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RESUMO  

Esta dissertação investiga a Missão Presbiteriana em Ponte Nova entre 1906 e 1938. 

Momento marcado inicialmente pela tentativa de consolidação e expansão dos presbiterianos 

na Bahia. O trabalho desenvolvido por esta instituição religiosa deu bases para a construção 

de uma estação missionária, que organizou suas obras educacionais e evangelísticas 

construindo um centro de formação de professores e evangelistas para auxiliar o trabalho de 

difusão da mensagem protestante no interior do Estado. As condições de saúde locais levou a 

Missão expandir sua atuação para área médica, sendo a pioneira em todo Brasil. A postura de 

ação em Ponte Nova se orientava pelo modelo cultural norte americano, considerado por 

muitas pessoas civilizado, assim as agências criadas buscaram desenvolver esse estilo de vida. 

O considerado sucesso desta estação ocasionou a proposta de construção de outras do mesmo 

“tipo” ao longo da área de jurisdição desta instituição. Neste cenário este trabalho se orienta 

pela investigação das diversas relações estabelecida entre a Missão e a Igreja Nativa,   entre os 

trabalhos desenvolvidos na esfera médica e educacional e sua relação com o evangelismo.   

 

Palavras Chaves: Protestantismo, Presbiterianos, Missão Central Brasil, Ponte Nova, 
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ABSTRACT  

This dissertation investigates the Presbyterian Mission in New Bridge between 1906 and 

1938. Moment initially marked by an attempt to consolidation and expansion of Presbyterians 

in Bahia. The work of this religious institution gave bases for the construction of a mission 

station, which organized its educational and evangelistic work building a center for teacher 

training and evangelists to help spread the work of the Protestant message within the state. 

Local health conditions led the Mission to expand its operations to the medical field, being a 

pioneer throughout Brazil. The posture of action in New Bridge was directed by the North 

American cultural model, considered by many civilized people, so the agencies created sought 

to develop this lifestyle. The considered success this season led to the proposal to build others 

of the same "type" along the area of jurisdiction of this institution. In this scenario this work is 

guided by the research of the various relationships established between the Mission and the 

Native Church, between their work in the medical and educational sphere and its relation to 

evangelism. 

 

Key words: Protestants, Presbyterians, Central Brazil Mission, New Bridge, 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos relacionados às experiências religiosas tem despertado notável interesse 

nos últimos anos, avançando para o melhor entendimento das diversas formas de relação entre 

o homem e o sagrado. Este trabalho estuda uma confissão religiosa ramo do Cristianismo 

nascida no século XVI e espalhada pelo mundo, abortando no Brasil ainda nas primeiras 

décadas de sua existência. Hoje o protestantismo representa a segunda maior confissão 

religiosa do Brasil, e para entendimento de sua evolução na sociedade brasileira se faz 

necessário um olhar mais apurado ao passado. Esta dissertação se localiza historicamente nas 

primeiras décadas do século XX, tendo como delimitação temporal os anos de 1906 e 1938, a 

baliza inicial se refere ao inicio dos trabalhos da Missão
1
 Presbiteriana em Ponte Nova, 

localidade que marca o recorte espacial desta investigação. O limite final da pesquisa foi 

escolhido devido ao momento de junção das missões Central e Sul, momento em que a 

maioria das fontes se concentram.   

Este trabalho se atenta para a perspectiva de produção histórica voltada ao incentivo à 

produção de caráter regional, por entender que a recuperação dos traços mais próximos de 

nosso cotidiano ajudando a fortalecer os laços identitários, entretanto essas perspectiva tem 

encontrado adversidades para sua efetivação. Sendo assim uma das grandes tarefas do 

historiador se encontra na busca pelo desconhecido, há uma parte do passado que esta 

perdida, e deve ser buscada em lugares não comuns. Neste sentido, faz-se necessário avançar 

a lugares e temas distantes da zona de conforto e ampliar o conhecimento para além das áreas 

clássicas das grandes cidades. Este avanço não é uma tarefa fácil, ele apresenta diversas 

dificuldades em relação com as fontes, quer seja pela falta de tradição no cuidado de guardar 

documentos, quer seja pela falta de arquivos nas cidades do interior. Como sugere Antonio 

Freitas
2
, devemos ser ousados no fazer da História, nosso papel é a sua reconstrução e ela não 

deve operar em instâncias de medo, tornando-se imprescindível dialogar com outras formas 

de escrita, com outras fontes, com todo arsenal possível para construir a historiografia.  

Privilegiar a produção regional é um fator importante desta inovação, pois ajuda na 

construção de identidade. Visualizar a Bahia em espaços não comuns, longe dos grandes 

centros, auxilia-nos a ampliar o conhecimento sobre a mesma, estudar o campo religioso, 

neste caso, é algo singular, principalmente no que se refere ao protestantismo, uma parte do 

                                                           
1
  Instituição religiosa voltada a promover a evangelização e conversão de pessoas a sua crença. 

2
 FREITAS, Antonio f. G. Moreira de. Bahia em Pedaços: desafios para o historiador. Salvador; EDUNEB. 2012 
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cristianismo que foi proibida de difundir sua confissão em solo brasileiro desde o início da 

colonização até o século XIX. O trabalho em questão ilumina um campo que precisa de uma 

atenção diferenciada, por ter uma produção ainda em crescimento. 

Tomando a historiografia como uma miríade de possibilidades que deve ser construída 

longe das amarras teóricas, e revelada na contingência
3
, por ser plural e por ser feita pelos 

homens e suas nuances. A História se expressa na ação singular de determinado ambiente, ou 

seja, ela é feita dadas as condições de cada lugar, de cada sujeito, pois as mesmas condições 

são elaboradas e lidas de formas diferentes, em que os atores se comportam e se relacionam 

de forma diversa. Mesmo uma sociedade possuindo um universo cultural comum, cada sujeito 

acessa de forma diferenciada a partir de sua subjetividade, esta característica não pode deixar 

de ser percebida e considerada. Sendo assim precisamos estudar essas especificidades que 

ultrapassam as generalizações de uma prática historiográfica de décadas atrás.  

 Se existem generalizações, no que se refere à História da Bahia, no plano econômico 

político e social, no campo religioso não é diferente, essa homogeneização pode ser explicada, 

pela hegemonia católica apoiada pelo Estado que durou quase quatro séculos, e pela falta de 

uma religião com plano proselitista
4
 que ameaçasse mais diretamente a igreja oficial, ou pela 

simples e pura falta de informação. O apoio dado a Igreja Católica pela Coroa desde a 

colonização legitimou a sua presença na vida social como elemento fundamental e 

indispensável, além de condicionante a aceitação na sociedade. A vida cotidiana se 

desenrolava sob o signo da religião, afinal ser católico era necessário para um bom convívio 

político, econômico e religioso, ainda que o indivíduo não pertencesse unicamente ao 

catolicismo, ou que suas práticas fossem apenas aparentes. Mesmo com essa predominância 

secular do catolicismo, se faz necessário avançar nas pesquisas trazendo a tona outras 

experiências religiosas, no caso deste trabalho a protestante.  

A religião é um dos pilares da sociedade, ela interfere diretamente nas ações do 

sujeito, dando o “tom de vida”, direcionando suas ações, compreendê-la ajuda entender as 

motivações das ações desses sujeitos, se tornando então indispensável para reconstrução do 

                                                           
3
 Termo utilizado na perspectiva de eventualidade, onde cada momento exige especificidade analítica.  

4
 [De Prosélito: do grego prosélytos ‘ aquele que se aproxima] Pagão que abraçava religião diferente da sua, ou 

novo convertido a uma religião, seita ou um partido. Na sua essência o proselitismo é o nome dado à busca ativa 

de uma religião por novos fiéis. Em sua origem grega, o termo designava a adesão de pagãos ao judaísmo, mas 

esse sentido foi perdido há muito tempo. Hoje o termo “protestantismo” é utilizado com conotação negativa, 

para descrever a suposta agressividade de uma religião (concorrente) em converter novos seguidores. O termo é 

geralmente utilizado, pela religião atacada, na perspectiva de acusação do “outro”.  
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passado, em que as crenças, os símbolos e ritos oriundos da esfera religiosa são 

importantíssimos para compreender a História e do povo brasileito. A religião é uma fonte 

primorosa de conhecimento histórico, sua relação com a sociedade é indissociável para a 

reconstrução do passado, assim a História do povo baiano não pode ser feita desvinculada de 

seus traços sagrados. 

 A História das Religiões desenvolveu-se desde o século XIX, constituindo-se um 

campo específico, dentro das ciências históricas. Ela conta com a evolução teórica, que muito 

contribuiu para avançar nas análises e discussões, saindo de uma esfera impregnada de cunho 

religioso, apologética ou triunfalista. O processo de contribuição e ajuda mútua entre as 

diversas áreas do conhecimento tem sido fundamental na produção científica, observamos que 

a comunicação entre a História e as demais áreas das Ciências Humanas como Antropologia, 

Geografia, Sociologia tem se tornado cada dia mais frequente, sendo indispensável para o 

estudo histórico dos fenômenos religiosos.   

Estes estudos têm se ampliado e diversificado, alcançando um patamar que escapa da 

simples análise de “profissão de fé” e da história eclesiástica.   

Trata-se de uma história das crenças, dos ritos, dos mitos, dos dogmas, das relações 

do fiel com o sagrado, inserido no contexto especifico, percebendo suas mudanças e 

processos de transformações. As relações da História das religiões com a História 

Cultural são próximas, não só por que a religião faz parte da cultura de uma 

determinada sociedade, mas também pelo fato da religião ser pródiga na construção 

de representações, portanto mantém uma relação dinâmica com os demais elementos 

formadores de uma dada realidade cultural.
5
   

Segundo Elizete Silva, “as manifestações do sagrado, institucionalizadas ou não, tem 

desempenhado importante papel na formação histórica, a religião e a religiosidade são formas 

de expressão do sagrado, as quais mantém estreita relações com os outros elementos 

componentes de um sistema cultural” 
6
. A religião enquanto instituição organizadora dos 

dogmas e a religiosidade como expressão das vivências que permeiam o cotidiano do fiel. 

Conforme nos alerta Francisco Gomes
7
 tomar a religião como objeto da História tem sido 

ainda uma árdua tarefa para os historiadores, refletindo acerca do conceito de História das 

Religiões, este tem por finalidade analisar as religiões em consonância com as mudanças 

                                                           
5
 SILVA, Elizete da O Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira: os Evangélicos Progressistas em Feira 

de Santana.  Feira de Santana. Editora UEFS, 2010b 
6
 SILVA, Elizete da. Configurações históricas do campo religioso brasileiro. In. OLIVEIRA, André Luis 

Mateddi, LEITE, Marcia M. S. Barreiros, NETO, Eurelino Teixeira Coelho (org.). História Cultura e Poder. - 

Feira de Santana: UEFS; Salvador: EDUFBA, 2010a 
7
 GOMES, Francisco J. da Silva. A religião como objeto da História. In: LIMA, Lana da Gama e outros (org.). 

História e Religião. FAPERJ/ Anpuh/ Mauad, 2002.  
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históricas, tendo como principal foco estudar os fatos religiosos em suas mais diferentes 

épocas, espaços e nas suas mais distintas manifestações. Diante disto, atentando para a 

“singularidade dos grupos religiosos que além de não serem iguais, não podem ser 

homogeneizados, eles abrigam peculiaridades decorrentes do contexto histórico em que foram 

forjados” 
8
 

O Protestantismo como sujeito de estudo, teve em suas primeiras obras históricas o 

caráter nitidamente confessional, triunfalista e apologético, suas fontes originavam-

se de relatos denominacionais, que privilegiavam a cronologia e a comemoração. 

Trata-se de uma historiografia que priorizava os fatos cronologicamente organizados 

sem nenhum esforço interpretativo... além de ser uma história factual e sectária, 

tratava-se de uma história heroica, onde se registravam os grandes feitos, os 

acontecimentos positivos que enobreciam os pioneiros americanos e as lideranças 

nacionais emergentes, porém se omitiam completamente os problemas internos dos 

grupos
9
.  

 Ao lado das análises levemente inclinadas ao lado religioso, soma-se as produções 

reducionistas, críticas por excelência matizadas por um economicismo pleno, nela as vertentes 

religiosas são derivadas das relações políticas e econômicas, desprezando a experiência 

religiosa e sua liberdade.   

Os avanços teóricos e metodológicos, experimentados nas Ciências Humanas ao longo 

do século XX, possibilitaram-nos um grande enriquecimento da análise dos fenômenos 

religiosos, com uma ampliação das fontes, uma abordagem mais crítica e desvinculada de um 

compromisso religioso, ou dogmatizada ideologicamente, contribuindo grandiosamente para o 

entendimento deste fenômeno que é tão presente na vida social. Percebemos com isso a 

multiplicidade e a complexidade que existe nos grupos religiosos, que não podem ser 

enquadrados rigidamente ou suas motivações sociais relegadas a interesses desvinculados a 

experiência religiosa. Assim o universo religioso é entendido com sua autonomia, sem utilizar 

da ingenuidade de pensá-la de forma isolada, pois a sua relação com outras esferas como a 

política e econômica e cultural é indissociável.  

