonte indispensável, já que apresentaram pontos de vista de quem viveu 

no período em estudo ou próximo a ele e esteve diretamente envolvido com aqueles processos 

ou acontecimentos. Para isso é necessário considerar que as histórias relembradas não são 

representações exatas do passado, embora tragam aspectos deste e os delineiam, para que se 

ajustem às identidades e aspirações atuais29. 

Os depoimentos coletados foram em número de seis. Uma ex-aluna e também ex-

professora do Colégio da Piedade (com a qual foram realizadas três entrevistas), duas outras 

ex-alunas e um ex-tabelião, cuja irmã foi aluna do Piedade e, por fim, um ex-professor já da 

década de 1960. O contato inicial aconteceu por telefone, concedido inicialmente por 

funcionárias do Instituto Nossa Senhora da Piedade e, posteriormente, intermediado por quem 

já havia sido entrevistado. A terceira ex-aluna contactada foi indicada pelas duas primeiras, 

por ter sido ela também professora da instituição, e, por isso, até hoje muito conhecida 

naquela sociedade. Seus depoimentos foram substanciais para esta pesquisa.  

A utilização dos relatos orais possibilitou captar outra visão, que não somente a 

dos documentos escritos, como jornais e outros recolhidos nos arquivos das instituições 

                                           
29 THOMSON, Alistair. Recompondo a Memória: Questões sobre a relação entre a História Oral e as 
memórias. In: PROJETO HISTÓRIA: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do 
Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, SP - Brasil, 1981. 
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pesquisadas. O relato oral fornece ou traz à tona, através do olhar do sujeito30, práticas 

vividas, mas não formalizadas.  

As fontes escritas relativas ao Colégio da Piedade são compostas pelos 

documentos encontrados no seu arquivo, tais como os regimentos internos, entre os anos de 

1916 e 1930, os currículos dos cursos Complementar e Normal também desse período, um 

histórico impresso do Colégio, e outro, redigido por uma Irmã que viveu na instituição na 

década de 1960.  Ainda nesse arquivo, foram encontrados exemplares de jornais do período, 

alguns deles inexistentes nos outros arquivos da cidade e do Estado.  

Os regimentos internos, como o Estatuto do Colégio N. S. da Piedade, os editais 

de matrícula e atestados das alunas permitiram conhecer códigos e regras daquela educação. 

As disciplinas e seus conteúdos possibilitaram identificar o seu teor e, assim, esclarecer os 

objetivos de ensino. As disciplinas, quando comparadas com os depoimentos, revelaram 

aspectos importantes, não absorvidos na análise do documento escrito, como a idéia do 

“currículo oculto” e a importância dada aos padrões de comportamento. As fichas das 

primeiras alunas, para identificação das famílias e profissão dos pais não foram encontradas, 

em função de um incêndio que atingiu esses documentos. A ausência foi suprida pelo 

indicador dos sobrenomes, o que permitiu visualizar, mesmo que não precisamente, a posição 

social daquelas alunas.  

Os jornais do período foram também determinantes para a realização deste 

trabalho, pois tiveram a tarefa de “publicizar” diversos aspectos daquelas instituições, 

especialmente o Jornal de Ilhéus, que foi inaugurado em 1914 e publicou assuntos sobre a 

criação da Diocese de Ilhéus, o primeiro bispo, e anúncios diversos sobre o Colégio da 

Piedade e o Colégio São José. Esse jornal tinha como proprietário e diretor, Antônio Pessoa, 

                                           
30 O depoimento transforma o “objeto” de estudo em sujeito. Ver: THOMPSON, Paul. A voz do passado: 
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líder político daquele período, o que revelou sua estreita relação com a criação dessas 

instituições. Entre outras fontes escritas, há a Revista Eclesiástica da Bahia que muito nos 

informou sobre a Diocese de Ilhéus e também sobre as instituições estudadas. 

As fontes visuais utilizadas neste trabalho compõem o acervo fotográfico da 

escola, que é bastante vasto. Dele, foram copiadas fotografias dos ambientes internos e 

externos, de professoras (es) e alunas e de atividades esportivas. A fotografia, “dá a noção 

precisa do microespaço e tempo representado, estimulando a mente à lembrança, a 

reconstituição, a imaginação”31. Isto posto, deve-se considerar que a fotografia é ou foi 

produzida com determinado objetivo, pois qualquer que seja o assunto ou a razão da 

fotografia, o registro foi produzido com uma finalidade documental, por isso, torna-se um 

meio de conhecimento.  

As imagens não são despidas de valores estéticos, por isso faz-se necessário 

conhecer o momento histórico retratado e refletir sobre o conteúdo, num plano que ultrapasse 

a objetividade da fotografia. Pensar no iconográfico enquanto expressão da verdade é um 

equívoco, pois não é mais do que uma possibilidade inconteste de descoberta e interpretação 

da vida histórica,  a não ser que a verdade seja pensada com múltiplas facetas e infinitas 

imagens32. 

Sobre o Colégio Diocesano São José, as fontes são muito escassas. A instituição 

funcionou pouco mais de 3 anos, não teve vida longa, por isso não deixou larga 

documentação, e o que existia, estava sob responsabilidade do Bispado, o qual, hoje, não 

dispõe desses documentos. As referências sobre esse Colégio foram encontradas em 

minguadas páginas do Livro de Tombo do Arquivo da Cúria de Ilhéus, na Revista Eclesiástica 

                                                                                                                                    
história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
31 KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 156. 
32 Idem, p. 147-157. 
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da Bahia e no Jornal de Ilhéus. Também não foram localizados ex-alunos, impossibilitando a 

utilização de fontes orais. Pouco se tem e pouco se soube dessa instituição, mas, trazê-la à 

tona neste trabalho e na história de instituições escolares religiosas em Ilhéus, foi importante 

para evidenciar o grande esforço dispensado para sua criação, além da possibilidade de 

discutir sobre a formação diferenciada dos gêneros, a partir da educação. 

O recorte temporal deste trabalho foi delimitado de acordo com os fatos e 

acontecimentos relacionados às instituições estudadas. A análise está concentrada entre os 

anos de 1916 e 1930. A primeira data é devido à criação das duas instituições educacionais 

religiosas, recuando até 1914, quando começam a organização e preparação para se instalar o 

Bispado de Ilhéus, em 1915, o qual se constituiu fato importante na implantação dos colégios, 

como também as disputas político-partidárias entre os extratos abastados de Ilhéus. Esse 

período é marcado por transformações e rupturas nos costumes e comportamentos de parcela 

da sociedade ilheense, sendo propício para discutir a construção social dos papéis e funções 

atribuídos ao homem e à mulher.  

A década de 1920 foi o período que constituiu uma fase de mobilização dos 

católicos. Um dos meios para tal foi a “difusão da verdadeira instrução religiosa”, realizando-

se principalmente, com a formação dos filhos e filhas dos extratos sociais abastados, 

alterando, assim, as bases laicas do regime republicano. Desde a instalação do bispado, foi 

preocupação principal do bispo a criação de colégios religiosos católicos em Ilhéus, como 

ocorria em outras regiões. A Revista Eclesiástica da Bahia abordou que, como “conseqüência 

natural da criação de novos bispados, fundaram-se diversos colégios católicos e escolas 

paróquias, não só nas sedes, como no interior das dioceses, (...)”33. 

                                           
33 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA, Ano VIII - Maio de 1916, n.º 5, p. 141. 
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Os anos de 1929 e 1930  foram de júbilo para o Colégio Nossa Senhora da 

Piedade com a construção e inauguração da capela que teve sua planta aprovada e autorizada 

pelo Conselho Geral da União Romana das Ursulinas e financiada pelo Governo do Estado, 

tendo como então governador, o Dr. Francisco de Góes Calmon. As festas de inauguração da 

capela de Nossa Senhora da Piedade no Colégio movimentaram a sociedade de Ilhéus, e os 

jornais locais registraram com detalhes todas as cerimônias.  Até 1930, autoridades políticas 

em Ilhéus e no Estado da Bahia empenharam-se em obter subvenções (estaduais e federais) 

para este colégio, mas, com as mudanças políticas ocorridas no país nesse período, estas 

subvenções foram suspensas34. 

O limite final desta análise é 1930.  Essa delimitação baseia-se em um período no 

qual transformações políticas, fim da Primeira República, e educacionais, implantação da 

Escola Nova, tiveram suas respostas específicas em cada região e, por sua vez, em suas 

instituições educacionais. 

Considerando, então, os objetivos desta pesquisa, o tema foi dividido em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo “A mão grande da Igreja Católica e o bolso forte dos coronéis 

do cacau: quadro histórico da criação dos colégios católicos”, tem por objetivo apresentar um 

breve histórico da região, que compreende a cidade de Ilhéus, ressaltando a importância da 

produção do cacau para esta cidade e para a criação de instituições sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Nesse contexto, foi demonstrada a participação do grupo que detinha o 

poder político na instalação da Diocese e do Bispado de Ilhéus.   

O esboço da história da Igreja na passagem do período imperial para o período 

republicano no Brasil, das transformações ocorridas e da influência do contexto social e ou 

                                           
34 Idem, p. 8. 
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regional na distribuição das ordens religiosas, especificamente a chegada da Ordem Ursulina 

na Bahia e em Ilhéus, foi elaborado. E aí foi enfatizada a participação da mulher na fundação 

dessas instituições e a mobilização das parcelas sociais abastadas na instalação dos colégios 

religiosos, por fornecerem uma educação aprimorada aos seus filhos e filhas. Ainda foram 

organizados, resumidamente, elementos biográficos do bispo D. Manuel e da Madre Thaís, 

personagens centrais na construção dos colégios católicos em estudo. 

O segundo capítulo trata de aspectos relativos à formação educacional oferecida 

pelo Colégio N. S. da Piedade, a partir da disciplinarização e construção do  comportamento 

feminino.  No início do capítulo, são apontados, sucintamente, a arquitetura do prédio, seu 

estilo, e a posição daquela construção na cidade de Ilhéus; em seguida, a origem da Ordem 

Ursulina, suas normas e princípios pedagógicos, e a sua adaptação àquele contexto local. 

Também é analisado o currículo da instituição, permitindo identificar qual o perfil da 

educação oferecida. 

O desenvolvimento de uma parcela do extrato abastado da sociedade, enriquecido 

com a produção e comercialização do cacau, deu origem a uma “elite” política daquele 

período. O fato propiciou o surgimento de uma clientela que buscava instrução, nos moldes 

oferecidos por esse colégio, e vantagens sociais adquiridas, através da educação de seus filhos 

e filhas. Por isso, a clientela do Colégio, que surge a partir de transformações sócio-políticas 

de Ilhéus também é caracterizada.  

Assim como outros colégios católicos femininos, o Colégio da Piedade também 

oferecia educação gratuita para as meninas de classes menos favorecida. No entanto, a escola 

anexa ao Piedade, criada para tal fim, é posterior ao recorte desta pesquisa, portanto discutem-

se somente objetivos e interesses na sua instalação, sem caracterizar  seu ensino. 
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 As festas e cerimônias também são abordadas, destacando-se a primeira 

formatura do Curso Normal em 1923. A partir de discursos de segmentos da Igreja, da 

sociedade, e da instituição (docente e discente), proferidos no dia dessa comemoração, pode-

se extrair elementos da formação feminina, tanto oferecida, quanto almejada, a partir de 

ângulos diversos, e de sujeitos em posições diferenciadas, mas com objetivos em comum. 

Ainda neste capítulo, são elencadas algumas fotografias desta instituição, podendo ser 

visualizados seus espaços e  alguns momentos das aulas.  

O terceiro capítulo intitulado “Colégio Diocesano São José: o outro gênero da 

educação religiosa de Ilhéus” é introduzido com o momento da criação dessa instituição.  

Logo depois, sua educação é discutida sob diversos ângulos, sendo submetida, na discussão, à 

relação que se estabelecia com a educação feminina do Piedade, no que diz respeito à 

formação do gênero feminino e masculino. Dentro da abordagem de sua educação, é 

enfatizado o ensino de Religião e questões relacionadas à formação do gênero masculino. Os 

professores e alunos dessa instituição são evidenciados com o propósito de demonstrar a sua 

tímida existência. E por fim, são apontados e discutidos alguns dos fatores do não-

desenvolvimento deste colégio, sobre os quais, fez-se necessário lançar mão de dados de outra 

instituição escolar, para ajudar compor a sua história. 

Os capítulos buscam construir uma discussão que demonstre os aspectos 

históricos da educação religiosa católica em Ilhéus, enfatizando os procedimentos educativos 

utilizados para formar homens e mulheres. No decorrer do trabalho, foram denotados os 

interesses entre a sociedade e a Igreja Católica na educação dos extratos mais favorecidos e 

como a educação feminina e a educação masculina foram instituídas em Ilhéus através das 

instituições estudadas. 
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CAPÍTULO 1 

A “MÃO GRANDE” DA IGREJA CATÓLICA E O “BOLSO FORTE” DOS CORONÉIS DO 
CACAU: QUADRO HISTÓRICO-SOCIAL DA CRIAÇÃO DOS COLÉGIOS CATÓLICOS. 

 

 

A criação do Colégio Nossa Senhora da Piedade35 e do Colégio Diocesano São 

José e de suas respectivas propostas de ensino foram favorecidas pelo contexto social e 

político de Ilhéus.  As oligarquias locais apoiaram a criação dessas instituições escolares, a 

partir do grande incentivo da Igreja Católica, que, durante as primeiras décadas da República, 

pretendeu alterar as bases laicas do novo regime, investindo na família e na educação. As 

articulações entre a Igreja e as parcelas abastadas da sociedade de Ilhéus envolveram a 

educação feminina ministrada no Piedade, e a educação masculina do São José, atravessados 

por interesses diversos que ultrapassavam o espaço dessas instituições escolares. Sobre essa 

questão específica, dá-se a abordagem deste capítulo. 

Então, faz-se necessário delinear as transformações sociais e políticas, 

caracterizando as parcelas da sociedade ilheense, diretamente envolvida com a criação do 

Bispado de Ilhéus que, na figura do seu primeiro bispo, foi responsável pela instalação dos 

colégios. A educação religiosa aqui analisada expressa valores desta sociedade e aquilo a que 

ela aspirava para a formação de seus membros.  

 

                                           
35 O Colégio Nossa Senhora da Piedade será neste trabalho tratado por Colégio da Piedade, ou simplesmente, 
Piedade, como costuma ser chamado atualmente. 
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Ilhéus: transformações sociais e políticas nas primeiras décadas do século XX 

 

Ilhéus é uma cidade que começou a se consolidar economicamente no final do 

século XIX, com a implantação da cacauicultura.  Antes desse período, a área do atual 

município situado ao sul da Bahia passou por tentativas de povoamento, desde a primeira 

metade do século XVI, quando ocorreu a organização do sistema de capitanias hereditárias.   

 

 

Mapa das Capitanias Hereditárias Fonte: www.escolavesper.com.br/historia 
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A capitania de Ilhéus, como mostra o mapa acima, pertenceu a Jorge de 

Figueiredo Correia, escrivão da Fazenda Real, que obteve a carta de doação no dia 26 de 

junho de 1534.  “A carta de foral, ou foral da capitania, onde se fixavam os direitos, foros e 

tributos que se haveria de pagar ao rei e ao capitão-mor, figura às folhas 70 do Livro 10 da 

Chancelaria de D. João III, com data de 1º de abril de 1536”36.   

A economia de Ilhéus era baseada na produção de açúcar e na agricultura de 

subsistência até a introdução e consolidação do cacau. A elevação da vila à categoria de 

cidade, em junho de 1881, deveu-se ao florescimento econômico do cacau37.  Os maiores 

rendimentos somente foram registrados na segunda metade do século XIX, estimulados pelas 

condições favoráveis do mercado internacional. A partir de então, o cacau começou a sua 

expansão e passou a aumentar as cotas das exportações baianas.  

Por volta de 1870, Ilhéus tornou-se o principal produtor de cacau do Brasil, 

produzindo 1,2 milhão de quilos, que representavam 1,4% da renda da província.  Vinte anos 

depois, em 1890, a produção aumentara para 3,5 milhões de quilos, e 21% da renda estadual 

provinha das taxas de exportação do cacau. A partir de 1900, a região forneceu  mais da 

metade da renda do Estado.38 Além dos excelentes condições do mercado internacional, o 

                                           
36 SALES,  F. Memórias de Ilhéus. São Paulo, GRD. 1981, p. 10. 
37 FALCON. Op. Cit., 1995, p. 39. 
38 EUL-SOO PANG. Coronelismo e Oligarquias, 1889-1934: A Bahia na Primeira República Brasileira. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 73. 
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vertiginoso aumento dessa cultura deveu-se à abundância da mão-de-obra39 e à existência de 

terras devolutas e aptas ao cultivo na região.40  

A produção, no entanto, enfrentou muitas crises. Eram comuns, devido às 

oscilações naturais, como variações climáticas, enchentes e inundações, ou mesmo à falta de 

chuvas, às pragas e moléstias. Outros fatores internos, como a falta de estradas  e de 

transportes em geral,  prejudicavam a produção e comércio do cacau, ainda mais do que os 

fatores externos, como as oscilações do mercado (demanda e preço), mesmo com a economia 

cacaueira sustentada na infra-estrutura exportadora já existente na região (desde a produção 

da cana-de-açúcar). A partir da necessidade de desenvolvimento dos serviços e práticas 

agrícolas adequadas, chegou-se a cogitar, em 1913, a realização de estudos para melhorar o 

cultivo e a produção do cacau41, pois as crises conjunturais dependiam sempre de soluções ou 

medidas improvisadas e emergenciais, a partir do que era possível articular com o Estado e 

desse com o governo federal42.  

                                           
39 Segundo Falcon, a abundância da mão-de-obra era devido à emigração dos sergipanos e alagoanos, que saíram 
de suas regiões e cidades por causa das secas cíclicas e também atraídos pela existência de terras devolutas.  O 
aumento desta mão-de-obra efetivamente fez crescer o número da população ativa. Entre a última década do 
século XIX e as duas primeiras do século XX, a população de Ilhéus e Itabuna passou de 7 mil para 105 mil, 
com crescimento anual de 7%. SANTOS, Milton, 1965, p. 53. Apud:  FALCON, Gustavo. Op. Cit., 1995. Ainda 
deve-se lembrar da a abordagem de Mahony sobra a utilização da mão-de-obra escrava na produção do cacau no 
período anterior a 1888 e o provável aproveitamento desta mesma mão-de-obra, porém sob condições diferentes, 
dada a abolição do trabalho escravo. MAHONY. Op. Cit.,1996. 
40 Sobre as questões de mão-de-obra e ocupação das terras  em Ilhéus ver: FALCON. Op. Cit. 1995; GARCEZ, 
A. N. R. Mecanismos de formação de propriedade cacaueira no eixo Ilhéus-Itabuna (1890-1930). Salvador, 
1977. Dissertação apresentada ao Mestrado de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia; FREITAS, 
A. F. Guerreiro. Os donos dos frutos de ouro. Salvador, 1979. Dissertação apresentada ao Mestrado de Ciências 
Sociais da Universidade Federal da Bahia; RIBEIRO. Op. Cit., 2001 e MAHONY. Op. Cit., 1996. 
41 Estudos que verificassem a origem das pragas e moléstias que prejudicavam as plantações, e que pudessem 
desenvolver medidas saneadoras para as mesmas. Um especialista, L. Zehntner, veio à região e elaborou um 
trabalho intitulado Le cacaoyère dans l'État de Bahia. Berlim: s. ed., 1914. Apud: FREITAS, A. F. Guerreiro e 
PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos ao encontro do mundo: A Capitania, os Frutos do Ouro e a 
Princesa do Sul. Ilhéus 1534-1940. Ilhéus: Editus, 2001, p. 103-104. 
42 Sobre as medidas de caráter emergencial e os organismos criados para sustentar a cacauicultura, a partir de 
1913 e solicitadas ao Estado (feitas pelo grupo político pessoísta com a intervenção do governador J. J. Seabra) 
ver: FREITAS e PARAÍSO. Op. Cit., 2001 e FALCON. Op. Cit., 1995, p. 104-111. 
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Durante o período de implantação e expansão da monocultura cacaueira, muitos 

dos imigrantes que chegaram à região foram se fixando43. Passado o processo de 

desmatamento44 das terras aptas ao cultivo, reduziu-se a possibilidade de trabalho 

permanente.  Por isso, durante as safras, havia abundância de trabalho, o que não ocorria nas 

entressafras, quando o trabalhador ficava disponível.  Como não houvesse outras atividades 

para a mão-de-obra em disponibilidade, ela não se fixava na região, havendo, portanto, a falta 

de emprego e, em conseqüência disso, a exploração da força de trabalho.   

Os trabalhadores, em sua grande parte, nada se beneficiaram com a riqueza que o 

cacau do sul da Bahia proporcionou, o que só foi possível para os grandes proprietários - 

produtores e comerciantes.  A sobrevivência dos trabalhadores foi ainda mais difícil nessa 

região, pois todos os bens eram muito caros, até os de primeira necessidade45.  Os alimentos 

básicos tinham preços muito elevados, acabando por determinar a relação de dependência do 

trabalhador com o fazendeiro. Infelizmente, nesse período em Ilhéus, as questões relativas ao 

trabalhador e sua relação de dependência naquela economia, tornavam-se secundárias diante 

de tudo que a cidade tinha para mostrar, a partir de suas transformações urbanas, à “mercê” da 

ostentação do grupo detentor do poder,  pós-década de 1910. 

O desenvolvimento da lavoura cacaueira e a sua consolidação como principal 

fonte econômica começaram a atrair grupos de origens diversas, de segmentos sócio-

econômicos e culturais díspares, que foram aos poucos se tornando fazendeiros e produtores 

de cacau. Um novo grupo social estava em processo de formação, durante as primeiras 

                                           
43 Sobre migração sírio-libanesa e suas contribuições culturais, ver: HALLA, Roberta Dieb.  A imigração e a 
adaptação dos sírios e libaneses na região cacaueira (o caso Ilhéus). Monografia de Especialização apresentada 
ao Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UESC, 1996. 
44 Esta questão é tratada em algumas obras como: VIRGENS, João Dantas das. Crise e situação agronômica da 
cacaicultura (eixo Ilhéus/Itabuna) Monografia (Pós-Graduação) Ilhéus: UESC, 1996 e ARAÚJO, Edmundo 
José. História e Evolução. São Paulo: Universidade de Mackenzie, 1992. 
45 FREITAS, e PARAÍSO. Op. Cit., 2001 e FALCON. Op. Cit., 1995, p. 144 e 145. 
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décadas do século XX, chamado por Mahony de “Nouveaux Riche”46, estabeleceu novas 

dinâmicas na sociedade de Ilhéus, aumentou seu poder aquisitivo e constituiu oposição 

política à oligarquia que dominava a região.  

A família Sá, formada por descendentes  de uma elite colonial, com fortes 

relações com o Império e com o sistema escravista47, exerceu domínio político em Ilhéus por 

quase um século, até os primeiros anos da República, tendo como principal expoente o 

coronel Domingos Adami de Sá.  Esse grupo chamado de adamista48 foi caracterizado por 

Mahony49 de “velhos ricos”: os fazendeiros que detinham o poder político antes da ascensão 

do novo grupo a partir de 1910. 

Na década de 1910, então, o coronel Antônio Pessoa da Costa e Silva50 foi 

elevado ao cargo de intendente de Ilhéus, entre os anos de 1912 e 1916, permanecendo à 

frente do poder político na cidade até a década de 1930, caracterizando o período político 

denominado “pessoísta”.  Posicionou-se enquanto oposição ao grupo adamista. Sustentou e 

fortaleceu essa posição, aproximadamente durante quase vinte anos, tendo início com o apoio 

da “reforma seabrista”51 na Bahia. O grupo pessoísta era formado dentro de uma elite de 

fazendeiros e comerciantes de cacau sem ligações com a aristocracia baiana, aspecto por eles 

utilizado como estratégia política, aliado à defesa do progresso para a região.  

Esse novo grupo social obteve um rápido enriquecimento, transformando seus 

hábitos e costumes.  O gosto pelo supérfluo, a divulgação da riqueza pessoal e outras atitudes 

eram realizadas para ostentar status e o poder dos novos coronéis desta região. Eles 

                                           
46 MAHONY. Op. Cit., 1996, p. 485-525. 
47 MAHONY. Op. Cit., 1996 e  RIBEIRO. Op. Cit., 2002.                                                                                                            
48 Os nomes das facções políticas divergentes vão derivar do próprio nome dos seus principais expoentes. 
49 MAHONY. Op. Cit., 1996. 
50 Ele foi nomeado coronel comandante da 81ª Brigada de Infantaria da Guarda Nacional da Comarca de Ilhéus, 
e representante da Justiça em várias comarcas do interior da Bahia. Como promotor público foi transferido para 
Canavieiras e depois para Ilhéus exercendo esse cargo até 1883.  Em 1899 elegeu-se Intendente Municipal, mas 
foi destituído do seu cargo pelo grupo político liderado por Domingos Adami de Sá. FALCON. Op. Cit., 1995, 
p. 108. 



 32 

constituíam a minoria dos habitantes de Ilhéus e passaram a demonstrar seu poder social e 

político, construindo palacetes, túmulos ostentatórios, símbolos do poder dos coronéis do 

cacau52.  Muitos deixavam suas fazendas e construíam mansões no centro de Ilhéus53. 

Já nas duas primeiras décadas do século XX, o cacau transformou Ilhéus em uma 

das mais prósperas cidades do Estado, embora ainda buscasse reconhecimento político frente 

à capital.  Os periódicos do período em estudo pregavam a imagem do progresso:  

 

“Ilhéus, este privilegiado rincão da Bahia é, já hoje, como se tanto tem dito, um dos 

principais municípios da Bahia. Como que um dedo mágico, um olhar poderoso 

toucou sobre os destinos desta terra, destinando a sua assustadora e invejável 

evolução. Não é mais aquela colônia abandonada por Jorge de Figueiredo Corrêa 

e achincalhada por Francisco Romero e nem somos mais aquele povo retrogrado, 

sem idéias, nem iniciativas. Dentre outros tantos atestados do nosso progresso, 

possuímos já inúmeras e grandiosas instituições que nos fazem um dos mais 

civilizados povos do Brasil.”54

 

O fragmento da notícia acima chama a atenção para as mudanças sociais e 

culturais de Ilhéus. E, segundo Falcon, nas primeiras décadas do século XX, a cidade 

espalhava-se de forma não-planejada ao redor da Igreja de São Sebastião, e transformações e 

melhoramentos foram modificando o urbanismo da cidade, como a Estrada de Ferro Ilhéus-

Conquista, o serviço de água e iluminação, a fundação da primeira agência bancária - o Banco 

de Crédito Hipotecário e Agrícola - inaugurado em 1905, a Associação Comercial de Ilhéus - 

                                                                                                                                    
51 Idem, p. 107-110. 
52 RIBEIRO. Op. Cit., 2002, p. 110. 
53 MAHONY. Op. Cit., 1996, p. 486. Aqui ela destaca detalhes dos costumes daquele grupo: Jantava-se com 
porcelanas e taças importadas, compraram pianos para suas salas, traziam suas roupas do Rio de Janeiro e Paris 
e, colocaram suas filhas para estudar no “new French convent school” em Ilhéus e seus filhos em Salvador “at 
elite boarding schools or the university”. 
54 PEQUENO JORNAL, Ilhéus, ed.: 02/07/1925, p. 2. 
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1912, o palácio da Intendência Municipal - 1913, hotéis, restaurantes, cine-teatros e as escolas 

primárias (algumas mistas) passaram a fazer parte da vida social ilheense.  

A cidade recebeu uma nova dinâmica, havendo a preocupação em aumentar o 

progresso material. As obras administrativas acompanhavam um ritmo de crescimento 

acelerado. Entre elas, associações, grêmios, obras de melhoria urbana para o porto, estradas e 

comunicações.  Buscavam-se mesmo o progresso e a civilização de Ilhéus, que Guerreiro 

chamou de “civilização do cacau”55. Mas, segundo ele, essas obras “não foram suficientes 

para dar à região, à sua sociedade, a visibilidade externa e os retornos e compensações dos 

quais se julgavam merecedores”56.  

O comércio de Ilhéus também se desenvolveu nesse período. Além do comércio 

de exportação do cacau, eram negociadas mercadorias necessárias ao abastecimento regional 

e também muitos artigos de luxo.  O setor cresceu devido à alta demanda das vilas, arraiais e 

cidades vizinhas, e também atendeu às exigências de uma elite local, que, com seus novos 

hábitos (estar na moda, trajando-se como nos grandes centros do país) queria reforçar sua 

posição, ou estabelecer diferenças, demonstrando sinais de riqueza. 

Os grandes comerciantes exerciam muitas funções em Ilhéus, em razão do seu 

poder aquisitivo. Atuavam como emprestadores, fornecedores de crédito e outros meios 

financeiros, fazendo com que os pequenos produtores estivessem sob sua dependência, 

fossem seus credores, pois, como pagamento das dívidas atrasadas, eram exigidas suas terras.  

Esse fato também se constituiu num meio para a concentração da posse de terras nas mãos dos 

                                           
55 Essa expressão/ conceito é utilizada por Guerreiro, para demonstrar as transformações e modificações 
políticas, econômicas e sociais que ocorriam em Ilhéus na Primeira República. Ilhéus era chamada, inclusive por 
jornais da capital do Estado de “A Princesa do Sul”, devido ao seu vertiginoso crescimento e desenvolvimento. 
A criação de instituições políticas, jurídicas e educacionais vai delinear o que chegou a ser essa “civilização do 
cacau”. Embora as contradições sociais surgidas com essas transformações, ou com esse “progresso”, fossem 
ignoradas ou não reconhecidas diante de tudo o que Ilhéus tinha para mostrar de deslumbrante; pelo menos para 
visitantes e/ou viajantes, que relatavam ou mesmo escreviam crônicas sobre suas viagens. FREITAS e paraíso. 
Op. Cit., 2002. 
56 Idem, 129. 
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comerciantes. E ambos, comerciantes e fazendeiros, contribuíram para a implantação de 

instituições na cidade: as públicas (através do pagamento de impostos) e as particulares, 

através de doações a comissões de arrecadação organizadas para esse fim. 

Silva Campos foi uns dos que mais puderam detalhar, a partir de evidências nos 

documentos, essas transformações no cotidiano urbano, na Ilhéus dos anos entre 1910 e 

193057.  Ele relata as diversas reformas na cidade: o alargamento das ruas;  o calçamento e a 

sua higienização; a reconstrução das casas não-alinhadas; a construção do prédio para a 

Intendência58; a conservação urbana;  as melhorias para o porto; a construção de um teatro 

municipal e de um clube de jogos considerado elegante, o Elite Clube. 

A agitação era constante, o movimento de pessoas e de atividades era grande no 

porto, no comércio e nos bares, durante todo o dia.  As noites também eram agitadas nos 

cafés, cinemas e nos clubes.  Muitas novidades em matéria de moda, automóveis e móveis de 

luxo.  Diversos artistas nacionais e estrangeiros expunham seus trabalhos, além de outros 

profissionais de muitas áreas e categorias que exibiam seus dons nos salões de Ilhéus.  

As atividades sócio-culturais como os musicais, concursos e quermesses ligavam-

se ao partidarismo local, dada à necessidade de sua permissão ou financiamento, além da 

divulgação que se fazia pela imprensa, que, por sua vez, era controlada pelo poder político. 

Este geria a vida social, penetrando em organismos como associações comerciais, 

filantrópicas e religiosas, provendo-as de recursos necessários, principalmente as obras 

                                                                                                                                    
 
57 SILVA CAMPOS, J. Crônicas da capitania de São Jorge dos Ilhéus. Rio de Janeiro: Conselho Federal de 
Cultura, 1981. Destaco este período, por ser o de interesse para esta pesquisa. 
58 Intendência é um cargo ou dignidade de intendente; também o edifício ou repartição onde o intendente exerce 
suas funções; foi o “reduto do poder municipal e instrumento de barganha com o governo nas eleições 
estaduais e federais. Ter a Intendência significava controlar as máquinas administrativa, policial e jurídica, 
vitais numa região onde sempre inexistiu qualquer prática democrática”. FALCON. Op. Cit., 1995, p. 99. 
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religiosas do primeiro bispo, que, segundo Falcon, foi “nomeado graças às reivindicações 

dos chefes locais”59. 

 A cidade passava por muitas transformações e ia crescendo em busca do 

progresso, embora as vantagens desse desenvolvimento estivessem disponíveis apenas à 

parcela mais abastada da população. Muito se gastou e se ostentou. Um exemplo foi a 

preocupação com construções públicas e privadas feitas ou arquitetadas por profissionais, e  

artigos ou objetos, vindos, muitas vezes, do exterior, indicando o alto poder de compra dos 

novos ricos, podendo ter oscilado em determinados períodos, dadas às crises que 

posteriormente ocorreram na região60. 

A vida social, política e cultural de Ilhéus, era moldada pela “hegemonia do 

cacau”.  Por  isso, a rede escolar não destoava desse caminho orientado pelo capital cacaueiro. 

Muitas das modificações urbanas incluíram, também, escolas públicas, do Estado e do 

Município. Eram de primeiras letras e atendiam aos filhos e filhas dos trabalhadores rurais e 

urbanos. O apoio oficial ocorria, também, “sob a forma de subvenções, para as escolas 

particulares, praticamente todas ligadas a alguma ordem religiosa.”61, como é o caso do 

Colégio N. S. da Piedade em Ilhéus, que recebeu muitas subvenções do Estado, além do apoio 

financeiro de particulares. 

Muitas escolas foram criadas em Ilhéus entre os anos de 1910 e 1930. Em 1914 

inaugurou-se o Grupo Escolar, dividido para meninos e meninas.  Havia, também, os grupos 

que se organizavam em sociedades beneficentes, culturais e escolares, como é o exemplo do 

“Colégio União Protetora”, reinaugurado em 192862, sob o patrocínio e organização da 

Sociedade União Protetora dos Operários de Ilhéus, destinado à educação das filhas e filhos 

                                           
59 Idem, p. 93. 
60 Análises ou relatos sobre tais crises nesse período ver: FREITAS e paraíso. Op. Cit., 2001; FALCON. Op. 
Cit., 1995 e GARCEZ. Op. Cit., 1977. 
61 Diário Oficial do Estado, Bahia, ed. 02/07/1923, p. 560. 
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dos seus associados, e o “Colégio Comercial”, mantido pela Associação dos Empregados do 

Comércio de Ilhéus. Essas eram as escolas reservadas à formação dos trabalhadores que, 

direta ou indiretamente, estavam envolvidos com a produção do cacau, desde os braçais aos 

técnicos e profissionais, ou seja, braços e mentes a serviço do trabalho com o cacau. 

Nesse mesmo período, fundaram-se outras escolas particulares: o “Colégio 

Coração de Jesus”, 1924, sob a direção da professora Ana Carvalho e Silva, misto com 

internato e externato; o “Castro Alves”, misto com internato e externato, sob a direção do 

bacharel Ananias Pereira Rebello; o “Atheneu Fernando Caldas”, misto, sob a direção da 

professora Josepha Vilas Boas; o “Santa Rita”, misto, regido pela professora Hermínia de 

Oliveira; o “Rio Branco”, dirigido por Camilo Lelis da Matta; o “3 de Maio”, regido por 

Helena Pereira; o “Ginásio Pio X”, 1928, internato e externato, dirigido pelo Cônego Clarindo 

Ribeiro; o “Colégio Carteado”, 1914, dirigido pela bacharela Edith Carteado; o “Colégio N. 