Para o entendimento do campo religioso católico, utilizo entre outros os trabalhos de 

Cândido da Costa Silva
10

, que mostra as pluralidades da religiosidade no interior baiano e 

contribui para um maior conhecimento do campo, auxiliando este trabalho na compreensão da 

                                                           
8
 SILVA, 2010a. op. cit p.106  

9
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dinâmica da maior confissão religiosa do Estado. Para compreensão dos protestantes na Bahia 

recorri aos primeiros estudos feitos, a pioneira a iniciar a investigação dos protestantes foi 

Marli Teixeira
11

, estudando os Batistas ainda em 1975. A pesquisa sobre os reformados foi 

seguida por Elizete da Silva com o estudo da Missão Batista Independente no mestrado
12

 e os 

Anglicanos no doutorado
13

, esta que ao longo de sua trajetória se dedicou ao estudo dos 

protestantes em suas mais diversas relações em solo baiano, coordenando o Centro de 

Pesquisas sobre Religião (CPR) na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

contribuindo para o alargamento deste objeto de estudo e, consequentemente, do campo 

religioso baiano.  

No Estado o número de trabalhos que tem como objeto os protestantes vem crescendo 

em diversas áreas das Ciências Humanas, em História as mais diversas Igrejas tem encontrado 

pesquisadores para investigar diferentes aspectos de sua  experiência religiosa. A citar os 

estudos dos Batistas nas dissertações de Zózimo Trabuco que estudou o Instituto Bíblico 

Batista do Nordeste
14

, Bianca Daéb´s Seixas de Almeida estudando as Mulheres na Igreja 

Batista Soteropolitana entre 1930-1960
15

. A Igreja Universal, foi estudada por Adriana 

Martins dos Santos que investigou a relação da Igreja Universal e as instituições políticas em 

Salvador entre 1980-2002
16

e a Assembleia de Deus, investigada por Igor José Trabuco  da 

Silva estudando as relações da Igreja Assembleia de Deus e a Política em Feira de Santana 

entre 1972-1990
17

.  

 Na Bahia, em geral, existem raras pesquisas que estudem especificamente os 

presbiterianos no Estado. Fora as obras produzidas pela instituição escritas no eixo sudeste 

que possuem foco em sua região, existe a tese de doutorado posteriormente publicada em 
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 TEIXEIRA, Marli Geralda. Os Batistas na Bahia: 1882-1925. Um estudo de história social.  Dissertação 
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 SILVA, Elizete da. A Missão Batista Independente: uma alternativa nacional. UFBA. Dissertação de 
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Batista em Feira de Santana (1960-1990). Dissertação (Mestrado em História) – UFBA:2009.  
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(Mestrado em História) – UFBA: 2006  
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livro e diversos artigos de Ester Nascimento
18

 sobre a Missão Presbiteriana em Wagner, 

enfocando basicamente os aspectos educacionais, ajudando no conhecimento sobre esta face 

dos trabalhos da Missão. Este trabalho diferenciando-se dos estudos de Ester Nascimento 

procura preencher algumas lacunas que não fora objeto do trabalho, buscando uma 

investigação mais profunda na estrutura da Missão Presbiteriana, revisitando aspectos  da obra 

educacional e Médica e suas relações com o evangelismo.  

Entre os trabalhos que tem os presbiterianos como foco de estudo encontramos a 

dissertação de Mariana Seixas que trata aspectos da Igreja Presbiteriana no Brasil e 

principalmente na Bahia
19

, e a dissertação de Charlene José de Brito que estuda os projetos 

sociais desenvolvidos por Presbiterianos Ecumênicos no Estado da Bahia entre 1968-1990
20

, 

temos também a dissertação na área de educação de Márcia Gonçalves
21

, que estuda 

especificamente o Instituto Ponte Nova.  Neste panorama de produção acadêmica, este 

trabalho procura contribuir no estudo deste objeto, ampliando o conhecimento sobre ele e 

preenchendo as grandes lacunas, além de ajudar na compreensão desta experiência religiosa e 

suas relações no período em questão.  

Para esta dissertação, além da bibliografia específica, as fontes institucionais foram de 

suma importância, o corpo documental de ATAS da Missão Central Brasil
22

 e do Conselho 

Brasil
23

, ajudaram por disponibilizar relatos das reuniões realizadas, constando os avanços 

obtidos e os problemas enfrentados por eles em suas áreas de trabalho, os planos 

orçamentários com as projeções de ampliação de suas áreas educacional, religiosa e saúde. As 

atas do Presbitério Bahia-Sergipe contribuíram no entendimento da relação entre o Presbitério 

e a Missão Central Brasil. Somados e eles como documentos institucionais utilizei alguns 

relatórios da Escola e do Hospital. Os livros de Alderi Souza Matos, historiador oficial da 
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23
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Igreja Presbiteriana do Brasil, Boanerges Ribeiro e Júlio Ferreira são de grande valia em 

fornecer inúmeros dados e fatos para compreensão da História da Igreja. O relato  descritivo 

de diversos momentos da Igreja Presbiteriana do Brasil feito pelo missionário Frank Arnold
24

 

e publicado em livro
25

 contribuiu para preencher as lacunas presentes em alguns momentos.  

Os periódicos foram analisados a partir das discussões historiográficas empreendidas 

por Tânia Regina de Luca
26

, que nos alerta para a imprensa periódica e suas problemáticas, e 

nos indica, sugestões práticas de utilização da fonte. Heloisa de Farias Cruz e Maria do 

Rosário da Cunha Peixoto
27

 complementam a discussão também sugerindo arcabouços 

teóricos e apontando caminhos metodológicos que indicam o trabalho cuidadoso com esse 

tipo de fonte, que outrora fora muito criticada, e hoje é importante instrumento na 

reconstrução do passado. Posto isso analisamos os periódicos produzidos pela Igreja que 

refletia sua visão e posicionamento para com a sociedade brasileira em múltiplos aspectos 

além de servir como forte instrumento de defesa da causa evangélica. O Correio do Sertão foi 

muito importante para compreensão da situação educacional e médica da região da Chapada 

Diamantina, este jornal possuía como prática republicação de matérias publicadas  na capital e 

fora do Estado, que julgavam pertinente ao interior, principalmente quando evocava as más 

condições da educação, saúde, transporte e economia, servindo de base para seus constantes 

questionamentos da situação do sertão. Desta maneira ele nos ajudou a perceber as 

representações criadas acerca da Missão ao longo do desenvolvimento de seu trabalho em 

Ponte Nova e seu entorno.  

As fontes iconográficas como as fotos tiradas pelos missionários para relatoria das 

ações e do andamento da estação de Ponte Nova são usadas na percepção das disposições 

físicas, nos investimentos em utensílios tecnológicos, e também os costumes e as práticas 

cotidianas. Como fonte áudio-visual, utilizo a filme  “O Punhal” produzido pela Missão na 

década de 1960, que contribuiu para perceber as representações construídas e reproduzidas 

pela instituição na obra cinematográfica, abordando aspectos como a chegada dos 
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missionários, sua relação com a população local e sua religião, além da função do Grace 

Memorial Hospital na conversão das pessoas e o papel do protestantismo na mudança social 

do convertido. O filme tem nítido caráter evangelístico e descritivo,  é bastante significativo 

para compreender a autoimagem reproduzida pelos missionários, acerca do trabalho 

evangelístico do Hospital.  

Os depoimentos orais de ex-alunos foram importantes no auxilio das investigações das 

representações construídas pela população local em relação a Missão seus agentes e suas 

obras ao longo do tempo. As fontes documentais do Instituto Ponte Nova  usadas foram  

Anuário, lista de disciplinas, relatório de atividades, prospecto de valores dos cursos. Do  

Grace Memorial Hospital foram utilizadas diversos relatórios, da Escola de Enfermagem do 

Grace Memorial Hospital, o questionário de admissão e relatório de funcionamento. Algumas 

fontes memorialistas foram preciosas para elucidar diversos questionamentos, e a construção 

de variadas representações além de fornecerem informações que não são encontradas em Atas 

e relatório.  

Outro corpo documental precioso foi as varias fontes memorialistas com relatos 

escritos a próprio punho ou impresso de pessoas que viveram em Ponte Nova, tivemos acesso 

aos escritos de Basílio Catalá ex-aluno e pastor da igreja, Belamy Almeida ex-aluna e 

professora e alguns escritos e documentos disponibilizados por Márdio Brito um ex-diretor de 

um período posterior ao estudado, mas que forneceu documentos e depoimento que 

elucidaram muitas indagações. O pequeno artigo escrito por Janet Graham
28

  foi se suma 

importância para discussão dês diversos aspectos relacionados a saúde, com informações de 

relatórios antigos com quantidade de consultas e relação cultural da população com o saber 

médico difundido pelo hospital. Somam-se a estas fontes correspondências, telegramas, 

poemas que contam a sua maneira suas experiências. Todos estes documentos contribuem 

com o desvendamento da organização e estruturação deste empreendimento.  

No plano teórico, esse trabalho se orientará pelo conceito de campo religioso de Pierre 

Bourdieu
29

, na qual as agências religiosas disputam entre si o controle de um determinado 

campo religioso. O autor também ajuda teoricamente na análise da esfera religiosa quando:  
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Fornece meio de escapar à alternativa simplista de que são produtos suas 

análises menos consistentes, ou seja, de escapar à oposição entre ilusão de 

autonomia absoluta que leva a conceber a mensagem religiosa como 

aparição inspirada e a teoria reducionista que considera um reflexo direto das 

condições econômicas e sociais.
30

  

  Sendo assim ajuda a compreender as relações em um patamar relacional, observando 

as ações religiosas operando por razões próprias, neste sentido a experiência religiosa se 

orienta e justifica por motivações internas do campo, sem contudo deixar de perceber as 

conexões com outros campos.  

O universo cultural é percebido pela ótica de Clifford Geertz
31

, que colabora na 

orientação de como perceber o ambiente estudado, contribui consideravelmente, não só pela 

sua visão estruturalista com a sugestão da longa e densa descrição dos fatos, que analisados 

ajudam a descrever o universo cultural pesquisado, mas quando nos aponta para um estudo de 

objeto em uma análise semiótica. Nesta análise os objetos e sujeitos devem ser descritos pelo 

próprio ponto de vista do ator, e não por uma ótica externa cheia de pressuposições, ou seja, o 

objeto nos fornece o que ser ‘lido’ e como ser, em seus próprios termos, visto que a 

compreensão dos fatos decorre do acesso à cultura dos sujeitos, por ser ela a responsável em 

dar significação do ato, assim  “o ponto global da abordagem semiótica da cultura é... 

auxiliar-nos a ganhar acesso ao mundo conceptual no qual vivem os nossos sujeitos de forma 

a podermos, num sentido um tanto mais amplo conversar com eles”.
32

 Embora saibamos que 

esta tentativa é tensa, pois é um esforço de penetração em um universo de ação simbólica não 

familiar, ainda assim é necessário, pois é uma tarefa que consiste em descobrir um sistema 

simbólico, e sua decifração implica uma busca de significados, esses que indicam os atos dos 

sujeitos afim de construir um sistema coerente de análise.  

O aporte teórico de Clifford Geertz neste trabalho ajuda a entender as como foram 

construídas as leituras dos diversos grupos de moradores de Ponte Nova  em relação a Missão 

protestante, percebendo os sujeitos em seu contexto histórico e adentrando na medida do 

possível sua cultura particular, na tentativa de entendê-los em seu universo. Para pensar a 

percepção desta realidade e destas representações e como ela foi construída Roger Chartier 

auxilia na análise desta formulação, pois para ele: 
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As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 

reformulador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas.
33

 

Os grupos sociais são diferentes e interagem de formas diferentes, pensar as relações 

humanas de forma generalistas custou caro a antigas práticas na historiografia, de modo que 

pensar de forma relacional se mostra mais coerente. Entretanto as representações mesmo que 

de parte da sociedade e de grupos sociais específicos são preciosas para reconstrução da 

história e por nos apresentar mesmo que de forma parcial como determinados grupos sociais 

se relacionavam.  

Para compreensão do contexto estudado alguns conceitos como Civilização, Sertão, 

Progresso e Modernidade devem ser discutidos afim de operacionaliza-los em nossas futuras 

análises.  Para compreensão inicial palavra civilização, recorri ao dicionário para perceber a 

sua definição geral, pelo dicionário Michaelis
34

 encontramos três definições, a primeira diz 

respeito ao estado de adiantamento e cultura social, segundo ao ato de civilizar e por último 

acumulação e aumento de habilidades manuais e de conhecimentos intelectuais e a aplicação 

deles. Em outro dicionário o Priberam,
35

 civilização é o resultado dos progressos da 

humanidade em sua evolução social e intelectual, enquanto civilizar é sair do estado de 

barbárie, melhorar sob o ponto de vista moral, intelectual e industrial. Em ambas as definições 

a civilização é pensada de forma de estágio evolutivo em que o avanço nesta escala é definida 

pelo progresso ligado ao acúmulo de habilidades e conhecimento.  Para problematizar estas 

definições, utilizo o conceito de Norbert Elias, que discute civilização a partir da experiência 

histórica, associando a civilização um conjunto variável de fatores, para ele:  

Civilização refere-se a uma grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao 

tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, as ideias 

religiosas e aos costumes. Pode se referir ao tipo de habitações ou a maneira como 

homens e mulheres vivem juntos, à  forma de punição determinada pelo sistema 

judiciário ou ao modo como são preparados os alimentos..
36
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Para o autor o estudo do processo civilizacional, não pode deixar de produzir 

desconforto e embaraço. O conceito em si coloca em choque a oposição dos civilizados e 

incivilizados, os que possuem as características da civilização e os outros que devem ou não 

se enquadrar nelas. Sendo assim as características da civilização  quer seja elas a tecnologia, 

práticas, costumes, ideias entre outras, se estabelecem de forma a serem consideradas como 

civilizadas. Mas quem teria o poder de estabelecer esses critérios? Geralmente as camadas 

dominantes, ou os interessados de alguma forma nesta definição. Na idade Média as camadas 

dominantes, representada pela sociedade de corte, produziram uma autoimagem, que em sua 

estimativa era excepcional, uma autoconsciência de um comportamento socialmente aceitável, 

e passível de diferenciação com as demais camadas
37

. Sendo assim a civilização pode ser 

associada às características ligadas ao modelo de sociedade, vista de forma em estágios, 

seguidos por uma lei evolucionista, em que um estágio supera o outro na direção da sociedade 

mais “evoluída”. Desta forma civilização aparece como conjunto de fatores que expressam 

formas de manutenção de poder e de controle, pela coerção da assimilação, usados como 

discurso em forma de benefício. 

Embora encontre bases em um pensamento evolucionista, o conceito de civilização 

também perpassa por uma abstração conceitual, afinal como ressalta Norbet Elias 

rigorosamente falando, nada ha que não possa ser feito de forma "civilizada" ou 

“incivilizada". Por isso é bastante difícil sumariar em algumas palavras tudo a que se pode 

descrever como civilização”
38

. O que existe nisso é um juízo de valor  com o realce da ideia 

de superioridade de determinada sociedade e práticas, expressando assim o etnocentrismo, 

pensamento pelo qual as características culturais de uma determinada sociedade é vista como 

ideal em detrimento das demais. Norbert Elias nos indica ainda a necessidade de perceber 

esses conceitos excluindo a ideia maniqueísta, na antítese de “civilizado” e “incivilizado”, 

afinal elas representam fases do desenvolvimento humano que é processual e contínuo
39

.  A 

partir desta discussão este trabalho abordará o conceito de civilização, enquanto um gama de 

características pensadas pelos missionários e por parte da sociedade como necessária para 

uma vida ideal, esta que se apresentou  de forma de contraponto da cultura e práticas trazidas 

de uma sociedade pensada evoluída, para uma sociedade esquecida e isolado dos elementos 

classificados como civilizados.  
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Vinculado ao conceito de civilização está o conceito de progresso, acerca deste 

conceito não existe um consenso, muito embora se convencione ligá-lo a um pensamento 

linear de evolução histórica e aperfeiçoamento técnico, cientifico e moral. Para Sandra Jathay 

Pesavento, “o progresso, em si, é uma abstração conceitual da realidade empírica” vivenciada 

na consolidação do sistema de fábrica, relacionado à vitória do capitalismo. Deste modo o 

progresso aparece como discurso triunfante das possibilidades tecnológicas em que esse 

sistema econômico poderia oferecer ao mundo.
40

   

Progresso refere-se, também, à emancipação humana, a evolução do saber e 

da técnica. As teorias do desenvolvimento, inspiradas na idéia de progresso, 

consagraram uma forte tendência no pensamento social clássico e 

contemporâneo e alimentaram pactos políticos e socioeconômicos de 

modernidade.
41

  

 

Assim o progresso deu a tônica das “formas de compreensão do mundo e de conduta 

social que marcam o surgimento da chamada ‘sociedade ocidental moderna’. O discurso 

progressista ancorado principalmente na proposta econômica, seduzia na medida em que 

agrupava em si  as qualidades do processo evolutivo, levando as nações e sociedades a 

almejarem as suas características ligadas ao avanço econômico. Progredir representava possui 

atributos que conferia vantagens no mundo capitalista que se construía. A concepção moderna 

de progresso então se liga-se ao elogio das sociedades que tinha maior desenvolvimento 

técnico, reforçado assim o etnocentrismo das sociedades que possuíam esse desenvolvimento, 

neste caso parte Europa, e América do Norte, as mesmas que no inicio do século XX foram 

exemplo para as capitais brasileira no processo de urbanização e remodelamento. Por fim o  

progresso constituiu-se “no grande mito e na maior crença do século XIX, embalado pelos 

princípios filosóficos da evolução, pelo cientificismo, pela tecnologia,”
42

 sendo seu discurso 

instrumento utilizado como  vinculação ideológica, para as grandes potências.   

Os missionários como homens do seu tempo reproduziram o discurso que aprenderam 

a internalizar em seu país de origem, percebiam o mundo em termos técnicos e culturais em 

estágios, em níveis de desenvolvimento, nesta escala eles estavam em um patamar mais 

evoluído, “muitos grupos protestantes consideravam a sua religião como a do futuro e a que 
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melhor se adaptava a uma sociedade desenvolvida”
43

.  É importante salientar que o progresso 

para eles não estava associado somente à disposição tecnológica, mas principalmente moral e 

social. Acreditavam que “a ideia de progresso” era “eminentemente cristã”, pois o homem 

cristão tende a buscar a perfeição, aperfeiçoando a ciência, moral, política e sociedade.
44

 

Analisando as condições estruturais de Ponte Nova, e comparando a sua realidade nos Estados 

Unidos, classificaram enquanto o nível de desenvolvimento como local “incivilizado”, que 

necessitaria de ajuda para alcançar o progresso no caminho da civilização.  

Outro conceito importante a ser discutido é o de “sertão”, a palavra presente no título 

desta dissertação é utilizada em consonância ao pensamento dos missionários em relação ao 

local estudado.  Ponte Nova pertence geograficamente hoje ao que chama Território da 

Chapada Diamantina, famosa historicamente como região das Lavras. No período em que os 

missionários iniciaram seus trabalhos, a região já era conhecida como Lavras, e eles 

geograficamente a encarava assim, chamando o campo de trabalho próximo de “campo das 

Lavras”. Porém quando designava a maior parte do restante da região da Chapada Diamantina 

chamava de “campo sertão”, neste caso eles evocavam outro conceito de “sertão”, deixando 

de lado as características geográficas em si, em que o sertão tem as  propriedades físicas 

ligadas ao semiárido, eles pensavam o sertão enquanto local “longe do litoral, distante de 

povoações ou de terras cultivadas, pouco povoada e onde predominam tradições e costumes 

antigos”
45

. De certo desde o período colonial a grande variedade de conceitos gerou uma 

generalização para a vasta área do interior brasileiro, que na realidade expressa pluralidade 

geográfica, social econômica e cultural,
46

 essa generalização foi reproduzida por muitos 

escritores, e com os missionários não foi diferente. O sertão era pensado pelos missionários, 

para alem de sua categoria geográfica, era considerado  suas  características sociais 

econômicas e de desenvolvimento técnico, assim era um espaço vazio e longe da estrutura das 

grandes cidades, longe dos atributos da civilização. Este mesmo conceito era também 

reproduzido pelos periódicos tanto da capital quanto da região, deixando de lado as 
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características geográficas e se atentando para a generalização ligadas as características físicas 

e econômicas.  

Utilizando destas discussões entorno desses conceitos este trabalho procurou 

compreender as relações de um grupo religioso em um ambiente específico, bem como sua 

contribuição na formação de uma cidade no interior da Bahia, percebendo como esse grupo 

agiu para se inserir e estabelecer, e como a população local percebeu e agiu com essa nova 

proposta religiosa e cultural.  Este trabalho não é só uma história religiosa, de práticas 

religiosas e de crença, mas uma investigação social e cultural, uma vez que junto com essa 

proposta religiosa estava uma proposta de mudança de práticas sociais, uma caminhada rumo 

ao modo de viver classificado como civilizado e dentro do mundo civilizado um modo de 

viver racional.  

No primeiro capítulo, dedico-me depois de um breve histórico dos protestantes e 

especificamente os presbiterianos  no Brasil, a  descrever a estrutura da Missão Central Brasil 

e sua relação com a evangelização, investigando como os presbiterianos chegaram a Ponte 

Nova, percebendo o campo religioso local, as relações políticas e sociais que permitiram a 

formulação da criação  da base missionária no sertão. No segundo capítulo o Instituto Ponte 

Nova será o foco de análise, essa agência educacional construída na localidade para ser a 

escola central da Missão,  será investigado basicamente com o foco na sua vinculação ao 

objetivo de evangelização, sem, contudo deixar de localiza-lo a partir das condições 

educacionais do interior do Estado para compreender a importância adquirida na região. 

Investigo também como a escola se orientava pelas práticas pedagógicas norte americana e a 

difusão de um modelo educacional creditado ao ideal de uma sociedade civilizada por 

incorporar hábitos cotidianos relacionados à postura e higiene que seriam modelo para ser 

seguido. No terceiro capítulo a face médica sanitária da Missão é analisada em sua origem, 

estrutura e ação em Ponte Nova, observando a relevância que foi adquirida ao longo do 

tempo, se tornando um dos principais braços de evangelização da Missão. Estes capítulos 

articulados buscaram, então, fornecer uma visão mais detalhada do que foi a Missão 

presbiteriana em Ponte Nova, articulando o caminho trilhado na sua construção, os 

investimentos no local, a sua proposta de mudança cultural, bem como a igreja e seu legado 

religioso para a cidade.   
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CAPÍTULO I  

1. MISSÃO CENTRAL BRASIL: ORIGEM, ESTRUTURA E RELAÇÕES 

Em um dia normal, na cruzada evangelística pelo interior baiano. O Rev. Willian 

Alfred Waddell
47

 trazia consigo seus filhos nos lombos dos burros, e uma pequena comitiva 

que junto com ele enfrentava as adversidades costumeiras de trilhar o sertão. Estradas de 

terra, calor, doenças, escassez de alimentos, e falta de água era sua companhia cotidiana. 

Porém as adversidades não desanimaram estes estrangeiros, nem impediu de continuar o 

trabalho no interior do estado, motivados para ajudar o povo do sertão, promovendo a 

salvação de sua alma. Em um dia singular na empreitada missionária, o Senhor revelou ao 

missionário algo que há tempos ele vinha procurando, um local para abrigar o projeto de Deus 

para região. Avistou a fazenda Ponte Nova, as margens do rio Utinga, abastecida por um belo 

manancial de águas e com um povoado ao seu redor sedento de uma ajuda que nunca chegou. 

Neste instante, o Senhor tocou no seu coração, confirmando que neste lugar irradiaria suas 

bênçãos e salvaria o povo do sertão das mazelas geradas há tempos. Os mensageiros de Deus 

trariam o progresso material e cultural desenvolvendo o local, e elevando ao patamar de 

civilização, o povo esquecido pelos governantes, nunca fora esquecido por Deus, que enviará 

os missionários para salvar suas almas, e promoverem uma vida digna pela educação, e cura 

do corpo. Desde então este lugar jamais foi o mesmo, o pequeno povoado ganhou ares de 

cidade, o deserto baiano se transformou no Oasis no sertão.
48

  

Esse trecho é uma síntese do que é perpassado por gerações e gerações através da 

memória
49

, é o mito de origem da cidade de Wagner. Relata a visão romanceada, da forma 

como os estrangeiros americanos missionários chegaram e como mudaria para sempre a 

história do local. Esta forma de visão não é única, mas de certa forma é hegemônica, embora 

encontre em outros sujeitos uma visão carregada de dúvidas sobre esses missionários e sobre 

seus interesses.  
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 A memória é um traço importante na árdua tarefa de revisitar o passado, nela as 

lembranças do que foi vivido ou ouvido são guardadas, contudo ela abriga em si alguns 

problemas, por estar suscetível a contaminações, da coletividade, dos interesses pessoais, e 

das paixões do sujeito. Ainda assim, é uma fonte primorosa para reconstrução do passado, 

necessitando de um cuidado especial na sua utilização como fonte.  

Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confundam; 

ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais e flutuantes, particulares 

ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. A 

história, porque operação intelectual e laicizante demanda análise e discurso 

crítico... A memória emerge de um grupo que ela une... ela é por natureza, múltipla e 

desacelerada, coletiva, plural e individualizada... A memória é um absoluto e a 

história só conhece o relativo... necessidade da memória é uma necessidade da 

história
50

.  