S. da Vitória”, 1922, misto, e o “Colégio Dr. Christiano Sellman, dirigido pela professora 

Guilhermina Sellman. 

A existência das instituições escolares demonstradas acima não esconde 

necessidades e problemas, como a falta de projetos sociais estendidos a todos os extratos da 

sociedade ilheense. Mesmo diante do fato de que o grande número de contribuintes, que 

gerava uma receita elevada para os cofres públicos, fez do comércio em Ilhéus um grande 

financiador da administração municipal, “pois parte dessa receita era destinada às 

municipalidades que, como Ilhéus, tinham dificuldades para desenvolver projetos de natureza 

social, como educação e saúde”.63 O trecho do jornal a seguir comenta algumas das 

transformações urbanas de Ilhéus, ilustrando e chamando atenção para a iniciativa da 

instrução escolar na cidade: 

                                                                                                                                    
62 CORREIO DE ILHÉUS, ed.: 21/01/1928, p. 3. 
63 FREITAS e paraíso. Op. Cit., 2001, p. 154. 
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“(...) Eis a cidade com iluminação elétrica, serviço telefônico e de esgoto, sede de 

um bispado e de um vice-consulado, cheia de jardins e passeios, com diversões e 

salubre, com uma arquitetura quase completamente moderna, destacando-se as 

confortáveis mansões, elegantes e ricas. 

(...) Constituída por importantes casas comerciais, sendo algumas consideradas 

verdadeiros entrepostos de venda no atacado no interior de toda zona, elas têm 

relações comerciais com as principais praças do país, ou mesmo com o estrangeiro. 

(...) Há uma grande lacuna a preencher, a municipalidade destina, de acordo com a 

lei, a sexta parte da sua receita bruta para a instrução, mantendo 28 escolas 

primárias públicas e ajudando algumas privadas...”64

 

A imprensa divulgava maciçamente as reformas e melhorias ocorridas na cidade 

de Ilhéus. As instituições criadas tinham lugar de destaque, pois iam compondo o que já se 

chamou aqui de “civilização do cacau”. Entre elas, a criação da Diocese e do Bispado de 

Ilhéus. A Diocese de Ilhéus, entre as instaladas na Bahia, apresentava uma tendência futura 

vantajosa, em razão da grande expansão econômica do sul do Estado.  O bispado de Ilhéus 

desmembrou-se do arcebispado da Bahia e abrangeu 28 paróquias, muitas das quais 

pertenciam às antigas capitanias de Ilhéus e Porto Seguro65. 

 

 

 

 

 

A criação do Bispado de Ilhéus 

                                           
64 JORNAL DE ILHÉUS,  ver em eds.21/04, 28/04 e 05/05/1918. 
65 AZZI, Riolando. A Sé Primacial de Salvador: a igreja católica na Bahia. (1551-2001) Salvador: Ucsal, 2001, 
p. 281. 
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Em agosto de 1915 chegava a Ilhéus o seu primeiro bispo, D. Manoel Antônio de 

Paiva, vindo da Paraíba.  A Diocese de Ilhéus havia sido criado em 1913, por Jerônimo 

Thomé da Silva, arcebispo da Bahia. Nesse mesmo período, foram criadas também as de 

Barra do Rio São Francisco e de Caetité66. O trecho destacado abaixo justifica a iniciativa: 

 

“(...) a Bahia, alma “mater” da nacionalidade brasileira, aureolada sempre de 

tradições tão gloriosas, não pode nem deve deixar de acompanhar o exemplo 

edificante que lhes oferecem os Estados de S. Paulo e Minas Gerais, onde se 

multiplicam as dioceses num testemunho eloqüente e insofismável do quanto vale a 

boa vontade quando posta a serviço das nobres causas.”67

 

O apoio do Estado para a Igreja não era mais realidade, desde a implantação do 

regime republicano, que separou as duas instituições. A partir daí, o episcopado brasileiro 

passava a solicitar a ajuda e colaboração das elites regionais e locais para a implantação de 

obras e instituições da Igreja Católica.  Em São Paulo, ainda na primeira década do século 

XX, o arcebispado no Brasil criou cinco dioceses, graças à expansão cafeeira e ao apoio dos 

“barões do café”. Na Bahia, a Diocese de Ilhéus implantou-se com a colaboração dos 

“coronéis do cacau”. No destaque a seguir é evidenciado o crédito depositado à população 

local para tal realização: 

 

“Em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, têm sido criadas diversas 

dioceses a pedido dos povos, que têm promovido os meios não só para a aquisição 

de palácios para residência dos prelados, como de patrimônios e construção de 

catedrais. Confiamos que o povo de Ilhéus, católico na sua quase totalidade, não se 

                                           
66 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA. Ano V,  Junho de 1913, N. 6, p. 145. 
67 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA. Ano IV, 1912, N. 4, p. 78. 
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recusará a auxiliar a maioria da comissão nomeada pelo venerando Arcebispo, da 

qual é presidente o coronel Antônio Pessoa, que está agindo no sentido de ser 

brevemente comprado um prédio á rua D. Manoel Victorino, já contratado e que 

precisa de consertos e de mobília.  O Jornal abriu uma subscrição e está certo de 

que muitos dos seus assinantes, mandarão o seu óbulo.”68

 

A proclamação da República em 1889 transformou ações e dinâmicas da Igreja. 

Segundo Júlio Maria69, no período colonial, o sentimento católico manifestado na vida da 

população era vivaz e entusiástico, devido a Igreja Católica ter estado interligada à sociedade 

nos aspectos político-econômicos-culturais. Já no período Imperial, foi instituído o regalismo, 

um princípio português, que dava direito ao Estado de regular externamente a Igreja, e ao 

Imperador de nomear e apresentar os benefícios e dignidades eclesiásticas, sem consultar o 

prelado.  Isso causou dificuldades para a Igreja, como o enfraquecimento das ordens 

religiosas, o desprestígio do clero e a expansão do racionalismo e ceticismo das classes 

dirigentes.  

Um ano depois de proclamada a República, o governo provisório publicou um 

decreto que abolia da Igreja seus direitos referentes aos concedidos pelo Estado, seus 

privilégios, recursos e prerrogativas. Ficou, então, vedado ao Governo Federal a elaboração 

de leis e regulamentos sobre religião, e à Igreja, o direito das confissões religiosas reservados 

ao exercício do culto,  sendo permitidos os atos particulares ou públicos. A liberdade religiosa 

estava assegurada aos indivíduos e à Igreja, podendo esta última manter o domínio dos seus 

bens e o direito à propriedade. 

                                           
68 JORNAL DE ILHÉUS, ed. 07/03/1914, p. 3. 
69 JULIO MARIA. P. A Igreja e o Estado. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. 
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Um olhar contemporâneo sobre os detalhes desse decreto indica que este parece 

beneficiar a Igreja e seus membros.  Júlio Maria70 chegou a afirmar: “Estamos no direito do 

regime comum; devemos aproveitar a liberdade que nos é dada”.  Refere-se à situação 

permitida com separação entre o Estado e a Igreja, a partir da proclamação da República. Essa 

mudança no regime político e a restituição de uma “liberdade” à Igreja brasileira, implicaram 

atividade e trabalho para seus membros. No entanto, o clero, acostumado aos privilégios e 

recebendo os salários do Estado, estava sujeito a tal situação, perdendo os hábitos de trabalho 

por causa dos recebimentos dos subsídios. Cândido Mendes reclamou o comodismo do clero 

no período colonial, quando escreveu:  

 

“Se quereis a reforma da Igreja brasileira, daí o passo decisivo: renunciai a essas 

tristes migalhas que vos abandonam para não morrerdes de fome; invocai a 

generosidade dos católicos do país, quando não quiserdes reclamar o  próprio 

direito da Igreja”71.  

 

A partir desse momento, a Igreja seria responsável por seu patrimônio, também 

por adquiri-lo, já que não contava mais com o apoio do Estado. Como resposta à resolução 

republicana, a Igreja organizou a Pastoral Coletiva,72 que analisou as vantagens com as 

mudanças do regime, o que garantiria a ação episcopal e social da Igreja em toda a sociedade, 

e o direito de criar ou dividir paróquias ou dioceses, publicando bulas, decisões do concílio ou 

do pontífice, que, segundo a Pastoral Coletiva, são funções legítimas das autoridades 

eclesiásticas, e o mais importante seria garantir a plenitude do direito de propriedade à Igreja 

e seus institutos.  

                                           
70 JULIO MARIA, P. O Catolicismo no Brasil - Memória Histórica. Prefácio de Tristão de Athayde. Rio de 
Janeiro: Livraria Agir Editora, 1950, p. 152.  
71 CÂNDIDO MENDES, Direito Civil Eclesiástico. Apud: JULIO MARIA. Op. Cit., 1981, p. 105. 
72 Resolução do episcopado brasileiro, de 19 de março de 1890, assinada por todos os bispos de então. JULIO 
MARIA. Op. Cit., 1981, p. 107. 
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Cândido Mendes73 apontou que “o Estado, se não é ateu, tem-se tornado 

indiferente em matéria religiosa; portanto não é mais competente para ser procurador 

oficioso e imposto à Igreja”. A liberdade e a independência para a Igreja.  A “liberdade” 

adquirida pela Igreja acabou ressaltando a idealização de uma superioridade eclesiástica, 

“traduzida na imagem romântica da Igreja posta como fonte e modelo da unidade social, 

contra o individualismo burguês e contra a supremacia do Estado”74.  Contraditoriamente, a 

Igreja acabou fornecendo aos regimes políticos seculares a adesão das consciências 

dominadas, estendendo a essas últimas “sua sanção moral, seu complemento solene, o 

fundamento geral de sua consolação e de sua justificação”75.   

A Igreja, segundo Romano76, tornou-se uma empresa de “domesticação das 

consciências” em favor da burocracia laica.  Em troca disso, desempenhou um papel decisivo 

nas relações entre as partes sociais.  As Concordatas do início do século XX permitiram a 

interação entre os dois poderes (Igreja e Estado), um diante do outro, como duas soberanias 

plenas, cada uma em sua ordem, mas que, determinada pela necessidade objetiva dos fins, 

ocorria a superioridade da Igreja. 

Segundo Jorge Nagle77, ações para arregimentar os católicos brasileiros 

difundiram a instrução religiosa e o desenvolvimento da “ação social católica”. Foi um 

período de tomada de decisão e afirmação da Igreja, que formaria “uma cruzada vencedora 

contra a descrença que assolou e devastou a organização da Pátria”.  Um primeiro sinal da 

mobilização dos católicos no Brasil foi a Carta Pastoral de 16 de julho de 1916, que se refere 

à instrução religiosa, visando implantar centros catequéticos, o ensino de religião nas 

                                                                                                                                    
 
73 CÂNDIDO MENDES. Apud: JULIO MARIA. Op. Cit.,  1981, p. 105. 
74 ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra o Estado. São Paulo: Kairós Livraria e Editora, 1979, p. 144. 
75 Idem, p. 145. 
76 Idem, p. 146. 
77 NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na primeira República. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 83. 
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universidades e acordos com governos estaduais, permitindo o ensino religioso, também, nas 

escolas públicas estaduais78 . 

O aparecimento da revista A Ordem, em 1921, é a evidência de mais uma 

preocupação da Igreja Católica em cristianizar a inteligência brasileira ou os intelectuais 

brasileiros. Essa revista tinha a função de difundir o ideário da corrente católica, mobilizando 

os espíritos para combater as idéias ou ações indiferentes e hostis à Igreja.  Em 1922, outras 

duas medidas foram anunciadas: o Centro D. Vital e a Confederação Católica, que, mais 

tarde se transformaram na Ação Católica Brasileira.  Essas medidas foram tomadas dada à 

necessidade de ultrapassar a vida religiosa intramuros, com o objetivo de a Igreja 

instrumentalizar-se para outras atuações.   

Entre 1924 e 1926, quando acontecia a revisão da Constituição de 1891, emendas 

religiosas foram apresentadas por membros do clero, mas não foram aprovadas.  Mas, foi 

acrescentado no parágrafo 7º do art. 72: “Nenhum culto ou Igreja gozará de subvenção oficial, 

nem terá relações de dependências ou alianças com o Governo da União, ou dos Estados”.  Na 

Bahia, o Arcebispo D.  Jerônimo Thomé da Silva desenvolveu uma ação episcopal para 

fortalecer a instituição eclesiástica, criando novas dioceses, mas esse intuito de 

desenvolvimento foi moderado, devido às dificuldades de sustentação econômica dessas 

circunscrições - limites territoriais eclesiásticos.  

A ruptura entre o Estado e a Igreja não afastou os dois setores, e isso ocorreu 

graças ao empenho dos católicos. Até a primeira década do século XX, a Igreja, com o apoio 

da Santa Sé e  das oligarquias, havia superado a instabilidade inicial e investia maciçamente 

                                           
78 A Carta Pastoral de S. Ema. Sr. Cardeal D. Leme, que começa a estruturar-se quando D. Leme deixa Olinda e 
assume o cargo de arcebispo-coadjutor no Rio de Janeiro. 
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na família e educação. Deveu-se isso, mormente, aos princípios do catolicismo romanizado79, 

que, introduzidos no Brasil a partir de 1850, impuseram como estratégia da Igreja, a rigidez 

na moral sexual, a importância dos sacramentos e outros ensinamentos doutrinários, sendo 

pregados pelo clero a um grande número de pessoas, através das escolas, famílias e, até, 

universidades. 

As dioceses criadas em várias regiões do Brasil têm relação direta com os 

benefícios adquiridos pela Igreja Católica. Embora a Igreja não estivesse diretamente ligada 

às lutas republicanas, obteve vantagens com o advento da República, pois ela conquistou uma 

posição satisfatória, através do apoio que recebeu das elites regionais, como a implantação do 

Bispado em Ilhéus, com o apoio dos “coronéis do cacau”. 

Na Primeira República, marcada pelo “livre jogo das forças sociais”, ou seja, a 

descentralização do poder nas mãos das oligarquias locais, a Igreja procurou situar-se acima 

das várias classes, mas estava em favor das dominantes.  Quando foi instalado o Bispado de 

Ilhéus, o bispo esteve aliado aos extratos sociais abastados, “operando”, muitas vezes, em 

função dessa parcela da sociedade.  

Segundo determinações canônicas do período, a Santa Sé costumava exigir para a 

criação e constituição de uma diocese a formação de um determinado patrimônio. 

Inicialmente seria uma “espécie de fundo de reserva que garanta os bispos contra possíveis 

dificuldades no desempenho do seu ‘mutuns’ apostólico”80. Essa não era uma exigência 

                                           
79 O catolicismo romanizado tinha seus princípios acordados com a Santa Sé, os quais foram organizados a partir 
do Concílio de Trento e trazidos ao Brasil através dos bispos “reformadores” depois de 1850, pela vinda das 
congregações européias e também pela chegada de imigrantes europeus.  Esse tipo de catolicismo trouxe em sua 
doutrina elementos que estimulavam a singularidade e a individualidade, mas incultos sob outras roupagens. A 
ampla penetração deste entre as classes em ascensão, deveu ao fato destas terem incorporado valores e 
comportamentos dos ideais liberais, os quais concordavam com os elementos daquela doutrina. MARGOTTO, 
Lilian Rose. Igreja Católica e educação feminina nos anos 60. Vitória: EDUFES, 1997, p. 39. 
 
80 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA, Ano IV, 1912, N. 4, p. 78. 
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difícil de ser cumprida no Brasil naquele período, visto a aliança da Igreja com as oligarquias 

locais. 

Em Ilhéus, D. Jerônimo, o então arcebispo da Bahia, “trabalhou junto ás 

principais autoridades locais no sentido de ser constituído o patrimônio do futuro Bispado do 

Sul da Bahia”.81 Em 1913, ele esteve hospedado na residência do Cônego Evaristo Góes 

Bittencourt, vigário de Ilhéus, onde recebeu visitas e os cumprimentos de autoridades 

políticas desta cidade.  Numa missa, o arcebispo falou ao povo de Ilhéus sobre a necessidade 

da criação da diocese, e, sendo bem acolhido, nomeou uma comissão encarregada de 

organizar a arrecadação de óbulos para preparar o referido patrimônio. A primeira aquisição 

seria a compra de uma casa para a morada do bispo. 

Reuniram-se, então, o arcebispo e a comissão nomeada,  composta pelo Cônego 

Evaristo de Góes Bittencourt, pelos coronéis Antônio Pessoa da Costa e Silva, Manoel Misael 

da Silva Tavares, Domingos Adami de Sá e Ramiro Ildefonso de Araújo Castro e pelos 

doutores Júlio José de Britto, João de Salles Moniz, João Mangabeira e Honorato J. Pereira 

Maltez 82. Os mesmos membros  são citados por Silva Campos, quando, em 1913, o então 

Arcebispo da Bahia comunicava a criação da diocese de Ilhéus:  

 

(...) D. Jerônimo Tomé da Silva (...) nomeou uma comissão para angariar óbulos 

destinados à formação do patrimônio do bispado de Ilhéus (...), composta do 

cônego vigário José Evaristo de Gois Bittencourt, coronéis Antônio Pessoa, Misael 

Tavares, Ramiro Ildefonso de Araújo Castro e Domingos Adami de Sá e doutores 

João Mangabeira e José Júlio de Britto83. 

 

                                           
81 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA, Ano V, Março de 1913, N. 3. 
82 JORNAL DE ILHÉUS, 01/08/1915, p. 2. 
83 SILVA CAMPOS. Op. Cit., 1981,  p. 302-303. 
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Diferente do Jornal de Ilhéus, a Revista Eclesiástica da Bahia registrou que à 

primeira reunião não compareceram os coronéis Domingos Adami de Sá e João Mangabeira. 

O motivo suposto foi a oposição política entre os membros que compunham a comissão.  No 

entanto, aquele foi um momento importante, pois foram nomeadas as subcomissões das 

freguesias da zona que compreenderia o novo bispado, e eleito o presidente da comissão 

central. Para esse cargo elegeu-se o coronel Antônio Pessoa da Costa e Silva. Entre as 

qualidades de um chefe político, objetivava a unificação política sob seu mando, estimulando 

a cooptação dos líderes oposicionistas e o adesismo. E enquanto intendente em Ilhéus, ele 

convidou seus opositores políticos, Domingos Adami de Sá e João Mangabeira84, para 

comporem a comissão do Bispado, mas, para reafirmar a condição de oposicionistas, estes 

não estiveram presentes às reuniões. 

Em 1914, na ocasião de seu aniversário, a Gazeta do Povo, órgão oficial do 

governo e do Partido Democrata, publicou:  

 

“Havendo apresentado renúncia do seu mandato de deputado à câmara estadual, o 

coronel Antônio Pessoa, em discurso pronunciado na sessão de 8 de agosto, 

despedindo-se dos seus pares, confessou que passara ’21 anos no ostracismo, 

perseguido tenaz e barbaramente por quase todos os governos e pelos adversários 

locais, que eram ao mesmo tempo inimigos figadais, e procuravam extinguir o chefe 

oposicionista’.  Teve por todo esse tempo a vida arriscada, segundo era notório, e 

só não mudara de terra para os seus amigos e correligionários não o taxarem de 

covarde.  Culminava agora o seu prestígio e, anunciando-lhe o aniversário 

natalício, (...) proclamou-o ‘um dos fortes esteios na política do Estado’”85. 

 

                                           
84 Para saber mais sobre as disputas político-partidárias em Ilhéus no período consultar: FALCON. Op. Cit. 
1995; FREITAS, A. F. Guerreiro. Bahia cacaueira: um estudo de história recente. Salvador: Centro Editorial da 
UFBA, 1979;  e RIBEIRO. Op. Cit., 2001. 
85 SILVA CAMPOS. Op. Cit.,  1981, p. 341. 
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As  acusações feitas por Antônio Pessoa em oposição aos adamistas, também 

ocorreram  contra os pessoístas, quando no poder. O trecho seguinte insinua práticas de 

violência de Antônio Pessoa contra seus adversários: “Uma vez por outra lá vinham para a 

capital denúncias de violência, mais ou menos graves, praticadas pelo situacionismo 

(pessoísta) contra os seus adversários, logo seguidas de contestações daquele (adamista). 

Como antigamente”86. Silva Campos relata fatos como, em 1919, “no arraial e distrito de 

Castelo Novo, onde a abastada família do coronel Domingos Adami de Sá era numerosa e 

tradicionalmente influente, sofreu a sua parcialidade, afrontas inauditas, dirigidas à 

jagunçaria governista (pessoísta) que as praticou dirigidas pela própria autoridade policial.  

Chegou a situação a ponto do bispo pedir ao general Cardoso de Aguiar, interventor federal 

no Estado, que salvasse Ilhéus da conflagração iminente”87. 

As lutas político-partidárias tinham como alvo das disputas, o controle do poder 

político e a concentração da posse de terras.  Os conflitos de interesses eram evidenciados 

através das lutas entre famílias, a partir das invasões das propriedades e a utilização dos 

serviços dos jagunços88.  Essa era a realidade que se queria esconder. No entanto, as marcas 

de violência e dos conflitos existiam, em contradição com os sinais de civilização que se 

pretendia construir e mostrar.  

Os jornais costumavam publicar notícias sobre as lutas partidárias. Abaixo, segue 

uma notícia do Jornal de Ilhéus que,  além de chamar a atenção sobre as disputas políticas, 

invoca a sociedade ilheense para a inauguração do Bispado de Ilhéus, com a chegada do 

primeiro bispo, D. Manoel de Paiva, contornando e fazendo um apelo para cessar os conflitos 

                                           
86 Idem, p. 334. Acusações dos adamistas contra os pessoístas no poder. 
87 Idem, p. 372. 
88 O jagunço era um capanga ou cangaceiro que participava de um bando subordinado a um chefe, característico 
de certas áreas rurais do Norte e Nordeste do Brasil. A autoridade dos coronéis se consolidava na capacidade de 
fazer cumprir suas decisões, muitas vezes com uso da força e violência. Constituíam "exércitos particulares" 
através da contratação de jagunços que cuidavam da guarda pessoal do coronel, de seus familiares, agregados e 
protegidos, além de executarem os "mandados". 
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existentes. Esse acontecimento, naquele momento, constituiria uma representação de parte do 

progresso pelo qual aspirava a parcela social abastada da cidade. 

 

“Tréguas, portanto, á infrene e negra luta partidária, que retalia, que esmaga, que 

desagrega a sociedade em seu conjunto geral, desataviando, afeando a 

formosíssima imagem do progresso; tréguas ao medonho, tétrico e cruel vicio, a 

essa bárbara e terrível concupiscência, criadora nefasta do desbragado 

solapamento das famílias, operaria maldita do descrédito, da penúria e que atira 

suas vítimas á degradação e á infâmia dos alcoices, ruindo tal como as quedas 

pavorosas. 

Torna-se essencial que o povo se capacite que em Ilhéus há flores em profusão, ha 

harmonias de sons, vozes maviosas, tem alvoradas esplendidas e, assim, o recém 

esperado deve defrontar ao iniciar o seu santo e peregrino sacerdócio uma tão 

ofuscante homenagem que lhe produza tal emoção, que se tornar venha perdurável, 

na linha paralela  e condigna ao grau de civilização a que, atingiu este Município. 

É um preito que se impõe, essa homenagem de Fé.”89  

 

Os interesses e idéias para o progresso e civilização de Ilhéus não eram comuns 

entre a parcela social abastada, mas, sim, sob o controle do grupo que se encontrava no poder, 

o que evidencia a força pessoísta à frente desse processo. “As representações do mundo 

social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na 

razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam.  Daí, para cada 

caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os 

utiliza”90, edificando, nesse caso, uma civilização91, a civilização do cacau. Esse grupo 

contou com o apoio financeiro de seus correligionários e de outros partidários, para algumas 

                                           
89 JORNAL DE ILHÉUS, 01/08/1915, p. 2. 
90 CHARTIER, Roger. A História Cultural - entre práticas e representações. R.J.: Difel, 1988, p. 17. 
91 O conceito de civilização está baseado em duas idéias. Uma é que se constitui num “contraconceito geral a 
outro estágio da sociedade, a barbárie.” Mas a civilização não é um estado, mas um processo que deve 
prosseguir a um “tipo mais elevado de sociedade: a idéia de um padrão de moral e costumes; O processo de 
civilização do Estado, a Constituição, a educação, etc. Este processo civilizador devia seguir-se ao refinamento 
das maneiras e à pacificação interna.” ELIAS, Norbert. O processo civilizador. R. J.: Jorge Zahar. Ed., 1994, v. 
1, p. 62. 
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realizações, mas determinados interesses ainda não uniam as facções divergentes, somente 

interesses particulares e familiares, por exemplo, a educação das filhas e dos filhos e sua 

formação social, moral e religiosa.  

O período político liderado por Antônio Pessoa compreendeu, então, a criação da 

diocese em Ilhéus, a instalação do Bispado, a fundação dos colégios católicos e de outras 

instituições, que constituíram parte da formação dessa civilização do cacau. Desde 1914, os 

ilheenses foram requisitados a doarem recursos para a aquisição e formação do patrimônio do 

bispado, tendo sido aberta, para isso, uma subscrição no Jornal de Ilhéus92, publicada 

semanalmente nesse jornal, com as quantias e os respectivos nomes dos doadores, sendo 

noticiada de fevereiro a julho de 1915, pois, além da casa a ser adquirida, eram necessários 

consertos e reparos, a remodelação do prédio e seu mobiliário: 

 

“O ‘Jornal de Ilhéus’ resolveu abrir uma subscrição para a aquisição de um 

prédio decente para residência do bispo e espera que os seus amigos e 

assinantes não se furtem a concorrer para um fim tão nobre, tão elevado, 

nos remetendo a importância, que cada um puder dar, certo de que 

praticarão um ato louvável, de patriotismo e religião; deverá ser 

imediatamente publicado o nome da pessoa (homem ou senhora) que tiver a 

generosidade de enviar o seu óbulo, com a declaração da importância.  

Ilhéus, 20 de fevereiro de 1915.”93  

 

                                           
92 O Jornal de Ilhéus no ano de 1914 era recheado, diariamente, com notícias sobre a instalação do bispado e a 
criação da diocese de Ilhéus.  Este jornal, inaugurado em 1914, era um periódico do partido de situação, liderado 
por Antônio Pessoa da Costa e Silva,  do qual também era chefe e diretor. Também foram noticiados neste 
periódico, registros minuciosos das festas da inauguração e posse do prelado, ou bispo; dados sobre o primeiro 
bispo de Ilhéus antes de assumir essa função; acontecimentos nos quais estava presente; criação e instalação de 
instituições, além de viagens do primeiro bispo pelas paróquias da diocese e  seu envolvimento com diversos 
aspectos da sociedade em geral. 
 
93 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 07/03/1915, p. 1. 
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O resultado da quantia para o início da construção do patrimônio do bispado 

pareceu satisfatório. A lista de doadores promovida pelo Jornal de Ilhéus, constituída por 

homens e mulheres, arrecadou R$1:310.000 (um conto e trezentos e dez mil réis); a do 

coronel Antônio Pessoa, R$8:225.000 (oito contos e duzentos e vinte e cinco mil réis); a da 

Intendência Municipal, R$5:467.000 (cinco contos e quatrocentos e sessenta e sete mil réis); a 

do Dr. Júlio José de Brito, também membro da comissão, foi de R$8:340.000 (oito contos e 

trezentos e quarenta mil réis); a do Cônego J. Evaristo Bittencourt, foi de R$6:060.000 (seis 

contos e sessenta mil réis); e a de outros doadores, R$93.000 (noventa e três mil réis). O total 

das listas foi de aproximadamente R$29:500.000 (vinte e nove contos e quinhentos mil réis), 

era o que já possuía esta diocese.94 As campanhas de arrecadação de óbulos para a 

organização do patrimônio do Bispado de Ilhéus assim eram realizadas. A comissão foi 

organizada 

 

“para este fim e para adquirir o patrimônio do bispado;  está se aparelhando para 

dirigir pedidos aos fazendeiros e negociantes no sentido de bem cumprir sua 

missão, confiante em que ninguém se recusará a concorrer para um fim  tão nobre 

e tão grandioso.  A criação do bispado de Ilhéus é mais um passo na senda do 

progresso desta terra.”95  

 

No dia 08 de agosto de 1915, foi organizada e de sabedoria da sociedade de Ilhéus 

toda a programação sobre a comemoração da chegada do primeiro bispo e inauguração da 

diocese.  Ainda a bordo de um grande navio a vapor, o Marahú96, D. Manoel celebrou a 

primeira missa, que foi anunciada com uma “salva de 21 tiros” e assistida pela multidão que 

percorria as ruas da cidade. Lá estavam presentes as comissões compostas de representantes 

                                           
94 O Jornal de Ilhéus era semanal, e com relação às subscrições para adquirir a casa do bispo, as notícias eram 
apelativas: “Necessário portanto se torna que a casa para sua residência fique pronta e convenientemente 
preparada, dentro em breve, com o auxilio de todos.” JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 09/05/1915, p. 3. 
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dos Drs. Governador e Chefe de polícia, o senador Antônio Pessoa, encarregado dos festejos, 

os Conselheiros Municipais, os jornalistas e inúmeras pessoas de alta representação naquela 

sociedade97. Já no cais, o bispo dirigiu-se para a Catedral, sendo acompanhado por muitas 

pessoas.  Esse trecho da notícia do Jornal de Ilhéus demonstra toda a movimentação daquele 

dia:  

 

“acompanhado de cerca de dez mil pessoas, que se acotovelavam durante todo o 

percurso do itinerário anteriormente organizado.  O trânsito pelas ruas por onde 

passou o préstito se tornou dificílimo, apesar da ordem estabelecida pelas 

irmandades, sociedades, escolas publicas e comissões que se apresentaram 

incorporadas. (...) As ruas estavam caprichosamente ornamentadas pela 

municipalidade, que não poupou esforços para dar o maior brilho á recepção do 

primeiro bispo de Ilhéus. (...)  Seguiu-se o Te-Deum e depois a benção, sendo s. ex. 

o Sr. bispo acolitado pelos quatro párocos das freguesias de Ilhéus, Itabuna, 

Canavieiras e Belmonte, por um capuchinho da Piedade, e pelos demais oficiantes. 

(...) Assinado o auto pelo bispo e por muitas outras pessoas, a comissão 

encarregada das festas, convidou s. ex. a deixar a Catedral; acompanhando-o até o 

palácio do bispado, em cujas imediações o povo se aglomerava.” 98  

 

O coronel Misael Tavares99 enviou um telegrama às autoridades políticas e 

eclesiásticas e à imprensa local e de Salvador, convidando-as para a festa de posse do bispo. 

Encerrada a programação do dia, este coronel ofereceu em sua residência100 um banquete em 

homenagem ao bispo. Naquela ocasião todos os partidos políticos estavam presentes, alguns 

                                                                                                                                    
95 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA, Ano VI, Março de 1914, N. 3,  p. 54. 
96 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 08/08/1915, p. 1. 
97 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 15/08/1915, p. 1. Ver anexo I 
98 Idem. 
99 O Coronel Manoel Misael da Silva Tavares, intendente interino do período, fazia parte do grupo político 
pessoísta. Foi comerciante e lavrador e,  entre o fim do século XIX e começo do XX, conseguiu tornar-se o 
maior cacauicultor do país. Além dessas atividades, foi “emprestador de dinheiro”, e sua ascensão econômica foi 
acompanhada por um grande reconhecimento e prestígio social. Foi nomeado coronel pela Guarda Nacional, e 
ao longo da Primeira República, o milionário possuiu um banco, ações, imóveis, e setenta e sete fazendas, 
“personificando o que poderia ser chamado de burguesia cacaueira.  Para saber mais, ver: FREITAS e 
PARAÍSO. Op. Cit., 2001 e FALCON. Op. Cit., 1995. 
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através de representantes, por que a idéia era destituir qualquer risco de imagem de violência 

e conflito, transmitindo um sentimento geral de certeza, de controle e perpetuação da imagem 

do progresso em Ilhéus.   

Esses e outros acontecimentos em Ilhéus tinham a função de acalmar ou encobrir 

qualquer turbulência originária de disputas políticas partidárias. Essa era uma das funções do 

bispado: “transformar uma nação até então turbulenta em um povo pacífico”101. E no caso de 

Ilhéus, era uma sociedade que vivia em efervescência política, devido aos conflitos entre as 

oligarquias locais. 

O banquete oferecido pelo coronel Misael da Silva Tavares também constituiu um 

símbolo102 de civilização para o extrato social abastado daquela sociedade. Darnton comenta 

que “as pessoas podem expressar o pensamento,  manipulando coisas em lugar de abstrações 

- servindo certos pedaços de carne a certos membros da tribo, arrumando a areia em certos 

desenhos no chão da cabana navaja, ficando ao pé da árvore mudyi, matando gatos.” E 

acrescenta que gestos veiculam relações metafóricas e “os símbolos funcionam não só por 

causa de seu poder metafórico, mas também devido à sua posição dentro de um quadro 

cultural.”103  

O banquete oferecido aos representantes políticos de Ilhéus, pelo coronel Misael 

Tavares, foi, na ocasião da posse do primeiro bispo, um símbolo de ostentação e poder para 

aquela parcela da sociedade. A mais nova autoridade eclesiástica foi recebida, junto com os 

                                                                                                                                    
100 Esta residência foi projetada e construída pelo italiano J. Da Rin. FREITAS e PARAÍSO. Op. Cit., 2001, p. 
141. 
101 ELIAS. Op. Cit., 1994,  p. 62. 
102 Símbolo aqui é utilizado de maneira ampla, “ligado a qualquer ato que transmita um sentido, seja por som, 
imagem ou gesto.” E,  Darnton pergunta por que alguns símbolos têm uma riqueza incomum de sentido? Ou 
mesmo “poderes especiais”? Responde baseando-se nas idéias de Lévi-Strauss, The savage mind. Cap. 1. 
(Chicago, 1966; ed. orig. em francês, 1962). DARNTON, Robert “História e Antropologia”. Apud: DARNTON, 
Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1995,  p. 284-303.  
103 Idem,  p. 284-303. 
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outros poucos convidados, para degustar um cardápio escrito em francês104, o que deixaria 

para os visitantes ali presentes, a representação de uma sociedade de “bons costumes e de fino 

trato”. 

Foi, portanto, uma oportunidade na qual se buscou evidenciar a face da riqueza e 

polidez da civilização do cacau, bem diferente de notícias veiculadas sobre aquela terra, como 

de predomínio do banditismo e da violência105.   A inauguração do bispado representou mais 

um passo para o “progresso e desenvolvimento” do sul da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

O Bispo D. Manoel Antônio de Paiva 

 

                                           
104 Ver em FREITAS e PARAÍSO. Op. Cit., 2001, p. 141. Isto se deve ao fato do “francesismo”, que se 
constituiu numa prática comum no Brasil da “Belle Époque”. 
105 Muitos conflitos ocorriam entre produtores e comerciantes, como conseqüência da disputa pela apropriação 
do excedente econômico; isto levava vários fazendeiros a violentas lutas pela posse da terra que ainda estava 
disponível, como a do “Sequeiro do Espinho, em 1919, onde duas importantes famílias locais envolveram a 
população rural em sanguinárias lutas.” FALCON. Op. Cit., 1995, p. 64. 
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Foto 01: D. Manoel Antônio de Paiva, primeiro bispo de Ilhéus. 
Diocese de Ilhéus - 90 anos de História - 1913-2003.  

Paulus Editora, 2003. 