As memórias utilizadas neste trabalho que buscam revisitar a época em que a Missão 

atuou no loção são de testemunhas de primeira e segunda geração que conviveram com a 

missão, elas podem ainda exprimir sentimentos diversos sobre a sua experiência direta com o 

período recordado. A terceira geração reproduz com menos paixão, pouco se impressiona com 

o passado da cidade, apenas o passa adiante, como relato do que aconteceu, retirando daqui e 

dali algum detalhe que os primeiros nunca deixariam de enfatizar. Neste trabalho, não me 

proponho a destruir essas memórias, com a pesquisa historiográfica, isso seria impossível, 

mas pretendo localizá-la, contribuindo para maior coerência na construção do passado da 

cidade, sem tanto triunfalismo, que tanto é evocado pelos moradores, uns com o brilho no 

olhar, orgulhosos do passado construído onde a localidade resplandecia na Chapada 

Diamantina, outros como desânimo, como se fosse uma história tão longe de sua realidade, 

devido à situação atual da cidade que passa longe de ser o que foi há tempos. Neste trabalho, 

buscarei ajudar a compreender como seu passado foi construído, ampliando a visão das 

relações de amor e de ódio. As representações, as nuances do sertanejo pobre e da elite agrária 

com o estrangeiro, a pluralidade que envolveu sujeitos que foram construídos 

diferenciadamente e conviveram por longos e intensos anos.  
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A cidade que hoje recebe o nome de Wagner
51

 teve sua última formação político-geográfico 

decretada em 1962, com a restauração do município. A sua história é bastante singular em 

meio aos municípios baianos, sua construção esta intimamente ligada a uma missão religiosa 

protestante que ao se instalar na região quando ainda era um povoado, construiu 

empreendimentos na área educacional e hospitalar, que atraiu um contingente populacional 

desenvolvendo no local uma estrutura que deu ao povoado ares de cidade.  
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 Município de pequeno porte, chamado anteriormente de Ponte Nova e Itacira, localizado  há 390 km da capital 
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2
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Figura 1: Mapa da Bahia com destaque para localização da cidade de Wagner 

Fonte: IBGE Desenho da Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (malha 

generalizada). 
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Figura 2 : Mapa do Território de Identidade da Chapada Diamantina. Município de Wagner em destaque. Escala 

de: 1: 2.000.000.  

Fonte: Elaborado pela Coordenação Estadual dos Territórios, 2007. SEI 2010 

No final do século XIX, onde hoje se encontra a sede administrativa da cidade de 

Wagner
5253, não havia mais que um punhado de casas perto de uma antiga fazenda chamada 

Ponte Nova, a região pertencia a Morro do Chapéu e o povoado “desenvolvido” mais próximo 

era Cachoeirinha um dos mais antigos pertencentes ao município. O município recebeu o 

nome de Wagner, em homenagem as ajudas prestadas na seca que assolou a região no final da 

década de 1880 por um estrangeiro, o alemão chamado Franz Wagner, residente no bairro da 

Vitória em Salvador, comerciante e mineralogista, ajudou os necessitados do interior 

auxiliando em construções como pontes e cemitérios no Estado. Ele foi fundador e presidente 
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do Comitê Patriótico que ajudou no auxílio dos feridos da guerra de Canudos
54

. Organizou 

também um comitê que levava seu próprio nome “Comitê Wagner”
55

,  para arrecadar socorros 

a serem enviados as localidades do interior, recebendo recursos privados e do governo federal 

e destinando, as populações interioranas assoladas pela seca. Agradecidos pelo auxílio 

prestados durante esse período difícil, a população da localidade próximo a Fazenda Ponte 

Nova solicitou a Câmara a mudança de nome, e seu pedido foi atendido na resolução da 

Câmara Municipal de Morro do Chapéu, em 1891.  

A evolução administrativa da Cidade de Wagner, tem seu início com a elevação do 

povoado para município, em 21 de Agosto de 1915, oficializado pela lei 1.116,  no governo 

de J. J. Seabra.  Instalando-se o município de Wagner em 1 de janeiro do ano seguinte, tendo 

como primeiro Intendente o Coronel Pedro Jose da Rocha. Em julho de 1931, foi  extinto pela 

lei de organização dos municípios do interventor da Bahia Arthur Neiva
56

, passando na 

ocasião a ser subprefeitura, e posteriormente extinto sendo anexado ao município de Lençóis 

em 1931
57

. Em 1934, a Subprefeitura de Wagner foi transferida para a localidade de Ponte 

Nova, no ano seguinte com a extinção da subprefeitura tornou-se distrito separando-se de 

Wagner. Em 1944, Ponte Nova passa a se chamar Itacira, retornando ao status de cidade em 

20 de Julho de 1962,  com a restauração do município de Wagner através da lei 1.739. Neste 

último ato político administrativo a localidade que ficava as margens da Fazenda Ponte Nova 

e que recebeu os empreendimentos da missão americana, tornou-se sede administrativa do 

município.  

Ao longo desses anos, a localidade teve como base econômica, o cultivo da cana de 

açúcar, que alimentava a rede de quase cinquenta engenhos, localizados as margens do rio 

Utinga e Bonito. Estes engenhos produziam em grande escala aguardente, rapadura e o açúcar 

mascavo, para venda e para consumo das famílias locais. Esta dinâmica de trabalho e sustento 
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sofreu grande abalo com a criação do Instituto do Álcool e do Açúcar (IAA), no governo de 

Getúlio Vargas, quando o presidente baixou um decreto proibindo o funcionamento dos 

pequenos engenhos, os quais constituíram uma concorrência para o Instituto
58

. Somada as 

secas o fechamento dos engenhos em longo prazo contribuiu para certo esvaziamento do 

local. Paralelo a isso, outras atividades nos setores educacional e médico hospitalar se 

destacaram na localidade, centrados no Instituto Ponte Nova, no Grace Memorial Hospital e a 

Escola de Enfermagem. Todos estes fundados, organizados e mantidos pela Missão 

Presbiteriana. Estas atividades influenciaram na área econômica e populacional, com a atração 

de contingente fixo e provisório, que movimentou a localidade com os aluguéis de casa, 

comércio e demais gastos das famílias que vinham para utilizar dos serviços oferecidos por 

estes empreendimentos.  

Hoje quem passa pela entrada da cidade, se depara com um monumento que destoa da 

paisagem local, uma clássica reprodução de um monumento grego, com um frontispício 

triangular no alto sustentado por  quatro colunas e uma base forte, no seu centro um livro 

aberto com a frase “Deus e Pátria, Aqui Sempre Lembrados’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminhando pela cidade a imagem do monumento ressoará em diversos lugares, em 

forma de adesivo, nos carros, nas casas ou em pinturas nos muros e na sede da prefeitura  

como símbolo da cidade. Lendo a cidade como um “texto” como sugere José Barros
59

, este 

monumento poderá “falar” sobre a história desta cidade, não só ele como também as ruas e 

outros tantos edifícios que observados com um olhar mais atento ajudam a trilhar os caminhos 
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percorridos por esta cidade e contar sobre seu passado. Analisando a cidade através da 

metáfora proposta, iremos encontrar referência a estrangeiros americanos, que dão nome a 

ruas e monumentos. Estes estrangeiros que por longos anos viveram no local, participando a 

mais de um século da formação e construção desta cidade, tanto no âmbito físico quanto no 

social. 

1.1 Um Breve Histórico do Protestantismo no Brasil 

Desde os primeiros contatos do europeu com a América a religião se fez presente, o 

Brasil neste contexto se erigiu religiosamente sob o catolicismo, o que não impediu que 

outros credos tentassem se estabelecer aqui. Ainda no primeiro século de dominação 

portuguesa o primeiro culto protestante foi realizado na colônia, entretanto nas terras 

administradas pelos reis e regidas pelo catolicismo não se admitiria outro tipo de culto, 

principalmente o reformado, credo que no velho mundo confrontava diretamente a Igreja 

Católica, em um período de efervescência da Reforma e Contra Reforma. As tentativas de 

instalação protestante durante os primeiros séculos foram duramente perseguidas, as maiores 

que temos notícias foram no Rio de Janeiro e Maranhão feita pelos Franceses, em 

Pernambuco  pelos Holandeses.  

 

No século XVIII a postura religiosa foi endurecida, balizadas pelas atividades do 

Santo Oficio estabeleceram uma legislação rigorosa permitindo apenas a entrada no Brasil de 

pessoas a serviço da Coroa ou da Igreja Católica. “Era um catolicismo, fiel ao Concilio de 

Trento, que se opunha a Reforma Protestante a quaisquer desvios doutrinários pressentidos 

pelo Tribunal da Santa Inquisição”
60

. Mesmo após a dura repressão da igreja, e expulsão dos 

protestantes do Brasil no século XVII, possivelmente os reformados que aqui chegaram não 

abandonaram seu credo, assim como outras religiões, praticaram sua crença em sigilo, em 

locais particulares, servindo também de resistência, prova disso é o número considerável de 

protestantes no Brasil, antes de firmarem os tratados de 1810, acordos que só vieram ratificar 

a liberação de algo que já era praticado. 

 A assinatura dos tratados de Comércio e Navegação e Aliança e Amizade em 1810, 

em seu artigo-12 garantia a liberação do culto protestante em igrejas privadas. Foram estes 

acordos diplomáticos que afetaram o quadro religioso brasileiro, provocando uma fissura no 
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monopólio católico. Este acordo ao conceder certa tolerância religiosa para os anglicanos 

abriu as portas do território brasileiro aos não católicos, o que beneficiou diretamente os 

protestantes e permitiu ao longo do século XIX o aumento sistemático da presença dos 

reformados no Brasil e a expansão do seu credo.    

Os crentes reformados na primeira metade do século XIX foram essencialmente 

imigrantes vindos da Inglaterra e Alemanha, caracterizando o protestantismo como de 

imigração
61

, ele tinha caráter basicamente étnico, suas igrejas tinham como objetivo a 

manutenção da espiritualidade dos seus adeptos em novas terras. Servia para manter a unidade 

cultural, abrigar a sua resistência em suas ilhas afastadas dos costumes locais.  Geralmente os 

serviços religiosos eram feitos nas línguas de origem, o que dificultava a frequência de 

brasileiro, e suas preocupações e pregações ainda estavam voltadas para a mãe-pátria.  

A fase considerada Missionária se inicia com a chegada dos presbiterianos em 1859, 

ela foi precedida por organizações  protestantes  de caráter missionário que direcionaram os 

seus esforços no sentido de evangelizar o Brasil. Eles não formaram igrejas, mas, Sociedades 

Bíblicas, especificamente de origem Inglesa e Americana.  Como estratégia elas distribuíam 

Bíblia primeiro nas cidades litorâneas e capitais e posteriormente nos interiores, o que ajudou 

muitas vezes na preparação do caminho para aceitação da mensagem protestante pregada 

pelos missionários posteriormente. Enviavam representantes para distribuir literatura religiosa 

e estabelecer relações com as autoridades brasileiras, afim de ganhar espaço no território 

nacional. Vinculadas as sociedades, existia a ação de atores diretos, os colportores
62

  que 

desempenharam um papel importante na conversão de muitas comunidades.  

Na segunda metade do século XIX as condições jurídicas de proselitismo continuavam 

inalteradas, possuíam legalmente a liberdade de culto em locais privados, entretanto eram 

proibido expressar de forma mais contundente seu credo, e de evangelizar abertamente, 

continuavam religiosamente tolerados. Esses bloqueios não impediram o avanço na busca da 

conversão dos brasileiros a sua crença, o que gerou um aumento nos embates com a religião 

oficial do Império. Sua postura de certa agressividade no trabalho evangelístico no campo 
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brasileiro deixou para trás a manutenção religiosa dos fieis, para avançar no sentido 

missionário de fazer prosélitos, seria mais que a  confissão religiosa dos imigrantes vindo dos 

EUA, seria a confissão religiosa que buscava a conquista dos habitantes do Brasil para sua fé, 

através da sua mensagem religiosa. E para isso utilizou de elementos que lhe favoreciam 

como o desenvolvimento econômico de seu País de origem e o momento político, econômico 

e social vivenciado pelo Brasil. 

Em meados do século XIX, o país vivia um contexto social aberto a inovações, 

geradas por ideologias progressistas e por investimentos na área de infra-estrutura, no  setor 

de transporte, comunicação e de produção industrial. O pensamento era modernizador, ou 

seja, o Brasil deveria suplantar a estrutura considerada atrasada e escravocrata, com o 

crescimento da economia cafeeira, da legislação pró-indústria, e da criação de uma rede 

ferroviária, o país dava indícios de seu desenvolvimento, a caminho da modernidade
63

.   

Existem vários conceitos para definir a modernidade, entretanto convencionou-se 

pensar a modernidade como “comportamento em obediência aos imperativos do progresso 

econômico”
64

. O pensamento modernista surgiu de um amadurecimento provocado pelas 

transformações nas estruturas ocidentais entre o final do século XVIII até inicio do século 

XX, mudanças que indicavam um processo de racionalização da vida, que implicava em uma 

nova postura de pensar e agir no mundo, ancorado na razão e ciência como caminho para se 

libertar do misticismo na explicação do mundo, valorizando a técnica e o método cientifico
65

. 

O conceito de modernidade assume contornos diferenciados, de acordo com seus campos e 

recorte temporal
66

, seu conceito passa pela proposta de ação que se coloca como nova, ser 

moderno é ser novo, superar práticas antigas e atrasadas, neste contexto a modernidade eram 

as características de parte da Europa e dos Estados Unidos e o Brasil deveria passar pela 

modernização para alcançar essas características. Naquele momento esses atributos modernos, 

na economia se expressavam pelo liberalismo capitalista, na política pelo Estado nacional 

republicano e na religião pelo laicismo.  
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Analisando estes momentos não podemos nos furtar de observar um cenário como 

todo, tendo em vista aspectos da sociedade em geral como o econômico e político. Em um 

primeiro momento a Inglaterra utilizou de sua força e prestígio para conseguir a oficialização 

do culto, para que os ingleses residentes no Brasil pudessem praticar sua religião sem 

clandestinidade, logicamente os aspectos religiosos foram diretamente facilitados por estas 

relações. Neste segundo momento, as afinidades das relações políticas e econômicas são 

ampliadas com os Estados Unidos, estas que de certa forma também ajudaram as Missões no 

Brasil, porém o objetivo dessas agências religiosas não se organizavam em torno de 

impulsionar ou promover as relações econômicas entre ambos.  

 A vinda dos missionários obedecia ao fervor religioso em busca da salvação de almas, 

como homens do seu tempo, acreditavam que seu modo de vida seria o ideal a ser levado ao 

resto do mundo, propagandeando de modo indireto o modo de vida norte americano o que 

poderia contribuir em longo prazo com as relações políticas e econômicas. Max Weber nos 

ajuda a compreender esta motivação da ação missionária: 

Quando as aristocracias salvadoras estão ‘incumbidas’ por ordem de seu Deus, de 

domar o mundo do pecado, para a Sua glória, dão origem ao ‘cruzado’... 

Distinguem sua guerra... sendo justas santas, ela é travada para  a execução da 

vontade de Deus ou defesa de usa fé. Diante disso rejeitam participar de guerras 

políticas por não corresponder a vontade de Deus...A busca carismática e 

verdadeiramente mística da salvação por parte dos virtuosos religiosos foi 

naturalmente em toda parte apolítica ou antipolitica, pela sua própria essência.
67

   

É comum ver produções historiográficas que vinculem a chegada dos missionários 

norte americanos no Brasil, como braço ideológico do projeto político econômico dos Estados 

Unidos, no momento em que o pais praticava sua expansão capitalista.  Por esta visão “O 

protestantismo seria uma forma do capitalismo norte americano, um elemento da conquista 

ideológica por suas escolas, templos e esportes, promovendo a americanização do povo seria 

seu Rosto conquistador”
68

  

José Miguéz-Bonino
69

 sintetiza a tese de Jean Bastian acerca das discussões sobre os 

objetivos das missões, são duas as hipóteses que contribuem para melhor esclarecimento 

destes objetivos. Na hipótese conspirativa, as missões protestantes não é outra coisa se não 
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“ponta de lança” um acompanhamento ideológico, a legitimidade religiosa da penetração 

econômica, política e cultural dos EUA na America latina, ou seja, um instrumento consciente 

e deliberado do projeto neocolonial. Para ele muitas poucas evidenciam respaldam tal teoria. 

Na hipótese associativa: este ingresso missionário se associa com a modernidade burguesa 

contra um estado autoritário para por fim em privilégios plurisseculares. Sendo assim este 

momento do protestantismo tem muito pouco da vontade imperialista norte-americana, ele é 

fruto de uma situação endógena da America latina, a luta por uma modernização liberal, que 

ali os protestantes se aliam a setores que impulsionam tal projeto. O que não impede o 

reconhecimento do alinhamento de interesses econômicos com os religiosos, a ponto de 

beneficiar as agências em diversas formas, como nos transportes dos missionários em navios 

comerciais. Nesse sentido havia uma Associação libertaria dos missionários, que se agrupam 

pela coincidência da busca de uma sociedade democrática, nela os liberais brasileiros 

encontraram apoio com as medidas reformistas que pretendiam introduzir. Conclui então que 

houve “Mais uma convergência de interesses que similaridade de ideias”, em que as elites 

buscavam um governo democrático, em que eles pudessem interferir nas decisões, e o modelo 

americano seria ideal o que facilitou a aceitação deste grupo religioso, pelo que ele 

representava. Os missionários buscavam uma sociedade com liberdade religiosa de culto e 

pregação, e essa elite poderia proporcionar.  

Em geral não houve uma defesa por parte da sociedade do protestantismo enquanto 

confissão religiosa, com a defesa de seu credo e da propagação de sua mensagem, isso é 

percebido pelo baixo número de adesão. Este liberalismo não defendia o protestantismo 

defendia a liberdade religiosa, por questionar a ligação com o Estado, e nisso o  

presbiterianismo e as outras denominações se beneficiaram.  

 

As agências missionárias como estratégia reforçaram os elementos que advogariam ao 

seu favor na aceitação e favorecimento as suas causas, frente à sociedade brasileira. A 

principal estratégia foi à adoção de "identidades" que o vinculassem a, causas como o 

progresso, à civilização e a modernidade, para isso o desenvolvimento tecnológico, cientifico 

e cultural, além do liberalismo político e econômico dos Estados Unidos servia de exemplo, 

para ganhar adeptos no Brasil, momento em que essas características eram vista com bons 

olhos. Esse discurso se disseminou entre os missionários e os principais órgãos de 
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comunicação religiosa criados com a finalidade de apresentar a "verdadeira religião" como a 

"tábua de salvação" do Brasil
70

.  

O protestantismo beneficiou-se, para sua implantação no Brasil do século 

XIX de sua associação positiva com a modernidade. De forma mais remota 

associava-se ao progresso das nações na Europa... de modo mais imediato , 

associava-se ao tipo de progresso representado pelos EUA
71

.  

 

Para Rubem Alves a identidade se definia por oposição ao inimigo, logo pelo universo 

brasileiro o progresso e modernidade seriam as identidades eleitas para contrapor as 

características consideradas atrasadas vinculadas ao catolicismo, assim para ele o 

protestantismo se via como “espírito da liberdade, da democracia, da modernidade, e do 

progresso”
72

. Para construção da modernidade no Brasil, a herança ibérica era vista como 

sinônimo de atraso, anacronismo por oposição à herança protestante anglo-saxônica. 

Disseminando um sentimento forte de que o Catolicismo era o responsável pela ignorância do 

povo e a ideia de que o protestantismo era sinal de povo culto e educado permaneceu no 

imaginário protestante por muito tempo, como sinônimo de cultura e progresso,
73

 nele a 

salvação do país, seria encontrada na adoção deste novo segmento religioso que apresentava 

sinais de desenvolvimento, e condições de promoção do País. O que estava em jogo não era a 

destino da nação mais a verdade evangélica, e para ter a legitimidade desta verdade à 

utilização dos aspectos políticos e econômicos não seriam deixados de lado, nesta luta pelo 

campo religioso. Encontramos em Ester Nascimento um bom exemplo deste pensamento: 

Afirmava que dentre os estrangeiros presentes no país os norte-americanos, 

possuíam a sabedoria e a competência técnica para guiá-lo rumo ao seu 

amanha radioso plasmado no campo político em um sistema de governo 

republicano e democrático e, no setor econômico-social, na industrialização.  

E para que isso ocorresse era necessário ocupar os espaços vazios do imenso 

Brasil, cortá-lo com estradas de ferro em todos os sentidos para levar a todos 

os seus recantos a modernidade. Alem do que o Brasil precisava romper os 

laços que o mantinha preso ás tradições e costumes de seu antigo dominador 

português pois quaisquer marcas dessa civilização lembrava o passado de 

colônia que devia ser definitivamente esquecido por que era sinônimo de 

atraso cultural político e econômico.
74

  

 Uma das explicações para este pensamento atribui à ideologia do Destino Manifesto, 

como condutora das ações missionárias, que ultrapassa a esfera religiosa e caminhava no 
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sentido social. Por esta ideologia os Americanos do Norte seriam responsáveis por levar a 

salvação política, moral e religiosa do mundo.  

Durante todo o século XIX imperava a ideia de que a religião e civilização 

estavam unidas na visão da America Cristã, e que Deus tem sempre agido 

através de povos escolhidos. Os de língua inglesa, escolhidos mais do que 

quaisquer outros, são obrigados a propagar as ideias cristãs e a civilização 

cristã
75

.    

Para Antonio Mendonça no século XIX, o Destino Manifesto encontrou no 

protestantismo americano seu o melhor e mais eficiente fio condutor. Com seu trabalho e 

divulgação cultural preparou e abriu caminho para o seu expansionismo político e econômico.  

A expansão missionária das igrejas americanas no ultimo terço do século 

XIX foi produto do sentimento nacional expansionista combinado com 

motivos teológicos. O desejo de salvar os “pagãos” da danação eterna 

origina-se no espírito da teologia do avivalismo, que enfatiza a conversão 

instantânea e o consequente redirecionamento da vida para a obtenção da 

perfeição
76

 
 

A forma com que o Destino Manifesto foi pensado implica no comprometimento da 

nação americana através de seus missionários em levar a salvação ao mundo.  José 

Guimarães
77

 aponta para falta de fundamentação histórica desta hipótese, além de não 

expressar os sentimentos próprios da empresa missionária. Para ele o messianismo nacional 

não estava fundamentado no Destino Manifesto, mas na consciência de uma cultural 

proselitista, neste pensamento a ênfase do proselitismo não é a nação, mas sim a religião. 

Afirma que não se encontra um discurso proselitista que a nação americana mediava a 

salvação do mundo, mas sim o discurso que declarava a igreja americana como resposta de 

Deus para o mundo. Ele ainda argumenta que o movimento missionário que veio ao Brasil 

não emergiu de um fervor nacionalista, mas sim da renovação religiosa, esta que apesar de 

suas interfaces com outras áreas, possui sua independência. Sobre os interesses das ações 

religiosas Max Weber nos critica a vinculação das ações religiosas a utilidade de outras 

esferas, “de varias formas, as pessoas buscaram interpretar a ligação entre a ética religiosa e 
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as situações de interesse, de tal modo que a primeira surge como simples “função” da 

segunda.”
78

 Pierre Bourdieu ajuda na compreensão deste momento quando sugere  

O trabalho religioso realizado pelos agentes porta vozes especializados, 

investidos do poder institucionalizado ou não, de responder através de um 

tipo determinado  de praticas  ou de discursos a uma categoria particular  de 

necessidades próprias de grupos sociais determinados
79

 

As ações que impulsionaram os agentes religiosos que aqui desembarcaram estava 

ligadas ao sentido missionários de evangelizar, e possuía agenda própria, de contribuir na 

salvação do fiel alcançado e nas boas obras daquele que investiu sua vida em salvar almas. 

Afinal “O campo religioso tem por função especifica satisfazer um tipo particular de 

interesse, isto é, o interesse religioso”
80

. Os protestantes que aqui chegaram, como homens do 

seu tempo, e criados sob a perspectiva evolucionista pensam ser mais evoluídos 

culturalmente. Acabaram por divulgar sua cultura como proposta, em detrimento do modelo 

brasileiro, considerado atrasado, colocando seu modelo como o ideal a ser seguido, e isso 

gerou uma propaganda positiva ao modelo político e cultural dos Estados Unidos, 

principalmente no campo educacional, para as elites brasileiras que buscavam o modo de 

ensino pensado vanguardista e de uma sociedade civilizada.  

Sem querer cair em interpretações unilaterais e simplistas, 

como a de que os missionários eram pontas de lança do 

imperialismo norte-americano, porem querendo evitar uma 

aproximação ingênua dos fatos, podemos afirmas que as 

missões protestantes, instaladas no Brasil a partir da segunda 

metade do XIX, faziam parte de um movimento maior de 

expansão norte americana na America Latina, como todo
81

.   

Concluímos que ardor missionário foi anterior ao processo expansionista americano, 

as motivações religiosas impulsionaram as agências missionárias se lançarem ao mundo, 

beneficiando-se mais tarde com a expansão econômica e política empreendida dos Estados 

Unidos em uma “amalgama perfeita”
82

 de interesses que tinha como objeto o Brasil em seus 

mais diversos campos. 
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1.2  Os Caminhos Missionários e a Organização da Missão Central Brasil 

Na segunda metade do século XIX, somam-se aos Anglicanos na Bahia, duas grandes 

vertentes do protestantismo que se destacaram no campo religioso baiano, os Presbiterianos e 

os Batistas.  Os presbiterianos que vieram para o Brasil e a Bahia são de origem norte 

americana, estes tiveram origem no século XVIII da emigração dos escoceses e irlandeses 

para América do Norte, eles trouxeram consigo sua experiência religiosa, promovendo um 

amadurecimento no novo mundo, o que levou em 1706  a criação da primeira  Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos da America (PCUSA). 

A sua composição presbiteriana teológica sofreu uma maturação em solo americano,  

criando uma junção do calvinismo clássico do século XVI e a sua teologia da predestinação e 

o  weslenianismo
83

 do século XVIII e a teologia da graça. Estes dois pensamentos teológicos 

gerou por muito tempo conflitos, até sua a superação, com o a aceitação do livre arbítrio e a 

possibilidade de crescimento da santidade, resultando em uma junção da doutrina da 

predestinação com tradição arminiana
84

. Oficialmente as orientações doutrinárias dos 

presbiterianos baseiam-se na confissão de Westminster do século XVII, este documento 

contribuiu também para organização da forma de governo eclesiástico adotado pela igreja, sua 

estrutura organizacional é constituída por colegiados ou concílios, que tem níveis 

diferenciados
85

.  
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Figura 3: Organograma baseado na estrutura hierárquica Presbiteriana 

Essa forma de governo surge como oposição à organização episcopal, liderada  pelos 

bispos como em outras igrejas reformadas. A oposição à estrutura episcopal residia na 

contrariedade da submissão da igreja ao Estado, pois por ela os reis  nomeariam os bispos da 

sua igreja, facilitando assim seu controle.  

 

‘Não queremos uma igreja governada por bispos nomeados pelos reis, e sim 

uma igreja autogovernada, liderada por representantes eleitos pelas 

comunidades locais’. Surgiu assim o conceito de ‘presbiterianismo’, que 

refletia ao mesmo tempo o desejo de autonomia da igreja em relação ao 

estado e de um governo colegiado, representativo.
86

  

  

A essência do sistema presbiteriano é de caráter participativo e de responsabilidade 

compartilhadas. Rompe com a organização episcopal lançando uma proposta para eles 

“revolucionária”
87

, ao preconizava uma igreja governada por presbíteros docentes e regentes, 

eleitos pelos fiéis. Deixando-a longe da ingerência do Estado nos assuntos religiosos.  