 

O Bispo nasceu na paróquia de Curinhem, na Paraíba, em 25 de abril de 1873, 

filho do capitão José Justino de Paiva106.  Quando concluiu o curso primário, foi interno no 

colégio do Professor Demétrio Toledo, em Itabayanna, na Paraíba, e depois seguiu para o 

Seminário de Olinda, onde fez seus estudos preparatórios para a ordenação, terminando o 

curso de Humanidade em 1888. 

Com a criação da diocese da Paraíba e abertura de seu seminário, D. Manoel de 

Paiva seguiu na companhia de D. Adaucto, então bispo da Paraíba, e terminou seus estudos 

teológicos em 1896. Em 15 de novembro desse mesmo ano, recebeu o presbiterato, tornando-

se sacerdote. Foi sacerdote nas paróquias de Alagoa Grande, de N. S. das Neves em 

Pernambuco, e regeu como vigário a paróquia de Sant’Anna e a freguesia de N. S. de Lourdes 

da Villa Isabel em sua arquidiocese. 

De volta à Paraíba, dirigiu o jornal “A Imprensa”, um periódico bissemanal 

católico daquela diocese, e ocupou altos cargos. Antes de ser nomeado bispo de Ilhéus foi 
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sacerdote e Deão do cabido (assembléia dos cônegos) da Catedral dessa Arquidiocese, e reitor 

e professor de Teologia e Direito Canônico do Seminário Diocesano da Paraíba.  Quando da 

elevação do monsenhor Paiva ao episcopado, o jornal “A Imprensa” noticiou:  

 

O sacrifício não será somente de A Imprensa, privada da sua brilhante pena e 

criteriosa direção; será também do Ex.mo. o Rev.mo. Sr. Arcebispo, perdendo o 

auxiliar inteligente e dedicado; do seminário privado do reitor exemplar; do clero 

sem mais sua convivência edificante; dos seus amigos, de sua família idolatrada 

finalmente107.  

 

Já designado primeiro bispo de Ilhéus, D. Manoel Antônio de Paiva foi sagrado 

em Petrópolis, no dia 18 de Junho de 1915, e, quando chegou a sua diocese foi recebido com 

muita pompa e ostentação pelo poder municipal, o que tornou a festa inédita naquela cidade. 

D. Manoel Antônio de Paiva, já na direção da diocese, iniciou suas investidas na fé do povo 

de Ilhéus e na construção material do bispado desta cidade, como é narrado na literatura de 

Jorge Amado: “Contentavam-se com atender os pedidos de dinheiro do bispo e dos padres 

para obras e folguedos: o colégio das freiras no alto da Vitória, o palácio diocesano, escolas 

de catecismo, novenas, mês de Maria, quermesses, festa de Santo Antônio e São João”108.  

No ano em que chegou a Ilhéus, começou a realizar atividades, como o  “Santo 

Sacramento do Crisma”109 na comunidade e excursões às “freguesias” do sul da diocese. Os 

jornais de Canavieiras registram suas passagens por essa cidade e de outras próximas a ela.  

Em finais desse mesmo ano, organizou a administração da diocese, a secretaria e o patrimônio 

do bispado. 

                                                                                                                                    
106  No Jornal de Ilhéus de 08/08/1915. p. 1, não constava o nome da mãe, apenas uma referência no trecho: “... 
filho legítimo de capitão José Justino de Paiva, e de sua virtuosa, ...”. 
107 JORNAL DE ILHÉUS, 21/03/1915, p. 2. 
108 AMADO, Jorge. Gabriela, cravo e canela. 83ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 08. 
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Em agosto de 1916, D. Manoel editou o semanário diocesano “O Monitor”, um 

periódico que objetivou defender os interesses da família e da religião ilheenses. Também 

fundou uma colônia agrícola às margens do rio Gongogi em Itajaí, “freguesia” do sul da 

Bahia, com escola e centro de catequese para índios remanescentes daquela zona.   

D. Manoel permaneceu em Ilhéus até 1929, quando foi transferido para 

Garanhuns em Pernambuco.  Na circular de despedida110 dirigida ao clero e aos fiéis, 

agradeceu às instituições civis, judiciárias, militares e consulares, às famílias e à imprensa, 

que, segundo ele “se ocupou benevolamente de minha humilde pessoa.”111  Ainda em 1927, 

esteve à frente do projeto da construção da catedral e lamentou não ter “podido realizar todos 

os projetos que tinha em mente em prol do engrandecimento religioso desta diocese.”112.   

Duas de suas principais obras foram a criação de duas instituições educacionais 

religiosas: o Colégio Diocesano São José, masculino e dirigido pelo próprio bispo, e o 

Colégio Nossa Senhora da Piedade, hoje Instituto Nossa Senhora da Piedade, um colégio 

feminino, sob a direção das Irmãs Ursulinas da União Romana.  A educação dos seus filhos e 

filhas foi uma preocupação do grupo político em ascendência. A concretização do projeto 

educacional do bispo, que se relaciona com o interesse da Igreja Católica em sua influência na 

educação das elites, com a criação do Colégio da Piedade e do Colégio São José foi, então, 

adequado às exigências do grupo dirigente de Ilhéus. 

 
 

O Piedade: aspectos de sua criação 

 

                                                                                                                                    
109 JORNAL DE ILHÉUS, 15/08/1915, p. 2. 
110 O Bispo D. Manoel nesta carta de despedida dirigida ao clero e aos fiéis ele deixa relacionado todo o 
patrimônio da diocese. Ver Anexo II. 
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“A esforços do bispo D. Manuel Antônio de Paiva chegaram seis religiosas 

ursulinas do Convento das Mercês, desta capital, para fundarem ali um colégio, e 

porque não encontrassem edifício condigno, largou-lhes o prelado o seu palácio 

onde, em princípio de fevereiro, abriram as aulas do estabelecimento. Começou 

também a funcionar por esse tempo o Colégio Diocesano São José, em uma das 

ruas principais da cidade.”113

 

A iniciativa do primeiro bispo de Ilhéus na criação dos colégios em estudo é 

evidência nos periódicos, crônicas e documentos dessas mesmas instituições. Esse fato 

relaciona em Ilhéus, assim como em outras localidades, a Igreja e a educação na Primeira 

República. A criação de novos bispados teve como conseqüência a fundação de diversos 

colégios católicos e escolas paroquiais, não só nas sedes, como no interior das dioceses.    

As muitas dioceses criadas em várias regiões do país têm relação direta com os 

benefícios adquiridos pela Igreja Católica a qual, embora não estivesse diretamente ligada às 

lutas republicanas, obteve vantagens, com o advento da república, e tornou-se o grupo social 

mais envolvido com a educação escolar, especialmente, a educação das elites. Em Ilhéus, o 

Colégio da Piedade e o Colégio Diocesano São José são instituições educacionais, criadas por 

iniciativa do então primeiro bispo, com apoio também de fazendeiros e comerciantes de 

Ilhéus. Vejamos o trecho abaixo: 

 

“Deverá realizar-se hoje, às 14 horas, no Paço Municipal desta cidade, a reunião 

de distintos cavalheiros de nossa sociedade, convocada pelo Ex.mo.. Sr. D. Manoel 

Antônio de Paiva, bispo diocesano. Destinado a tratar de interesse atinentes ao 

bem geral de Ilhéus (...), para a prosperidade de nossa terra (...). 

A fundação de um educandário para meninos, com um curso igual ao do Ginásio 

Nacional, e de outro para meninas, idêntico aos que existem na Bahia; a formação 

                                                                                                                                    
111 REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA, Ano XXI, Outubro de 1929, N. 10, p. 307. 
112 Idem, p. 308. 
113 SILVA CAMPOS, Op. Cit., 1981, p. 349. 
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do patrimônio da diocese, necessário para empreendimentos úteis e indispensáveis: 

- tudo isto que constitui objeto de preocupação de d. Manoel, está a reclamar o 

auxílio de todas os cavalheiros independentes e de boa vontade(...). 

Ao alcance de todas as inteligências se patenteia a conveniência resultante da 

instalação de colégios entre nós: desdobrar-se-á a atividade social em nosso meio, 

pelo fluxo e refluxo da mocidade estudiosa nos templos da instrução(...). Maior 

movimento em nossa vida comercial, pois nosso capital ficará circulando junto a 

nós, concorrendo necessariamente para o progresso material de nossa urbs e do 

nosso município. Unamo-nos aos esforços do Ex.mo. Sr. D. Manoel e teremos dado 

mais um passo em benefício da geração nova confiada aos nossos destinos(...)”.114  

 

 

O início da República forneceu uma credibilidade à Igreja Católica e ao 

catolicismo no Brasil, o qual “aparece como a reserva moral legitimada pela sociedade, 

mesmo por aqueles setores que politicamente seriam opositores a esta”115.   Um aspecto que 

aproxima a moral Católica da moral Positivista é a finalidade de controlar e limitar a ação da 

mulher na sociedade e a sua sexualidade, através do casamento.  A maçonaria também 

possuía moral rígida, na qual a mulher usaria seus conhecimentos para educar os filhos e fazer 

caridade.  E, quanto aos aspectos que as distanciam, resultam do posicionamento de cada 

doutrina: a Igreja Católica no dogmatismo teológico, adaptando-se às transformações 

históricas, e o Positivismo na primazia das ciências do Positivismo116. 

A importância dada à moral católica e seus princípios com relação à mulher e sua 

educação117 fez com que várias ordens religiosas viessem  instalar-se no país, entre o final do 

século XIX e o início do século XX. A Ordem de Santa Úrsula, ou Ordem Ursulina, dedicada 

                                           
114 JORNAL DE ILHÉUS, ed. 10/10/1915, p. 2. 
115 BITTENCOURT, Agueda Bernadete.  Educação Escolar: um compromisso da família com a Igreja. In: 
ALMEIDA, Ana Maria F. e NOGUEIRA, Maria Alice. (orgs.) A Escolarização das Elites. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002, p. 168. 
 
116 ISMÉRIO, Clarisse. Mulher: a moral e o imaginário: 1889-1930. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 55 e 
56. 
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à educação da juventude feminina, chegou a Ilhéus em 1916. Ela é de origem italiana, foi 

criada no século XVI, época de transformações em todos os aspectos da sociedade européia, 

proporcionadas pela Expansão Marítima.  Um dos fatores que motivou a criação da Ordem foi 

a fragilização dos dogmas da Igreja, dando lugar à “usura”, à “luxúria” e diversões.  É nesse 

contexto, que viúvas e jovens, coordenadas por Ângela Merici118,  fundaram a Ordem das 

Ursulinas, com o intuito de educar a juventude feminina “a fim de protegê-la contra os 

inimigos da Igreja e a corrupção dos costumes”119. Os princípios morais e pedagógicos desta 

ordem estão contidos nos escritos de sua fundadora120. 

Santa Úrsula, a escolhida como padroeira da ordem, tem sua história constituída 

sob uma concepção lendária. É a história de uma jovem princesa, que, destinada ao 

casamento, demonstra seu descontentamento e afirma a vontade de se consagrar a Deus.  

Embora tivesse nascido princesa, dedicava-se à modéstia, à humildade e à fé. Úrsula, ou Santa 

Úrsula como passou a ser referida, recebe o mérito e título de “protetora das jovens e dos 

estudantes em geral”. Os colégios mais importantes da Europa recorriam à proteção dessa 

santa e valiam-se do seu nome.  

O culto a Santa Úrsula, que cresceu durante a Idade Média, desenvolveu-se nos 

períodos posteriores; não ficou restrito à Europa. A Ordem atingiu o continente americano, 

nas áreas de influência da catequização jesuítica no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Maranhão e  Bahia121. A Companhia de Jesus, responsável pela difusão do culto a Santa 

                                                                                                                                    
117 Gilberto Freyre aborda sobre as meninas criadas em ambientes “rigorosamente patriarcais”, quando estas 
estavam sob o controle dos pais, depois substituído pelos maridos, ambos sob a atmosfera da moral católica. 
FREYRE. Op. Cit., 1987, p. 421. 
118 Ângela Merici foi a religiosa responsável pela fundação da ordem ursulina. Ver sua biografia em: MARIANI, 
Luciana. Contra ventos e marés, ao sopro do espírito: Ângela Merici. Tradução de Maria Lina Carvalho. Rio de 
Janeiro: Ed. da USU, 1994. 
119 PASSOS. Op. Cit., 1995, p. 10. 
120 Ver no próximo capítulo fundamentos desses princípios. 
121 CALMON, Pedro. O Crime de Antônio Vieira  Apud: PASSOS, Elizete Silva. Op. Cit., 1995. 



 59 

Úrsula, dedicava-se, também, ao ensino da juventude, nesse caso, da juventude masculina,  

durante o período colonial no Brasil.   

E retomando a discussão sobre a moral católica, cabe algumas referências à 

posição da Igreja perante a mulher em períodos anteriores.  Em tempos medievais, a 

misoginia122 dos padres considerava a mulher como um ser nocivo ao homem e à 

sociedade123. O grande massacre de mulheres na Idade Média  deu-se a partir de afirmações 

bizarras sobre estas124. Mas a Igreja, apesar de sua rigidez, considerava o dogma vivo, por 

isso, passível de modificações e evoluções125. Então, a partir de mudanças ocorridas na 

história, lentamente a Igreja foi mudando seu pensamento, e foi mais vantajoso ter a mulher 

como aliada do que como inimiga.  Uma das medidas tomadas para isso, foi a preocupação 

com a formação das jovens, para que se tornassem no futuro, boas esposas, mães zelosas e 

propagadoras da fé. 

O interesse na educação religiosa feminina tem origem num fenômeno chamado 

de “feminização do catolicismo”126.  A Igreja, durante a França pós-revolucionária, estava 

envolvida em conflitos entre os defensores da autoridade do Papa e o novo governo.  

Enquanto isso, as mulheres mantinham no espaço doméstico rezas e devoções, por isso foram 

vistas como as que manteriam a prática religiosa127. E então, a Igreja passou a ser considerada 

como um espaço de grande presença e ação feminina. Com isso, durante o século XIX, 

fundaram-se muitos estabelecimentos de ensino para moças. Esse processo de educação 

                                           
122 Misoginia: do Gr. Mis, r. de misein, odiar + gyné, mulher.  S. m., repulsão mórbida do homem pelas relações 
sexuais, horror às mulheres. Dicionário da Língua Portuguesa On-Line. Consultar site: 
www.linguaportuguesaonline.com.br.   
123 Ver abordagens sobre os arquétipos de Eva e da Virgem Maria em: ISMÉRIO, Clarisse. Op. Cit., 1995. 
124 DUBY, George & PERROT, Michelle. História das Mulheres. A Idade Média. Porto Ed. Afrontamento, vol. 
2, 1990,  p. 44. 
125 JUNG, C. G. Psicologia Religião. 7ª ed. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 11. 
126 LANGLOIS. (1914, P. 14) Apud: MARGOTTO. Op. Cit., 1997,  p. 49. 
127 MARGOTTO. Op. Cit., 1997. 
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esteve, claramente, sob a liderança da Igreja, que percebeu a necessidade da mulher em 

receber uma formação cristã nas suas escolas, vendo-a como a base de constituição da família. 

Diante desse quadro, percebe-se a força da Igreja no aprendizado da educação e 

moral católicas, tendo início na educação familiar e se completando na escola. Em ambos os 

espaços, a mulher era a responsável pela reprodução da moral e do culto religioso, 

aprendizagem resultante da reprodução rotineira do seu cotidiano.  Segundo o pensamento 

positivista, a mulher deveria permanecer em casa, dedicando-se ao papel de guardiã da moral 

e dos bons costumes, e então, a ordem social seria mantida, e como conseqüência, o progresso 

das instituições128. 

O ensino ministrado às meninas, nos conventos, implicava a existência de limites, 

numa vida semelhante à das freiras. “Foram na verdade as Ursulinas que, a partir do século 

XVIII, modificaram a proposta educativa, com um ensino que reconhecia as moças não mais 

como futuras religiosas, mas como pessoas destinadas a viverem no mundo”129. Assim, o 

programa de ensino voltou-se mais para questões da vida prática , para o cotidiano de uma 

dona de casa, formando as meninas para o convívio em sociedade. O espaço da mulher na 

sociedade era bem definido dentro dela (não se pode esquecer que, aqui está se tratando das 

mulheres dos extratos mais abastados, visto que a experiência das mulheres é diversificada de 

acordo ao seu pertencimento nas diferentes camadas sociais): o cuidado com a família e, por 

sua vez com a formação do homem e da mulher. Com essa função e responsabilidade, as 

                                           
128 Uma ordem social que justifica a superioridade masculina e a inferioridade feminina, que demarcava o 
espaço do homem e da mulher na família e na sociedade - o homem como ser supremo e a mulher como 
subalterna. Ver discussões sobre essas abordagens em: STOLCKE, Verena. “Sexo está para gênero assim como 
raça para etnicidade”. Estudos Afro-Asiáticos, 20, junho, 1991, p. 101-119 e STEPAN, Nancy Leys. “Raça e 
gênero: o papel da analogia na ciência”. In: HOLANDA, Heloísa Buarque de (org.) Tendências e impasses: o 
feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 72-96.  
129 ISMÉRIO. Op. Cit., 1995,  p. 47. 
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mulheres tenderiam a ser mais dóceis, resignadas, sociáveis e, sobretudo, mais emotivas que 

os homens, e estariam sempre associadas a essas virtudes130. 

Com a chegada da Ordem Ursulina ao Brasil, as primeiras instituições instaladas 

foram na Bahia, em Salvador: o Convento e Colégio Nossa Senhora das Mercês em 1897, e o 

Convento e Colégio de Nossa Senhora da Soledade em 1900131. A Ilhéus, a ordem ursulina 

chegou com a fundação do Colégio N. S. da Piedade, sob a coordenação da Madre Thaís do 

Sagrado Coração Paillart, provincial dessa ordem no Brasil.   

 

 

 

 

 

 

 

Madre Thaís Sacré Coeur Paillart 

 

                                           
130 PASSOS, Elizete Silva.  Mulheres moralmente fortes. Salvador: IFB, 1993. 
131 Essas datas referem-se quando já estavam instalados os colégios, com seus internatos e externatos. Ver 
PASSOS, Op. Cit., 1995. 
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“Dentre os benfeitores de Ilhéus, nenhum se pode comparar a ‘Mere Thaís’. 

Nenhuma obra humana, nesse município, à dela se pode equiparar.  Essa 

construção grandiosa que se levanta do alto da colina, sem ela não se ergueria.  

Sem ela Ilhéus não teria essas gerações de professores e alunas, instruídas pelas 

luzes do seu espírito.132” 

 

A principal responsável pela fundação do Convento e Colégio Nossa Senhora da 

Piedade foi Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart. Francesa, nascida no Finisterre, chega 

ao Brasil - São Paulo, em junho de 1915, exercendo a função de priora geral da Ordem 

Ursulina no Brasil.  A escolha de Nossa Senhora da Piedade para nomear o Colégio tem 

relação com a própria iniciação de sua vida religiosa. Madre Thaís estudou e cumpriu seus 

votos no Mosteiro Nossa Senhora da Piedade em Quimperlé, desejando, então, prestar-lhe 

uma homenagem. A confirmação de seu desejo  deu-se na casa do coronel Rodolfo de Mello 

Vieira, onde foi recebida em Ilhéus pela primeira vez, pois lá encontrou a imagem dessa 

mesma santa, tendo imensa surpresa e contentamento. 

                                           
132 Uma carta escrita por João Mangabeira, nesse período deputado federal, sobre a Madre Thaís, do Arquivo do 
Piedade. 
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A irmã ursulina veio para reorganizar os conventos dessa ordem, mas deixa de se 

instalar em São Paulo, onde encontraria mais comodidade, vindo para Ilhéus a pedido do 

então bispo, Dom Manoel Antônio de Paiva. Terminado o período como provincial da ordem 

no Brasil, em 1921, Me. Thaís estabeleceu-se como priora até 1927, e de 1937 a 1951 foi 

vice-priora da ordem no Brasil, mantendo residência em Ilhéus. 

Além de sua vida dedicada às atividades dentro do convento e do colégio, realizou 

muitas obras de caridade, que continuaram mesmo depois de uma queda, a partir da qual é 

acometida de uma paralisia das pernas. Madre Thaís faleceu em 1955, com oitenta e oito anos 

de idade, e o respeito e a admiração perante ela são demonstrados em vários momentos e 

fatos, como exemplo, o busto de bronze em sua homenagem, levantado à entrada do 

convento, por iniciativa da Associação das Ex-alunas133. 

 

“Mulher de excepcional valor, madre Thaís revelou qualidades que a distinguiram 

como uma das figuras mais impressionantes do seu tempo, atraindo respeito e 

admiração de toda a comunidade regional.134” 

 

Em 1915, na ocasião em que Madre Thaís foi à Bahia para visitar as unidades já 

existentes da ordem ursulina, encontrou-se com D. Manoel Antônio Paiva, primeiro bispo de 

Ilhéus, que requereu à provincial, a abertura de uma instituição de educação religiosa 

feminina em Ilhéus. O pedido do bispo para instalação do Colégio N. S. da Piedade vem 

demonstrar o interesse da Igreja Católica na esfera da educação. 

 

                                           
133 A Associação das Ex-alunas foi um grupo formado por ex. alunas do Piedade, criado na década de 1960. 
134 MACEDO, Janete e RIBEIRO, André Luís R. Patrimônio Histórico em Ilhéus. Itabuna: Agora Editora 
Gráfica, 1999, p. 32. 
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“Madre Thaís, aquela foi predestinada. A vinda de Madre Thaís a Ilhéus foi 

interessante. Ela estava nas Mercês (Colégio Nossa Senhora das Mercês, em 

Salvador, também de Ordem Ursulina) em visita como provincial. Nessa mesma 

época o primeiro bispo de Ilhéus, Dom Manoel Antônio de Paiva estava em 

Salvador para uma solenidade com o arcebispo de lá. Quando soube que a 

provincial das ursulinas estava nas Mercês, ele foi visitá-la e pediu que fundasse 

um colégio aqui (Ilhéus), porque as moças em Ilhéus não tinham uma formação, 

por falta de meios. Ela então perguntou a ele: “que recursos, que ajudas 

teríamos?”  Estava junto da Madre nesta reunião a priora das Mercês, que 

perguntou a ela: “Reverenda Madre nós viemos aqui para ganhar dinheiro ou 

ganhar almas?” A resposta foi essa: “Certamente que almas Reverenda Madre”, 

Madre Thaís respondeu. “Então nós iremos para Ilhéus, vamos ajudar esse pobre 

bispo” (continuou dizendo).  E assim se determinou a vinda das ursulinas para 

Ilhéus.”135  

 

 No Brasil, muitas ordens religiosas fundaram instituições de ensino destinadas, 

principalmente, aos filhos e filhas das “elites”. As ordens de “origem francesa são as de maior 

número; imigraram para o Brasil em sua maioria entre 1890 e 1930”136.  Nesse período, a 

Igreja tinha carência de recursos, porém os grupos dirigentes possibilitaram a implantação 

dessas instituições, doando terrenos, recursos para a construção dos prédios e matriculando 

seus próprios filhos137.  Os pessoístas matricularam suas filhas no Piedade138, o colégio das 

ursulinas francesas, que recebeu apoio desse grupo para sua instalação e funcionamento; era, 

também, mais uma forma de demonstrar status e refinamento de seus costumes. As escolas 

católicas sustentavam-se com base na “tradição”, ou mesmo, na escassez de escolas públicas, 

o que não era necessariamente o caso de Ilhéus, pois algumas dessas existiam, porém não 

estavam vinculadas a ordens religiosas. 

                                           
135 Entrevista com Diva Lima, ex-aluna do Piedade, com 91 anos. Ilhéus em 09/06/2001.  
136 “Essas congregações fundaram muitas escolas no País, graças às alianças entre os governos dos estados e a 
Igreja”. AZZI, Riolando (Org.)  A vida religiosa no Brasil: enfoques históricos.  S. P.: Paulinas, 1983, p. 127. 
137 MICELI, Sérgio (1988, p. 23). Apud: MARGOTTO.  Op. Cit., 1997, p. 61. 
138 As primeiras alunas do Piedade pertenciam em sua maioria às famílias do grupo de influência  política do 
período. 
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As ordens religiosas mais antigas dedicadas à educação feminina investiram na 

educação das elites que, com seus recursos as sustentaram. O interesse na educação para as 

elites constituiu uma estratégia da Igreja para destacar-se em meio à parcela social e 

economicamente dominante, mantendo-se numa posição de influência.  Como discute 

Margotto, “é provável que a demanda social também possa ter facilitado essa mudança”139, 

e em Ilhéus isso se tornou evidente, pois a educação dos jovens foi uma preocupação do 

grupo político em ascendência, assim como a instalação do bispado e a construção de outras 

instituições140. 

A importância da educação feminina, além da busca do refinamento da sociedade, 

tinha o objetivo de educar a moça para destiná-la ao casamento, utilizado como veículo para 

alianças políticas entre as famílias, pois, além de instrução, seria um investimento, ‘um meio 

de existência que se faz frutificar, é um capital”141. O grande interesse pela  instalação e 

fundação do Colégio da Piedade foi demonstrado a partir dos esforços e recursos oferecidos 

para tal.  

Após quatro meses de instalação do Colégio da Piedade, as freiras organizaram 

uma festa; foi o primeiro momento de um ambiente impregnado de solenidade.  Tal atividade 

foi publicada no Jornal de Ilhéus, com a programação detalhada, acompanhada dos nomes das 

alunas e suas respectivas atividades.  O Colégio iniciou suas atividades em fevereiro do 

primeiro ano - 1916, nos primeiros meses com apenas 16 alunas, doze destas foram listadas 

na citada notícia.  Entre elas, a maioria era filha de líderes políticos pessoístas, identificadas a 

partir do sobrenome de seus pais.  Esse dado confirma o grande interesse desse grupo na 

                                           
139 MARGOTTO. Op. Cit., 1997. 
140 Ver sobre o Instituto de Cacau da Bahia em: GARCEZ, Angelina Nobre Rolim. Instituto de Cacau da Bahia: 
meio século de história. Salvador: Instituto de Cacau da Bahia, 1981 e MATOS, Flordeni Santos. História e 
Poder: O Instituto de Cacau da Bahia (1931-1937). Monografia de Especialização em História Regional, 
UESC, 2000. 
141 FRAISSE, Geneviève, 1967.Apud: MARGOTTO. Op. Cit., 1997, p. 50. 
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fundação do Colégio e do compromisso da Igreja e da ordem religiosa com esse extrato 

social, em função do interesse mútuo. 

O crescimento e a rentabilidade da cacauicultura trouxe consigo o 

desenvolvimento do comércio e a aceleração da urbanização, acompanhada de alguns 

movimentos e transformações culturais em Ilhéus.  Entre as transformações sócio-políticas, 

destacou-se o fortalecimento da facção pessoísta, constituindo o grupo dos novos ricos, com o 

cacau.  Esse grupo passou a ter acesso ao poder político nos anos de 1910, e isso favoreceu a 

aquisição de informações e a adoção de novos padrões de comportamento.  No entanto, a 

estrutura de poder não foi alterada, somente um novo grupo tomou o poder, construindo suas 

bases sobre os moldes anteriores. 

A fama de formação de riqueza favoreceu a migração, atraindo pessoas de outras 

regiões do país e até de outros países, que vinham em busca de trabalho. Muitos estrangeiros 

vieram investir capital no comércio do cacau142.  Todas essas transformações modificaram a 

dinâmica da cidade, que foi capaz de sediar costumes diferenciados, a partir de uma 

população de origem diversa, o que implicava diferentes regras de comportamento.  Um 

exemplo foi a chegada das famosas “pensões de mulheres”, destinadas a animar a vida 

noturna dos ricos de Ilhéus, uma delas, o Bataclan, instalado em 1913, com fama espalhada 

por toda a região.   

Tal realidade em nada conservava a “moral das famílias”, principalmente das 

filhas dos novos ricos do cacau. Embora essas não participassem da “vida noturna” da cidade, 

poderiam, no entanto, ter sua reputação intimidada pela vida “mundana” muito repercutida na 

cidade. Numa população onde havia uma origem variada dos seus membros, existiam 

                                                                                                                                    
 
142 Entre os principais nomes estrangeiros, de origem variada, estavam os Berbert, Kruschevsky, Lavigne, Hage, 
Maron, Keller, Wildberger, Kaufmann e outros. FALCON, Gustavo. Op. Cit., 1995, p. 89. 
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diferentes e, como conseqüência, divergentes comportamentos, causando a preocupação com 

a formação das mulheres do extrato abastado ilheense.  Então, fez-se necessário um controle 

social mais rígido na uniformização do comportamento, e fosse coerente com a posição 

política e social daquele grupo. E o Colégio da Piedade proporcionou, a partir de sua proposta 

de educação, a instrução de muitas regras e normas de convívio para aquelas mulheres. 

“Quantas moças brasileiras dessa condição social, nesta época, estudaram em colégios de 

freiras quase sempre francesas!”143

Naquele período era comum os filhos e filhas das “elites brasileiras”, ainda 

pequenos, estudarem em suas próprias casas, recebendo orientação pedagógica através de 

preceptores que ensinavam música, línguas e trabalhos manuais, necessário à educação 

feminina daquele grupo, em função das viagens e dos casamentos.  Quando mais crescidos, os 

filhos e filhas dos fazendeiros iam para os colégios de padres e freiras, muitos deles em 

regime de internato. Neles, as meninas, exclusivamente, aperfeiçoavam hábitos que fariam 

parte do seu dote matrimonial, enquanto os meninos se preparariam para o ingresso nos 

cursos superiores. 

A concretização do projeto educacional do bispo com a criação do Colégio N. S. 

da Piedade e do Colégio Diocesano São José foi adequado (pelo menos naquele período 

inicial, considerando os aspectos de desenvolvimento do São José, o colégio masculino) às 

exigências do grupo dirigente de Ilhéus, para a educação de seus filhos e filhas. Daí, a 

calorosa receptividade às mestras francesas, como Madre Thaís e suas companheiras ursulinas 

ao chegarem a Ilhéus em 1915, que ficaram hospedadas na casa do próprio bispo, sendo que o 

colégio começou a funcionar já no ano seguinte, sempre com o apoio do grupo político 

dirigente da cidade. 

                                           
143 NOSELLA, Paolo e BUFFA, Ester. Schola Mater: a antiga Escola Normal de São Carlos. São Carlos: 
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E o Colégio N. S. da Piedade, em poucos anos de instalação, tornou-se um centro 

católico especializado em educação feminina, equiparado à Escola Normal do Estado, 

procurado pelas filhas das famílias mais ricas da cidade e da região. Era assim que fazia o 

diferencial com relação aos outros colégios. 

 

 

                                                                                                                                    
EDUFSCar, 1996, p. 32. 
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CAPÍTULO 2  

O COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE E A EDUCAÇÃO FEMININA 

 

 

 

Colégio Nossa Senhora da Piedade. 
Foto 02, ANDRADE, Maria Palma.  Ilhéus: Passado e Presente. 2ª ed. Ilhéus, Editus, 2003. 

 

 

O Colégio Nossa Senhora da Piedade, chamado atualmente de Instituto N. S. da 

Piedade144 é considerado um marco arquitetônico em Ilhéus.  Devido a sua localização, pode-

                                           
144 Nome atual, que substituiu as denominações anteriores: Colégio N. S. da Piedade, Escola Normal e Ginásio 
N. S. da Piedade. Também se chamou Colégio e Convento N. S. da Piedade, devido ao espaço, reservado como 
convento, onde habitavam as freiras ursulinas. 
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se, de vários pontos da cidade, ver seu prédio e sua capela no estilo gótico insinuando sua 

magnitude. 

 

“E, como execução formidável, convém salientar a excelente capela, toda em fino 

estilo gótico, primoroso em suas linhas externas e admirável nos contornos, nas 

colunas e no capricho excepcional de seu interior, tudo aquilo em apreciável 

harmonia arquitetônica. (...) Ilhéus, portanto, vai deslumbrar-se ante a 

contemplação daquele colosso, hoje padrão de glorias, motivo de orgulho para o 

nosso nome e para os nossos foros de progresso e civilização.”145

 

A localização do Colégio pode ser comparada com a sua imagem cultivada na 

cidade, a de uma posição privilegiada no setor educacional de Ilhéus. O fato de ter sido 

fundado por uma ordem religiosa francesa, a sua ligação com o bispado recém-criado, e a 

exclusividade de ensino religioso ao sexo feminino,  colocava-o numa situação singular: 

 

“(...) O colégio a abrir-se proximamente ocupará o prédio que serviu de residência 

episcopal, tendo o Sr. bispo já transferido provisoriamente, sua residência para a 

casa n. 23 da rua Conselheiro Saraiva. (...) O virtuoso Sr. bispo, de Ilhéus, cedeu o 

palácio episcopal para nele funcionar o colégio das Ursulinas, e trabalha 

esforçadamente pelo bom êxito de tão importante empreendimento.”146

 

A própria localização do Colégio coloca-o num espaço  como se estivesse 

concretizando uma posição acima das demais construções147. Um lugar de difícil acesso, mas 

de visão privilegiada - o Alto das Quintas, como se constituísse um lugar de prestígio, 

                                           
145 CORREIO DE ILHÉUS, ed. 13/08/1929, p. 2. O ano de 1929 foi o ano de construção da capela e um 
momento importante no desenvolvimento daquela instituição. 
146 JORNAL DE ILHÉUS, ed. 23 e 30/01/1916, p. 2. 
147 O trabalho de MARGOTTO. Op.Cit.,1997, permitiu identificar características muito semelhantes, com 
relação à posição geográfica, entre o Piedade e outro colégio feminino, o Colégio Sacré-Coeur de Marie em 
Vitória do Espírito Santo.  
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limitado a um determinado grupo. Por isso, a imagem do colégio consolidou-se como uma 

instituição destinada às meninas das famílias mais abastadas no período em estudo. O 

primeiro ano de funcionamento do Colégio aconteceu em instalações diocesanas, somente 

depois o bispo D. Manoel cede uma parte dos terrenos doados pelo casal José das Neves 

César Brasil e Adelaide Schaum Brasil onde começou a construir seu prédio próprio.   

 

“O terreno doado por José das Neves Brasil ia até a Avenida Canavieiras, onde 

existia um pântano.  Faltava água e luz nas instalações do colégio e os acessos 

eram caminhos íngremes.  O Sr. Adriano Silva foi quem ajudou a instalar uma 

bomba puxando água para o colégio no Alto das Quintas.148” 

 

“ O colégio foi fundado aí em 1916, eu vim em 1922, a casa antiga, caída, carente 

de muita coisa, mas muito carinho, muita dedicação, muito esforço, muita bondade 

das religiosas.  Houve a doação do Coronel José das Neves, do terreno, ajuda de 

muita gente, muitos pais se interessaram, não precisavam mais mandar suas filhas 

para Salvador, pois tinha um ambiente aqui, um internato, um externato, o colégio 

prosperou, cresceu e é essa maravilha com a história que tem.149”  

 

Segundo publicação do Jornal de Ilhéus, muitos esforços foram empregados para 

adquirir o terreno. Antes da doação chegou-se a cogitar que “é muito provável não ser 

reaberto no próximo ano, o Colégio da Piedade, que tantos benefícios já vai prestando á 

família ilheense.150” Dois anos depois, outra notícia afirmou que “já concluído e assentado 

no local mais fresco e salubre da cidade, possui o Colégio ótimos cômodos, em que há muita 

higiene e asseio, indispensáveis á vida escolar”151

Apesar das dificuldades iniciais, descrita acima num depoimento da Madre 

Tereza, o apoio das famílias de políticos, fazendeiros e comerciantes às freiras ursulinas, foi 

                                           
148 Depoimento da Madre Tereza do Menino Jesus, publicado no jornal Diário da Tarde.  In: MACEDO e 
RIBEIRO. Op. Cit., 1999, p. 26. 
149 Entrevista com Diva Lima, ex-aluna do Piedade, 91 anos. Ilhéus, 09/06/2001. 
150 JORNAL DE ILHÉUS, ed. 18/06/1916, p. 2. 
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fundamental ao desenvolvimento do Piedade. O aumento do número de alunas fez crescer a 

necessidade da ampliação do espaço do colégio, que oferecia vagas para internas e externas, 

havendo, portanto, internato e externato. Em 1924 foram inauguradas salas de aulas, no local 

denominado Pavilhão N. S. de Nazaré152. Três anos depois, em 1927, o Colégio iniciou 

campanhas, já contando com o apoio de suas ex. alunas, para arrecadar fundos destinados à 

construção da capela, a aquisição do sino, e a da construção de outras instalações, para 

atender as classes menos abastadas153.   