Os presbiterianos junto com as outras denominações, experimentaram um avivamento 

espiritual
88

 que movimentou o protestantismo norte americano no século XIX, produzindo um 

fervor missionário, efetivado nas missões evangelísticas que buscavam levar ao mundo sua 

crença. Em um primeiro momento se voltaram para evangelização do próprio país, 

mobilizados na marcha para o Oeste, conquistando terras e convertendo os “nativos”. 
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Momento também que os embates religiosos alcançam dimensões maiores com a Igreja 

Católica que começava crescer com as levas de imigrantes católicos vindos da Europa, 

ameaçando o domínio protestante, até então hegemônico
89

. 

 Para promover essa evangelização os presbiterianos criaram em 1837 a Junta de 

Missões Estrangeira, sediada na cidade de Nova Iorque. Passando a enviar missionários a 

diversas partes do mundo como faziam as outras denominações.  Os primeiros países a contar 

com missionários presbiterianos foi Índia, Tailândia, China, Colômbia, Japão
90

. O Brasil foi o 

segundo campo aberto na América latina e o sexto país sob a atuação da Junta de Missões, 

com o inicio dos trabalhos em 1859. Havia uma grande discussão acerca das Missões serem 

enviadas a países católicos, já que eram países que já tinha contato com o cristianismo, 

entretanto como justificativa muitos missionários afirmavam que os protestantes deviam antes 

de ir aos países não cristãos, ir aos países papais já que a Igreja Católica Romana havia se 

paganizado. Pensamento reafirmado na Conferencia de Edimburgo em 1910
91

.  

Neste contexto o início das atividades presbiterianas no Brasil foi fruto de uma 

atividade missionária, ainda que de forma embrionária com a chegada do primeiro 

missionário o reverendo Ashbel Green Simonton
92

 (1859), ele foi enviado ao país para o 

inicio da organização conhecida como Missão, com seu trabalho vinculado a “igreja-mãe” a 

qual se comunicava e recebia orientações. Nesse primeiro momento os trabalhos feitos de 

forma bem modesta, afinal não possuía contingente suficiente para ter as comissões, reuniões 

características de anos mais tarde, era o embrião do trabalho da igreja no Brasil. Ao longo dos 

anos o número de missionários foi aumentando permitindo a ampliação da estrutura e 

organização da instituição nas terras brasileiras, a ponto de dividir o espaço de atuação em 

Missões geograficamente definidas.  

Nos anos iniciais Ashbel Green Simonton recebeu outros dois reverendos para auxiliá-

lo Alexander Latimer Blackford (1860) e Francis J. Christopher Schneider (1861), estes foram 
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à tríade de missionários que deram a base dos presbiterianos no Brasil. Com o desenvolver 

dos trabalhos  os presbiterianos fundaram sua primeira Igreja no Rio de Janeiro em 1862, 

concentrando sua atuação na década de 1860 no Sudeste em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, na década seguinte foram para Bahia e Pernambuco, completando há terceira 

década de 1880 sua chegada no Ceará, Paraná, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, 

Maranhão, Rio Grande do Sul e Alagoas.  

A Igreja Presbiteriana no Brasil foi influenciada com a divisão ocorrida nos Estados 

Unidos, decorrente do conflito da Guerra Civil. Em 1861 a Igreja do Sul criou sua própria 

denominação, a Igreja Presbiteriana do Sul (PUCS), criando também sua agência missionária 

estrangeira sediada em Nashiville, no estado do Tenesse. Esta cisma refletiu na divisão do 

trabalho das Juntas que partilharam as áreas de atuação no Brasil
93

. Por causa das grandes 

distâncias que tinha de ser percorrida por missionários itinerantes, a Missão do Norte ligada a 

Junta de Nova Iorque,  foi subdividida em 1871 em duas missões: a Missão Brasil Sul e a 

Missão Brasil Central. O organograma abaixo ajuda a ilustra as divisões e as áreas de atuação: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Organograma de divisão das Juntas Missionárias 

Fonte: Inspirado em : MATOS, Alderi. Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil (1859-1900). São Paulo.Editora 

Cultural Cristã, 2004. 
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Nashiville) NORTE desde o São Francisco até a Amazônia; SUL  : o sul de Minas e  o Triangulo Mineiro. 
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A Missão tinha como objetivo primeiro a evangelização, e a partir dela a organização 

de uma igreja nativa autônoma teológica e financeiramente. No Brasil o sucesso da 

evangelização com a organização da igreja não veio acompanhado com a autonomia, o 

amadurecimento dos quadros dirigentes da igreja nacional gerou embates,  pois  a relação de  

pessoal e recursos das ‘igrejas mãe” era centralizada na  Missão, contrariando o principio 

básico de motivação da atividade missionária, a autonomia. As orientações e recursos vindos 

dos Estados Unidos era gestada pelas Missões,  e posteriormente passadas para igreja nacional 

o que gerou um grande desconforto, impulsionando o sentimento de independência.  

Com o temo a Igreja no Brasil tronou-se  administrativamente independente com a 

criação de seu Sínodo, entretanto as Missões permaneciam participando dos quadros nos 

Presbitérios e no Sínodo influenciando as decisões e  auxiliando economicamente, enquanto 

os nacionais eram excluídos decisões da Missão, numa via de mão única. A Igreja Nacional 

cresceu superando em número a Missão, aumentando a tensão que somado a outros fatores 

colaborou para cisma presbiteriana em 1903, dando origem a Igreja Presbiteriana 

Independente. Essas tensões foram solucionadas anos  depois com  a elaboração de um 

“modus operandi” ou Plano Brasil em 1917,  nele as relações entre a Missão e a Igreja 

Nacional seriam acertadas, neste documento os limites de atuação e cooperação foram 

definidos, em geral os missionários foram desvinculados de igreja nacional dedicando-se 

exclusivamente a missão de evangelizar e criar novos pontos para a criação de futuras igrejas.   

A Missão Central Brasil ligada a Igreja Presbiteriana do Norte e a Junta de Nova 

Iorque, se originou em 1897 com a divisão da antiga Missão do Brasil, em Missão Central 

Brasil (MCB) e a Missão Sul Brasil (MSB), em sua área de jurisdição encontrava-se os 

Estados de Bahia, Sergipe e Norte de Minas.  A atuação da Missão era claramente definida 

como declarada em Ata do Conselho Brasil “finalidade principal de um trabalho missionário 

no Brasil é a evangelização e o desenvolvimento de autopropagação, Igrejas 

autogovernadas”.
94

 Diferente da atuação missionária do sul do país que acabou gerando a 

cisma, o trabalho da MCB se orientou desde o início no estabelecimento de limites na atuação 

com a igreja nativa.  Privilegiavam a cooperação pessoal e financeira entre a MCB o 

Presbitério e as Igrejas. Desde o principio os missionários da MCB se opunham a participação 

nos presbitérios brasileiros, entretanto participaram por algum tempo pela necessidade. Sobre 

                                                           
94

 Brazil Council Minutes (1912-1937). 



 

 

47 

 

este aspecto eles pensavam que isso limitaria sua atuação em locais já ocupados, já que seu 

objetivo eram as áreas distantes que não tivessem o contato com a evangelização e a igreja 

nacional dificilmente teria condições de exercer esse trabalho.  

De inicio os trabalhos da Missão organizando igrejas eram feitos de forma bem 

simples as primeiras igrejas contavam com poucos membros. Com o crescimento dos 

trabalhos foi necessário à formação do Presbitério Bahia-Sergipe, dando origem a igreja 

nativa seu órgão regional e autônomo, nesta época já contavam com sete igrejas: cidade da 

Bahia (Salvador), Aracaju, Laranjeiras, Lavandeiras, Canavieiras, Cachoeira, e São Félix.
95

 

Antes da formação do Presbitério as igrejas pertenciam ao Presbitério do Rio de Janeiro. A 

Missão Central entre os anos de 1900 e 1907 trabalhou na Bahia, dividindo em quadro áreas 

de atuação chamadas por eles de “campo”, nessas áreas o trabalho era subdividido nas cidades 

e povoados. Pela divisão de campo atuavam em: Cidade da Bahia (Salvador) ; Sertão
96

; 

Cachoeira
97

  e Vila Nova
98

. E no Estado de Sergipe em Aracaju
99

, e Estação de Itabaiana
100

. A 

manutenção eclesiástica era basicamente feita por visitas missionárias, poucas igrejas 

mantinham pastores fixos, nesse período basicamente as igrejas das maiores cidades. O 

andamento do trabalho era relatado e levado às reuniões da Missão, para o acompanhamento 

do processo.  

Acompanhando a evolução dos trabalhos da Missão desde seu estabelecimento em 

1897, até a criação do Presbitério Bahia-Sergipe em 1907, momento pelo qual as igrejas 

passaram para administração do presbitério e saíram da administração da instituição 

missionária podemos perceber algumas questões. Observando inicialmente os dados 

estatísticos disponibilizados pelo IBGE
101

 encontramos em 1907 um número de 19.907 de 

protestantes no Brasil distribuídos em onze confissões religiosas, entre todas elas a 

“Presbyteriana” era a que possuía maior número de membros, somando os nacionais e 
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estrangeiros, com 6.998, cerca de 35% de reformados.  Estabelecendo uma relação  a segunda 

e terceira confissão com maior número possuíam 2.896 e 2.600 respectivamente, eram a 

Metodista e Anglicana. Nas estatísticas do ano de 1908 o número de protestantes quase 

triplica indo para 51.127
102

 e avançando um pouco chega há 103.365 em 1912, mostrando a 

evolução protestante anos iniciais do século XX
103

. Analisando o Estado da Bahia no período 

o IBGE informa 995 protestantes para o Estado, em comparação com o Brasil, representava 

apenas cerca de 5%, em número de filiados a Bahia estava atrás dos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal,  Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. 

Convém evidenciar que este relatório levou  em consideração os Batistas e Presbiterianos. 

Pelo relatório a Igreja Presbiteriana possuía 592 filiados em quatro igrejas (Cachoeira, 

Salvador, Canavieiras e Santa Maria) e os Batistas 363 em seis igrejas (Areia, Belmonte, 

Vitória da Conquista, Jequié, Santa Rita do Rio Preto, Santo Antonio de Jesus).  

Sobre estes dados sabemos as grandes problemáticas que possuem, ainda assim 

servem com balizas analíticas, de modo que cruzaremos com os dados conhecidos gerados 

pelas igrejas em suas Atas. Pelos dados Atas da Missão o número de membros em 1907 era de 

1109 como demonstrado pela tabela  abaixo:  

Missão Central Brasil 

Número de Membros  

1903 569 

1904 658 

1905 824 

1906 965 

1907 1109 

Tabela 1: Profissões de Fé  

Fonte: Atas Missão Central Brasil 1904-1938 

      

 No ano de 1907 a Igreja Presbiteriana contava com quatro igrejas organizadas na 

Bahia, Salvador, Canavieiras, Cachoeira e São Félix. Sem, contudo levar em consideração as 

inúmeras congregações que espalhadas pelo Estado. Confrontando os dados com os números 

das Atas encontramos uma diferença considerável, não apenas no número de pessoas filiadas 

como também no número de igrejas o que certamente influenciou nos resultados. Analisando 
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conversões não conseguem justificar o número final de pessoas filiadas ao protestantismo. 
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os dados Batistas disponibilizados na dissertação de Marli Geralda encontramos também 

diferenças no número de pessoas filiadas e de igrejas. Não consta o ano de referencia de 1907, 

mas o ano de 1906 de modo que usaremos de parâmetro, pelos dados fornecidos baseados nas 

Atas das Igrejas Batistas de Salvador e da Convenção Batista Brasileira encontramos um 

número de 1.161 pessoas filiadas com um total de 24 igrejas.   

Abaixo o quadro que quantifica o trabalho da Missão antes da passagem ao 

Presbitério: 
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Tabela 2: Estatística Número de  Membros no Estado da Bahia. 

Fonte: Old Central Brazil Mission Minutes (1904-1938) 
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  Atual Rui Barbosa  
105

 Atual Senhor do Bonfim  
106

 Atual Miguel Calmon  

Missão Central 

Estado Bahia 

Anos   1903 1904 1905 1906 1907 Total 

1903/04/05/06/07 

Campo/Manutenção        

Cidade da Bahia         

Fixo Salvador  131 137 141 162 175  

 Geral      131/137/141/162/ 

175 

Cachoeira         

Fixo  Cachoeira e 

São Felix 

74 81 92 114 115  

Itinerante Feira de 

Santana 

9 12 5 - -  

Fixo Canavieiras  0 20 85 108 134  

 Disperso 8 8 16 - -  

 Geral      91/128/198/222/ 
249 

Sertão        

Itinerante Orobó
104

 41 38 39 39 43  

Itinerante Palmeiras 67 85 72 78 83  

Itinerante Cachoeirinha  0 28 41 40 52  

Itinerante Guiné - - 23 25 28  

Itinerante Canal    10 30 80  

 Geral      108/151/185/212/ 

286 

Villa Nova         

 Vila Nova
105

  33 42 9 53 59  

 Bananeiras  0 10 8 - -  

 Carahyba  0 7 7 - -  

 Jacobina  7 2 - -  

 Brejo
106

  7 7 - -  

 Olho d’Agua  2 7 - -  

 Canabrava de 

Jacobina  

 6 6 23 37  

 Prolongamento 

(Santa Luzia, 

Queimadas, 

Jaguarary e 

Santa Maria) 

11 18 18 45 43  

 Dispersos  5 8 8 -  49/99/72/121/139 
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Analisarei o quadro de maneira geral, por entender que cada igreja ou ponto de 

pregação tem questões singulares que explicam o andamento dos trabalhos. Desta forma 

observando o quadro acima percebemos a concentração missionária na região do Recôncavo e 

Chapada Diamantina, com destaque para Canavieiras e Palmeiras no número de membros 

nesses anos iniciais, pois Salvador e as cidades de Cachoeira e São Felix possuíam um 

contingente populacional maior. No geral o número de membros cresceu mesmo que sem 

grandes saltos, entretanto em alguns pontos de pregação em povoados ou cidades o numero de 

membros tendiam a ser instáveis. Comparando com Sergipe a Bahia possuía em 1907,  cerca 

de 76,5% dos membros, e um pouco mais da metade das igrejas, organizadas. Em comparação 

com os Batistas na Bahia os Presbiterianos possuíam 1109 membros, e os Batistas 1161, estes 

que contavam com 24 igrejas, enquanto os Presbiterianos possuíam quatro
107

. Pelas Atas de 

ambas as instituições percebemos uma em termos quantitativos de membresia uma 

proximidade entre as duas missões. Cruzando os dados gerais do número de filiados 

presbiterianos com os números das Atas os presbiterianos na Bahia representavam 15% de 

filiados em comparação ao Brasil.  

Com a criação do Presbitério a Missão continuou com seu trabalho evangelístico, 

expandindo e evangelizando criando núcleos e congregações que viriam mais tarde formar 

igrejas pertencentes ao Presbitério. Com a criação do um órgão de administração regional da 

igreja nativa, as relações com a Missão deveria ser orientada para definir os limites de 

atuação, organização  e cooperação entre ambas. O que foi descrito no “modus operandi” 

organizado dez anos antes do nacional e utilizado como exemplo no documento em 1917.  

O modus operandi
108

foi o documento responsável por definir o campo de trabalho das 

duas corporações: Missão e Presbitério, foi formulado pelos dois entes, sendo composto por 

cinco capítulos e vinte e um artigos, que tratavam de diversos assuntos como: campos e 

autoridade auxilio as igrejas, transferência de campos de trabalho, escolas e representação. Ele 

foi criado para organizar as mais diversas relações entre o trabalho da Missão e Presbitério, e 

evitar possíveis tensões como as ocorridas no sul que ajudou na separação da igreja com a 

criação da Igreja Presbiteriana Independente.  
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Por este acordo a Missão tinha prioridade nas viagens evangelísticas, exceto nos 

lugares que já existiam igrejas independentes como as sete já existentes que estavam sob a 

responsabilidade do recém-criado presbitério
109

. O documento reconhecia a autoridade dos 

missionários no campo de atuação, com poderes em receber membros e criar congregações, 

entretanto excluía qualquer relação eclesiástica com as igrejas, que ficava por exclusividade 

do presbitério
110

. Mesmo com a divisão enfática dos trabalhos o documento procurou 

estimular a colaboração e solidariedade entre as congregações da Missão e as igrejas do 

Presbitério, deixando evidente o alerta dos limites de campo e igrejas de ambas as 

corporações.  

Um artigo central do modus operandi estabelece a impossibilidade de atuação nas duas 

corporações, no presbitério e na Missão. Os missionários que estivessem vinculados ao 

presbitério nativo deveria se desligar e focar sua atuação nos interesses da MCB, mesmo que 

restasse algum tipo de elo que os ligassem ao presbitério, a ordem era clara. O presbitério 

recém-iniciado procurou agir diferente do sul, cortando os laços que insistiam em manter as 

ligações dos missionários com direcionamento da igreja nativa. O artigo não vetava em si a 

colaboração mútua, pois flexibilizava a oportunidade de ceder trabalhadores de ambas as 

partes  por curto tempo para trabalho específicos
111

. A autonomia, porém tinha seus limites, 

no capitulo II
112

, fica claro que financeiramente a Missão continuaria a auxiliar as igrejas 

economicamente,  especificamente aos pastores das igrejas do presbitério, e em na compra de 

equipamentos e materiais quando preciso.   

O assunto de transferência de campos é tratado no capitulo III
113

, nele se estabelece o 

momento pelo qual a Missão passa para o presbitério uma congregação para formá-la igreja 

do mesmo, salientando como a condição necessária o custeio do pastor. Para essa passagem 

haveria necessidade de um parecer de ambas as corporações acerca da congregação, assim os 

dois entes acertaram os limites, o presbitério designaria um pastor  e a missão cessa sua 

autoridade naquele lugar. Sendo assim a congregação só era de livre tutela da missão com a 

sua independência financeira, ainda assim  a Missão  continuava a auxiliar a maioria das 

igrejas. Sob esse aspecto não faltaram criticas na primeira reunião protestante mundial em 

Nova Iorque em 1900, afinal era um assunto considerado espinhoso, para alguns missionários 
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manter os pastores nativos acabam por vicia-los na condição de dependência financeira, 

dificultando sua busca pelo sustento próprio.
114

 O capítulo ainda trata do interesse do  

presbitério em  assumir o campo ocupado pela Missão. Os tramites passariam pela solicitação 

direta a Missão, esta que possuía a prerrogativa de aceitar ou não, de igual maneira a missão 

poderia passar um campo para o presbitério que também possuía a prerrogativa de aceitar ou 

recusar.  

A importância do trabalho educacional na Missão não foi deixada de fora do acordo, o 

presbitério exigia para si a formação teológica de seus candidatos ao pastorado, excluindo a 

missão de participar eclesiasticamente, colocando em prática sua autonomia. O presbitério 

também externa sua vontade de educar os filhos em uma educação cristã, solicitando auxilio 

da Missão, que  concordou com as duas proposições reforçando que a escola e educação cristã 

como meio de essencial propaganda de sua fé
115

. Encerram o tema com a concessão a Missão 

o direito de ajudar as igrejas na manutenção das escolas paróquias e missionárias, e deixam 

livre os membros de ambas corporações em auxiliar nos trabalhos educativos
116

. 

 O ultimo capítulo se refere às representações de ambas as corporações, que se daria 

por membros escolhidos a participar das reuniões, exceto as secretas, esses membros tinham o 

poder de apresentar os pedidos e pareceres das corporações que representariam e colocando a 

par o andamento do trabalho de ambas, com as trocas de relatórios anuais. Para facilitar as 

reuniões geralmente eram feitas em no mesmo lugar,  concomitante, Ponte Nova era o lugar 

onde a ocorrência das reuniões eram mais frequentes, lá o Presbitério visitava o andamento 

dos trabalhos na escola e hospital, o que levou mais tarde ao reverendo Otacílio Alcântara a 

pedir a Missão fundar uma Escola em Prado Sergipe, mesmo acreditando que deveria ser feita 

pelo presbitério, este que não possuía recursos para tal empreendimento
117

. Na maioria das 

vezes a forma de tratamento era de extrema cordialidade e recepções calorosas, se existiam 

atritos, nas atas são omitidos.  

O plano de ação das duas corporações como declara o documento estabeleceu seus 

limites, dos quais a autonomia da igreja nativa era o mais almejado, por ambas as partes. Vale 

ressaltar que  mesmo com a exigência de desligamento dos missionários  do presbitério,  os 

missionários continuaram devido as necessidades, sendo desligados progressivamente até  
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1910 não restar mais nenhum
118

. Ficando a Missão encarregada de trabalhos nos locais mais 

longe das capitais e dos centros, exercitando seu objetivo missionário, enquanto o presbitério 

assumia as igrejas nestes lugares, como ressaltava um de seus lideres o missionário 

Reverendo Willian Alfred Waddell  que “ as missões deveriam suportar a parte mais difícil do 

trabalho pioneiro”
119

 

 A relação da Missão com o Presbitério foi harmônica, com sucessivos empréstimos de 

pessoal para ambos os lados e contínuas ajudas financeiras. Fatores que levaram a onda de 

independência da igreja criada com a cisma de 1903 não ter força na área de jurisdição da 

MCB como registram em ata “esta informação é de outros campos, como na Bahia-Sergipe 

independência não tem qualquer influência”
120

. Não são poucas as vezes que tanto nas atas da 

Missão quanto do presbitério essa relação é reforçada, pelo presbitério o agradecimento a 

Missão pela cooperação “cooperação espiritual e financeira”. Mesmo com autonomia 

eclesiástica pedia auxilio para os candidatos ao ministério, esta ajuda poderia ser econômica 

ou em suporte de viagens. Sobre os empréstimos de pessoal e entrega de campo a Missão 

citamos o exemplo. 

Sabendo que a Bahia-Sergipe Presbitério está para ordenar dois homens em março, a 

Missão resolve entregar ao Presbitério o campo Estância, e solicitar ao Presbitério 

para emprestar um desses homens à Missão de um ano para o serviço no Fortaleza-

Salinas distrito no Norte de Minas campo
121

.     

 Devido à escassez de trabalhadores missionários o Presbitério emprestou o Rev. 

Basílio Catalã de Castro durante 1928, para servir  a Missão como pastor e evangelista em 

Ponte Nova, com o cuidado dos grupos em Palmeiras. Vale ressaltar que Ponte Nova era área 

de atuação da Missão, sendo passada para o Presbitério tempos depois, já o campo das Lavras 

região geográfica da Chapada Diamantina, foi passado ao Presbitério em 1927
122

. Esses 

sucessivos empréstimos do Presbitério a Missão era algo natural, pois os missionários vindos 

dos Estados Unidos eram escassos, desde o inicio dos trabalhos giravam em torno entre seis e 

oito, que poderiam estar em licença ou férias, além daqueles que se ocupavam com a questão 

educacional tanto em Ponte Nova como na escola organizada em Salvador. Quando Ponte 

Nova estava em pleno funcionamento por volta de 1931, chegou a ocupar cerca de onze 

missionários, dos vinte três totais que disponibilizava, dos onze, sete eram mulheres, quatro 
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esposas dos missionários e outras três possivelmente solteiras. Eles se ocupavam de tarefas na 

estação na fazenda, hospital ou escola, também poderiam estar aprendendo à língua para 

futuramente ir a campo. Muitas vezes o campo de Lençóis de responsabilidade evangelística 

dos missionários presentes em Ponte Nova ficava vago, sendo utilizados evangelistas 

contratados, dado a forma que a estação tomava o tempo dos missionários.  

A Missão por ocupar muitos missionários em tarefa que não eram de evangelização 

direta, como o trabalho educacional e médico acabavam por ter um déficit na evangelização. 

Diante disso contratava evangelistas e colportores para suprir suas necessidades de 

evangelização direta, entretanto em  certos períodos a quantidade não satisfazia, pela falta de 

quem contratar, ou por muitos efetivos pediram demissão, por estarem de férias ou pela 

aposentadoria. Em 1924 a Missão pediu ao Conselho de Nova Iorque ajuda para ocupar os 

campos de Vila Nova, Caetité, Norte de minas e Goiás (passou a fazer parte da jurisdição da 

MCB em 1913), com uma população  de 1,200,000 almas, e para ilustrar ao conselho compara 

esta área aos Estados de Nova York, Pensilvânia, Ohio e Indiana
123

  

 Devido às condições de escassez a Missão utilizava da prerrogativa do Modus 

Operandi que lhe facultava o pedido de candidatos ao ministério que estava na 

responsabilidade do Presbitério, e possuía um contingente maior de trabalhadores, por possuir 

condições de abastecimento com os inúmeros candidatos ao ministério. A Missão por sua vez 

esperava vir missionários dos Estados Unidos,  por isso utilizaram sempre do empréstimo.  

Esses empréstimos eram oportunos nas trocas por tempos determinados, nas permutas de 

campo por cerca de dois meses, em que os evangelistas de ambas as corporações trocam de 

campo para oxigenar os trabalhos naquele lugar com uma pessoa nova
124

.  

Em geral os candidatos ao ministério eram experimentados em campo antes da 

ordenação, e às vezes não eram aprovados, como nos mostra o caso do Coronel Jose 

Ferreira
125

, que por algum motivo, depois das viagens e trabalho em campo não foi apoiado 

como candidato ao ministério
126

.  Sendo convidado a continuar como evangelista leigo
127

. 

Neste caso percebemos que a sua patente não pesou na indicação, entretanto preservá-lo como 

evangelista leigo ajudou a sua forma. A política de evangelização sugeria que os alunos dos 

seminários deveriam durante sua longa vocação participar das viagens evangelísticas em 
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pontos carentes
128

, esta ação tinha amplas funções, uma delas ajuda no trabalho do campo, 

outra na formação e no reconhecimento do labor missionário que lhe esperava no futuro. 

Sobre as relações entre Missão e Presbitério em 1936 a Missão sugeriu um estudo para dirimir 

as distâncias e buscar meios mais eficazes de evangelização com a cooperação mais estreita 

entre as duas corporações
129

. 