A estrutura física do Colégio da Piedade foi projetada e iniciada com planta de 

Salomão da Silveira, que, embora ainda não fosse engenheiro formado, coordenou o projeto 

em julho de 1917, quando a instituição foi transferida para a sua sede atual. Em 1927, o 

mesmo arquiteto, já licenciado em arquitetura, iniciou o trabalho com o projeto da capela de 

N. S. da Piedade, adaptando uma planta encomendada à França por Madre Thaís154, pois até 

esse período, as missas eram celebradas numa das salas de aula. A conclusão da obra da 

capela, em 1929, quando também foi ampliando o espaço para salas de aula, esteve sob 

responsabilidade do engenheiro italiano Hugo Bozzi155.    

A capela foi erguida em estilo neo-gótico156, com riqueza nos desenhos e 

acabamentos, tanto no interior, quanto no exterior da construção. Além das diversas imagens 

sacras, ergue-se, na nave central da capela, a Imagem de N. S. da Piedade sobre uma rocha 

                                                                                                                                    
151 JORNAL DE ILHÉUS, ed. 27/01/1918, p.3. 
152 MACEDO e RIBEIRO. Op. Cit., 1999, p. 27. 
153 Era comum nas instituições educacionais religiosas para moças ricas, manter outra instituição de caráter 
assistencial para as meninas de grupos não abastados. Junto ao Colégio N. S. da Piedade, foi fundada a Escola 
Santa Ângela com tal função. 
154 MACEDO e RIBEIRO. Op. Cit., 1999, p. 39. 
155 Idem. 
156 O estilo gótico surgiu na França na primeira metade do século XII. Encontrou sua grande expressão na 
arquitetura, especialmente a religiosa. Essa arquitetura apoiava-se nos princípios de forte simbolismo teológico, 
fruto do mais puro pensamento escolástico.  Através dos vitrais pintados e decorados, ensinava-se ao povo, por 
meio da mágica luminosidade de suas cores, histórias e relatos bíblicos. Para saber mais, consultar os sites: 
www.artehistoria.com, www.historiadaarte.com.br/artegotica/html, 
www.pegue.com/arte/arquitetura_gotica.htm. 
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natural do terreno, reproduzindo o ambiente da morte de Cristo.  O interior é iluminado com a 

beleza dos vitrais dispostos pelas laterais. 

O local da construção da capela possuía um desnível de solo, que foi aproveitado 

na construção de novas dependências, outras salas de aula. Seriam destinadas à escola 

popular, para a realização das festas, representações e conferências. Além dessas instalações, 

existem dois pavimentos: no inferior ficavam as salas de aula, e, no superior, os dormitórios, 

que haviam sido reformados157. A seguir, as fotografias de uma sala e de um dormitório. 

 

 

 

Foto 03: Sala de aula,1938. Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 
 

                                           
157 DIÁRIO DA TARDE,  ed.: 09/1929, p. 2. 
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Foto 04: Dormitório, 1924. Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade 

 

O edifício do Colégio N. S. da Piedade concretizou o espírito de parcela da 

sociedade ilheense da época e a concepção do seu saber e poder, porque a arquitetura, como 

uma expressão humana, pode transmitir uma linguagem, a dos valores e potencialidades de 

uma determinada sociedade158. O estilo neo-gótico da capela, que compõe o conjunto do 

prédio, representa elementos da cultura e educação francesas, tão valorizadas no Brasil 

naquele período e disponível aos grupos mais favorecidos socialmente. 

Assim, toda a importância arquitetônica externa do Piedade sinalizou o prestígio 

dispensado à educação religiosa francesa por aquela sociedade, o que nos leva a pensar sobre 

                                           
158 NOSELLA e BUFFA. Op. Cit., 1996, p. 52. 
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o fato de o projeto pedagógico de uma escola estar inscrito na sua arquitetura159, como nas 

suas grades, janelas, sacadas e fachadas, ou que a própria arquitetura possa expressar 

elementos e características da instituição que abriga, como o cotidiano e as atividades 

escolares, ocorridas nos seus espaços internos e externos, como as salas de aula, laboratórios, 

pátios e corredores. 

 

Doações,  subvenções e a prática da caridade 

 

As novas instalações, à medida que iam sendo inauguradas, eram comemoradas 

com festas, organizadas pelas irmãs ursulinas e pelas alunas, com festivais artísticos 

promovidos em benefício das construções: 

 

“As irmãs Ursulinas, que dirigem com superioridade o acreditado estabelecimento 

de instrução cuidam, presentemente, de terminar a construção do edifício, ao qual 

faltam, ainda, a capela e um pavilhão destinado ao ensino das crianças pobres.  

Para chegarem ao resultado em vista, estão distribuindo listas para angariar 

donativos.  Nestas listas, quem subscritar quantia acima de um conto de reis será 

considerado benfeitor e terá seu nome escrito nas paredes da capela e da nova 

dependência.  Para auxiliar o movimento, as alunas da Escola Normal projetaram 

uma linda festa de arte, a qual será realizada amanhã e depois, no salão de 

solenidade do colégio”.160

 

Os apelos eram muitos e sucessivos, para que fossem feitas doações ao colégio e 

às obras da “nova dependência” para as alunas pobres. Segundo De Giorgo161 essa 

beneficência era uma espécie de compensação desenvolvida pelas mulheres, porque, se não 

                                           
159 Idem. 
160 PEQUENO JORNAL, Ilhéus, ed. 17/06/1927,  p. 1. 
161 DE GIORGO. Apud: MARGOTTO. Op. Cit., 1977, p. 77. 
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lhes era permitida uma atuação no espaço público, esta acontecia apoiada na religiosidade. De 

certo, era uma forma de a mulher exercer atividades em espaços públicos, porém eram 

atividades estimuladas pela Igreja, baseadas na moral católica, o que mobilizava as obras de 

caridade. As listas de donativos eram organizadas na maioria das vezes por mulheres. Entre 

elas, muitas ex-alunas do Colégio162. Eram essas as poucas atividades que extrapolavam as 

suas funções enquanto esposa, mãe e/ou filha. O trecho da entrevista abaixo ilustra algumas 

atividades realizadas para atender as obras de caridade: 

 

“(...) Quem salvou a Igreja da Vitória e a Igreja de São Jorge foi um trabalho de 

uma mulher, que morreu há pouco tempo, Catarina Lavigne, “Catita”. Ela 

conseguiu que um fazendeiro, chamado Gerônimo Ferreira,  financiasse a 

restauração da Igreja de São Jorge e da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que 

também é uma igreja linda.  (...), elas mandavam buscar artistas. (...) Porque lá 

nesse Banco (Banco de Crédito Popular),  eles fizeram uma sala, um anfiteatro, que 

funcionou até pouco tempo a câmara de vereadores. Então elas faziam vir as festas, 

e tudo isso; tiveram grandes artistas aqui. Antes, esses artistas iam na Associação 

Comercial ou no Salão da Prefeitura, inclusive poetisas como a Margarida Lopes 

de Almeida, menina naquela época, tida como um gênio e Zoraide Aranha. Então 

teve esse movimento,  feito por Lizete e por Conceição Lopes que, foi a mulher que 

organizou as festas mais bonitas de Ilhéus, não só de palco, como na Boa Vista, a 

favor das obras de caridade, umas festas lindas, era um movimento artístico muito 

bom, de primeira qualidade. Conceição era uma grande pianista, era filha do 

Doutor Soares Lopes, uma negra muito elegante, muito inteligente. (...) Elas, 

naquela época, o que mais estudavam era (para ser) professoras. As outras, as mais 

antigas, como  minha mãe, nem isso. Mas, minha irmã, por exemplo, Maria Sá 

Barreto foi uma professora aqui, de muitos anos, fundou o Colégio Castro Alves. 

Eu tive uma outra irmã, Maria Sofia Sá Barreto, (que) foi também uma grande 

professora em Uruçuca e aqui. Naquela época ninguém ia para estudar Medicina, 

nem Direito, não me lembro de nenhuma advogada. Isso vem de uns tempos para 

cá.”163

 

                                           
162 CORREIO DE ILHÉUS, ed.: 04/04/1929, p. 2. Ver anexo III. 
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As práticas de caridade, estimuladas pelas religiosas Ursulinas, conformavam-se 

com a imagem da “boa católica”, especialmente para as mulheres das classes abastadas164. 

Esse fato é mais um reflexo da expansão das associações de senhoras de caridade no Brasil, 

incentivadas pela Igreja Católica, a partir do final do século XIX165. Por isso, junto com a 

educação destinada às “moças de elite”, a caridade passaria a constituir um complemento às 

práticas religiosas. 

A maioria das ordens religiosas que mantiveram escolas femininas para as 

famílias das elites no Brasil, montava uma escola anexa para as meninas que não podiam 

pagar, pois fazia parte da filosofia das ordens. A Ordem Ursulina nasceu com o intuito de 

educar a juventude feminina e também procurou atender as meninas das classes 

desfavorecidas de Ilhéus, fundando em 1934, a Escola Santa Ângela. Era uma escola de 

primeiras letras, com o curso primário166. Esse acontecimento também foi narrado num 

resumo histórico do Instituto N. S. da Piedade, elaborado em comemoração há quase meio 

século de fundação do Colégio: 

 

“Mas não era só a classe abastada que merecia cuidados maternais de Madre 

Thaís e de suas auxiliares. Em 1934, teve início um Orfanato que recebeu, 

primitivamente, o nome de Orfanato Santa Ângela, em homenagem a Santa Ângela 

Merici, fundadora da Ordem de Santa Úrsula”.  (...) Enquanto se foi assim 

ampliando o setor gratuito do Instituto N. S. da Piedade, a classe mais favorecida 

da fortuna também foi sendo beneficiada.  Todos os anos crescem a matrícula no 

Curso Primário, no Ginásio e na Escola Normal,e as séries vão sendo desdobradas. 

(...) o Instituto N. S. da Piedade, obras de Madre Thaís e das Religiosas Ursulinas, 

suas continuadoras, que há quase meio século vem auxiliando as distintas famílias 

ilheenses a darem às suas filhas uma sólida cultura e uma formação cristã, 

                                                                                                                                    
163 Entrevista com Sá Barreto,75 anos. Ilhéus, 04/11/1999. 
164 Sobre a formação de associações de caridade na Bahia, ver: REIS, Adriana D. Cora: lições de 
comportamento feminino na Bahia do século XIX. Cap. 2. Salvador: Centro de Estudos Baianos da UFBA, 2000, 
p. 133. 
165 MARGOTTO. Op. Cit., 1997, p. 77. 
166 Muitas das alunas não pagantes chegavam a cursar a Escola Normal. 
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colaborando assim, na medida de suas possibilidades, para o verdadeiro progresso 

de Ilhéus”.167

 

O trecho acima destacado parece expressar a idéia de que a “classe mais abastada” 

da fortuna se favorecia, enquanto o setor gratuito do colégio se ampliava. Uma razão que 

explica tal situação é o fato de que as alunas do Curso Normal exercitavam-se com aulas 

práticas na Escola Santa Ângela, o que permitiu oportunidades de, na mesma instituição, 

praticarem o exercício do magistério. 

Muitas das ordens religiosas femininas que nasceram com o intuito de educar, 

tinham como público alvo as moças dos grupos desfavorecidos. No entanto, muitas daquelas 

já surgiam investindo na educação das filhas das “elites”, o que estava relacionado à aquisição 

de recursos para manter a ordem. Só então, já instaladas as escolas, passavam a sustentar 

escolas anexas para as meninas pobres. O Colégio da Piedade, considerando a história da 

ordem da qual faz parte, esteve assim situado, também estendeu seu trabalho ao âmbito 

assistencial. Uma questão que vale ressaltar é: o modelo de mulher imposto às meninas das 

famílias abastadas, baseado na moral católica e incentivado mesmo pela Igreja, seria 

estendido a outros segmentos sociais, através das escolas voltadas para as meninas das 

famílias desfavorecidas.  

Além das atividades realizadas para levantamento de fundos em prol das 

construções para o Piedade, o bispo pedia doações diretamente aos fazendeiros e 

comerciantes. Em 1915, ele promoveu uma reunião com esses setores, entre os quais não se 

registrou a participação de mulheres, quando argumentou sobre a criação de instituições 

escolares para os filhos e filhas das suas famílias.  Esse foi o primeiro momento, mesmo antes 

                                           
167 Resumo histórico enviado à Radio Cultura em 21 de dezembro de 1963. Arquivo do INSP. 
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da fundação, que o Piedade começou a receber o apoio dos grupos mais abastados da 

sociedade ilheense. 

Entre outras cooperações para o crescimento e desenvolvimento do Colégio 

estavam as subvenções pagas pela prefeitura da cidade. A maioria delas estão registradas no 

Jornal Oficial do Município de Ilhéus, muitos identificados num período que ultrapassa o 

recorte temporal desta pesquisa. E existem registros do ano de 1927, sobre subvenções pagas, 

para ampliações que ocorreram no prédio do Piedade, como ilustra a seguir uma notícia do 

Pequeno Jornal de uma subvenção federal: 

 

O ministro da Justiça pediu ao seu colega da Fazenda que seja distribuído á 

Delegacia Fiscal na Bahia o credito de dez contos para o pagamento da subvenção 

correspondente ao ano de 1924 ao Colégio Nossa Senhora da Piedade em Ilhéus168. 
 

Naquele mesmo ano, foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto de 

auxílio do Estado à ampliação do Colégio N. S. Piedade. Após um mês foi efetuado o 

recebimento da subvenção de cinqüenta contos de réis. Abaixo estão fragmentos de notícias 

do jornal Correio de Ilhéus, que detalharam as negociações, inclusive entre o Governo do 

Estado e o Intendente do município no período169.   

 

“A Câmara dos Deputados aprovou em terceira discussão o projeto que autoriza o 

Governo do Estado a auxiliar com cinqüenta contos de réis (50:000$) o Colégio N. 

S. da Piedade de Ilhéus, para a construção de um pavilhão destinado aos menores 

desamparados. O projeto seguiu Senado. (...) O Dr. Mário Pessoa, Intendente deste 

Município, recebeu ontem do Ex.mo. Sr. Dr. Góes Calmon, eminente e operoso 

Governador do Estado, o telegrama abaixo, que demonstra o interesse do governo 

                                           
168 PEQUENO JORNAL, Ilhéus, ed. 09/03/1927, p. 2. 
169 Nesse período, o atual Intendente foi o Dr. Mário Pessoa, filho do ex. Intendente Antônio Pessoa. 
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em ser útil a Bahia,  concorrendo com auxílios para o desenvolvimento da 

instrução primaria.  Eis o telegrama: “Of. Dr. Mário Pessoa. Ilhéus. Congratulo-

me com o prezado amigo pela publicação da lei que manda dar auxilio de 

cinqüenta contos de reis ao Colégio de Ilhéus, o que representa preocupação 

Assembléia Geral Legislativa Estado corresponder operosidade excepcional digno 

povo esse Município.  Saudações cordiais. (Assinado Góes Calmon)”170

 

Os fatos descritos acima permitem perceber as articulações entre os setores 

políticos e determinados interesses dos extratos abastados. As subvenções doadas ao Colégio 

da Piedade pela prefeitura constituíam-se de dinheiro público transferido para uma instituição 

particular e ou privada171. Tal atitude não pode ser justificada como sendo subvenções à 

educação de meninas pobres, o que só viria a ocorrer em 1934 com a Escola Santa Ângela. 

 

“Europa, França e Bahia”: Educação que veio de longe. 

 

“Esse colégio será dirigido pelas eméritas educadoras que na Bahia tem os 

colégios das Mercês e da Soledade, tão bem reputados no seio da sociedade 

baiana”. A par da educação científica necessária de nossas patrícias, se cuidara do 

ensino de música, de trabalhos de costura, bordados, desenho, pintura, religião e 

economia doméstica. Por aí se vê que teremos brevemente aqui um educandário nas 

mesmas condições dos da capital, capaz de satisfazer os nossos desejos.”172

 

A principal preocupação com a educação da mulher durante a Primeira República, 

era com sua atuação no domínio privado do lar e educação dos filhos. O ambiente familiar 

sempre foi reproduzido pela educação feminina naquele período, principalmente a ministrada 

pelas ordens religiosas. Na escola, ao contrário da família, “a ideologia da domesticidade e o 

                                           
170 CORREIO DE ILHÉUS, ed. 12/07/1927, p. 2 e 11/08/1927, p. 2. 
171 Infelizmente não foi possível verificar, neste mesmo período, quanto a prefeitura investia nas escolas 
públicas. 
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destino feminino são explicitados em vez de apenas sugeridos, intencionalmente 

esquematizados em vez de colocados ocasionalmente, impostos de forma crua em vez de 

sedutora”173. 

A educação religiosa feminina ocorreu dentro de uma mentalidade cristalizada e 

justificada, tanto pela família como pela Igreja. As escolas buscavam oferecer para as 

meninas uma educação que fosse “prática”174 e visasse formá-las para a vida doméstica e 

familiar. Em segundo lugar, que pudesse ganhar a vida, se fosse necessário, embora, dentro de 

ocupações determinadas e apropriadas para mulheres, as profissões feminizadas.175

As razões que justificaram o sucesso da educação feminina do Colégio da Piedade 

em Ilhéus eram concernentes ao período e à sociedade da época176. As jovens das famílias 

abastadas precisavam ser protegidas e resguardadas das transformações pelas quais passava a 

sociedade ilheense (referidas no capítulo anterior). O Colégio, então, educou e preparou as 

suas alunas, dentro de uma formação cristã orientada pela Igreja Católica e passou a 

representar um espaço, onde se poderia adquirir prestígio social, especialmente para o recente 

grupo enriquecido, através da educação de suas filhas. 

A participação da sociedade evidenciou o quanto a fundação do Colégio da 

Piedade sustentou a ideologia dominante no período. A formação domiciliar e escolar da 

mulher procurou sempre corrigir as inclinações e o comportamento, muito mais que o 

raciocínio. A ênfase maior era nas boas maneiras, na vigilância sexual, na aparência e na 

formação moral, procurando disciplinar a conduta e reprimir a curiosidade. Por isso, havia a 

pretensão de  fornecer àquelas jovens uma educação que possibilitasse 

                                                                                                                                    
172 JORNAL DE ILHÉUS, ed. 12/2/1915, p. 3. 
173 Maria Cecília C. C. de Souza no prefácio a MARGOTTO. Op. Cit., 1997, p. 18. 
174 BESSE, Susan. Op. Cit., 1999, p. 131.  
175 DUBY, Georges e PERROT, Michelle. História das Mulheres - O Século XX. Porto: Afrontamento, 1995. 
176 O Piedade recebeu alunas de diversas cidades da região sul da Bahia, internas vindas desde Caravelas a 
Camamu. MACEDO e RIBEIRO. Op. Cit., 1999, p. 27. 
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“formar mulheres modestas, simples, sem vaidade, preocupadas com o próximo, 

amigas, dóceis, recatadas, organizadas, mulheres que soubessem controlar os seus 

impulsos, frear suas paixões, disciplinar o corpo de modo a sentarem sem incliná-lo 

nem pendurá-lo, que andassem sem movimentos insinuantes, que sentassem à mesa 

sem deixarem os cotovelos à vontade, não consistia em um compromisso ligado 

apenas aos princípios pedagógicos e doutrinais do Colégio e da Ordem à qual o 

mesmo pertencia e sim uma exigência social que respondia aos papéis adjudicados 

pela sociedade ao sexo feminino.”177  

 

Diante da ênfase dada à aplicação de habilidades aprendidas, percebe-se que, as 

famílias abastadas de Ilhéus também investiam numa determinada formação de seus 

membros, estabelecendo as relações entre eles. Mantinha, assim, as hierarquias de gênero, 

construídas e legitimadas através da Igreja e da educação religiosa ministrada no Piedade. 

Assim sendo, a organização social continuou baseada na diferença sexual: a desigualdade de 

direitos, entre os quais, o homem tinha privilégios sobre a mulher.  

A formação no Piedade  deu-se em preparar as moças para uma vida cristã, 

exercida através de uma vida “santa” e penitente, pautada pelas normas morais e religiosas178. 

Educar as mulheres constituía-se numa função de grande valor, pois seriam futuras mães e 

futuras educadoras, reproduzindo, através da educação de outros indivíduos, a ordem social, 

as relações sociais e de gênero do período. Com isso, a ordem social de uma sociedade ainda 

com bases rurais, por isso tradicionalista - conservadora e patriarcal179, sustentada por bases 

religiosas, também seria reproduzida.  

                                           
177 Luiz Felippe P. Serpa. Prefácio à PASSOS. Op. Cit., 1995, p. 16. 
178 Sobre a imagem ideal para a mulher, fabricada pela Igreja Católica durante o Brasil Colonial, consultar DEL 
PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, a maternidade e mentalidades no Brasil Colônia. Rio de 
Janeiro: José Olympio; Brasília: Enunb, 1993, p. 113-116. 
 
179 FREYRE, Op. Cit., 1998. 
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Na República, mesmo com a separação entre o Estado e a Igreja, a vida da família 

nuclear180, que tinha no pai a figura principal, continuou regulada pela Igreja, que aplicou os 

princípios baseados na moral católica mantendo a mulher no âmbito doméstico e privado e o 

homem, no âmbito público. As mulheres dos extratos mais abastados, mesmo sendo a elas 

destinada a vida doméstica e privada, não podiam ser deixadas na ignorância. O saber 

científico, no entanto, não tinha o privilégio no ensino científico, mas, sim, em “qualidades” 

como a abnegação, altruísmo, dedicação, sacrifício e retribuição.  

A pedagogia do Colégio da Piedade, além do ensino intelectual, investia, também, 

na formação da vontade, do coração e do sentimento. O objetivo era proporcionar o 

desenvolvimento conciliado das faculdades humanas, através de um ensino que servisse para 

interligar as ciências a Deus. As escolas femininas mantidas por ordens religiosas davam 

ênfase, particularmente forte, à educação moral e doméstica. 

A religiosa Madre Thaís, no Colégio Nossa Senhora da Piedade, considerou mais 

uma oportunidade de “salvar almas”. As famílias abastadas de Ilhéus também tinham essa 

preocupação para suas filhas: a de educar, dentro dessa perspectiva religiosa,  devendo obter 

cultura,  conhecimento e, ao mesmo tempo, um padrão de comportamento submisso e voltado 

para o lar e à família. 

A educação ministrada no Colégio N. S. da Piedade baseou-se nos princípios 

pedagógicos da Ordem Ursulina. Eles, por sua vez, foram inspirados nos escritos de Ângela 

Merici, que, mesmo sendo formuladas no século XVII, fundamentaram o ensino das 

instituições dessa ordem religiosa nos séculos posteriores. Por isso, eles permaneceram 

                                           
180 ESCANDÓN. Op. Cit., 1992, p. 7-37, aborda sobre a consolidação do Estado com a família nuclear na 
República. 
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vigentes, com modificações necessárias às transformações dos diferentes lugares e momentos 

históricos, e a aplicabilidade em cada instituição. 

Esses princípios que orientavam a vida da ordem e sua prática pedagógica são a 

Regra, as Recomendações e o Testamento181. As Regras constam de regulamentos sobre 

admissão das jovens, suas vestes e princípios educacionais para sua formação. O principal 

objetivo era preparar as alunas para se defenderem dos “perigos do mundo” e dos prazeres 

terrenos, sendo uma forma de resgatar a dignidade do ser humano, defendendo-as do mundo 

considerado sem freios e sem moral. Essa idéia é constatada em muitas passagens do estatuto 

do Colégio da Piedade:  

 

“Dar às suas educandas uma instrução segura, formar-lhes o juízo e o caráter, 

inspirar-lhes maneiras no trato social ao mesmo tempo simples e distintas, incutir-

lhes convicções sinceras que contribuam a fazer delas mais tarde no mundo 

senhoras esclarecidas e graves, eis em que se empenham estas zelosas 

educadoras.”182

  

Entre os regulamentos, o primeiro e mais importante era a virgindade. As atitudes 

do Colégio no controle da sexualidade das alunas e a preocupação com seu aspecto físico, 

podem confirmar tal fato. Entre as condições de admissão do Colégio da Piedade, exigia-se 

um “... atestado medico que prove que a candidata não sofre de moléstia contagiosa ou 

repugnante, de histerismo e não tem defeito físico incompatível com o exercício do 

                                           
181 Sobre os princípios da Ordem Ursulina, consultar: PASSOS. Op. Cit., 1995 e MARIANI. Op. Cit., 1994 e 
JESUS, Maria Tereza do Menino. História das Ursulinas no Brasil - O Convento de Nossa Senhora das Mercês.   
Rio de Janeiro: Gráfica da Universidade de Santa Úrsula, 1981. 
182 Estatutos do Colégio e Escola Normal de N. S. da Piedade. Ilhéus-BA: Tipografia de S. Francisco, 1927, p. 3. 
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magistério; ...” e mais: “... atestado de 3 pais de família bem reputados ou de autoridades 

que prove a idoneidade moral da candidata.”183    

Os atestados médicos, ao que parece, mostravam-se suficientes para garantir a 

“integridade física” da futura aluna do Piedade.  Não há registro de que fossem exigidas 

outras evidências que provassem a virgindade da pretensa aluna. Os atestados utilizados nessa 

análise, correspondentes à década de 1920, foram,  na sua maioria, assinados pelo Dr. João 

Batista Soares Lopes, também professor do Piedade. A seguir estão transcritos quatro deles: 

 

“Atesto que a senhorinha Diva Marques foi vacinada e revacinada com proveito, 

não tem defeito físico e não sofre de moléstia contagiosa. 

Ilhéus, 17 de janeiro de 1919. 

Dr. João Batista Soares Lopes” 

 

“Atesto que a senhorinha Eldenor Lyra  foi revacinada com proveito, não sofre 

histeria, nem moléstia alguma contagiosa. 

Ilhéus, 13 de fevereiro de 1920. 

Dr. João Batista Soares Lopes” 

 

“Atesto que a senhorita Helena Penna Henrique, branca, brasileira de 17 anos de 

idade, tem o melhor procedimento moral, resultado da cuidadosa educação 

doméstica recebida de sua respeitável mãe D. Adelina Pena Henrique. 

Ilhéus, 2 de janeiro de 1921. 

Dr. João Batista Soares Lopes” 

 

“Atesto que a senhorinha Zulmira Fernandes de 17 anos, morena, residente no 

Colégio Nossa Senhora da Piedade desta cidade foi vacinada com proveito e não 

sofre moléstia contagiosa. 

Ilhéus, 18 de dezembro de 1921 

Dr. João Batista Soares Lopes 

(Delegado de Higiene)”184

 

                                           
183 Idem, p. 04. 
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Todos os atestados eram autenticados em cartório, reforçando a garantia da boa 

saúde da moça. Alguns desses chegavam a citar a idade e a cor da pele da pessoa, como é 

demonstrado acima nos dois últimos exemplos, quando os documentos apontam, uma aluna 

branca e outra morena, ambas de 17 anos, idade comum à entrada da aluna  no Curso Normal.  

A cor da pele185 especificada no texto, pode indicar a diversidade de origem da população 

ilheense do período, explicada pela grande migração para a região sul da Bahia, devido ao 

crescimento e rentabilidade da lavoura cacaueira, possibilitando o enriquecimento de diversos 

setores, podendo estes investir, também, na educação de seus filhos e filhas. 

Além do atestado médico, havia ainda a exigência de atestados de famílias “bem 

reputadas”, que conhecessem e pudessem garantir sua boa conduta à aluna. Desses, poucos 

foram encontrados.  A maioria da fichas das alunas não trazia os atestados requeridos às 

famílias, o que não quer dizer que não existissem. Alguns desses eram requeridos  pelo 

próprio pai da moça a outros pais de família. A ficha da aluna Eldenor Lyra  é composta de 

dois desses atestados. Em um deles, seu pai, o Major Miguel da Rocha Lyra, interessado em 

receber, por escrito, um desses atestados, com o comportamento da sua filha, escreveu para o 

Coronel Júlio Abreu o qual assim se expressou: “procede irrepreensivelmente”; datado de 12 

de fevereiro de 1920. Nessa mesma data, há registro de outro escrito ao Dr. Juiz de Direito, 

Júlio José de Brito. 

A seguir, um exemplo desses atestados, da aluna Maria Silva Queiroz, assinado 

pelo Dr. João Batista Soares Lopes, não com a função de médico,  mas, de pai de família: 

 

                                                                                                                                    
 
184 Fichas das alunas dos anos de 1919 a 1930. Arquivo do Colégio N. S. da Piedade. 
185 Em nenhum momento foi caracterizado qualquer evidência de preconceito étnico-racial, nem nos critérios de 
ingresso, nem nos de classificação, contidos nos documentos escritos e em depoimentos. 
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“Atesto que a senhorinha Maria Silva de Queiroz é maior de 16 anos de idade e 

tem bom procedimento. 

Ilhéus, 13 de março de 1922. 

João Batista Soares Lopes”186

 

Além da preocupação com a integridade física da aluna, havia a preocupação com 

a conservação do coração, da consciência, do pensamento puro e de valores espirituais. A 

conservação da moral e a posse de pré-requisitos para o ingresso, estavam claramente 

expressas pelo Colégio da Piedade através dos editais de matrícula, a partir da exigência de 

documentos como os acima explicitados, que eram exigidos para as alunas que estivessem 

ingressando na instituição.  

Para a rematrícula das alunas já estudantes do Piedade, era requerido um 

certificado com o resultado dos exames do ano anterior, ou certidão de aprovação em exame 

de admissão, ou de exame final do curso complementar187, no caso do ingresso no Curso 

Normal. Estes certificados eram elaborados pelas próprias alunas, uma vez que já eram 

estudantes do Colégio, e possivelmente havia um modelo padrão estabelecido pela instituição. 

Abaixo estão duas destas certidões de uma mesma aluna. Na primeira, ela fez o pedido para a 

matrícula no Curso Normal, pois havia realizado os exames de admissão ali mesmo e, na 

segunda, a estudante apresentou o requerimento de sua matrícula no 4º ano do Curso Normal, 

justificado pela sua aprovação no ano anterior: 

 

                                           
186 Fichas das alunas dos anos de 1919 a 1930. Arquivo do Colégio N. S. da Piedade. 
187 Sobre o sistema educacional (primário) na Bahia  na Primeira República, consultar: TAVARES, Luís H. 
Dias. Duas reformas na Educação da Bahia (1895 - 1925). Salvador: Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais na Bahia, 1968, COSTA E SILVA, Maria Conceição B. O Ensino Primário na Bahia: 1889/1930.  
Salvador: UFBA, 1999. Tese de Doutoramento e SOUZA, Ione Celeste de.  Garotas tricolores, deusas 
fardadas: as normalistas em Feira de Santana, 1925 a 1945. São Paulo: EDUC, 2001. 
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“Ex.ma e Rev.ma Madre Priora, Diretora do Colégio Nossa Senhora da Piedade, 

equiparada ao Instituto Normal da Bahia. 

Horizontina  Maria da Conceição, realizando os seus exames de admissão nesta 

Escola e tendo saído aprovada vem pedir a Vossa Ex.a Rev.ma, que se digne de 

ordenar a sua matrícula no 1º ano Normal.  

 Nestes termos 

Pede deferimento 

Horizontina Conceição 

Ilhéus, 16 de Março de 1925.”188

 

“Ex.ma e Rev.ma Madre Priora, Diretora do Colégio Nossa Senhora da Piedade, 

equiparada ao Instituto Normal da Bahia. 

Horizontina Conceição, como documento junto que prova a sua aprovação nos 

exames do terceiro ano Normal, pede pela presente a Vossa Rev.ma se digne 

ordenar na forma da Lei a sua matrícula no 4º ano do curso Normal. 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Ilhéus, 01 de Fevereiro de 1928 

Horizontina Conceição.”189

 

Após o ingresso no Colégio da Piedade, a aluna começava a desenvolver 

preceitos, tais como: o respeito à vontade do outro, a alegria, entre os quais a principal regra 

era a modéstia. Para o seguimento desses requisitos eram recomendadas práticas como o 

jejum, a oração, missas diárias, confissão e obediência, importantes na inculcação de tais 

preceitos e valores. “Fieis ás suas antigas tradições, o estudo de religião é ministrado com 

particular dedicação. O Rev.mo, padre Capelão em suas conferências hebdomadárias 

(semanais) inculca ás suas alunas o conhecimento exato da doutrina cristã.”190  

                                           
188 Fichas das alunas dos anos de 1919 a 1930. Arquivo do Colégio N. S. da Piedade. 
189 Idem. 
190 Estatutos do Piedade, 1927, p. 02. 
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A obediência, aqui vale destacar, nos próprios ensinamentos é vista como “única e 

verdadeira negação da própria vontade”191. Tal ato é valorizado e recompensado, tanto na 

vida religiosa como no processo educacional, constituindo-se condição básica, sob a qual a 

vontade do indivíduo estava submetida a uma lei. 

A execução desses princípios metodológicos e disciplinares era delineada nas 

Recomendações, que se sustentavam na humildade, no zelo e no amor. As funções das freiras 

e das mestras eram advertências, vigilância, o controle do comportamento e de todas as 

atividades diárias das alunas, até o dormir e o falar. Estas ações deveriam ser exercidas com 

amor, zelo e obediência. Essa era a meta perseguida pela Ordem, isto é, a harmonia entre as 

jovens e as mestras, através da disciplinarização do comportamento: 

 

“As alunas em toda parte e a toda a hora ficarão sob uma perfeita vigilância 

maternal que previne as faltas e estimula os esforços ao cumprimento de suas 

obrigações.”192  

 

“..., inclusive as aulas eram ministradas por esses professores e atendidas com a 

freira ao lado para que não houvesse anarquia na sala de aula, para moralizar a 

ação do professor.”193  

 

A vigilância era incessante e legítima. Era grande a importância que o Colégio 

concedia à vigilância sobre o comportamento e à integridade das alunas, constituindo-se num 

aspecto inseparável desse tipo de educação. Daí a valorização da relação de 

complementaridade entre a família e a escola, pois ambas exerceriam total controle na 

                                           
191 PASSOS. Op. Cit., 1995, p. 30. 
192 Estatutos do Piedade, 1927, p. 02. 
193 Entrevista com Georgina Silva, Ilhéus, em 09/06/2001, 89 anos. 
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educação das jovens. Tal questão podia ser demonstrada, inclusive fora dos muros do 

Piedade, na entrada e saída das alunas (externas). O que apontou um aviso da diretora:  

 

“A diretora deste estabelecimento de educação e instrução tem a honra de 

participar aos Ex.mo. Srs. Paes de família e a quem interessar possa, que, devido ás 

dificuldades que os mesmos apresentam em deixar suas filhas e interessadas no 

mencionado Colégio por falta de pessoas que as acompanhem, resolveu mandar no 

dia 1º de Março em diante, uma irmã ou alguém de sua inteira confiança, buscá-las 

além da linha do caminho de ferro, na esquina da casa do Sr. Coronel Armando 

Peixoto, praça coronel Pessoa, onde as alunas deverão achar-se ás 8 horas.194” 
 

Uma outra preocupação dos educadores em colégios confessionais era evitar 

contatos íntimos entre os discentes, o que implicava constante controle sobre os mesmos195. 

Para isso, era estimulada a vigilância de uma jovem sobre a outra, permitindo que todo 

momento, por mais íntimo que fosse, chegasse ao conhecimento das religiosas. Esse tipo de 

vigilância era considerado pela ordem uma atitude caridosa, quando se visasse ao bem ou à 

preocupação com o outro, como por misericórdia ou socorro.  Não devia existir aversão entre 

as jovens, mas também não deviam apegar-se a nenhuma em particular, pois  

 

“duas (alunas), quando fazia o par constante, que nada! As mesmas 

colegas, não tem que ficar sempre juntas. Eu não podia escolher você como minha 

amiga, só ficar com você, não.  Porque na cabeça de jovem não sabe o que se 

passa, pode estar até conversando, rezando um terço, mas pode tá conversando 

uma besteira.  Era policiado mesmo, quando fazia um sinal, já vinha a 

cadernetinha com o ponto tirado.”196

 

                                           
194 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 24/02/1918, p. 2. 
195 O que impossibilitaria a existência de práticas homossexuais. No Piedade não foram encontradas fontes ou 
quaisquer indícios que permitissem ao menos apontar tal questão.  
196 Entrevista com Diva Lima, Ilhéus, em 25/11/2003, 93 anos. 
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Como se pode perceber, tudo poderia ser passível de regulamentação pela 

instituição. Mas as práticas vividas no cotidiano tinham sua experiência particular, como 

demonstra esse trecho da entrevista a seguir, onde a ex-aluna demonstrou, mesmo que 

momentaneamente, um sentimento contrário àquela norma estabelecida: a de delatar todas e 

quaisquer informações para as freiras: “Correram e contaram a Dona Maria o que eu disse, 

eu tive uma raiva, nunca soube quem foi, nunca soube,...”197.  

O Testamento orientava como principal objetivo, formar mulheres virtuosas, 

íntegras e castas. Havia a preocupação com a perfeita formação das jovens, sua forma de ser e 

seu comportamento. Eram verdadeiros “manuais pedagógicos”, onde a educação deveria ser 

dada com amor, respeito, mansidão, bondade e firmeza quando necessário: 

 

“Sob o influxo do espírito de piedade e de abnegação, a vida do Colégio com as 

suaves sujeições do seu regulamento interno disciplinar é uma preparação eficaz á 

lida futura, quando se evidenciará o cabedal intelectual e moral que é o objeto 

capital da educação didática.”198  

 

O tempo livre também era regulado, pois a ociosidade era vista como uma 

causadora da corrupção da alma e do corpo. A recomendação era, para que as jovens 

estivessem sempre ocupadas, pois esse “tempo livre” poderia levá-las à prática de desvio de 

comportamento, e/ou desmoralizadoras, por isso “elas (as freiras) procuravam sempre 

desincutir nessa mocidade toda, o direito disso, daquilo ...”199, ou seja, qualquer coisa que 

podia ser inventada num horário de folga. Enfim, todas essas práticas integravam elementos 

da religião ao projeto pedagógico das instituições educacionais ursulinas.  

                                           
197 Entrevista com Diva Lima, Ilhéus, em 09/06/2001, 91 anos. 
198 Estatutos do Piedade, 1927, p. 02. 
199 Entrevista com Alina Silva Lima, Ilhéus, em 09/06/2001, 91 anos. 
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A educação e seu poder de transmissão e propagação, articulava idéias, valores e 

hábitos ajustados às exigências da sociedade, ou de parte dela, e de seu tempo. Assim, no caso 

da educação feminina, era definido, principalmente, o tipo de mulher que se achava 

necessário formar para cada sociedade. A família e o Colégio foram aliados na formação da 

mulher dos extratos abastados de Ilhéus, pois “a eficácia dos códigos de comportamento 

prescritos pela Igreja/Colégio dependia, e muito, da aquiescência da sociedade local”200. 

 

Um anel de professora e uma aliança de noivado. 

 

 A educação da mulher, além de transmitir valores, adquiriu importância, também, 

quando passou a ser considerada como um dote, uma “contribuição ao casamento”, um 

ingrediente importante para um matrimônio vantajoso. Em Ilhéus, essas vantagens, com o 

casamento, favoreceram as alianças políticas, que se estabeleceram com a união entre 

famílias201 da região, ou dessas com outras de Salvador ou de outros Estados. 

A educação da mulher andava de “mãos dadas” com seu casamento, considerado 

pelos positivistas como o alicerce da organização social202, e uma preocupação  dos médicos 

sanitaristas do século XIX e início do século XX, pois assegurava a boa saúde da 

sociedade203. O casamento constituía uma forma higiênica de relacionar-se sexualmente, 

diferente das práticas sexuais ilícitas, como a prostituição, que trazia danos à estrutura social e 

moral204. O casamento para a Igreja Católica era um dos principais elementos da estrutura 

social. Garantiria a reprodução da sociedade (considerada sua principal função), e controlaria 

                                           
200 MARGOTTO. Op. Cit., 1997, p. 73. 
201 Os casamentos interfamiliares. Consultar: FALCON. Op. Cit, 1995, p. 96. 
202 COMTE, Auguste. “Catecismo Positivista”. In: COMTE. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1988, p. 128. 
203 Ver REIS,  Op. Cit., Cap. 2 e 3, 2000, p. 81-198. 
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a sexualidade e os impulsos sexuais, pois, dentro do matrimônio, ambos, homem e mulher, 

teriam comportamentos desejáveis ao funcionamento da “boa sociedade”. 

De todo modo, o casamento acabava por definir os papéis de gênero impostos à 

mulher e ao homem. Para a mulher, a representação da mulher-natureza205, a da reprodução 

da espécie, e para o homem, a virilidade como reflexo da masculinidade. O cuidado com os 

filhos, com a casa e com o marido dentro do lar, era para a mulher suas “obrigações sociais”, 

enquanto que o sustento e o provimento material do lar era de responsabilidade do homem. 

Assim, cada um estaria ocupando o seu devido lugar e cumprindo o seu dever para com a 

sociedade206. 

A idéia do casamento era imposta tanto para o homem quanto para a mulher.  No 

entanto, à mulher cabiam unicamente as atividades domésticas e o zelo pela família. Outras 

atividades lhe eram cerceadas, principalmente a opção por trabalhar fora de casa, com 

exceção da profissão de professora, considerada uma extensão das atividades e funções 

femininas207. 

O Piedade foi o “celeiro de grandes educadoras, que levaram ao interior do 

município e às cidades vizinhas as sementes da instrução, as luzes da educação e o ensino 

religioso, atingindo toda a região sul da Bahia”208. A educação das professoras no Piedade 

buscava sua formação integral, destacando-se a preocupação com a moral cristã católica e 

com o controle da sexualidade. E o casamento, tão almejado pelas jovens e suas famílias, 

                                                                                                                                    
204 ISMÉRIO. Op. Cit.,  1995, p. 22. 
205 WHITAKER, Dulce. Mulher e Homem: o mito da desigualdade. Col. Polêmica. São Paulo: Moderna, 1988. 
206 ISMÉRIO. Op. Cit., 1995, p. 23. 
207 LIMA, Marta Maria Leone.  Magistério e Condição Feminina: um estudo sobre a identidade de gênero no 
ICEIA. Dissertação de mestrado. Salvador, Mestrado em Educação/UFBA, 1996. 
208 Depoimento da Professora Alina Berbert de Carvalho. In: MACEDO e RIBEIRO, 1999, p. 27. O Colégio da 
Piedade recebeu alunas de diversas cidades do sul da Bahia, desde Camamu a Caravelas, ambas representam os 
limites norte e sul desta região, respectivamente. 
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seria o arremate daquela educação. Um trecho de uma entrevista traduz essa discussão no 

destino daquela mulher: 

 

É. Olha! Eu costumo dizer que, na minha época, naquela época, o ideal para uma 

moça, era um anel de professora e uma aliança de noivado, (e então) alcançou o 

máximo, o ideal da vida, um anel de professora, uma aliança de noivado, não tinha 

uma outra coisa, não tinha uma faculdade, não tinha um outro ramo de vida. Que 

se vai fazer?... Estudar, se formar e  pronto, casar-se e criar filho para botar no 

Piedade ou nos outros colégios.”209

 

A profissão do magistério era considerada adequada à mulher210, uma vez que 

poderia reproduzir o papel da esposa e mãe fora do lar. O trecho da entrevista supracitado fala 

do que era ideal naquela época, o qual se tornava real através de ações da família, da Igreja e 

da escola. Um outro trecho confirma que o casamento era uma das normas sociais mais 

presentes e cumpridas nos anos de 1920211. Em Ilhéus, responsável pelo cumprimento, foi o 

Piedade (através das freiras ursulinas), como é colocado a seguir: 

 

“Exatamente. Prepará-las para a vida real, que seria um casamento, uma ordem 

social, moral, religiosa (...),  preparava, a função delas era essa, e conseguiram 

viu.”212

 

O Saber: as disciplinas 

 

                                           
209 Entrevista com Diva Rocha Lima, Ilhéus, 09/06/2001, 91 anos. 
210 LIMA.  Op. Cit. 1996. 
211 PASSOS, Elisete S. “Entre a autoridade e o afeto: Anfrísia Santiago e a educação feminina na Bahia”. In: 
Fazendo gênero na historiografia baiana. Salvador, FFCH/UFBA, 2001,  p. 105-118. 
212 Entrevista com Alina Silva, Ilhéus, 09/06/2001. 
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O Colégio da Piedade foi equiparado à Escola Normal do Estado da Bahia, de 

acordo com a lei oficial do Ensino Normal no Estado. O Regulamento de Ensino concordou 

com o Decreto n.º 1994, de 26 de Maio de 1919, reformado pelo Decreto n.º 2010, de 5 de 

julho de 1919. Nesse período, o Ensino Normal era regido pela legislação de 1860213, que 

modificou o currículo da Escola Normal, facultando à mulher o direito de cursar todas as 

disciplinas. Ao currículo feminino seria acrescentado Prendas Domésticas, pois o Magistério 

era considerado como uma extensão das atividades maternas e, naquele período, ainda era, 

essencialmente, a única opção e profissão feminina aceita pela sociedade, para as mulheres.   

Os currículos do Piedade, analisados entre os anos de 1918 e 1930, podiam 

expressar o teor da educação dessa instituição. As disciplinas ensinadas durante este período 

foram: Português, Francês, Aritmética, Matemática, Álgebra, Geometria, Escrituração 

Comercial, Geografia, Cosmografia, Corografia do Brasil, Ciências Naturais, Física e 

Química, História do Brasil, História Universal, Pedagogia, Metodologia, Didática, 

Psicologia Experimental, Agricultura, Anatomia, Higiene, Economia Doméstica, Economia 

Política, Direito e Direito Público, Instrução Moral e Cívica, Antropologia, Desenho, 

Música, Costura: Prendas Domésticas, Ginástica - Educação Física, Apologética e Religião. 

As disciplinas Economia Doméstica e Prendas Domésticas chamam a atenção, 

por fazer parte do universo feminino do período, enquanto Economia Política e Escrituração 

Mercantil destacam-se pelo contrário. Economia Política constituía-se de noções básicas 

sobre o sistema político e econômico, e em Escrituração Mercantil aprendia-se sobre débito, 

crédito, caixa. Estas não eram ministradas em todas as séries, e a carga horária era reduzida. 

                                           
213 A Escola Normal da Bahia foi criada a partir da lei n 37, de 14 de abril de 1836, sancionada por Francisco de 
Souza Paraíso, Presidente da Província. Entre 1836 e 1860 a Escola Normal estava sendo formada, e em 1860 
com o decreto do Regulamento Orgânico, o ensino desenvolve-se na província. O ensino Normal para as 
mulheres, assim ficou estabelecido que seria exercido por professores do mesmo sexo. FRANCA: 1936 Apud: 
LEITE, Márcia M. da Silva B. A Caminho da Escola: Olhares sobre a educação feminina na Bahia da Primeira 
República. In: Revista Contraponto, Salvador: UCSal / Mestrado Interinstitucional em História Social v. 2, n.2, 
nov.1999. 
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Constituíam-se uma espécie de conhecimentos gerais sobre esses assuntos e com carga 

horária reduzida, como comentou a ex-aluna: “mas é coisa pequena; poucas aulas, Madre 

Sacré Coeur que dava, era secretária, e dava essa aula”214. 

As primeiras, Economia Doméstica e Prendas Domésticas, ambas ministradas 

pelas freiras, proporcionavam o aprendizado de bordados, pintura e costura, e “a lavar prato, 

a arear bem as coisas, como as meninas mocinhas e as mães começam a fazer;”215 cuidados 

com utensílios de cozinha, higiene das roupas e da casa. Para isso, o exemplo ocorria no 

próprio Colégio, que devia se conservar limpo.  

 

 

Sala preparada para aula de etiqueta à mesa. 
Foto 06, 1938, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 

 

                                                                                                                                    
 
214 Entrevista com Diva Rocha Lima, Ilhéus, 11/10/2002, 92 anos. 
215 Idem. 
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 A fotografia anterior mostra uma sala preparada para uma aula de etiqueta à 

mesa, da disciplina Prendas Domésticas. Nessas aulas também se aprendia a cozinhar, a 

arrumar, preparar a mesa para todas as refeições do dia e, principalmente, comportar-se à 

mesa. Nesse grupo de disciplinas, o Colégio tornava-se uma extensão do lar, onde as alunas 

aprendiam a cuidar perfeitamente de uma casa. 

O currículo do Colégio da Piedade  compreendia também o ensino de Música e 

Pintura. O resultado, ou produto dessas disciplinas era estendido ao conhecimento da 

sociedade. No Piedade, eram comuns as exposições dos trabalhos das alunas, com obras de 

pintura, pirogravura, estanho, roupas confeccionadas, almofadas, toalhas e outros bordados.  

Os melhores trabalhos eram expostos no fim do ano, para serem apreciados pelo convidados, 

pelas famílias e pelas autoridades, que visitavam as exposições e julgavam o aproveitamento 

das alunas.  

As exposições das prendas eram regulares, e o clima de solenidade envolvia o 

ambiente do Colégio.  A importância atribuída a esses trabalhos pode ser concluída, além de 

sua constância, através das freqüentes publicações nos jornais, fazendo convite “à sociedade”: 

 

“A Rev.da. Madre Provincial das Ursulinas do Brasil, estabelecida no Colégio N. 

S. da Piedade, nesta cidade, tem a subida honra de convidar as Ex.as. Famílias e 

distintos cavalheiros para visitarem a pequena exposição de trabalhos das alunas 

do mencionado estabelecimento, a qual abrir-se-á no dia 19, do constante de obras 

de pintura, pirogravura, estanho, trabalhos manuais, confecção de roupas brancas, 

vestidos, etc. podendo nesta visita ser julgado o aproveitamento das educandas, o 

zelo e esforços das preceptoras; mormente atendendo ás dificuldades e lutas deste 

ano de provações.  Antecipa seus agradecimento por mais esta fineza pela qual 

ficar-lhes-á muitíssimo grata.. 

Ilhéus 16-11-1918.”216

                                           
216 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 17/11/1918, p. 2. 
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Sala de aula com exposição dos trabalhos de pintura. 
Foto 07, 1924, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 

 

A fotografia apresenta trabalhos confeccionados nas aulas de pintura, ministradas 

no período em estudo pela Madre Clotilde e Madre Tereza do Menino Jesus, responsáveis 

pela disciplina Prendas Domésticas. Como pode ser observado na fotografia, os motivos 

pintados dividiam-se entre paisagens naturais, flores, figuras femininas e, sobretudo, motivos 

religiosos, como o brasão da União Romana, da Ordem de Santa Úrsula (no canto direito da 

fotografia), e o Sagrado Coração de Jesus. A pintura como uma arte, poderia ter despertado 

em suas aprendizes o seu desempenho e continuidade. No entanto, o seu ensino era voltado 

somente para o doméstico e o religioso, limitando as possibilidades de ampliação. 

A religião foi, então, um dos ingredientes principais daquela educação. 

Perpassava todos os aspectos da vida escolar das alunas. O ensino religioso ministrado no 

Piedade, como em outra instituições educacionais religiosas do período, tinha valor que 
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ultrapassava o aspecto religioso simplesmente, sendo determinado pelo ensino da doutrina 

católica. O próprio estatuto do Colégio trazia explícito que as zelosas educadoras 

ministravam, com afinco, essa disciplina217.   

A religião era parte integrante do cotidiano das alunas do Piedade. A rotina diária 

começava, antes mesmo do café da manhã, com a missa, que acontecia às 7 horas. As aulas 

concentravam-se em torno do ensino do catecismo, leitura de pregações, seguindo as 

instruções do evangelho e doutrina católica. Essas atividades constituíam uma “estratégia de 

evangelização”218, quando importava mais a aceitação, do que um conhecimento dos dogmas.  

Outro aspecto determinante na educação daquelas moças foi o seu 

comportamento.  A ele era dada tanta importância quanto às outras disciplinas e, embora não 

constasse no currículo escolar obrigatório, atribuíam-lhe notas. A disciplina Comportamento 

atravessava o cotidiano das alunas, perpassando a vida escolar e social. As alunas comumente 

tinham que “no refeitório, na sala de aula, no corredor, quando encontrava as pessoas no 

corredor, parar e cumprimentar, fazer a reverência”,219 se fosse o caso. O comportamento 

era, na visão da ex-aluna, “a maneira de ser, de educação, ordem, a arrumação das coisas, a 

apresentação(...), tudo isso era observado. A convivência, segundo um trecho da seguinte 

entrevista, ia também determinando os modos220 daquelas alunas: 

 

“Chegavam e amansavam logo todo mundo, a convivência.  A convivência ensinava 

uma com outra ... não se podia desrespeitar, passar correndo, brinquedo com 

desrespeito.”221

 

                                           
217 Estatutos do Piedade, 1927. 
218 HOORNAET, Eduardo (1992, p. 311) In: MARGOTTO. Op. Cit., 1997, p. 69. 
219 Entrevista com Diva Rocha Lima, Ilhéus, 25/11/2003, 93 anos. 
220 Ver essa abordagem em FREYRE, Gilberto. Modos de Homem e Modos de Mulher. 4ª ed. RJ: Record, 2002. 
221 Entrevista com Diva Rocha Lima, Ilhéus, 25/11/2003, 93 anos. 
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Nas aulas de Comportamento, as alunas aprendiam como proceder, fazer ou agir 

em variadas situações. Havia aulas de como “se vai a uma festa, se vai a uma reunião, como 

proceder, como entrar, sair; (...). Como todo mundo ensina seus filhos em casa, nós 

aprendíamos nessa aula: o cuidado no cumprimentar, ceder lugar aos mais velhos, essas 

coisas de comportamento, como comer, sentar na mesa, levantar, isso era 

importantíssimo”222. Na mesma entrevista ela comentou sobre a Madre São Paulo que 

corrigia as posturas: “Sentar direito, uma moça não pode ficar assim, e todo mundo tinha 

medo de ficar corcunda, criou-se a história que se entorta, tem que estudar apoiada na 

carteira”223.  

Havia um aspecto do perfil das alunas do Piedade, que pôde ser observado entre 

algumas ex-alunas no processo de coleta de fontes/testemunhos. Era algo de particular entre 

elas: foram todas, um tanto quanto cerimoniosa, e carregavam uma mesma atitude, um corpo 

disciplinado, com uma postura sempre ereta. Fui recebida com muita acomodação, muita 

delicadeza e, quando tinham que se ausentar da sala onde estávamos, sempre me deixavam 

acompanhada. As ações foram carregadas de cerimônia, detalhes e requinte, com certeza 

aprendidos no Colégio. 

Ao comportamento, ao procedimento, aproveitamento e civilidade eram atribuídas 

notas, constando nos boletins mensais que eram entregues aos pais.  As alunas também 

recebiam as observações, quando necessário. Elas eram chamadas individualmente, para ouvir 

reclamações sobre seu comportamento e procedimento. Este momento foi denominado por 

uma ex-aluna de “carãozinho particular”. As correções podiam acontecer até em tarefas mais 

simples e diárias como: “a cama malfeita, coisas à toa, atenção à ordem”.   

                                           
222 Entrevista com Diva Rocha Lima, Ilhéus, 11/10/2002, 92 anos. 
223 Idem. 
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Antes de os pais receberem os boletins, as alunas ficavam sabendo de suas notas, 

pois costumavam ser anunciadas na sala de aula pela priora - o nome da aluna, as disciplinas e 

notas, respectivamente.  As alunas recebiam o resultado junto as suas colegas, implicando 

que, o rendimento de cada uma podia ser sabido por todas, podendo, muitas vezes, constituir 

uma situação vexatória. Porém, num depoimento, uma ex-aluna comentou que, “carãozinho 

particular era raro, ninguém era humilhado, ninguém, ninguém.  Quando muito, a gente já 

sabia, terminava a leitura das notas e, ‘fulano faça o favor, a Madre quer falar com você’, 

queria-se  fazer uma observaçãozinha, que todo pai e toda mãe fazem. Eu não tenho a menor 

crítica, só as melhores lembranças”224. Aqui se pode perceber que, o “carãozinho 

particular”, mesmo chamado a nossa atenção como uma situação vexatória, a depoente o 

considera positivo, quando compara a ações maternas e/ou paternas. 

Quando uma aluna tinha se comportado mal, faltado com respeito a alguém, tirado 

notas baixas nas disciplinas, ou brigado com suas colegas, seus pais eram convidados a 

comparecer ao Colégio para uma entrevista. Antes mesmo da visita dos pais ao Piedade, elas 

já eram punidas com a subtração de suas notas.  

Os desvios de comportamento quase não foram mencionados nas entrevistas. Eles 

foram somente insinuados através de comentários como: “porque tem alunas que...” ou “já 

não era mais a mesma classe de adolescente;  adolescentes mais libertas talvez”, e ainda, “as 

mesmas brigas de colegas, que sempre tem”. Para as pequenas alunas, esses comportamentos 

eram corrigidos com castigos; já as maiores eram chamadas à atenção ou então repreendidas.  

Os castigos mencionados nas entrevistas foram o de não participar do recreio e o 

de permanecer, durante tempo determinado, virada para a parede. Um outro castigo, lembrado 

num depoimento, merece ser destacado - quando as alunas mal comportadas tinham que usar 

                                           
224 Entrevista com Diva Lima, 25/11/2003, Ilhéus, 93 anos. 
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uma touca branca, como símbolo de rebeldia, semelhante a que as freiras usavam abaixo do 

véu para segurar o cabelo. A menina, então, estaria marcada, pois todos podiam saber que ela 

estava de castigo.  

No entanto, por mais que fossem rígidas as normas e regras, escapavam à sua 

eficácia e aplicabilidade muitas ações das alunas, consideradas como mau comportamento, ou 

falta de procedimento, em desacordo com a educação lá ministrada. Algumas alunas, no 

entanto, podem recordar momentos, os quais demonstram que, para as regras encontravam-se 

exceções.  

As moças aprendiam piano nas aulas de música, mas era proibida música 

dançante, por isso também era proibido dançar. As alunas também não podiam participar de 

festas, além das escolares ou as festas cívicas, quando o Piedade sempre estava representado. 

Um exemplo é lembrado com o lançamento da valsa “Terezinha de Jesus”. Essa é uma valsa 

dançante, por isso demorou para as freiras consentirem e permitirem esse toque dentro do 

colégio. Num trecho de um depoimento, foi comentado que, como era uma música dançante, 

“as capetas das meninas” começavam a dançar, “quando tocavam valsa lá, começavam a 

dançar”, e acrescentou dizendo tratar-se de uma desobediência das alunas para com as 

mestras.  

Um outro exemplo traz à lembrança a visita dos oficiais e marinheiros ao Piedade, 

quando chegavam ao porto de Ilhéus. As visitas ocorriam devido a alguma amizade com as 

famílias das alunas, parentesco ou mesmo para conhecer o Convento e Colégio, levados por 

alguma autoridade da cidade225. Então, chegava o oficial, com um, dois ou três marinheiros, e 

as mocinhas ficavam “assanhadas”, quando viam os rapazes, ficavam espiando do canto. 

                                           
225 Num dos depoimentos de Diva Rocha Lima, foi destacado que o prefeito Mário Pessoa da Costa e Silva, 
levava muitas autoridades ao Piedade. Ele foi bacharel em Direito e filho de Antônio Pessoa, intendente em 
Ilhéus de 1924 e 1928. Também foi professor no Colégio da Piedade em 1923 e ministrou as disciplinas de 
Higiene, Antropologia e Psicologia Experimental. CORREIO DE ILHÉUS, ed.: 03/02/1923, p. 3. 
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Mas como os marinheiros estavam sob a autoridade do oficial, e elas sob o controle das 

religiosas, comportavam-se bastante, recordou uma ex-aluna. 

A respeito da “civilidade” ensinada às alunas, existiam manuais e compêndios226 

destinados às famílias e às escolas brasileiras, baseados nos princípios cristãos e adotados por 

colégios de educação religiosa.  Esses compêndios afirmavam ser “ a civilidade, no conceito 

de todos, um complemento indispensável da boa educação.  Seus princípios e regras devem 

ser inculcados diligentemente aos meninos, desde os mais tenros anos, e assim se costuma 

praticar nos países mais avantajados em civilização, donde resulta tornar-se a sociedade ali 

tão recomendável pela fina urbanidade, primorosa elegância e nobreza do trato. (...) É o que 

tentamos fazer no presente opúsculo, cujo plano geral tomamos a um muito aceito nas 

escolas da França.”227  

A expressão civilidade deriva do termo civilité, que, segundo Norbert Elias, 

surgiu no século XVI na Europa, usado como sinônimo pelos membros da corte francesa, em 

sentido amplo e restrito, para designar o atributo especial de seu próprio comportamento. 

Dessa forma, comparavam o requinte de seu padrão social com as maneiras de outros 

indivíduos socialmente inferiores228. Constituía-se, então, em formalidades observadas entre 

si pelos cidadãos. No Piedade, tais procedências eram controladas diretamente pelas freiras. 

O controle das irmãs ursulinas estendia-se a toda a rotina diária das alunas. Todas 

as atividades realizadas eram coordenadas e supervisionadas.  Às 6 horas para as mais velhas, 

e 6:30, para as menores; era o momento de se levantar, porque às 7 horas estavam todas na 

capela para a missa; logo depois, o café e dez minutos de descanso; às 8 horas começavam as 

aulas da manhã, que iam até às 12 horas, horário do almoço. Após a refeição, uma hora de 

recreio, quando aconteciam as aulas de Educação Física. O retorno para as aulas do 

                                           
226 COSTA, D. Antônio de M. COMPENDIO DE CIVILIDADE CHRISTÃ. Nova Edição, 1928. 
227 Idem, p. 7 e 8. 
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vespertino era a partir das 13.30, até às 17.30. O jantar era por volta das 7 horas da noite, e, 

logo depois, havia quinze minutos de recreio, quando as alunas “cantavam roda”; terminando 

o tempo, elas entravam para os dormitórios.  Às 8 horas, todas estavam na cama. 

As aulas de Ginástica, ou de Educação Física faziam parte da programação, do 

currículo escolar obrigatório. A prática de esportes era útil e necessária, sempre praticada nos 

colégios católicos. As atividades esportivas eram recomendadas para combater a sexualidade 

latente das(os) jovens, especialmente dos  jovens alunos229. No Piedade eram praticados 

esportes como vôlei, basquete e ginástica. 

Uma visão230 da prática de tais esportes pode ser fornecida através das fotografias 

a seguir.  Na foto n.º 08, as alunas encontram-se numa aula de ginástica, são de variadas 

turmas, visto o seu grande número e os diferentes tamanhos. A foto n. º 09 mostra um jogo de 

basquete, e a foto n.º 10, um jogo de vôlei. As três fotografias a seguir foram registradas no 

pátio, na área externa do Colégio da Piedade.  

 

                                                                                                                                    
228 ELIAS. Op. Cit., 1994, v. 1, p. 54. 
229 Sobre a preocupação com a ginástica e o desporto para os alunos, consultar COSTA, Jurandir F.  “O lado 
escuro do Iluminismo” In: Folha de São Paulo, 11/05/2003, p. 14. 
230 A expressão visão foi utilizada para indicar que, a fotografia é uma forma de leitura do passado, que é 
multiforme, constituindo-se, a foto, como uma única abordagem. O fragmento registrado na fotografia, mostra 
apenas uma abordagem da realidade, um aspecto determinado da realidade passada, um assunto particular, num 
particular instante do tempo, dando-se o registro em função de um desejo, uma intenção ou uma necessidade 
daquele instante. KOSSOY. Op. Cit., 2001. 
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Aula de Ginástica 
Foto 08, 1924, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 

 

 

Jogo de Basquete 
Foto 09, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 
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Jogo de vôlei 
Foto 10, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 

 

As roupas utilizadas para a prática esportiva foram pouco modificadas no decorrer 

daqueles anos. As saias permaneceram durante longo tempo. No Piedade, só foram abolidas 

no final da década de 1960. Um depoimento de um ex. professor de Educação Física deste 

período, descreveu o incômodo que representavam as saias para a prática dos esportes: 

 

“Quando eu cheguei lá (no Colégio da Piedade - 1968) era (usavam como uniforme 

de ginástica) um short, com meia na base do joelho e um saião por cima. O saião ia 

até no meio da perna. Aí eu falei com a coordenadora, que era Madre Sant’Inácio 

nessa época. Eu disse:’ isso é muito feio, fica ruim para levantar e tudo, deixa só o 

short, ele não é comprido? Então não tem problema nenhum’. Aí já consegui 

eliminar o saião.”231

 

As atividades realizadas nas aulas de Educação Física e os momentos de 

relaxamento, quando aconteciam as cantigas de roda, eram submetidos à vigilância. Durante 

os exercícios físicos, as alunas não podiam ficar em grupo conversando, não era permitida a 

formação de grupos. Havia o controle do tempo, impedindo, nesse caso, que houvesse espaço 

para reflexões ou alianças: 

                                           
231 Entrevista com José Torres Filho, Ilhéus, 07/04/2003. 
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“(...) era movimentação, parada não ficava. Duas coisas que não permitiam: 

parada, tinha que andar (...), não se permitia duas alunas sozinhas num canto 

conversando (...), sem fazer atividades, paradas, o grupinho, aquela constância 

(...).”232

 

No período de análise desta pesquisa (1916-1930) quem ministrava as aulas de 

Ginástica eram apenas mulheres. O professor José Torres Filho, que ministrou essa disciplina 

já no fim da década de 1960, comentou sobre suas aulas serem acompanhadas por uma 

religiosa, questão que o mesmo atribui ao fato de ser ele, homem. No entanto, mesmo as aulas 

ministradas por professoras, entre os anos acima destacados, eram observadas pelas 

religiosas, com a justificativa de manter o bom comportamento das alunas. 

 

“Mas eram muito rígidas (refere-se às freiras). Eu, homem, elas ficavam sempre 

observando (as aulas),mas não tinha problema, eu tinha muita abertura com a 

Madre Sant’Inácio, nós (professor, alunas e coordenadora) saíamos para fazer 

passeios e viagens para jogos.”233

 

 

As festas escolares de fim de ano do Piedade! 

 

Os jornais234 da imprensa ilheense anunciaram e registraram praticamente todas 

as festas do Colégio da Piedade.  As mais importantes eram as formaturas das alunas do 

                                           
232 Entrevista com Diva Rocha Lima, Ilhéus, 09/06/2001, 91 anos. 
 
233 Entrevista com José Torres Filho, Ilhéus, 07/04/2003. 
234 Os periódicos e jornais são mais uma possibilidade de pesquisa sobre educação feminina, pois permitem o 
acesso a diversas práticas escolares.  Ver: FREITAS, Anamaria G. B. de. Dimensões da condição feminina no 
final do século XIX, nas páginas do Diário “Minha Vida de Menina” (1893-1895). Apud: HORIZONTES, 
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Curso Normal. Os anúncios das festas começavam com a publicação do convite, enviado às 

famílias com filhas estudando no Colégio, para os professores e autoridades civis, políticas e 

religiosas.  Logo após a festa, publicavam-se relatos minuciosos de toda a cerimônia. 

As formaturas ganhavam anúncios, com descrições de todos seus detalhes. Os 

nomes das formandas, sua oradora, paraninfo, autoridades políticas, civis e religiosas 

presentes; a programação da festa - as apresentações musicais e teatrais com os nomes das 

atrizes e seus personagens e os discursos que eram proferidos, tudo era publicado.  Os relatos 

eram extensos e, muitas vezes, repetitivos; seus autores não eram identificados e sempre 

concluíam os textos sobre o Piedade, com ênfase na competência das religiosas e dos 

professores. 

A primeira formatura da Escola Normal da Piedade em 1923,  foi relatada pelos 

jornais O Monitor e O Comércio. O primeiro registrou toda a programação da festa: o roteiro 

da peça teatral apresentada, discursos proferidos pelos professores, bispo e oradora da turma, 

além de fotografias das formandas e do bispo.  O relato fez referência à história da criação do 

Colégio da Piedade, através dos esforços do bispo D. Manoel, enfatizando que, naquele dia 

(da formatura) rendiam os primeiros frutos do progresso e civilidade trazidos para Ilhéus: 

 

“(...) para aqui rumaram (as freiras) ao aceno da Providência Divina, de que um 

Bispo foi o natural e inspirado instrumento, e, ali naquele ninho gasalhoso, onde se 

implumavam as primeiras aves da instrução patrícia, ali, elas desde 1916 se 

sacrificam pela mais lídima aspiração da nossa mocidade, ávida de luz e de 

civilidade, cercadas de um corpo docente, competente e dedicado (...) A Escola 

Normal exordia, com a sua primeira e brilhante turma de professoras, o futuro 

compensador de tantos esforços, de tamanhos sacrifícios, que só os que de perto lhe 

auscultamos o pulso, sabemos a justa de como são eles desproporcionados a esse 

                                                                                                                                    
Bragança Paulista, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação. Editora da 
Universidade de São Francisco. n.19. p. 29-41 jan./dez, 2001. 
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como milagre, operado de tal feição que nos entre pelos olhos a dentro ser o dedo 

de Deus quem o realize (...) Porque ela (a escola) é o templo de instrução, onde a 

religião tem um altar (...) As instituições meramente profanas desaparecem, umas 

logo ao empós dos fogos cambiantes do entusiasmo desproporcionado em que de 

origem o deflagraram; não resistem outras ao se defrontarem com as primeiras 

dificuldades”.235

 

O jornal O Comércio236 publicou, além das atividades citadas pelo jornal O 

Monitor (com exceção do roteiro da peça), os segmentos sociais convidados para a festa, 

ressaltando que não seriam convidadas todas as pessoas do desejo da direção, devido à 

“exigüidade do espaço” onde se realizavam as cerimônias. E destacou a praticidade que era o 

Colégio da Piedade para a educação daquelas “patrícias”, no sentido de suas famílias não 

precisarem levá-las para estudar fora da cidade.   

Em ambos os jornais, os discursos proferidos na formatura foram publicados, com 

exceção do texto de Madre Thaís que foi proferido em francês. O jornal O Comércio 

acrescentou os telegramas enviados e recebidos naquela ocasião. Um de Madre Thaís ao 

diretor da Escola Normal da Bahia, Alfredo Magalhães, e outro de Edgar Lyra, fiscal do 

governo, à Madre Thaís pela solenidade de formatura. E, por fim, registrou o almoço 

realizado para poucos convidados, chamado por esse jornal de “almoço íntimo”: 

 

“Almoço Íntimo.  Madre Priora, gentilmente, convidou as principais autoridades, 

imprensa e pais de alunas para uma almoço íntimo no colégio. Às 12 horas no 

amplo salão de jantar, em mesa no formato de “U”, tomavam acento os senhores: 

d. Manoel, Drs. Cyrillo Leal, Epaminondas Castro, H. Maltez, Clovis Leone, 

Castelo Branco, Edgar Lyra, Mário Pessoa, Acrisio Bizerra, J. Carneiro, Soares 

Lopes, Otto Marques, coronéis Misael Tavares, Aureliano Brandão, Virgílio 

Amorim, Miguel Lyra, Elias de Freitas, padre André Costa e J. Oliveira, nosso 

                                           
235 Jornal O MONITOR, Ilhéus, ed. 29/11/1923, p. 1 a 4. 
236 Jornal O COMÉRCIO, Ilhéus, ed. 21/11/1923. 
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diretor. Também tomaram parte no almoço as Ex.as. senhoras d. Alice Gallo, 

Joaninha Botelho, Joaquina B. Silva, Dulce Borba, senhorinha Etelvina Cruz. 

A refeição correu animada, sendo servido cardápio fino e vinhos generosos. Às 2 

horas desciam os últimos convidados exalçando a gentileza da recepção e o brilho 

da festa.”237

 

 

O período desta análise compreende o total de oito formaturas, correspondentes 

aos anos de 1923 a 1930.  Todas foram registradas pelos jornais com os nomes das formandas 

e as oradoras escolhidas238. Em todas as solenidades estava presente o bispo D. Manoel 

Paiva239, o intendente de Ilhéus, contemporâneo do período, os professores, os 

homenageados, o paraninfo, as famílias das alunas, o fiscal do governo do Estado e outras 

autoridades políticas.  No arquivo de fotografias do Piedade, estão registradas todas as 

formaturas do Curso Normal, desde 1923.   

As fotografias da primeira cerimônia (1923) estão organizadas num quadro, que 

foi fotografado e destacado a seguir. Nele estão elencadas fotos das alunas, com seus nomes e 

o lugar de nascimento; dos professores homenageados; da diretora e da vice-diretora do 

Colégio. Nesse perfil, estão em primeiro plano, Nossa Senhora da Piedade acima, e as 

instalações do Colégio do Piedade abaixo, ambos ao centro do quadro. À esquerda, está a 

fotografia do bispo D. Manoel e uma mulher, com um porte angelical. À direita, a bandeira 

brasileira e um livro . Aí se pode observar a Igreja, a Escola e uma parcela da sociedade 

ilheense representadas: 

 

                                           
237 Jornal O COMÉRCIO, Ilhéus, ed. 21/11/1923, p. 1 e 2 e O MONITOR,  Ilhéus, ed. 29/11/1923, p. 1 a 4. 
238 Ver anexo V com a lista das formandas. 
239 Com exceção da formatura de 1930, quando D. Manoel Paiva já não era bispo dessa Diocese. 
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Quadro com fotografias das primeiras professoras do Colégio da Piedade. 
Foto 11, 1923, Arquivo do Colégio Nossa Senhora da Piedade. 

 

A partir de 1928, os jornais passaram a publicar numa mesma notícia, a colação 

de grau, as outras festas escolares de fim de ano, os resultados dos exames e o exame final dos 

cursos complementares.  O jornal Correio de Ilhéus publicou, após a formatura de 1929, uma 

série de notícias sobre as formandas, denominadas “Granadas de 1929”. Essas publicações 

traziam comentários sobre suas qualidades, seus gostos, preferências, estatura física, 

comportamentos e habilidades, com suas respectivas fotografias. A autoria dos textos sobre as 

alunas não foi identificada, mas pelo teor e direcionamento dos termos utilizados, 

possivelmente devem ter sido escritos pelas freiras ou professores da instituição, devido à 

ênfase dispensada às qualidades e aptidão para o lar e para o magistério. 

 

O que se esperava daquelas alunas? 
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Os discursos240 proferidos no dia da primeira formatura da Escola Normal do 

Piedade puderam emitir o sentido daquela educação e as expectativas na formação daquelas 

alunas. Eles representaram idéias de diversos segmentos daquela parcela da sociedade: o Dr. 

Honorato Maltez, professor do Colégio, o Dr. João Batista Soares Lopes, professor e médico, 

D. Manoel, bispo de Ilhéus, e Madre Thaís, diretora do Piedade. A preocupação com uma 

educação que tornasse a mulher excelente dona de casa, capaz de criar seus filhos e 

responsável pela moral de seu lar, era comum nos discursos: 

 

“Orgulhosos como eu deve estar vós, vossos pais, vossas famílias.  Este templo, que 

sabe Deus com que esforços foi levantado, veio facilitar a educação em Ilhéus, de 

nossa juventude feminina, que hoje se gloria vendo o efeito real de sua causa - a do 

Bem, da Moral e Religião, colhendo os primeiros frutos.  É a luz bendita o guia do 

viajor errante: é a âmbula sagrada, onde se guardam as melhores virtudes.”241

 

“Jovens professoras, quereis cumprir dignamente vossa missão; quereis ser 

sacerdotes das almas infantis que farão o Brasil de amanhã, quereis, enfim... não 

ser mercenárias? (...)  Lançai no coração das vossas alunas o gérmen sagrado da 

fé, dai-lhes fortes e esclarecidos conhecimentos com que saibam defender a 

Religião que professam, comunicar-lhes o amor das virtudes por vosso bom 

exemplo e o amor da pátria por vossa dedicação em servi-la.” 242

 

“É da educação das filhas do povo, “chrysalidas”, que vão ser borboletas, meninas 

que se vão transformar em sacerdotisas do lar, - que ele há de ressaltar brilhante, 

inconfundível!...”243

 

As diversas passagens dos discursos acima, como: “a do Bem, da Moral e 

Religião”, “sacerdotes das almas infantis” e “sacerdotisas do lar”, demonstram sinais do 

ideal requerido à mulher do extrato social abastado de Ilhéus. Daquelas alunas exigiu-se um 

                                           
240  Ver anexo IV, com os discursos na íntegra. 
241 Jornal O COMÉRCIO, Ilhéus, ed. 21/11/1923, p. 3. Trecho do discurso do Dr. Honorato Maltez. 
242 Idem. Trecho do discurso do Bispo D. Manoel A. de Paiva. 
243 Idem. Trecho do discurso do Dr. Soares Lopes. 
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comportamento que conformasse com a fé católica, que desempenhassem corretamente suas 

funções no lar, enquanto esposa e mãe, e como professora, pudessem ensinar, não somente 

“as letras”, mas o bem e a moral. Tal pedagogia concordava com os preceitos da ordem 

religiosa que nascera, e com os anseios de parcela da sociedade do período. 

Já o discurso da oradora da turma não expressava necessariamente essa idéia; 

voltou-se mais para a preocupação com a profissão do magistério e com a responsabilidade 

que teria em educar crianças daquela região. Enfatizou o intento no progresso da sociedade e 

o compromisso com a religião. Em nenhum momento do discurso, a aluna mencionou as 

atividades aprendidas, relativas ao trabalho dentro do lar, à sua função de dona de casa ou de 

mãe de família, embora isso não signifique que, não fosse considerado por ela, já que a 

educação da instituição, já caracterizada, tinha tais propósitos. Segue um trecho de seu 

discurso:  

 

“(...) Estes e todos os outros que vêm contribuindo para a formação do nosso 

futuro, da nossa educação. (...) Mas, por isso mesmo, maior deve ser o ânimo, a 

coragem, para entrar na luta de idéias que se deve realizar em prol da pátria e da 

religião. (...) Colegas, que o dia de hoje, o iniciador das nossas vitórias na luta 

ingente e trabalhosa da difusão da luz aos que carecem de instrução, seja o mais 

forte incentivo para os vossos dias futuros.”244

 

Das professoras formadas no Piedade, entre os anos de 1916 e 1930, algumas 

lecionaram no próprio Colégio. Entre as formandas de 1923, foi a vez de Conceição Lopes, 

Diva Marques, Eldenor Lyra e Zulmira Fernandes; de 1927, Nair Sá; de 1928, Horizontina 

Conceição; e de 1930, Diva da Rocha Pitta.   

                                                                                                                                    
 
244 Idem. Trecho do discurso de Diva Marques, a oradora da turma. 
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O ingresso das professoras e professores do Piedade acontecia, através do convite 

das freiras ursulinas. Os lentes trabalhavam através de contratos estabelecidos pela 

instituição.  Uma ex-aluna era escolhida pelo seu desempenho e procedimento estudantil, pois 

sua conduta e comportamento, além do seu potencial, já eram conhecidos pelas freiras. Ser 

professora do Colégio da Piedade era referencial no magistério em Ilhéus, por isso aqueles 

profissionais eram muito valorizados e muito requisitados, pois “professora da Piedade tinha 

porta aberta para trabalhar em qualquer lugar”245. 

 

 

Aula no laboratório 
Foto 12, 1938, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 

 

Na fotografia n.º 12, estão três alunas (não identificadas), junto com a professora e 

ex-aluna Horizontina Conceição (à esquerda). E a fotografia n.º 13 a seguir, é um diploma de 

                                           
245 Entrevista com Diva Lima, Ilhéus, 25/11/2003, 93 anos. 
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1932, quando a ex-aluna Diva da Rocha Pitta já se encontrava como professora da instituição, 

fazendo parte da Comissão Organizadora. 

 

 

 

Certificado de aprovação do curso Primário Elementar 
Foto 13, 1932, Arquivo Fotográfico do Colégio N. S. da Piedade. 

 

A história construída pelo Colégio da Piedade está relacionada, inicialmente, com 

a necessidade de uma instituição religiosa de educação feminina para a formação das moças 

de famílias abastadas da cidade. Para a Igreja, a instrução escolar devia ser distinta para 

homens e mulheres, formando-os na concordância com  os respectivos papéis masculinos e 

femininos já delineados pela sociedade, que, além de diferentes, eram desiguais. O sistema de 

ensino laico já tendia a ser misto ou co-educacional, mas o bispo de Ilhéus manteve as 

convicções católicas sobre o ensino privado e criou uma outra instituição escolar religiosa, 

para educar os filhos das famílias abastadas: o Colégio Diocesano São José. No entanto, esse 

outro Colégio seguiu outra trajetória, construindo uma história efêmera em Ilhéus. 
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CAPÍTULO 3   

COLÉGIO DIOCESANO SÃO JOSÉ: A EDUCAÇÃO RELIGIOSA DO OUTRO GÊNERO. 

 

“Estamos informados de que s. Ex.a. Rev.ma. o Sr. Bispo de Ilhéus pretende 

convocar para muito breve uma reunião de pessoas de importância residentes neste 

município, com o fim (de discutir) sobre a nova catedral, fundação de um colégio 

para meninos, dirigido por sacerdotes e outras cousas de real interesse para a 

Igreja e para a sociedade, devendo neste sentido dirigir circulares a diversos 

cidadãos.”246

 

O Colégio Diocesano São José247 foi fundado em 1916, sob a organização e 

coordenação de D. Manoel Antônio de Paiva, responsável pela criação e direção daquela 

instituição. O trecho acima é de uma circular dirigida aos senhores ilheenses: chefes políticos, 

coronéis, fazendeiros e comerciantes de cacau, “pessoas de importância residentes neste 

município”, com o objetivo de conseguir a sua contribuição em óbulos para a efetivação de 

vários projetos, entre eles, a criação do São José e do Piedade.  A notícia que segue, evidencia 

os apelos do bispo: 

 

                                           
246 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 19/09/1915, p. 2. 
247 Aqui chamaremos de São José, por causa de uma outra instituição chamada Colégio Diocesano D. Eduardo, 
abordado neste texto, apesar da documentação referir-se sempre como Diocesano. 
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“Il.mo. Sr. - Meus mais respeitosos e cordiais cumprimentos. (...) Confiante no 

cavalheirismo e generosidade de v. s. tomo a liberdade de convidá-lo para tomar 

parte em uma reunião de distintos membros da sociedade ilheense, a realizar-se no 

dia 26 do corrente, ás 14 horas no Paço Municipal desta cidade. 

Convocada e presidida por mim, no intuito de expor aos meus caros Diocesanos a 

necessidade palpitante de se fundar aqui colégios para a educação de meninos e 

meninas, idênticos aos que existem nas capitais e cidades outras importantes dos 

Estados, essa reunião se revestirá de toda simplicidade, tanto mais porque a 

importância de seu fim já é por si muito nobre e solene. (...) Indispensável é, pois, a 

presença de v. s. e o seu valioso concurso em um tal empreendimento, de cuja 

realização muito terão a lucrar os pais de famílias, o comércio e a sociedade de 

Ilhéus e de todo o sul da Bahia. (...) Contando com o seu benévolo apoio ao que se 

relaciona com o progresso desta terra, reitero a v. s. os meus protestos de elevada 

consideração, estima e respeito. (...) - De v. s. - Prelado e servo, Paço Episcopal de 

Ilhéus, 16 de Setembro de 1915.   Manoel Paiva, Bispo Diocesano.”248

 

Nesta circular já são mencionadas e explicitadas, de forma geral, as justificativas 

para a instalação das instituições escolares: o benefício que teriam os pais de família, o 

comércio, a sociedade de Ilhéus e todo o sul da Bahia. Tudo estaria diretamente relacionado 

com o progresso249 da região e, ainda, “dos que têm interesses subordinados à fortuna e 

engrandecimento de Ilhéus e dos que são generosos na efetivação de empresas de utilidade 

publica.250” 

Havia, inclusive, grande expectativa do Colégio São José com a sua equiparação 

ao Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro e do Ginásio da Bahia, exatamente como aconteceu 

com o Colégio N. S. da Piedade três anos após sua instalação, quando foi equiparado à Escola 

Normal da Bahia, em 1919. Tal fato seria sinal de desenvolvimento da instituição, progresso e 

prestígio para a cidade de Ilhéus. 

                                           
248 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 19/09/1915, p. 2. 
249 Ver nota 55 no capítulo 1. 
250 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 10/10/1915, p. 2. 
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Outra justificativa foi a ampliação das atividades sociais naquela sociedade, 

através do “fluxo e refluxo da mocidade estudiosa nos templos da instrução, e ver-se-á a 

criação de academias literárias onde assistiremos os primeiros ensaios dos nossos filhos na 

conquista do que se constitui para eles um ideal e uma visão.”251  A preocupação abrangia, 

além do maior movimento social, uma intensificação na vida comercial da cidade, visto que o 

capital investido na educação dos filhos circularia na região. 

As famílias  que colocassem seus filhos no São José não precisariam separar-se 

deles, internando-os ali mesmo em Ilhéus, onde receberiam educação aprimorada, sem sair da 

cidade252. Então, seria preenchida uma lacuna, “pois os pais não têm mais necessidade de 

enviar os seus filhos para os colégios da capital, onde além de ausência, as despesas são 

triplicadamente maiores.”253 Assim, o bispo ainda demonstrava largamente as vantagens: 

 

“Unamo-nos aos esforços do Ex.mo. Sr. d. Manoel e teremos dado mais um passo 

em benefício da geração nova confiada aos nossos destinos; e, mais tarde, vencidas 

as dificuldades de pouca monta para as almas grandes, receberemos dessa geração 

bênçãos, e dos vindouros aplausos e títulos de benemerência que formarão um 

nimbo glorioso em torno dos nossos nomes.”254

 

O trecho acima é parte do discurso do bispo D. Manoel em reunião que aconteceu 

no salão da intendência do Paço Municipal. Lá estiveram presentes muitos cidadãos daquela 

sociedade,255 que subscreveram  uma lista de R$14:600$000 (quatorze contos e seiscentos mil 

réis) acrescentada pela parte do coronel Misael Tavares, que doou mais R$2:000$000 (dois 

contos de réis).   

                                           
251 Idem. 
252 Para os meninos, era comum saírem para estudar nos colégios de Salvador, ou para o Rio de Janeiro. 
253 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 27/01/1918, p. 3. 
254 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 10/10/1915, p. 2. 
255 Ver no anexo I, a lista dos que compareceram e assinaram as subscrições durante a reunião. 
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Entre os que compareceram à reunião, estava o grupo dirigente de Ilhéus, 

composto pelos novos ricos, como o intendente e coronel Antônio Pessoa, os coronéis Misael 

Tavares, Pedro Catalão, Henrique Cardoso, o juiz Dr. Júlio Brito, o médico João Batista 

Soares Lopes e o delegado Dr. Henrique Devoto256;  e os  ricos “tradicionais”257 da região, 

como o coronel Augusto Sá Bittencourt Câmara, Domingos Adami de Sá, o capitão Basileu 

de Góes Bittencourt, Dr. Artur Lavigne de Lemos e o major Pedro Scola Homem d’El-Rei, 

entre outros. A Igreja Católica em Ilhéus, contava mais uma vez, ou mesmo a um só tempo, 

com apoio fundamental do poder político e da parcela abastada da sociedade local, que 

sustentou e apoiou a instalação do São José, a quem deveu seu êxito inicial. 

A fundação desse Colégio está intimamente relacionado aos interesses da Igreja 

Católica com as mudanças ocorridas durante a República no Brasil258. A sua instalação e 

administração, que ocorria na Secretaria do Bispado, estiveram a cargo direto da Igreja. O São 

José foi inaugurado num sobrado comprado pela diocese (localizado no centro da cidade), 

adaptado às condições necessárias a um colégio de tal relevância, uma vez que era organizado 

e administrado pela Diocese.  No imóvel foram construídas grandes salas para as aulas, e 

dormitórios para os alunos internos. O suprimento do imobiliário do Colégio foi adquirido por 

uma doação de Hugo Kaufman259, tendo sido, os móveis, em sua maior parte, fabricados no 

Rio de Janeiro260. No livro de Tombo da Diocese de Ilhéus está registrado que:  

 

                                           
256 MAHONY. Op. Cit., 1996. 
257 Utilizo a palavra tradicionais para significar os primeiros fazendeiros de cacau daquela região, remontando 
às últimas décadas do século XIX, os primeiros exploradores, por isso, faziam parte das antigas famílias de 
Ilhéus. 
258 Rever abordagem do primeiro capítulo, no trecho A criação do Bispado de Ilhéus. 
259 Hugo Kaufman foi um suíço que veio para a Bahia trabalhar na Wildberger & Cia.  Em 1908 funda a Hugo 
Kaufmann & Cia.  Foi a partir de sua iniciativa que em 1927 iniciou-se o processo de industrialização do cacau 
nos países produtores, sendo ele ligado ao capital europeu, do qual foi representante em Ilhéus. O empresário 
integrou-se à sociedade, chegando a ser sócio de Misael Tavares. FALCON, Op. Cit., 1995. 
260 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 12/03/1916, p. 3. 



 120 

“A Diocese possui uma velha casa, arruinada, onde funcionou o Colégio 

Diocesano, no governo do Ex.mo. Sr. Dom Manoel de Paiva. Depois esta casa 

esteve alugada aos Correios e Telégrafos, finalmente a uma pensão e ainda a um 

jornal.  O atraso dos aluguéis e o abandono em que ficou, levou esse próprio da 

Diocese a se arruinar de tal forma que, na opinião de técnicos vale mais a pena 

reconstruir que consertar.  Está todavia ainda alugado para depósito de um 

material tipográfico, pertencente ao Banco Agrícola”.261   

 

A fundação do Colégio Diocesano São José ocorreu sob as mesmas circunstâncias 

que a fundação do Colégio N. S. da Piedade, embora só tenha funcionado até 1919, com as 

persistentes alegações do primeiro bispo e seus apelos à sociedade, para cumprir funções que, 

naquele período, tinham por trás a “mão grande” da Igreja Católica e o “bolso forte” dos 

coronéis do cacau.  O mais importante foi a preocupação em fundar instituições educacionais 

capazes de educar os filhos e filhas das elites de Ilhéus, sem a necessidade de abastecerem-se, 

neste sentido, na capital do Estado. Essas constituiriam veículos de construção do 

comportamento social, sendo capazes de reproduzir as estruturas dessa parcela social e suas 

relações de gênero.  

Semelhantes foram os objetivos para a fundação dos colégios em análise, porém, 

diferentes, ou apontados para lados opostos, a formação educacional pretendida e executada 

para o homem e para a mulher. As escolas constituíram-se num veículo legítimo de 

reprodução da “ordem social” de uma estrutura já determinada pela sociedade, o que afirma 

“ser o sistema de ensino, a solução historicamente conhecida, a mais dissimulada e mais 

adequada à sociedade para a transmissão do poder e dos privilégios, exercendo esta função 

sob as aparências da neutralidade”262. 

 

                                           
261 Livro de Tombo da Arquidiocese de Ilhéus, 1947. 
262 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 294. 
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 A questão da educação masculina   

 

O ensino ministrado aos alunos do São José não originou de uma ordem religiosa 

específica, para a qual tivessem sido elaborados princípios morais e pedagógicos exclusivos, 

como foi o caso da educação do Piedade, pertencente à Ordem Ursulina. Os princípios, regras 

e critérios norteadores do ensino no São José, evidenciados nos documentos, estavam sob 

orientação do bispo, D. Manoel de Paiva. 

Os alunos do São José estavam classificados em internos, semi-internos ou 

externos, de acordo com o curso e o período de permanência na instituição.  Havia uma 

possibilidade de escolha, com relação à participação do aluno no Colégio, o que ficava a 

cargo da família. Os alunos que não moravam em Ilhéus eram internos, e os alunos da cidade, 

eram semi-internos ou externos.  Por isso, os valores de matrícula e pensão eram 

diferenciados, as “Pensões-Alunos internos, R$65$000; semi-internos, R$55$000; externo-

primário,   R$8$000; externo do curso secundário por todas as matérias, R$25$000”. A 

forma de pagamento ocorria  “na ocasião da primeira matrícula o aluno interno de qualquer 

curso pagara a jóia de R$50$000, o semi-interno R$30$000 e o externo R$5$000. Esta jóia 

será paga uma só vez, dando o direito de uso de banca e cadeira”263.  Para os internos a 

instituição oferecia outros serviços, como por exemplo, a lavagem de roupas, cobrada além da 

                                           
263 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 12/03/1916, p. 2. 
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pensão (mensalidade): “A lavagem da roupa poderá ficar a cargo do Estabelecimento, 

mediante R$10$000 mensais pagos ao mesmo tempo em que a pensão. ”264   

Para os alunos internos era exigido um enxoval, no qual a quantidade de peças 

supõe que apenas meninos com muitos recursos financeiros estudariam nesse Colégio. E, 

através dos itens, pode-se pensar sobre o cuidado com a uniformização dos alunos e com a 

aparência, segundo um modelo e padrão da instituição. Vejamos então as peças do enxoval, 

que era listado na quantidade mínima de seus elementos:  

 

“5 ternos de brim;  um fato azul-escuro;  calças, colete e casaco;  1 boné da mesma 

cor, segundo modelo exigido pelo Colégio;  1 gravata preta;  8 a 12 camisas;  3 

camisas de dormir;  chambres ou pijamas;  8 a 10 pares de meias;  12 lenços;  6 

ceroulas;  6 lenços;  2 colchas brancas de algodão;  2 cobertores;  6 toalhas de 

rosto e 3 para banho;  travesseiro e fronhas;  2 sacos para roupa servida;  2 pares 

de sapatos;  1 par de botinas pretas;  1 par de chinelos;  chapéus de pano branco;  

1 bacia de rosto;  1 leito de ferro de dimensões mais ou menos 1 m 70 de cumprido 

por 0,m 77 de largo e colchão; tesoura para unhas, pentes, escovas, espelho, e o que 

for necessário para a higiene e o asseio”265. 

 

Os trajes requeridos indicam um determinado controle sobre o corpo, conferindo-

lhe imponência e garbo, fazendo com que o aluno tivesse postura ou se apresentasse bem e 

diferente.  Essa simbologia corporal, além das roupas e dos acessórios, estava associada aos 

cuidados com o corpo, a higiene, de acordo com os artigos listados para o uso pessoal e 

diário. O tamanho e o material do leito, também eram sinais da preocupação com a 

uniformização do ambiente. A exigência com o enxoval era para os alunos internos e semi-

internos.  

                                           
264 Idem. 
 
265 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 13/02/1916, p. 3. 
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A rotina era diferenciada, pois havia alunos que passavam tempo integral no 

Colégio e outros, não.  As aulas começavam às oito horas para internos e semi-internos. Entre 

dez e dez e meia, recreavam ali mesmo no Colégio, almoçavam às onze e meia e retornavam 

para as aulas às treze horas. A saída para os semi-internos era às dezesseis horas. Este horário 

era estabelecido para os alunos do curso primário.  Já os do curso secundário, os  externos, 

tinham três horas de aula ou mais durante o dia, de acordo com a quantidade de disciplinas 

nas quais estivessem matriculados. Para estes alunos era permitido maior circulação, podendo 

estar sempre em outros ambientes no horário que não estivessem na escola. Já os alunos do 

curso primário estavam sob maior controle, dentro da instituição. 

O aproveitamento e desenvolvimento de cada aluno, segundo os padres e 

professores, estavam diretamente veiculado a sua condição de interno ou externo. Os alunos 

externos tinham contato com diversos ambientes e mais oportunidades de circular por outros 

meios sociais, como a rua, os bares e os bilhares, já que não estavam em tempo integral na 

escola.  Eram alvo das numerosas reclamações dos padres e do próprio bispo D. Manoel, 

sendo “tachados” como alunos sem aproveitamento e que podiam influenciar de forma 

negativa os internos, os quais não podiam ter tais experiências.  

Uma das principais reclamações do bispo e dos padres com relação aos alunos 

externos era a falta de controle de seus pais, pois seus filhos freqüentavam outros lugares que 

não a casa e a escola. Dessa forma, presenciavam situações que não estariam condizentes com 

a educação ministrada no São José, podendo ocorrer conflitos. Num trecho de notícia de 

jornal, uma menção a este fato torna clara esta inquietação: 

 

“Alguns (dos alunos externos), porém, devemos dizê-lo francamente, o que muito 

nos pesa, pouco ou quase nada tem aproveitado. Esses, felizmente em muito 

pequeno número, são todos externos, meninos absolutos que fazem o que querem, e 
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para quem não tem os pais a energia precisa para retê-los em casa, na banca de 

estudo, permitindo-lhes o vaguear nas ruas, em brincadeiras perniciosas, 

testemunhando fatos indecorosos, que lhes corrompem a inocência e lhes pervertem 

o moral e os bons costumes, arrastando-os á pratica de atos e ações condenáveis, 

iniciando-se nos vícios, finalmente.”266

 

A diversidade no comportamento e no cumprimento de deveres era presente no 

cotidiano dos alunos do São José. Além do principal inconveniente dessa situação, à ameaça 

que apresentava à educação dos internos, o apelo pode ser lido como a expectativa de 

aumento do número desses alunos, o que seria vantajoso para a instituição, seja sob aspecto 

de desenvolvimento educacional, no qual a formação seria continuada e uniforme, seja sob 

aspecto financeiro, pois o investimento da família seria maior. 

O ingresso das meninas no Piedade podia demonstrar a vigilância moral que era 

exigida para as mulheres daquele período.  No entanto, essa preocupação não foi identificada 

no Colégio São José, pois não foram encontrados documentos, como editais de matrícula, 

exigindo critérios, que habilitassem ou não, o menino para ali ingressar. O estatuto do Colégio 

consta somente das disciplinas relativas a cada série e curso, dos horários de aula e atividades, 

a pensão a ser paga, local de matrícula, e os cursos extras, como o de música, e a lista do 

enxoval. A ausência de critérios moralmente determinados, exigidos para o ingresso do aluno, 

pode ser traduzida como uma lacuna do São José, ou que determinados padrões morais267, 

estivessem relacionados mais com formação destinada ao gênero feminino. 

Entre os cursos oferecidos pelo Colégio, estavam o curso Primário e o 

Secundário268. O curso Primário do São José correspondia ao ensino elementar, que 

                                           
266 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 16/06/1918, p. 3. 
267 Os padrões morais eram subjetivos,  relativos a uma época, a uma sociedade e as regras de uma instituição. 
SOUZA. Op. Cit., 2001, p. 31-46. 
268  Na educação baiana na passagem do século XIX para o XX, o ensino era organizado em três níveis, o 
elementar, o secundário e o normal. SOUZA. Op. Cit., 2001, p. 35. 
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compreendia as séries iniciais. Este era ministrado em escolas municipais separadas por sexo 

e em colégios particulares e equiparados, alguns de status religioso, como é o caso do São 

José em Ilhéus. 

A educação era diferenciada pelo sexo, pois viabilizava a formação diferenciada 

dos gêneros. Os meninos faziam o curso Secundário, constando de uma educação preparatória 

ou preliminar às faculdades de Engenharia, Medicina e Direito.  Se uma dessas profissões não 

fosse exercida, o grau de bacharel em áreas como Direito, Medicina, Engenharia e outros, já 

bastava, como mais um elemento de prestígio e status social. Segundo Barreiros Leite269, os 

meninos em Salvador faziam os cursos primários e secundários em colégios de prestígio. 

Após esses cursos, muitos ingressavam nas escolas superiores. Esses eram os privilégios dos 

filhos de famílias abastadas, pois raros eram os filhos dos menos privilegiados que 

ingressavam no secundário. A Escola Normal, também não era de fácil acesso às camadas 

populares, sendo praticamente exclusivo às elites e emergentes camadas médias da 

sociedade270, além de ser freqüentado em sua maioria por mulheres271. Este curso estava em 

consonância com a formação da mulher no período, como foi discutido em capítulo anterior. 

O curso primário no São José era formado pelas 1ª, 2ª e 3ª séries, também 

chamado de curso preparatório.  As aulas eram ministradas por dois professores, o Sr. Júlio 

Abreu Filho e o Padre Costa. Segundo informações no estatuto, o curso “será administrado 

por um ou mais professores, conforme o número de alunos e as necessidades que se 

apresentarem.”272. As disciplinas ministradas neste curso eram Caligrafia, Leitura, 

                                                                                                                                    
 
269 LEITE. Op. Cit., 1999. 
270 A emergência de uma camada intermediária, uma camada média emergente, a qual não possuía bens de raiz, 
ou seja, bens familiares, fez com que muitas famílias enriquecidas buscasse conquistar seu “lugar ao sol”, ou 
espaços sociais freqüentados e ou ocupados pelas ricas e “tradicionais” famílias via educação de seus filhos e 
filhas. Ver: ALMEIDA e NOGUEIRA, Op. Cit., 2002. 
271 SOUZA. Op. Cit., 2001. Nesse trabalho são citadas algumas escolas normais para rapazes, como a Escola 
Normal de Niterói. 
272 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 13/05/1916, p. 2. 
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Gramática, Ditado, Aritmética, Desenho, História do Brasil, Geografia, Religião, 

Comportamento. E o curso Secundário273, que formou somente a 1ª série, tinha como 

professores o Dr. Honorato Maltez e o padre Severino Ramalho. Suas disciplinas eram 

Português, Francês, Aritmética, Geografia, Historia do Brasil, Noções de Ciências, Desenho.  

E para todos os alunos, havia o ensino de música, opcional, mediante contrato com os pais.   

Considerando apenas as disciplinas mencionadas e ministradas no Piedade274 e no 

São José, sem situá-las em seus determinados cursos, sejam eles o secundário ou o Normal, 

pode se perceber o direcionamento de cada formação para posições divergentes. Os currículos 

escolares eram diferentes entre o alunado feminino e o masculino, no tocante à organização e 

à prioridade dos conteúdos. O ensino acabava se definindo especificamente pelo “gênero”, 

pois as escolas assim estabeleciam, através de seus currículos e atividades destinadas a cada 

“sexo”.  

 

“Ler, escrever e contar, saber as quatro operações e a doutrina cristã, consistiam 

os primeiros ensinamentos para ambos os sexos; destaca-se o ensino da geometria 

para os  meninos e, para as meninas, os trabalhos de agulha.”275

 

No Piedade, a preocupação era educar mulheres aptas à reprodução do ambiente 

doméstico, atividade reservada ao feminino. A educação da mulher preocupava-se em 

disciplinar as meninas para torná-las boas esposas, boas cristãs e boas mães, pois constituía 

uma função social para a mulher, refletida através do currículo. No entanto, para os meninos 

no Colégio São José, segundo Lejeune276,“a educação secundária tinha (exclusivamente) a 

                                           
273 Apenas existem registros da 1ª Série. As séries seguintes seriam criadas de acordo com a demanda, 
continuidade e/ou permanência dos alunos na instituição, é o que aponta os documentos. 
274 Ver capítulo II. 
275 FREITAS, Ana Maria. In: HORIZONTES,  p. 29-41. jan./dez, 2001. 
276 Lejeune, 1997,  p. 106. Apud: FREITAS, Ana Maria. In: HORIZONTES, N. 19. p. 29-41 jan./dez., 2001. 
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intenção de prepará-los para sua posição profissional na sociedade, porque, de acordo com 

as disciplinas, nenhuma delas fazia alusão ao mundo privado do lar.  

Os cursos secundários ou superiores proporcionaram para seus alunos uma 

formação direcionada para a liderança daquele grupo social, do qual faziam parte277. A 

história de instituições educacional pode melhorar a compreensão do projeto de formação das 

camadas dirigentes brasileiras, considerando que as instituições de ensino, de certa forma, 

revelam as estratificações sociais de determinada sociedade278. No caso do São José, não 

houve tais exemplos, justificado pelo não desenvolvimento e evolução da instituição, como 

outros colégios de educação masculina e religiosa na Bahia naquele período. 

A maioria dos colégios católicos masculinos tinha um objetivo claro  para a 

formação de seus alunos, o que pode ser conferido em trabalhos realizados sobre alguns deles. 

Já com o São José, justificado pelo curto período de existência, não se pôde identificar ou 

caracterizar um perfil específico. Na Bahia, o Ginásio Nossa Senhora da Vitória era 

coordenado e orientado pelos irmãos maristas, que pretendiam formar católicos convictos, 

esclarecidos e conscientes dos seus deveres e direitos. Entre os seus alunos estavam os de 

famílias abastadas de Salvador, pois pretendiam formar a classe dirigente daquela cidade279.  

O Colégio Antônio Vieira, em Salvador tinha a educação baseada no método 

pedagógico dos jesuítas, voltava-se para a formação da juventude masculina através da 

educação religiosa, intelectual, moral e cívica, tendo como fundamento os princípios mente sã 

e corpo são. Além disso, sua educação deveria ser difundida entre os alunos de posse e 

                                           
277 PINÇON, Michel e PINÇON-CHARLOT, Monique. A infância dos chefes. p. 11-28. In: ALMEIDA e 
NOGUEIRA. Op. Cit., 2002. 
278 Idem. 
279 LEITE. Op. Cit., 1999, p. 79. 
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condições sociais privilegiadas da sociedade, pois a estes se destinaria à educação dos de 

menos condições, os dos grupos menos favorecidos280.   

Um outro é o Ginásio de São Bernardo também de educação masculina, 

localizado na região do Piemonte na Chapada Diamantina, orientado pelos beneditinos, 

através da Ordem Religiosa Cisterciense. Sua educação objetivava uma orientação 

vocacional, buscando formar homens castos e religiosos, embora nenhum dos estudantes 

tenha seguido a carreira eclesiástica281. 

O processo de produção e reprodução contínua do trabalho de diferenciação entre 

homens e mulheres, submetidos e levados a distinguirem-se, masculinizando-se ou 

feminizando-se, foi garantido por instituições como a Família, a Igreja, o Estado e a Escola. 

Esse processo de reconstrução social a partir de princípios de divisão geradores dos gêneros, 

garantia e perpetuava uma ordem282.  

A Escola, e é aqui a instituição que mais interessa, porque continuou, junto com a 

Igreja (mesmo já liberta da sua tutela, no caso das escolas laicas) a transmitir os princípios da 

representação patriarcal, ajudou a definir os destinos sociais, sexualmente conotados e 

diferenciados. Por isso, é uma das instituições mais determinantes do estabelecimento das 

relações entre os sexos.  Deve-se, portanto, considerar as suas contradições, como “o aumento 

do acesso das mulheres à instrução e correlativamente à independência econômica e à 

transformação das estruturas familiares(...)”283, porém, tal situação não tenha sido comum no 

período em análise, ou mesmo com as mulheres (alunas do Piedade) submetidas a este estudo. 

                                           
280 ALMEIDA, Stela Borges de. Negativos em vidro: coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira, 1920-
1930. Salvador: EDUFBA, 2002, p. 112-134. 
281 VANIN, Iole Macedo. Educando “machos”, formando “homens”. Salvador, 2002. Dissertação apresentada 
ao Mestrado de História da Universidade Federal da Bahia. 
282 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
283 Idem, p. 105. 
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Historicamente cristalizou-se a idéia de que o homem dominou o espaço público e 

a área de poder, e à mulher destinou-se o privado/doméstico, um dos espaços nos quais se 

perpetuou a “economia dos bens simbólicos”284, além de outros “lugares sociais”, como os 

serviços sociais e educativos.  Esse esquema foi incorporado pelas mulheres e pelos homens, 

através de uma ordem social “sexualmente” organizada, além dos ensinamentos de seus pais, 

professores e outras experiências, nas quais essa “lógica” tornou-se normal. No caso das 

mulheres, em especial, acabam aceitando naturalmente o que lhes é destinado e até são 

capazes de recusar o que já lhes é excluído.  Freitas e Cunha questionam essa idéia, quando 

perguntam:  

 

“Será que os meninos não necessitavam ser ‘tão bons pais ou cristãos’, ou será que 

tendo em vista sua posição futura na sociedade não deveriam desenvolver aspectos 

de sua subjetividade(...). Impelidos a realizar suas ‘tarefas sociais’ com virilidade 

no espaço público, não lhes estariam, de certo modo, interessadas as práticas que 

demonstrassem fragilidade, dúvida, desconforto, auto-

afirmação/transformação?”285  

 

Esse aspecto  é muito relevante, porque no ensino do Colégio São José a questão 

religiosa era especialmente privilegiava. Essa preocupação pode ser traduzida tanto como 

uma valorização do subjetivo na formação dos meninos, como apenas a inclusão do ensino 

religioso, enquanto afirmação da Igreja Católica. As disciplinas expostas nos quadros I, II e 

III, a seguir, correspondentes à 1ª série do Secundário e à 1ª, 2ª e 3ª séries do Primário, 

respectivamente, evidenciam um pouco essa questão:  

 

 

                                           
284 Idem. 
285 FREITAS, Ana Maria. In: HORIZONTES, p. 29-41 jan./dez., 2001,  p. 30. 
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QUADRO  I  

Resultado de suficiência dos exames realizados no Colégio Diocesano S. José  
no dia 21 de Junho do corrente ano: Curso Secundário   1ª Série. 

 

Nome Disciplinas 
 Português Francês Aritmética Desenho Geografia Religião Comporta

mento 
Antônio de Brito Vidal Plenamente 

8 
8 9 Distinção 9 9 Bom 

 
Manoel Eustachio de 
Souza Bastos 

Ple. 8 7 9 Dist. 9 9 Bom 

Cristiano Câmara Ple. 8 Sim. 5 6 8 7 Sim. 5 Bem 
Sofrível 

José Brás de Souza Simplesmen
te 5 

Sim. 5 Ple. 8 6 4 6 Bem 
Sofrível 

Luiz Lemelle de Amorim Sim. 4 5 5 7 5 7 Bom 
 

José Bonifácio de Abreu 
Neto 

F F F Ple. 7 F F Bom 

Mário Paulo Madureira F F F F F F F 
 

Fonte: JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 09/07/1918, p. 2. 

 

QUADRO II  

Resultado de suficiência dos exames realizados no Colégio Diocesano S. José  
no dia 21 de Junho do corrente ano: Aula Primaria  1ª Classe 

 

Nome Disciplinas 
 Caligrafia Leitura Religião Comportamento 

 
Francisco Cardoso dos Santos Ple. 9 8 8 Muito Bom 

 
Antenógenes Ferreira de Oliveira Ple. 8 6 9 Ótimo 

 
Lino Cardoso de Vale 
 

Ple. 7 6 8 Muito Bom 

Fonte: JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 09/07/1918, p. 2. 

 

 

 

QUADRO III 

Aula Primária 2ª Classe 

Nome Disciplinas 
 Caligrafia Leit

ura 
Gramá
tica 

Ditado Aritmé
tica 

Dese
nho 

Historia 
do 
Brasil 

Geogra
fia 

Religião  Comport
amento 

Félix Cardoso do Ple. 8 9 9 Dist. 9    8 Muito 
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Vale Bom 
Leovigildo 
Araújo Gusmão 

Ple. 7  8 Dist. Dist. 8   8 Bom  

Álvaro Marcelo 
de Andrade 

Ple. 6 7 Ple. 6 Sim. 5 Sim. 5 Sim
. 5 

  Ple. 6 Muito 
Bom 

Antônio Januário 
dos Santos 

Ple. 9 Ple. 
9 

Ple. 9 Sim. 4 6 Sim
. 4 

  Ple. 7 Muito 
Bom 

Francisco de 
Paulo Rebello 

Ple. 8  9 9   9 9 Dist. Ótimo 

Francisco 
Januário dos 
Santos 

Ple. 7 8 Ple. 7 Ple. 7 Ple. 7 Ple. 
7 

  8 Bom  

Theotônio 
Ferreira de 
Oliveira 

Ple. 6 Ple. 
6 

9  Ple. 6    Dist. Ótimo 

José Abreu Ple. 8 Ple. 
8 

Dist.  Dist.    Ple. 9 Ótimo 

Carlos Alves 
Lima 

Ple. 6 Ple. 
6 

8 Sim. 5 8 Sim
. 5 

  Ple. 8 Ótimo 

Exupério de 
Souza Bastos 

6 6   Ple. 7     Ótimo 

Arlindo da Silva 
Leite 

Ple. 6 Ple. 
6 

Sim. 5      Ple. 7 Ótimo 

Lauriano 
Fernandes da 
Silva 

Sim. 5 Ple. 
7 

6 Ple. 7 6 Ple. 
7 

  9 Ótimo 

João Januário dos 
Santos 

Sim. 5 Ple. 
6 

Dist. Ple. 6 Ple. 6 Ple. 
6 

  9 Ótimo 

Fonte: JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 09/07/1918, p. 2. 

 

A partir dos dados nos quadros demonstrados acima, pode-se deduzir que o 

resultado obtido na disciplina Comportamento estava bastante relacionado ao desempenho da 

disciplina Religião, independentemente do resultado das outras disciplinas.  Com destaque no 

quadro I, o aluno Cristiano Câmara obteve notas maiores que Luiz de Amorim nas disciplinas 

Português, Francês, Aritmética e Geografia, porém, em Religião, o segundo recebeu uma nota 

superior, o que acabou por definir seu “Bom” conceito em Comportamento, enquanto o 

primeiro ficou com o conceito “Bem sofrível” nesta disciplina. Isso é suposto, em razão das 

notas obtidas em Religião.  Da mesma forma no quadro II, o aluno Francisco Cardoso dos 

Santos obteve as melhores notas nas disciplinas de Caligrafia, Leitura, mas o aluno 

Antenógenes Ferreira de Oliveira recebe uma maior nota em Religião, o que lhe pode ter 

garantido o conceito Ótimo em Comportamento.  
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Na 2ª classe do Primário, a partir da observação do quadro III, pode-se fazer o 

mesmo questionamento. No destaque dos quatro primeiros alunos, vê-se que eles obtiveram 

notas altas em Caligrafia, Leitura, Gramática, Ditado, Aritmética, Desenho, História do Brasil 

e Geografia. Entre esses, alguns chegaram a receber “Distinção” em algumas notas, embora o 

desempenho em Comportamento tenha diminuído em função da avaliação em Religião. Os 

dois alunos do segundo destaque do mesmo quadro mantiveram um relativo equilíbrio entre 

todas as disciplinas; e os últimos alunos destacados tiveram notas menos elevadas nas 

primeiras disciplinas, considerando a disposição destas nos quadros (da esquerda para a 

direita), mas  como foram bem sucedidos em Religião, seus conceitos em Comportamento 

foram, na maioria deles, Ótimo.  

O bom desempenho na disciplina Religião, portanto, implicaria um bom resultado 

em Comportamento, do contrário, uma nota ruim em Religião significaria mau desempenho, 

independentemente da classe ou do curso, como foi demonstrado.  Baseando-se nesses dados, 

pode-se pensar sobre a importância da formação religiosa desta instituição, considerando os 

aspectos que envolvem sua criação, direção e desenvolvimento. Tais aspectos estavam 

diretamente relacionados com a Igreja Católica, que, mesmo na Primeira República286, 

manteve uma moral reconhecida pela sociedade brasileira287. A educação escolar nesse 

período foi campo fértil para as ações da Igreja.  

As evidências dos dados anteriores demonstram que o ensino religioso nesse 

Colégio ultrapassava as simples aulas da disciplina Religião. Abrangia questões mais amplas 

de valores da Igreja Católica, o que também é aqui apontado como “estratégia de 

evangelização”288, pois os alunos participavam dos rituais católicos como a missa, a 

                                           
286 Ver abordagem no 1º capítulo. 
287 BITTENCOURT.  In: ALMEIDA e NOGUEIRA. Op. Cit., 2002, p. 155. 
 
288 HOORNAERT, 1992, p.311. Apud: MARGOTTO. Op. Cit., 1997, p. 69. 
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catequese, a comunhão, constituindo um ensino doutrinário. Dessa forma, respondendo à 

questão anterior de Freitas e Cunha, o interesse no aspecto religioso da educação do São José 

relacionou-se com a afirmação da Igreja Católica, que utilizou a educação como veículo de 

evangelização. Por isso, a questão do ensino religioso não tem relação única com o 

desenvolvimento de aspectos da subjetividade dos alunos, como questionam as autoras. 

A educação orientada pela Igreja direcionava o comportamento dos discentes.  No 

São José, o comportamento dos alunos era controlado pelos próprios padres.  O controle era 

exercido cotidianamente, através das atividades escolares e da própria família, a partir do 

contato entre as duas instâncias, através do boletim que, elaborado mensalmente, estabelecia 

uma comunicação direta entre a diretoria do colégio e os pais dos alunos, “tornando-se mais 

exeqüível a combinação de esforços no sentido de melhor formar o caráter do estudante e 

desenvolver-lhe as faculdades intelectuais”289. 

  O controle do comportamento e desempenho do aluno leva a pensar que, a 

vigilância não era “privilégio” apenas das mulheres.  À necessidade de controlar a formação 

do indivíduo, através, neste caso, da escola e da família, acrescenta-se a preocupação de 

moldar o aluno nos padrões de comportamento comuns ao extrato social a que pertence, o que 

consistiria nos modos de formação do “sentimento de diferença com relação aos outros”290. 

Isso explica a realização da vigilância tanto na escola, no lar, como também em outros 

espaços, visto que os alunos (homens) circulavam em outros ambientes, além da escola e da 

casa. Vejamos o trecho a seguir: 

 

“Assim tornar-se mais rigorosa a vigilância sobre os alunos no interior do 

estabelecimento. Compete, porém, aos Srs. Paes de família exercerem-na sobre seus 

                                           
289 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 23/04/1915, p. 3. 
290 ALMEIDA e NOGUEIRA, Op. Cit., 2002, p. 11-28. 
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filhos quando fora do Colégio, para que possam eles aproveitar convenientemente o 

esforço dos mestres.”291

 

A vigilância, como se pode perceber, estava em toda parte e sempre alerta, como 

um “poder disciplinar absolutamente indiscreto”292. O bispo, enquanto direção e coordenação 

do Colégio São José, exigia dos pais o controle sobre seus filhos fora do ambiente escolar, 

através de publicação em jornal, demonstrado acima. O Jornal de Ilhéus publicou notícias 

sobre questões internas e íntimas dessa instituição, como pode ser observado ao longo deste 

texto. Apesar do controle que se fazia sobre os alunos, compartilhado entre as famílias e o 

São José, as evidências apontam para uma fragilidade nos padrões de comportamento dessa 

instituição. Não foi registrado nenhum fato de punição para os desvios de comportamento, e 

as notas que lhe eram atribuídas ao comportamento, pareciam depender do seu desempenho 

em Religião. 

Na ocasião do aniversário de D. Manoel de Paiva, período no qual o educandário 

encontrava-se em férias, os 30 alunos que cursavam as séries do Colégio estiveram na missa 

celebrada pelo bispo. Naquela ocasião, um aluno falou em nome dos colegas, num discurso 

que agradecia os benefícios das orientações do bispo nas suas ações e comportamentos. Num 

trecho desse discurso, o aluno mencionou, em nome de todos que:  

 

“Acolhidos á sombra benfazeja de vossa solicitude paternal, sinceramente dispostos 

a ouvir os doces e aprumados conselhos com que sugeris em nossos corações os 

levantados sentimentos do dever, “apraz-nos” confessar-vos que estaremos prontos 

a enfrentar sob o vosso comando, todas as lutas que, porventura, se nos deparem 

nessa admirável conquista do amor, da paz e do progresso religioso social. (...) 

iremos, através dos barrancos que tanto encontramos na existência, seguindo os 

                                           
291 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 16/06/1918, p. 2. 
292 Esse poder disciplinar ao mesmo tempo que é indiscreto, por estar em toda parte e sempre alerta, é também 
segundo Foucault, absolutamente discreto, pois está permanentemente funcionando e em boa parte silencioso. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 148. 
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vossos passos, recebendo os vossos salutares ensinamentos, ouvindo a palavra de 

ordem que é e será sempre o evangelho dos nossos juvenis corações.”293

 

Trata-se de um discurso escrito, publicado também no Jornal de Ilhéus. A notícia 

indica que o aluno Antônio de Brito Vidal, que proferiu o discurso, cursava a 1ª série, mas 

não indica se é do curso Primário ou Secundário. O texto representa a posição do bispo 

enquanto orientador e disciplinador daqueles indivíduos, exaltando a idéia do dever em seguir 

os ensinamentos religiosos por ele transmitidos, para cumprir a conquista de “progresso 

religioso social”. O teor do texto permite pensar a possibilidade de não ter sido ele elaborado 

pelos ou pelo aluno, e, como o curso não está indicado, poderia, o discurso estar em 

desacordo com o nível do aluno.  

No entanto, o bispo D. Manoel teve a função de educar, incitando os alunos e 

aconselhando-os no cumprimento dos deveres, que atendessem às expectativas da sociedade e 

da Igreja. Esses deveres, segundo Bourdieu, quando cumpridos, tendem a ocorrer de forma 

semelhante, porque a postura depende da formação do indivíduo. As pessoas formadas dentro 

de um mesmo processo, de uma mesma disciplina, podendo ser esta desenvolvida numa 

escola, tendem a desempenhar ou partilhar uma homogeneidade, um certo espírito comum. E 

alguns preceitos uma vez aprendidos, são interiorizados, podendo refletir em posicionamentos 

posteriores294.  

As escolas laicas ou confessionais, públicas ou privadas, escolhidas pelas famílias 

de grupos economicamente privilegiados garantiam grande parte da educação das crianças 

que lhes eram confiadas. Transmitiam os saberes essenciais e asseguravam uma educação do 

espírito e do corpo, substituindo a educação propriamente familiar. Era também de sua 

responsabilidade a “inculcação” e a “interiorização” de boas maneiras, da autodisciplina, 

                                           
293 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 30/04/1916, p. 2. 



 136 

tanto do espírito (no caso de um colégio religioso) como do corpo295.  Assim, a escola foi ou é 

a instituição responsável por consolidar os elementos de socialização transmitidos pela 

família e por completar a transmissão do capital cultural, social e simbólico, cuja herança não 

é tão automática quanto a riqueza material296. 

No caso de Ilhéus, considerando a formação e origem social de muitos daqueles 

novos fazendeiros de cacau, a educação dos filhos seria um veículo de prestígio social, pois 

para muitos, esta era a alternativa de formação do capital cultural para toda a família.  Os 

antepassados da família Sá, por exemplo, pertenciam à elite colonial e imperial (estendendo 

seu prestígio até no período republicano) e muitos foram educados em universidades 

européias ocupando cargos de relevo  no governo imperial297.  

No entanto, nem todas as famílias que possuíam filhos no São José possuíam 

educação formal. As famílias que compunham o grupo dos pessoítas298 por exemplo, 

expressavam uma condição modesta e simples (utilizada como estratégia política299) e em 

comparação aos membros da família Sá, era realmente, embora esse grupo não houvesse de 

todo, sido formado por migrantes desfavorecidos economicamente, pois alguns se casaram 

com membros de famílias com posse de bens. Dessa forma, percebe-se que o investimento na 

educação está relacionado ao interesse dos pessoístas em adquirir, através da educação de 

seus filhos e filhas, status e “nobreza”, distinguindo-se socialmente pela cultura, que passaria 

a fazer parte do patrimônio familiar. Esse grupo visava ainda, além da distinção social, à 

manutenção da direção da sociedade e à formação de seus líderes. 

                                                                                                                                    
294 BOURDIEU. Op. Cit., 2002, p. 295-336. 
295 Ver o trabalho de ALMEIDA. Op. Cit., 2002, pois aborda, mesmo que sucintamente, sobre as características 
da educação do Colégio Antônio Vieira, onde se objetivava a educação da mente e do corpo. 
296 BOURDIEU. Op. Cit., 2002. 
297 MAHONY. Op. Cit., 1996 e RIBEIRO, Op. Cit., 2002. 
298 Ver discussão no primeiro capítulo. 
299 MAHONY. Op. Cit., 1996 e RIBEIRO, Op. Cit., 2002. 
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Muitas escolas para crianças dos grupos menos favorecidos eram criadas pelos 

colégios privados católicos. O Colégio Diocesano São José, uma vez fundado para educar os 

meninos das classes abastadas de Ilhéus, mesmo a uma nova parcela enriquecida, portanto 

inserido neste grupo, não possuía uma escola para os meninos que não pudessem pagar as 

suas “pensões”, talvez porque não tivesse havido tempo, devido ao seu curto período de 

funcionamento, ou porque não havia uma grande preocupação em educar os rapazes dos 

grupos menos abastados. 

Os colégios católicos femininos, na sua grande maioria, mantiveram uma escola 

anexa, para as meninas de grupos desfavorecidos.  Havia uma preocupação com a educação 

das mulheres de baixa renda, pois elas poderiam casar-se com um homem de família abastada  

e então teriam que ser esposas cultas, discretas e eficazes para administrar, com muita 

atenção, as relações e a reputação familiar.  No entanto, o contrário praticamente não 

acontecia, pois uma mulher rica praticamente não se casava com um homem pobre. Os 

casamentos entre famílias abastadas eram arranjados pelos pais, ou melhor, pelo pai e, muitas 

vezes eram utilizados como aliança política e econômica300. 

 

Os Professores e os alunos 

 

Os documentos escritos não dão destaque à nomeação dos professores.  Os 

registros trazem a existência de apenas quatro, sendo que dois deles eram religiosos.  O padre 

Severino Ramalho era secretário do bispado e diretor do Colégio Diocesano São José.  Ele 

                                           
300 Sobre a educação das elites e preservação do patrimônio familiar e construção do capital simbólico, ver: 
ALMEIDA e NOGUEIRA. Op. Cit., 2002, LEITE, Míriam L. Moreira (orgs.) A Condição Feminina no Rio de 
Janeiro, Século XIX. Hucitec/EDUSP,Coleção Estudos Históricos, 1993 e MARCÍLIO, Maria Luiza (Orgs.). 
Família, Mulher, Sexualidade e Igreja na História do Brasil. São Paulo, Edições Loyola, 1993; e ainda, sobre a 
evolução da família, COSTA, Ana Alice Alcântara. Op. Cit., Cap. I, p. 19-46, 1998. 
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esteve presente à reunião que discutia a formação da instituição, mas, em fevereiro de 1918, 

“não podendo continuar na diretoria do Colégio Diocesano o ilustrado sacerdote padre 

Severino Ramalho por acúmulo de trabalhos, acaba de ser confiada à direção deste 

estabelecimento de instrução ao Rev.mo. Padre João J. Borges, sacerdote de reconhecidas 

virtudes e competência no magistério.”301  E também o Padre Costa, que exercia funções 

tanto no Bispado, quanto no Colégio, era também professor do Piedade. 

O Dr. Honorato  J. Pereira Maltez, que também lecionava no Colégio da Piedade, 

esteve envolvido na organização do patrimônio do bispado, fazendo parte da comissão para 

arrecadação de recursos como secretário, e o Sr. Júlio Abreu Filho, secretário da delegacia de 

terras302.  Como se vê, o quadro de lentes (como os professores eram denominados), não era 

grande e foi suprido com poucos membros da comunidade civil e religiosa da cidade, embora 

o bispo pretendesse contratar outros professores também da região, como esteve publicado: 

Sabemos que é intenção do Ex.mo. Sr. bispo diocesano, crescendo o numero de alunos, 

convidar distintos intelectuais de nosso meio para lecionarem também matérias desse 

curso303. 

Na nomeação ou escolha dos professores não foi constatada interferência política, 

mas sim, questões de conveniência, já que dois eram membros da Igreja, ligados ao Bispado, 

e os outros dois estiveram envolvidos desde o início com a formação do patrimônio 

diocesano.  No entanto, é possível que os lentes do São José não fossem neutros à política, já 

que todos eles estavam relacionados com o grupo que dirigia politicamente Ilhéus304. Isso nos 

leva a pensar que os professores poderiam compartilhar do pensamento daquele grupo de 

fazendeiros e políticos. 

                                           
301 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 24/02/1918, p. 2. 
302 Nesse período a delegacia de terras tinha como delegado Dr. Henrique Devoto, genro de Antônio Pessoa. 
Ver: MAHONY. Op. Cit., 1996. 
303 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 12/03/1916, p. 3. 
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A caracterização dos professores nos jornais repetia expressões, como: 

competentes e dedicados, sempre envoltos de uma importância e valor. Era próprio da época, 

prestigiar homens cultos, professores, sendo estes socialmente distintos, mesmo que não 

tivessem muitas posses.  Mas, no magistério do Colégio Diocesano São José, foram poucos os 

lentes que por ali passaram, ficando também a dificuldade, pela carência de documentos da 

instituição, em abordar questões relativas às suas graduações ou outras formações. 

Já os alunos do São José foram identificados através das listas de notas e 

disciplinas das séries existentes entre os anos de 1916 e 1919.  Não foram encontrados 

documentos ou dados individuais dos alunos. No entanto, o sobrenome de família, tomado 

como um indicador, permitiu caracterizar parte da profissão dos pais e, dessa forma, a 

clientela do Colégio. Os alunos pertenciam, boa parte deles, às famílias de fazendeiros, alguns 

enriquecidos naquele período, pertencentes ao grupo político pessoísta. Tal fato assemelhava 

a clientela do São José à do Colégio N. S. da Piedade.   

Foram identificadas famílias que tinham filhas no Piedade e filhos no São José.  

Entretanto, nem todos os alunos tinham pai fazendeiro; alguns eram filhos de comerciantes, 

de advogados e até administradores das fazendas, aqueles que formavam a entourage305 

econômica, política e social de uma fazenda, ao qual foi permitido o enriquecimento sócio-

cultural devido à produção do cacau. As famílias mais antigas e “tradicionais” de Ilhéus 

daquele período enviavam seus filhos para colégios em Salvador e para o Rio de Janeiro.  

Entretanto, foram identificados também, filhos da família Sá, estudando nos cursos primários 

e secundários do São José. 

                                                                                                                                    
304 MAHONY. Op. Cit., 1996. 
305 Uma expressão inglesa que significa um grupo de seguidores de uma pessoa com poder político, econômico e 
social. Ver: NOSELLA e BUFFA. Op. Cit.,1996, quando apontam questão semelhante na Região de São Carlos 
em São Paulo nesse mesmo período. 
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Já no Colégio da Piedade, a presença das famílias, tanto dos novos, quanto dos 

“tradicionais” fazendeiros, é mais variada. A justificativa sustenta-se na questão da formação 

educacional dos gêneros, já que para os homens era comum sair para estudar em outras 

cidades, afastando-se da família, reforçando a formação masculina na ligação com o público. 

Isso fazia com que, simbolicamente, houvesse a quebra definitiva do “cordão umbilical” com 

o lar, enquanto que, para a menina, era conveniente estudar ali mesmo no Piedade, onde o 

contato com a família seria mais constante.  

 

O Destino do Colégio Diocesano São José 

 

O Colégio Diocesano São José, entre os anos de 1916 e 1919, compreendeu as 

três séries do Primário e apenas a 1ª série do curso Secundário. As fontes são escassas, e as 

existentes são relativas aos anos entre 1915 e 1919.  Após essa data, as referências apontam 

para uma outra instituição, ligada, de uma certa, forma ao Colégio São José.  Em anotações do 

Livro de Tombo da Diocese de Ilhéus de 1947, há uma indicação de uma outra escola, o 

Colégio Diocesano Dom Eduardo, que recebeu esse nome em homenagem ao segundo bispo 

de Ilhéus, D. Frei Eduardo José Herberhold.   

O bispo D. Eduardo chegou a Ilhéus, no dia 22 de março de 1931 e sua gestão 

caracterizou-se pelo movimento missionário na sede e interior da diocese. Durante o seu 

período de atuação, escreveu duas cartas pastorais; criou as paróquias de Itajuípe e Ibicaraí;  

trouxe os padres franciscanos, da ordem religiosa de São Francisco para Ilhéus, que 

trabalharam nas paróquias de Itajuípe e Caravelas; e ainda fundou a Associação de Santa 

Isabel das Senhoras de Caridade. Continuou as obras da catedral iniciadas por D. Manoel A. 

de Paiva e doou para as Ursulinas o terreno e o prédio do Palácio Episcopal, sendo fundada 
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ali a Escola Santa Ângela para as crianças pobres. D. Eduardo faleceu em 24 de julho de 1939 

e está sepultado na catedral da cidade306. 

O Colégio Diocesano D. Eduardo, instituição que é criada pelo segundo bispo de 

Ilhéus, possivelmente em decorrência do não-desenvolvimento do Colégio São José,  

funcionou no mesmo local desse último. No ano de 1947, saiu de suas instalações e passou a 

ser administrado por uma diretoria composta por leigos, ou não-religiosos. Mesmo assim, ele 

continuou a ser um colégio privado, tendo pertencido, a partir daí, a muitos e diferentes 

proprietários.  Sua administração inicial esteve a cargo da Diocese de Ilhéus, no ministério do 

bispo D. Eduardo, sob condições semelhantes à criação do Colégio São José.  No entanto, 

escapa do objetivo deste trabalho explicar a trajetória dessa outra instituição, que foi criada 

depois do Colégio Diocesano São José, e, provavelmente com intenção de continuar o 

trabalho realizado nessa instituição, mas lembrá-lo foi de responsabilidade das fontes, pois o 

apontaram, dada à relação que se estabeleceu entre essas duas instituições. 

“A criação de um grande colégio, onde os pais de família possam internar seus 

filhos, certos de que sem precisar separar-se dele (...)”307, foi um dos argumentos para a 

criação do Colégio Diocesano São José. Essa seria a possibilidade de educação da juventude 

masculina, sem que precisasse se afastar dos pais, podendo continuar ali mesmo na cidade de 

Ilhéus.  E já apontadas algumas justificativas, inaugurou-se o Colégio, com as suas 

determinadas séries, o alunado e o quadro de professores já demonstrados.  O São José 

funcionou durante pouco mais de três anos, e a sua não-evolução e desenvolvimento não 

foram publicadas pelos jornais, inclusive pouco recordados pela lembrança popular, pois não 

houve crescimento do número de alunos, de registros de contratação de novos professores, 

                                           
306 Diocese de Ilhéus - 90 anos de História - 1913-2003. Ilhéus: Paulus Editora, 2003. 
307 JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 17/10/1915, p. 2. 
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nem da continuidade das 2ª e 3ª séries do curso secundário.  A seguir, uma tabela com o 

número de alunos referentes aos anos de 1916 e 1917: 

 

Quadro IV 

 Alunos matriculados nos anos de 1916 e 1917 

40   

34 

30 30  

20   

10   

0   

 1916 1917 

   Fonte: JORNAL DE ILHÉUS, ed.: 17/10/1915, p. 2. 

 

Com base nos aspectos já discutidos, qual foi a tendência e o destino desta 

instituição escolar?  E quais foram os motivos para tal rumo? O que não permitiu que o 

Colégio São José crescesse como o Colégio N. S. da Piedade, dadas às semelhantes condições 

nas quais foram criados? Questões econômicas ou sociais das famílias ou outros motivos 

ligados à mentalidade da sociedade da época com relação à educação masculina?  

Uma situação comum naquele período, esperada e até desejada, senão natural, era 

que os filhos homens se afastassem do lar para estudar, e quando retornassem, a família os 

recebia com contentamento e orgulho308. A estagnação das atividades do Colégio Diocesano 

São José deveu-se também ao fato de que muitos rapazes da cidade saíram para estudar em 

colégios na capital do Estado. Não foi possível verificar a presença, em muitos colégios de 

Salvador, no período em estudo, de alunos de Ilhéus ou outras cidades do sul da Bahia, mas, 

como o Jornal de Ilhéus chegou a noticiar alunos que retornavam à cidade e dentre eles, 

                                           
308 Ver abordagem em: NOSELLA, e BUFFA. Op. Cit., 1996. 
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alguns oriundos do Colégio Antônio Vieira, a consulta aos documentos desta instituição para 

ilustrar um dos motivos da cessação das atividades do São José, pareceu pertinente. 

O Colégio Antônio Vieira em Salvador foi um dos que recebeu muitos alunos de 

Ilhéus. Fundado em 1911, sua educação baseou-se na organização e atividade docente da 

Companhia de Jesus, sendo dirigido aos segmentos sociais economicamente privilegiados e 

específico à juventude masculina. E, como os colégios desse perfil, também mantinha escola 

de primeiras letras e de catecismo para as crianças de baixa renda.  Nele, os alunos também 

se classificavam em internos, semi-internos e externos.  Entre os alunos internos, estavam os 

que vinham do interior da Bahia e, entre eles, os do sul cacaueiro.  Vejamos os quadros a 

seguir:  

 

 

Quadro V 

Origem geográfica dos alunos internos do CAV, 
1917-1930 

Regiões                                                                                      Anos 

 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1928 1929 1930 

Metropolitana de 
Salvador 

10 21 20 17 14 35 48 48 48 45 29 

Recôncavo  22 12 21 18 24 28 30 27 21 26 21 

Nordeste da Bahia 5 1 2 3 1 5 3 4 5 3 4 

Sul Cacaueiro 15 24 25 21 30 26 25 33 19 15 12 

Chapada 
Diamantina 

2 5 10 5 7 8 6 9 10 13 9 

São Francisco 3 2 2 2 3 4 5 7 13 10 7 

Centro-Oeste 3 2  3  1 3 11 7 9 12 

Outros municípios 
(n/identificados) 

3 4    1 3 11 8 3 1 

Outros Estados 19 12 14 16 15 30 41 45 38 41 32 

Total 82 83 94 85 94 138 164 195 169 165 127 

Fonte: ALMEIDA, Stela Borges de. Negativos em vidro: coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira, 1920-
1930. Salvador: EDUFBA, 2002, p. 116. 
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O quadro demonstra um número alto relativo aos alunos do Sul Cacaueiro, 

considerando que somavam uma boa quantidade em relação aos alunos da região 

Metropolitana de Salvador, do Recôncavo e dos outros Estados. Os anos de 1920 e 1923 

apresentam mais alunos da região sul da Bahia do que das cidades próximas da capital do 

Estado.  Evidente que a região do Sul Cacaueiro compreendia vários municípios, os quais se 

fizeram representar com a participação dos meninos de suas famílias nessa instituição escolar. 

O quadro VI a seguir demonstra tal situação: 

 

 

 

 

 

Quadro VI 

Origem geográfica dos alunos internos do CAV, 1917-1930 
Bahia: região Sul Cacaueiro 

Regiões                                                                                      Anos 

 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1928 1929 1930 

Água Preta           1 

Alcobaça     2 3 3 2    

Belmonte 1      1 1 1   

Boipeba       1 1    

Caravelas    1  2  1    

Canavieiras 1 1 3 4 6 4 2 1 2 4 2 

Ilhéus 8 14 15 4 6 4 2 1 2 4 2 

Itabuna 3 8 5 5 5 7 5 12 8 8 6 

Una    3 5  3 5 2   

Valença   1 1 2 2 2 1 1 1 2 

Viçosa  

(Nova Viçosa)  

1           

Rio de Contas 1 1 2 3 3 4 2 2 1 1 2 

Total 15 24 26 21 30 26 25 33 19 15 13 

Fonte: ALMEIDA, Stela Borges de. Negativos em vidro: coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira, 1920-
1930. Salvador: EDUFBA, 2002, p. 118. 
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Como se pode observar, Canavieiras, Ilhéus e Itabuna foram as cidades que, com 

maior freqüência enviaram seus filhos para o Colégio Antônio Vieira, havendo uma elevação 

no seu número, a partir da década de 1920, o que pode ser explicado pelo fechamento do 

Colégio Diocesano São José em Ilhéus. Porém, mesmo antes dessa data, havia a presença 

maciça de alunos dessas mesmas cidades neste colégio, e em maior número, vindos de Ilhéus. 

Em 1917, por exemplo, em pleno funcionamento do Colégio São José, a cidade chegou a 

enviar oito alunos para aquela instituição. 

A presença marcante de alunos no Colégio Antônio Vieira, oriundos de Ilhéus e 

de outras cidades do sul da Bahia, melhor pode ser analisada nos anuários, com as listas dos 

alunos internos dessa instituição.  Essas listas trazem os nomes dos alunos, a data de 

nascimento, o nome de alguns pais e ou responsáveis, sua série e onde residiam.  Os quadros 

VII e VIII, a seguir: 

 

Quadro VII 

Alguns alunos do Sul da Bahia  
estudantes do Colégio Antônio Vieira de 1917 

 

Série Alunos Internos Endereço Data de 
Nascimento 

2º C Valdomiro José de Faria Castelo Novo, Ilhéus 31/07/1902 
 

1º A Acir Alves Leite Itabuna, Estado da Bahia 04/07/1906 
 

1º C Durvaltércio Hohlenveger d’El-Rei Castelo Novo, Ilhéus 11/05/1906 
 

2º C João Teodoro de Faria Castelo Novo, Ilhéus 08/02/1904 
 

1º C Diógenes José de Faria Castelo Novo, Ilhéus   /   /1905 
 

1º C Aziz Maron - pai: Elias Maron Itabuna 01/03/1909 
 

1º C Vítor Maron - Pai: Elias Maron Itabuna 11/10/1910 
 

2º C  Pedro Gaston Lavigne Sobrinho Castelo Novo, Ilhéus 14/08/1904 
 

4º A João Kfoury R. J. J. Seabra, 1, Itabuna 26/03/1900 
 

3º C João Pinheiro Brasil Canavieiras, E. da Bahia  
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Fonte: ANUÁRIO DO COLÉGIO ANTÔNIO VIEIRA. Bahia. Oficinas da “Duas Américas”, 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro VIII 

Alunos do Sul Cacaueiro estudantes do Colégio Antônio Vieira de 1921 

Série Alunos Internos Pais  Endereço Data de 
Nascimento 

2º A Lauro Vieira de Sá Dr. Júlio de Sá Ilhéus 04/07/1908 
 

1º A Félix Cardoso do 
Vale 

Cel. Henrique Cardoso 
e Silva 

Fazenda Retiro, Ilhéus 24/04/1908 

2º A José Mangieri Franscisco Mangieri Canavieiras 27/07/1906 
 

1º C Henri Maron Adolfo Maron Itabuna 05/03/1913 
 

1º C Paulo Loureiro 
Peltier 

Dr. Anísio Sabino 
Loureiro 

Canavieiras 24/01/1908 

1º A Lino Cardoso do 
Vale 

Cel. Henrique Cardoso 
e Silva 

Fazenda Retiro, Ilhéus 01/05/1909 

2º C Gumercindo 
Berbert Tavares 

Cel. Manuel Misael da 
Silva Tavares 

Ilhéus 04/09/1908 

2º C  José Berbert 
Tavares 

Cel. Manuel Misael da 
Silva Tavares 

Ilhéus  

1º C Oscar B. Tavares Cel. Manuel Misael da 
Silva Tavares 

Ilhéus 13/11/1912 

1º A Armando Brandão 
Pinto 

Cel. Aureliano 
Brandão 

Rua de D. Pedro II, Ilhéus 13/05/1908 

1º C  Caio Peltier 
Loureiro 

Dr. Anísio Sabino 
Loureiro 

Canavieiras 03/03/1910 

2º C Afonso Maron Elias Maron Itabuna 22/07/1911 
 

2º A Almir Brandão 
Pinto 

Cel. Aureliano 
Brandão 

Rua D. Pedro II, Ilhéus 06/06/1909 

2º A Pedro Ramos de 
Araújo 

Cel. Domingos Ramos 
de Araújo 

Ilhéus 09/11/1907 

1º A  Arlindo Lavigne de Cel. Antônio Lavigne Ilhéus 29/08/1907 
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Lemos de Lemos  
Fonte: ANUÁRIO DO COLÉGIO ANTÔNIO VIEIRA. Bahia. Oficinas da “Duas Américas”, 1921. 

 

Mesmo com a existência do Colégio Diocesano São José, as famílias enviavam 

seus filhos para outros colégios de Salvador e, possivelmente para o Rio de Janeiro. No ano 

de 1921, foram identificados dois ex. alunos do São José, entre os alunos do Antônio Vieira: 

Félix Cardoso do Vale e Lino Cardoso do Vale, irmãos, destacados no quadro VIII acima e 

cursando o 1º ano do Secundário.  No ano de 1918, o primeiro cursava a  2ª série do curso 

primário  (quadro III) e o segundo cursava a 1ª série do mesmo curso (quadro II) no Colégio 

São José. 

Quadro IX 

Alunos do Sul Cacaueiro estudantes do Colégio Antônio Vieira de 1922. 

Série Alunos Internos Pais  Endereço Data de 
Nascimento 

3º Lauro Vieira de Sá Dr. Júlio de Sá Ilhéus 04/07/1908 
 

1º A Lino Cardoso do 
Vale 

Cel. Henrique Cardoso 
e Silva 

Fazenda Retiro, Ilhéus 01/05/1909 

  Arlindo Lavigne de 
Lemos 

Cel. Antônio Lavigne 
de Lemos  

Ilhéus 29/08/1907 

2º C Afonso Maron Elias Maron Itabuna 22/07/1911 
 

2º A Aziz Maron Elias Maron Itabuna 05/03/1913 
 

1º A  Vítor Maron Elias Maron Itabuna 11/10/1910 
 

1º C Frederico Maron Elias Maron Itabuna 15/11/1913 
 

Fonte: ANUÁRIO DO COLÉGIO ANTÔNIO VIEIRA. Bahia. Oficinas da “Duas Américas”, 1922. 

  

O São José foi fundado para atender a uma clientela, que terminou por migrar 

rumo a outros colégios, como o Colégio Antônio Vieira, onde o número de alunos do sul da 

Bahia crescia com os anos. Considerei importante trazer esses dados relativos ao Antônio 

Vieira, buscando tornar visível causas para o não-crescimento do São José. Este, de acordo 
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com as condições de sua criação e fundação, seria a “menina do olhos” de D. Manoel, o 

primeiro bispo. No entanto, construiu uma história efêmera em Ilhéus. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A educação religiosa em Ilhéus aproximava a Igreja Católica das classes abastadas, 

pois os seus filhos e filhas, eram o seu público alvo. Além de manter relações com as 

oligarquias, era importante para a Igreja que o indivíduo aceitasse a religião católica, por isso 

forneceu às famílias abastadas de Ilhéus um instrumento, que, para muitas delas, significaria 

status: a educação de seus filhos e filhas. Dessa forma, a Igreja e os fazendeiros de cacau 

foram os protagonistas na criação do Colégio Nossa Senhora da Piedade e do Colégio 

Diocesano São José. 

A educação ali ministrada, considerando o teor das suas disciplinas, suas atividades e 

métodos, traduziu as pretensões formadoras destas instituições escolares - a formação das 

filhas e filhos dos grupos socialmente privilegiados daquela sociedade, através do requinte e 

dos valores requeridos àquele grupo. Uma educação rígida e fechada em determinados 

valores, com regras de convivência, posições e interesses relacionados ao extrato social 

abastado, foi a que escolas católicas protegeram e defenderam. Uma educação que diminuiu a 

possibilidade de convivência com o outro, com o diferente, com outros modos, com outras 

pessoas, e outros costumes. 

E, para além do contexto social, havia a preocupação na construção das diferenças de 

gênero, uma educação baseada na moral católica, que se constituía desigual na formação do 

homem e da mulher. A criação das duas escolas, uma para as meninas e outra para os 
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meninos, formou de maneira diferente suas características sócio-psicológicas. A educação aí 

foi fator importante desse processo, atraindo para diferentes atividades e realizações cada 

gênero.  

O desenvolvimento das duas escolas tomou rumos diferentes.  O Colégio Nossa 

Senhora da Piedade crescia em número de alunas a cada ano, pois apareceu em boa hora a 

construção de uma escola daquele porte, para as moças das famílias abastadas de Ilhéus e das 

cidades do sul da Bahia.  Algumas poucas alunas de Ilhéus, que saíam para estudar nas 

Mercês em Salvador e em outros colégios fora do Estado, agora tinham o Piedade e não 

precisariam mais ficar longe da sua família. O Colégio da Piedade foi privilegiado pela 

exclusividade em Ilhéus no período da Primeira República, por ser um colégio católico, 

privado e dirigido por freiras da ordem ursulina, que nasceu destinada à educação e, nesse 

período, já era conhecida no Brasil e na Bahia, graças ao estabelecimento de uma ampla rede 

com seus colégios criados e instalados no Brasil. 

O Colégio Diocesano São José já não compôs história semelhante à do Piedade e, 

mesmo sendo um colégio católico, o que o diferenciava das outras escolas privadas em Ilhéus, 

não se desenvolveu. Diante da ausência de justificativas para a não-continuidade de suas 

atividades nas fontes, uma das apontadas aqui foi a saída dos meninos de Ilhéus para 

estudarem em colégios de outras cidades ou outros Estados. Os meninos, filhos de famílias 

das camadas sociais mais abastadas, costumavam sair para estudar fora da cidade, longe de 

casa, acostumando-se com um mundo “público”, diferente do ambiente doméstico. Assim, 

muitos dos filhos da classe mais  favorecida de Ilhéus saíram para estudar em Salvador ou no 

Rio de Janeiro.  

Muitos outros fatores contribuíram para o encerramento das atividades do São José, 

mesmo o colégio estando sob a direção do primeiro bispo de Ilhéus. O Colégio não possuía 
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um regulamento, no qual constassem princípios morais e pedagógicos claros à formação 

daquela classe. A sua diretoria acontecia na secretaria do bispado, ou seja, os limites entre os 

assuntos da escola e os da diocese eram muito pequenos; não havia critérios definidos para o 

ingresso do aluno, no qual fosse pré-estabelecida a exigência de determinados valores, além 

da evidente ausência de um objetivo específico ou meta da instituição na formação de seus 

alunos. Fatores como esses podem não ter sustentado sua credibilidade em meio àquele grupo. 

No entanto, apesar de ter deixado poucos vestígios sobre sua história, a determinação e 

obstinação em sua criação e a relação estabelecida com o Piedade marcaram a existência do 

São José. 

O Colégio Nossa Senhora da Piedade cresceu e tornou-se um ícone na educação 

ilheense, formou muitas professoras, mães de família. Como afirmou uma ex-aluna da escola, 

numa entrevista, o mais importante para a mulher (daquele grupo) era que tivesse “um anel de 

noivado e outro de formatura”. Em entrevista a Sá Barreto, ele falou sobre as freiras 

francesas e os objetivos da educação trazida através do Piedade, utilizando as palavras de 

João Mangabeira: “educar as mulheres, as mães, formar mães de família nesta terra 

bravia!”309. Há registros, no entanto, de algumas alunas que optaram por seguir a ida 

religiosa310, raros identificados nesse período. 

Era muito importante um casamento bem sucedido; os pais, na maioria das vezes, 

escolhiam para os filhos os pares, de acordo com seus interesses políticos, sociais e 

econômicos. Mas às mulheres exigia-se uma ilustração, e a educação do Piedade foi capaz de 

nutri-la com seus ensinamentos e processos pedagógicos. O magistério foi entendido como 

uma extensão das atividades femininas da época e encarado como única opção essencialmente 

                                           
309 Entrevista com Sá Barreto, Ilhéus, 04/11/1999, 75 anos.  
310 Pensar as trajetórias seguidas pelas alunas do Piedade, foi um aspecto que ultrapassou os objetivos desta 
análise. Mas se constitui numa pesquisa possível. 
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feminina e plenamente aceita pela sociedade, devido às lições sobre a vida doméstica e 

materna. 

A formatura ou a conclusão do Curso Normal deu a muitas mulheres em Ilhéus a 

possibilidade de se engajarem no mercado de trabalho, enquanto algumas delas passaram a 

ministrar aulas no próprio Piedade, outras chegaram a trabalhar nos colégios e ginásios da 

rede municipal de Ilhéus e  cidades próximas. A educação da mulher, pensada para as 

mulheres das “elites brasileiras” e fornecida por escolas católicas, valorizou o ensino da moral 

e da religião , exigindo da mulher um comportamento irrepreensível como dona de casa e mãe 

da família. No entanto, essa educação começou a modificar toda uma condição feminina. A 

possibilidade de participar de outros espaços além do lar, da família ou da Igreja, forneceu à 

mulher a oportunidade de conquistar outros lugares na sociedade, e a escola foi um ponto de 

partida, independentemente do teor de sua educação. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO I 

“Vigários, sacerdotes, clérigos e seculares dos muitos que estavam presentes  
no auto de posse de D. Manoel Antônio de Paiva para o Bispado de Ilhéus”. 

 
JORNAL DE ILHÉUS, 15 de Agosto de 1915. 

 
“E para que tudo assim conste mandou-se lavrar o presente auto em que assinaram s. 

Ex.a. Rev.ma, vigários, sacerdotes, clérigos e seculares dos muitos que presentes estavam. E 
eu padre José Bethânio de Gouveia Nobrega, secretario interino do Ex.mo. e Rev.mo. Sr. 
bispo e escrevi e assinei. (Assinados):  

 
- D. Manoel Antônio de Paiva, Bispo de Ilhéus. 
- Vigário José Evaristo de Góes Bittencourt, 
- Padre Justino José de Sant’Anna, vigário de Canavieiras, 
- Padre Altino Freyre do Espirito Santo, vigário de Belmonte, 
- Monsenhor Moisés Gonçalves do Couto, vig. de São José de Itabuna, por si e pelo 
- Padre João Ramos, vigário de Marahú, 
- Padre Eutychio, vig. de Taperoá, 
- Padre Antônio Francisco de Hora, vig. de Santarém e Nova Boipeba, 
- Cônego Bemvindo Cândido Teixeira, vig. de Caravelas, 
- Frei Inocêncio de Apiro, Miss. Apost. Capuchinho, 
- Padre José Bethânio de Gouveia Nobreza, secretario interino do bispado, 
- pelo Padre Badaró, Monsenhor Moisés, 
- Diácono Pedro Francisco de Oliveira Cardoso, 
- Júlio José de Brito, vice-presidente da comissão, 
- Manoel Misael da Silva Tavares, 
- J. de Salles Muniz, 
- Domingos Adami da Sá,  
- Ramiro Ildefonso de Araújo Castro, 
- Astor Pessoa da Costa e Silva, representando o coronel Antônio Pessoa da Costa e Silva, 
- Dr. Manoel Carlos Devoto, representando o Ex.mo. Sr. Dr. Governador do Estado (...) 
- Dr. Domingos Adami, representando o Ex.mo. Sr. cons. Presidente do Tribunal Superior de 
Justiça, 
- Domingos Fernandes da Silva, 
- Henrique Kruschewsky, - Eustaquio de Souza Bastos, - Virgílio Calazans de Amorim, 
Francisco Manoel de Andrade, Conselheiros Municipais, 
- Henrique Cancio, diretor secretario d’A Tarde, 
- Artur Afonso de Carvalho, por seu intendente, representando o município de Itabuna. 
- Alferes Anísio Pinheiro Sampaio, representando o Dr. Chefe de policia, 
- Durval Olivieri, 
- Innocencio Cezimbra, diretor do Diário da Manha, 
- Joaquim Wanderley de Araújo Pinheiro, pelo Diário de Noticias da Bahia. 
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- Joaquim Lopes Filho, rep. O Diário da Manhã, 
- Laudelino Pimentel, rep. o Jornal de Ilhéus, 
- Augusto Caldas, 
- Antônio Pessoa da Costa e Silva Júnior, 
- Alfredo Navarro de Amorim 
- José Ernesto da Silva, pel’A Cidade.” 

 
 
 

ANEXO II 
 

PATRIMÔNIO DA DIOCESE CONTIDO NA CIRCULAR DE DESPEDIDA  
DO PRIMEIRO BISPO DE ILHÉUS 

 

 

PATRIMONIO DA DIOCESE 
 
O prédio em que tenho residido, no qual fiz muitas reformas de adaptação, 

melhorando-o consideravelmente; o palácio episcopal, não inaugurado; a Colônia Agrícola de 
S. José; o sobrado n. 23, Rua Conselheiro Saraiva, e a casa que lhe fica nos fundos, com 
frente para a rua Geral Câmara; os terrenos deixados em testamento pelo Comendador José 
das Neves César Brasil e doados por sua esposa d. Adelaide Schaun Brasil. 

 
CATHEDRAL PROJECTADA 
 
Para a construção da Catedral obtive a quantia de R$73:715$600, que foi distribuída 

do modo seguinte: 
• Escritura de compra de casa de d. Áurea Alves Brandão 38:000$000 e despesas 

140$000; 
• Escritura de compra da casa dos herdeiros da viuva Lafene 25:000$000 e despesas 

1:5000$009 
• Escritura da casa do Sr. Benigno Alves de Souza 6:000$000 e despesas 640$000; 
• despesas com demolição e trabalhos de transporte 346$700. 
• Resta em caderneta do Banco do Brasil a quantia de R$. 2:088$900 
 

Ilhéus, 30 de Setembro de 1929. 
Dom Manoel Paiva. 
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ANEXO III 

Para a construção da Capela de N. S. da Piedade 
 

Lista de donativos a cargo de d. Augusta Menezes: 
Lindaura Brandão    100$ 
Amélia Tavares Amado     50$ 
Thereza Oliveira      50$ 
Josepha Rodrigues Sant’Anna    50$ 
Octaviao Povoas      50$ 
José Nunes Filho      50$ 
Cordolina Loup      50$ 
Elvira Reis Moreira      50$ 
Risoleta Souza Oliveira     50$ 
A. Rebouças       10$ 
Dr. Carlos Cavalcante      10$ 
Alice Santos de Andrade     10$ 
Salomão Dantas      20$ 
Diva Moraes       50$ 
Dr. Alexandrino C. de Almeida     5$ 
Carlos Maron       50$ 
Antônio Benevides      10$ 
Maria da Luz Silva      20$ 
Ramiro Nunes Filho      10$ 
Uma devota       10$ 
Odilia Maria Fernandes     20$ 
Total      715$ 
 
Lista de donativos a cargo de d. Maria Gentil Botelho: 
S. Gondim       20$ 
R. M. Sobral        20$ 
Clineu Barretto      20$ 
Daniel Viana & Irmão     10$ 
C. Mozard         5$ 
Um devoto         5$ 
V. Lima       50$ 
Adocival Alves      50$ 
Francisco       50$ 
João Ferreira Filho      50$ 
Cyro Mendes       50$ 
I. Viana        2$     
Viuva Saraiva           5$ 
Augusto Afonso de Carvalho      5$ 
Machado & Cia       5$ 
Octavio Moreno       5$ 
Antônio da Silva Botelho   12$500 
Hélio e Hermano Braem   10$500 
Total       150$000 
 
CORREIO DE ILHÉUS, Quinta-feira, 4 de Abril de 1929. 
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ANEXO IV 
 

Discursos proferidos no dia da primeira formatura. 

Jornal O Comércio, ed.: 21/11/1923, p.1 e2. 
Jornal O Monitor, ed.: 29/11/1923, p. 1-4. 

DISCURSO DA ORADORA DA TURMA, DIVA MARQUES. 

“Ex.mo. Sr. D. Manoel de Paiva; nossa mui querida madre Priora; idolatrada 
Vice-Priora; ilustres professores; Ex.as. Senhoras; meus senhores; gentis coleguinhas: 

Mui árdua, é para mim, a incumbência que, por gentileza, as minhas colegas 
confiaram à minha responsabilidade.   

Fugir a tão honroso quão distinto convite, foi mister que escapou aos meus poucos 
merecimentos de amiguinha obediente e sincera. 

E, quando me dei voluntariosa, já me achava comprometida diante delas, tal o seu 
poder de fascinação, obrigando-me a lhes ser a intérprete onde a minha voz, o meu raciocínio, 
o meu apoucado saber, quase ou nada podiam traduzir do intenso júbilo que lhes assomava às 
frontes inocentes e primaveris. 

Isto porque, elas sentiam o que eu também sentia: a sede, o delírio de conquistar o 
galardão que, por vossa mercê, nos é dado de realizar. 

Se assim vos falo, é que tenho de ciência própria o vosso concurso direto e 
imediato, porque, de outra forma, não nos seria fácil a ascensão gloriosa que experimentou 
agora.   

Senão vejamos: S. Ex.a. Rev.da. o bispo, alma grande e generosa que dirige os 
destinos da nossa diocese, pensou como os abnegados na instrução dos filhos desta região e 
procurou, nos meios ao seu alcance, dotar-nos com o instituto que hoje dá os seus primeiros 
frutos.   

Madre priora, a quem coube a tarefa ingênita da organização angular da nossa 
Escola, ela que tem sido a mestra cuidadosa e a diretora solicita, mãe nos carinhos, mestra na 
dedicação, a ela a melhor parte do nosso afeto, a ela a maior parte do nosso reconhecimento. 

Madre Vice-Priora, a personificação da gentileza, a bondade inata, os nossos 
respeitos, são sempre pequeninos. 

À congregação desta casa, composta de espíritos lúcidos, trabalhados nos sãos 
princípios, apóstolos do Bem, conscientes da espinhosa missão de educadores, votamos os 
nossos mais sinceros agradecimentos. 

E, favores não fazemos neste preito de homenagem. 

Os dedicados e esforçados mestres Dr. Honorato Maltez, Dr. Castelo Branco, Dr. 
Epaminondas Castro, padre André Costa, Dr. Soares Lopes, Dr. Mario Pessoa, madre Maria 
do Menino Jesus, madre S. Paulo e madre Sacré Coeur, têm os seus nomes indelevelmente 
gravados em nossos corações. 

Estes e todos os outros que vêm contribuindo para a formação do nosso futuro, da 
nossa educação.  
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Porque é difícil, dificílima a carreira que abraçamos, colando o grau de alunas-
mestras. 

A missão da educadora da infância, bem o sabeis, requer sutilezas, finuras quase 
que superiores às forças da inexperiente mocidade. 

Mas, por isso mesmo, maior deve ser o ânimo, luta de ideais que se devem 
realizar em prol da pátria e da religião. 

É o nosso querido Brasil a presa infeliz do analfabetismo. 

As estatísticas oficiais ainda registram, para vergonha nossa, uma desoladora 
percentagem de irmãos que não sabem ler. 

À luz da civilização não conseguiu penetrar por todos os âmbitos do nosso imenso 
território, tirando da obscuridade lamentável, espíritos que vivem à mercê do destino, sem 
guias, e que são capazes de convenientemente lapidadas, prestar auxílio forte, poderoso à 
humanidade. 

Os povos másculos da antiga e da moderna História têm os pedestais, os alicerces 
das suas grandezas na educação das camadas populares, metodicamente ensinadas para a 
consecução do seu desideratum. 

E nós que somos grandes, magnificamente dotados de uma natureza exuberante e 
prodigiosa, talhados para as conquistas enobrecedoras, assinalados com o símbolo de Deus 
pelo Cruzeiro do Sul, devemos cuidar com desvelado afan da cultura do nosso povo, para 
sermos dignos das liberalidades que nos concedeu o Supremo Criador de todas as coisas. 

Seguindo as pegadas do vale bahiano o imortal Castro Alves que pedia “livros, 
livros às mancheias” “para o povo pensar” vimos dar o nosso concurso de mentores 
encarregados de difundir o princípio de instrução como intermediárias entre o livro e o 
ignorante. 

O professorado constitui a classe dos trabalhadores anônimos e representa a 
argamassa principal do edifício monumento das gerações cultas. 

Ensinar é mister sacratíssimo; e, eis porque nós vos rendemos, oh! Mestres 
amigos, as homenagens da nossa gratidão nesta hora. 

É que viemos de aprender, sempre felizes os vossos conselhos e sábios 
ensinamentos; por isso mesmo que nutrimos a fé de sermos continuadoras das vossas mais 
alentadas esperanças. 

Jamais desmentiremos, mestres queridos, as vossas tradições de respeito e amor 
ao trabalho. 

Que as nossas coleguinhas, aquelas que aqui ficam, recebendo o influxo 
proveitosíssimo das nossas diretoras, as vossas lições, saibam compreender a necessidade de 
cooperar pelo engrandecimento desta Ilhéus grandiosa, que neste instante dá um exemplo de 
mais vivido e entranhado amor pátrio. 

Colegas, que o dia de hoje, o iniciador das nossas vitórias na luta ingente e 
trabalhosa da difusão da luz aos que carecem de instrução, seja o mais forte incentivo para os 
vossos dias futuros. 

E vós Ex.as. Sr.as. Drs. Senhores, que assistis a esta solenidade, recebei os nossos 
agradecimentos e os testemunhos da nossa mais imperecível gratidão.” 

DISCURSO DO PARANINFO DA TURMA, O PROFESSOR HONORATO MALTEZ 
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“As Madres Ursulinas são espíritos inteligentes, trabalhadoras e infatigáveis, que 
do mundo nada mais querem senão a felicidade e a certeza de que praticam o bem, instruindo 
e ensinando o amor à Pátria. 

Os movimentos atordoados da cidade com seus palácios suntuosos, com suas 
pedrarias de alto preço, seus ornatos, seus luxos desbragados e nababescos, suas fábricas 
gigantescas escurecendo a limpidez dos céus de nuvens de fumaça com os barulhos infernais 
de suas máquinas, com suas tulipas, seus jacintos, seus parques adoráveis, deixando os luxos 
das cidades, as pompas, as posições, o ouro, a platins, as sedas, veludos, carmins e tantas 
mentiras outras, certas de que tudo é falso e efêmero trocaram pelo hábito negro sem atavios, 
que mal lhes deixa ver o semblante, para neles guardarem a pureza angélica e imaculada de 
suas almas puríssimas, da alvura do arminho e da singeleza da neve.   

Que mulheres stolcas são estas que deixaram a doçura, a convivência inigualável 
da família, aurora de benção e de luz, para castigando-se renunciarem-se ao sacrifício em vida 
e em mocidade quando a força da razão, vital e brincalhona, se desabrocha como a rosa? 

Ah, são predestinadas, que conhecem que na humanidade tudo morre, exceto as 
boas ações, o bem, a caridade, o sacrifício pelas causas nobres; e até morre a própria beleza! 

Tem morrido rainha, arquimilionários pródigos, enfatuados e fidalgos arrogantes e 
estroinas, cujas vidas inúteis desaparecem para a sociedade numa indiferença ao extremo e 
sem a mínima semente boa.  Não morreram, porém, S. Vicente de Paula, Pasteur, São 
Thomaz, Santo Agostinho, Carlos Magno.   

Quantos irmãos nossos vivem nas trevas, governos desidiosos que não os cura, o 
quanto possível; não lhes ministram a justiça, embrutecem-lhes a razão, enervam- nos e não 
lhe reprimem os costumes impudicos e dissolutos. 

Eis o mal, a gangrena; em lugar da luz e da escola dão-lhes o calabouço, as trevas; 
da pena e do livro, o punhal e a madraçaria. 

O dinheiro que pelos impostos tiram do povo é para os grandes navios de guerra, 
para o exército estacionário e parasitário, para os desperdícios enquanto se fecham as fábricas, 
as escolas, pela falta de numerário, e a educação que é o remédio capaz, a base fundamental 
para um povo ser forte, grande e consciente dos seus deveres, trabalhando pela integridade, 
independência e soberania da Nação não lhes preocupa. 

Orgulhosos, como eu, deveis estar vós, vossos pais, vossas famílias.  Este templo 
que sabe Deus com que esforços foi levantada, que nos veio facilitar a educação em Ihéus, de 
nossa juventude feminina, que hoje se gloria vendo o efeito real de sua causa - a do Bem, a da 
Moral e Religião, colhendo os primeiros frutos, é a luz bendita, o guia do viajor errante; é a 
âmbula sagrada, onde se guardam as melhores virtudes.   

Ilhéus agradecido deve ter a essas religiosas, estas santas mulheres, onde se 
manifesta o espirito sempre fino, fidalgo, lutador e varonil da diretora Madre Maria Thaís, a 
gratidão, o reconhecimento, verdade imorredoura dos corações generosos e justiceiros. 

Que melhores jóias, que mais lindas pérolas, que mais custosos brilhantes vos 
poderiam oferecer que os de agora, seleto auditório? A sua beleza não vos eletriza, mas 
fortifica; o seu preço não vos provoca, mas nos garante a esperança de dias mais risonhos e 
mais claros para a Pátria, arrancando, certamente, centenas e centenas de crianças das trevas 
para a luz, da ignorância para o saber.” 
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DISCURSO DO BISPO D. MANOEL DE PAIVA 

“Educar sem Deus, é edificar sobre a areia; enquanto ao lado da cultura física e 
intelectual, conservavam os Gregos o culto dos antepassados, enquanto guardavam intacto o 
deposto da Fé, puderam fazer face aos mais temerosos perigos que ameaçavam a sua 
nacionalidade, foram um povo; quando, porém ruíram por terra os templos, desmoronou 
também a nação.  Só o espírito firmemente alicerçado sobre a Fé pode resistir ás correntes do 
mal, que, em avalanche vertiginosa, tudo arrastam, mesmo os mais belos caracteres, quando 
não retemperados por sólidos princípios religiosos.  E como não há de ser assim? 

O homem sem fé e, portanto, sem esperança, vê ao seu lado prosperar o vício, ao 
passo que sua honestidade luta em vão contra as vicissitudes do destino e é  muitas vezes 
enxovalhada pela calúnia.  Em semelhante situação, permanecer virtuoso e honrado é mais 
que humano e, na maioria dos casos, para não dizer, na sua totalidade, o indivíduo assim 
torturado abraça um dos dois partidos que tem ante si: o crime ou o suicídio. 

O preceptor consciencioso e cristão que pretende educar às crianças que lhe foram 
confiadas, precisa, antes de tudo, ter, como o artista que modela o mármore os olhos fitos 
sobre o ideal que bem vivo e nítido se destaca no recanto sagrado de sua alma, lá onde a 
lâmpada da Fé derrama os seus mais luminosos clarões.  - Essas crianças, em aparência 
frívolas e ingênuas, são como a cera mole e conservarão para sempre, talvez, a direção que 
lhes foi  ...preso nessa primeira vida. Já o diz Victor Hugo nos conhecidos versos:  

Le coeur d’un  homme vierge est un vase profund; 

Quand la première au  q’u’on y verre est impure 

La mer y posserait sans  laver la souillure 

Car l’abime est immense et la táche est au fond  ! !  

Que imensa responsabilidade para, pois, sobre essa jovem professora que, na 
escola de afastada aldeia ou de buliçosa cidade, prepara para pátria os homens de amanhã! 

Formar nos corações a inclinação para o bem, fortificar as vontades inconstantes e 
tímida, dar à inteligência esse pendor para o belo, para o nobre, para o grande, não vos 
parecerá obra quase irrealizável, considerando o meio em que labora a professora e os 
recursos de que dispõe?! E, no entanto, essa obra extraordinária já tem sido executada por 
indivíduos porventura menos aquinhoados de fortuna e lazeres que a mais desafortunada 
professora de nossa pátria.  

Olhai para a obra de D. Bosco, a obra dos Salezianos, para não falar senão em um 
exemplo e dizei-me, que pensais dessa oficina mais divina que humana em que se regeneram, 
reparam, renovam as almas para lançarem em seguida as mais deslumbrantes irradiações 
nesse conjunto admirável que vem a ser o cidadão honesto, útil e bom! 

Jovens professoras, quereis cumprir dignamente vossa missão; quereis ser 
sacerdotes das almas infantis que farão o Brasil de amanhã, quereis, enfim...não ser 
mercenárias? 

Lançai no coração das vossas alunas o germe sagrado da fé, dai-lhes fortes e 
esclarecidos conhecimentos com que saibam defender a Religião que professam, comunicar-
lhes o amor das virtudes por vosso bom exemplo e o amor da pátria por vossa dedicação em 
servi-la”.   

TRECHO DO DISCURSO DO BISPO D. MANOEL DE PAIVA 
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Eu desejava poder entoar belos dythirambos em vosso louvor, mas, as débeis 
cordas, da minha pobre e desafinada lyra, quebravam-se ao tanger forte das emoções, que eu 
experimento!... 

- O futuro de Ilhéus defende principalmente de vós! 

É da educação das filhas do povo, - crisálidas, que vão ser borboletas, meninas 
que se vão transformar em sacerdotisas do lar, - que ele já de ressaltar brilhante, 
inconfundível!... 

E... o que direi de vós, Rev.ma. Madre Maria Thaís - que não esteja aquém do 
vosso extraordinário merecimento!... 

- Organização privilegiada, compleição espariana e alma fita de estoicismo, de 
candura e energias raras; espírito ilustrado e coração aberto a todas as manifestações da 
generosidade e do afeto, do carinho e da bondade! 

Sois admirável, por vossas virtudes excepcionais, pela retidão inflexível do nosso 
caráter adamantino! 

Que messe considerável de benefícios adviria para a humanidade inteira, se do seu 
seio convulsionado pelas paixões inconfessáveis, surgissem, arnicides, mulheres assim, 
divinizadas pelo cumprimento dos deveres religiosos e cívicos. 

- Amando, sobre todas as coisas terrenas, à França, que é o país do vosso 
nascimento, não vos esquecestes, uma só vez, de vibrando de verdadeiro entusiasmo, fazer 
vibrar de patriotismo o coração amorável destas filhas do Brasil, nas comemorações das 
grandes datas nacionais! 

- Belo e edificante exemplo, digno de ser imitado por vós, que, terminando a 
aprendizagem do curso normal, fostes elevadas, por vosso proclamado mérito, à invejável 
categoria de preceptoras na infância da nossa terra! 

______ 

 

Eu sei do vosso aproveitamento, por isso que acompanhei, pari passu e com 
interesse, o vosso tirocínio escolar, sei que bebestes, a largos haustos, da lympha salutar das 
boas doutrinas; que assimilastes as lições ministradas por vossos mestres,  e que, por isso 
mesmo, estás aparelhadas para a conquistas de grandes triunfos, de viridentes louros no 
exercício da profissão, que voluntariamente, escolhestes! 

Mas (eu vo-lo afirmo com a maior da convicção) - se quiserdes ter grande e 
garantida a vossa felicidade futura, faz-se mister que procureis seguir à risca, os santos 
conselhos, os belos ensinamentos da Rev.ma Madre Priora! 

Doravante sois jardineiras da infância; dedicadas cultivadoras de rosas ainda em 
botão: 

Cuidado! Sim, é preciso que tenhais cuidado, para que parasitas nocivas não 
inutilizem o nosso trabalho! Para que os germes do mal não envenenam a seiva garantida da 
ascensão dos seus perfumes, a seiva rosiclér de sua existência em flor!... 

 

ANEXO V 
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FORMATURAS E FORMANDAS 

 
1ª TURMA - 1923 
Diva Marques - oradora 
Julmira Fernandes 
Gentil Botelho 
Maria José Rebello 
Conceição Lopes 
Eldenor Lyra 
 
2ª TURMA - 1924 
Helena Penna 
Helena Barbosa 
Laura Gallo 
Argentina Velloso 
Maria da Silva 
Aurelina Batista 
 
3ª TURMA - 1925 
Nair Pessoa de Amorim 
Maria Sophia Sá Barreto - oradora 
Olga de Araújo Rebello Gallo 
Maria Silva de Queiroz 
 
 
4ª TURMA - 1926 
Maria José Kruschewsky dos Santos - 
oradora 
Ester Penna 
Adalgisa Araújo 
Lindaura Brandão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ª TURMA - 1927 
Maria dos Anjos Silva - oradora 
Isaura Silva 
Maria da Glória Pinto 
Stellita Bastos 
Nair Sá 
Adelaide Limeira 
 

6ª TURMA - 1928 
Alina Silva - oradora 
Alina Carvalho 
Ana Nascimento 
Angeolina Teixeira 
Gabriela Anunciação 
Horizontina Conceição 
Ignez Santos 
Maria de Lourdes Marquez 
 
7ª TURMA - 1929 
Eulina Bastos - oradora 
Lais Matos 
Francelina Pinto 
Ricardina Borges 
Elevina Andrade 
Amélia Santos 
Áurea Barreto 
 
8ª TURMA - 1930 
Ondina de Souza Bastos - oradora 
Diva Rocha Pitta 
Elza Silva Santos 
Ilza Clemente Lemos 
Maria Conceição Pinheiro 


	O Bispo D. Manoel Antônio de Paiva