1.3 Os Presbiterianos e o Campo Religioso Baiano: Práticas, Relações e 

Estratégias.  

A Bahia foi à quarta Província a contar com a presença da Igreja Presbiteriana, a 

primeira fora do eixo sudeste, organizando a primeira igreja em Salvador  e a décima do 

Brasil em 21 de abril de 1872. A Bahia possuía certa relevância dada sua posição regional, 

fora a primeira capital do Brasil, possuía um importante porto, além de abrigar a sede do 

arcebispado. Para a conquista do território baiano, os presbiterianos possuíam uma grande 

concorrente e foi contra eles que empreenderam sua força a fim de conquistar seus fiéis, para 

isso atuou nos espaços deixados pela igreja, observando um quadro que se mostrava singular 

no Império, a ausência da Igreja Católica em muitas  áreas rurais, configurando este  espaço 

como o foco de sua atuação.  

O protestantismo encontrou um espaço religioso rarefeito. A população pobre do 

mundo rural era esparsa pela vastidão do território, formando núcleos distantes um 

dos outros. As distâncias entre os núcleos e a precariedade dos meios de 

comunicação e transporte faziam com que fossem autossuficientes... Núcleo 

pequenos, distantes e extremamente móveis, eram precariamente alcançados pelos 

agentes da religião oficial, o que abria espaço para uma autogestão religiosa, uma 

autonomia no campo religioso podia muito bem abrir brechas para outras formas de 

pensar a religião.
130

  

 

No início enquanto a colônia se limitava as faixas litorâneas, a convivência religiosa 

foi mais intensa.  Com o passar dos anos e o avanço do território brasileiro, as dimensões se 

tornaram gigantescas, vivenciando um crescimento populacional relativo, este crescimento 

não foi acompanhado pela Igreja Católica, com aumento do número de clérigos, nem igrejas, 

elas se limitavam as grandes cidades e zonas mais povoadas. As criações das paróquias 

estavam a cargo do rei, que, além de construir, nomeava seu pároco, por vezes a criação das 
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igrejas se deu por iniciativas de fiéis com recursos próprios. Pensando o campo religioso 

baiano sobre a ótica de Pierre Bourdieu
131

 percebemos um local específico de luta, a esfera 

religiosa. Esta que opera por razões próprias, é nela que a guerra é travada, o principal 

objetivo deste embate é o monopólio dos bens de salvação. A luta é contínua e a agência 

vencedora terá o direito de guiar os fiéis de acordo com os seus dogmas, e estes passarão a 

valer como “verdade”, Max Weber
132

, nos ajuda a compreender as motivações dessas 

relações:  

Toda organização de salvação por uma instituição compulsória e universalista da 

graça sente-se responsável, perante Deus, pelas almas de todos, ou pelo menos de 

todos os homens a ela confiados. Essa instituição se sentirá, portanto, com direito a 

opor-se, e com o dever de opor-se, com força impiedosa a qualquer perigo oriundo 

de uma má orientação da fé. Sente-se obrigado a promover a difusão de seus meios 

de graça salvadores.
133

 

A formação cristã da gente sertaneja deveu-se basicamente as missões itinerantes, a 

vida religiosa das populações mais isoladas dependia das missões, para sua manutenção, os 

serviços oferecidos por elas eram sazonais, estando restrita a administração dos sacramentos.  

Acresce que em vastas áreas do país, em virtude da escassez de clero, os fiéis não 

têm oportunidade de participar do culto litúrgico, senão algumas poucas vezes por 

ano, quando o vigário faz a sua desobriga ou quando tem lugar, na igreja mais 

próxima, a “santa missão
134

  

A recorrência das missões era muito inferior ao número de habitantes, o que gerou 

uma distância, provocando certa independência religiosa, uma vez que as visitas eram raras 

“ficava entregue a si mesmo, a espera do missionário visitador” 
135

. Contudo, essas missões 

marcavam a vida das populações mais afastadas, exercitando o fervor popular e reafirmando 

os dogmas da igreja e combatendo as supertições. A Igreja na Bahia possuía uma estrutura 

bem forte, em meados do século XIX, gozava de prestígio ao ser visto como clero mais culto 

e moralizado do país, mas não contava com um número necessário de clérigos para atender a 

população
136

. Sua extensão em solo baiano obedecia à distribuição geográfica diocesana, em 

função da importância política e econômica, assim os serviços religiosos eram prestados, 

provocando uma grande lacuna no interior da província. Segundo Cândido Silva a Igreja 
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Católica possuía apenas paróquias urbanas e missões. “Pelo bispo... organizou-se 

‘politicamente’ a geografia diocesana.”
137

 Pelas condições locais ou interesses pessoais, as 

igrejas iriam se alocando em território baiano.  

O que importa é não dissociar a expansão da Igreja na Bahia, da gente que a 

constituiu e a ela foi se incorporando. Sob este prisma, não é difícil perceber a Igreja 

ancorada em larga escala, na urbe e em seu Recôncavo. E assim foi pensada e sua 

prática orientada a partir dessa circunstância. Os problemas eram aqueles que os 

olhos da alta hierarquia alcançavam. E os que surgiam a distância e sua prática 

repercutiam por cá... Seguramente, confrontando o sertão era uma igreja litorânea 

que mal conseguia soltar as amarras dessa ancoragem e encurtar a distância de um 

campo a outro. Contudo avançava e seus passos percorreram os caminhos abertos à 

exploração econômica e ao controle político-administrativo, quer antecipando-se em 

frentes missionárias, quer acompanhando as concentrações produtoras, quer 

assistindo aos grupos menores e dispersos. 
138

 

O cenário religioso baiano espelhava a singularidade do resto do Brasil, as grandes 

cidades contavam com uma estrutura católica alicerçada que promovia perseguições. 

Entretanto no interior a presença da igreja era mais ausente, abrindo uma grande possibilidade 

de trabalho para os protestantes.  

E o povo realmente experimenta a necessidade de uma vida interior, espiritual, 

religiosa, que procura satisfazer, uma vez que lhe faltam educação e assistência da 

Igreja, ou criando, com elementos do dogma e da liturgia católica, sua própria 

religião, ou aderindo às religiões que lhe propõem como substitutivos... o espiritismo, 

o ocultismo e o protestantismo fazem progressos relativamente extraordinários entre a 

população
139

  

  

A situação descrita acima pode ser exemplificado pelo abaixo assinado
140

 feito por 

“todas as classes” de Orobó Grande em 1906, nela a sociedade expõe seus clamores queixosos 

ao arcebispo  D. Jerônimo Tome da Silva contra a ausência de um pároco para a “esquecida 

localidade”. Relembrando os pedidos anteriores não atendidos, apontam para um tratamento 

de “desprezo e indiferença”, alertando para a presença de “um pastor protestante que vai, dia a 

dia, aumentando o numero de prosélitos para sua igreja, desfalcando assim as fileiras 

católicas”
141

. Finalizando com outra justificativa para suas queixas serem atendidas, com o 

numero de almas no local e a condição financeira de manter um pároco.  

Importante não deixarmos de pensar nas diversas relações que se apresentaram no 

interior, e fugir da generalização que apontam o interior com a ausência do clero, e 
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diretamente o favorecimento protestante como algo direto. Pelo contrário, era comum lugares 

sem a presença do clero, resisti as investidas protestantes, como o ocorrido em Morro do 

Chapéu exemplificado nas folhas do Correio do Sertão em que os ministros protestantes 

presbiterianos Manoel Antonio Silva e Alexander Reese foram fazer duas conferências na 

cidade, autorizadas pelo intendente no salão municipal que ficou vazio, sendo visitado por 

crianças a vaiar,  gerando insatisfação de parte da sociedade local com discussões.
142

 A 

mesma cidade visitada meses depois pelo missionário Alexander Reese e ministro Augusto 

Dourado, a população novamente desaprovou os “propagandistas de Lutero”, que distribuíram 

convites convocando a todos para uma conferência, escondendo o motivo real de propagar sua 

fé em um culto protestante, fato que foi novamente criticado, pela liberação  do prédio publico 

ser usado para ponto de culto desta “seita”
143

. 

 Os locais com a presença efetiva e antiga do clero, por sua vez não era simplesmente 

deixado de lado pelos protestantes,  em varias oportunidades conseguiram conquistar fieis e 

iniciar trabalhos organizando diversas igrejas, como em  Canavieiras. A situação é exposta na 

correspondência do Padre Justino José de Santana para o Arcebispo D. Augusto Álvaro da 

Silva, que relatava os problemas de “indiferentismo em matéria de religião...” e o crescimento 

protestante  “o protestantismo aproveitando-se da ignorância de uns e de pequeninas paixões 

de outros, tem se alastrado muito”
144

. Esses dois exemplos nos mostra a diversidade de 

relações de embates no campo religioso. A presença católica não garantia o insucesso 

protestante, mas dificultava, assim como sua ausência não favorecia, mas de certa forma 

facilitava. 

 Em outra situação a presença presbiteriana em Monte Alegre, levou uma pessoa a 

enviar uma nota ao jornal Correio do Sertão
145

, expressando sua  contrariedade da presença 

protestante na cidade, como titulo “Alto La Senhor! (da Igreja Presbiteriana)”, o autor que não 

se revelou na matéria, fala em nome do povo da cidade, que “não é assim tão atrasado que não 

conheça seu dever católico”, informando que o “tabaréu” daquela localidade conhece o 

evangelho explicado na igreja todos os domingos, e não se deixará levar tão facilmente, alem 

de não aceitar as falar contra a virgindade de Maria Santíssima. Assim, percebemos que boa 

parte das pessoas ligadas ao catolicismo, quer seja clérigo ou não, atribuía a conversão ao 
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protestantismo à falta de instrução, ou fraqueza. Em Monte Alegre a presença efetiva da igreja 

contribui para o reforço dos dogmas católicos e de sua crença, contra as investidas 

protestantes.  

  A expansão protestante produziu diversas criticas por parte do clero, e por 

parte da sociedade, algumas publicações feitas em Salvador ou em outros lugares do Brasil 

sobe diferentes assuntos era endossado pelo Correio do Sertão, um jornal notadamente 

católico. Em uma matéria replicada de uma revista de São Paulo assinada pelo escritor 

Medeiros Albuquerque, publicando a opinião do arcebispo de Mariana em Minas Gerais, 

coloca em cheque as motivações da evangelização dos católicos brasileiros, apontando para o 

alto número de católicos, nos Estados Unidos. Assim atribuiu ao protestantismo norte 

americano ser um ramo da propaganda comercial, sua “propaganda insidiosa e lenta, que 

estão fazendo em nosso país, sob a aparência de preocupações meramente pedagógicas  e 

religiosas.”
146

  

 Sua matéria mais ácida para com os protestantes tem criticas diretas aos investimentos 

feitos, e as suas reais motivações, embora não cite no texto os presbiterianos, possivelmente 

se referia também a eles.   

No inicio as ações eram vistas com desconfiança,  

Somente os protestantes americanos fundam por toda parte... colégios 

americanos batistas... somente os protestantes  americanos andam pelos 

sertões ou pelo arrabaldes, onde encontram falta de instrução suficiente... 

ignorantes... poucos instruídos e menos escrupulosos para, com esses 

convertidos ou pervertidos organizarem sitas ou igrejas... Somente os 

americanos mandam vir dos Estados Unidos milhões e milhões de dólares 

para fins religiosos ou de propaganda... vendem sua crença em troco das 

vantagens... Por acaso serão os protestantes americanos mais sérios, mais 

zelosos da fé e mais cheios de amor de Deus e de Jesus Cristo? 

Completamente enganado andaria quem assim pensasse. Nenhum amor à 

verdade, nenhum desejo de difundir o reino de Jesus, nem de salvar as almas 

existe entre esses pretensos missionários americanos
147

.  

Ancorados no livro Ilusão Americana de Eduardo Prado
148

, concluem que o que os 

missionários pretendem é que a “América seja toda dos Americanos do Norte”, mas esse objetivo não 

poderia ser alcançado sem a preparação, por isso estavam interessados em desenvolver a influência, 

criando o amor e admiração pela America do Norte no povo que queria conquistar. Para isso os 

obstáculos da religião e língua seriam derrubados. Por isso a “derrama de dólares” pelos “pseudos 
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pregadores”. Concluindo que todo esse zelo e propaganda religiosa era “Simples política para fazer do 

Brasil, em época mais ou menos remota, uma parte da União Americana.”
149

 Para o autor passa 

despercebido pelos “míopes” estadistas brasileiros, que veem com benevolência toda essas ações. 

Critica todas as armas de sedução protestante que utiliza de aspectos de sua cultura como esportes e 

divertimentos, pelas facilidades educativas dos colégios americanos. Todos esses que cavam para ele a 

“desgraça” futura com a perda da fé católica e da independência política. Encerra indicando que esse 

artigo de duas páginas como brado de alarme
150

. E propõe aos americanos para um convívio 

harmonioso deixar de fazer as propagandas que ameaçam a soberania nacional.  

Diante deste quadro religioso diverso, e de certa forma minado, as missões 

protestantes buscaram criar mecanismo para difundir sua fé e conquistar fieis, essas 

estratégias são pensadas de acordo com a posição no campo religioso, como exemplifica 

Bourdieu:  

A posição das instâncias religiosas, instituições ou indivíduos, na estrutura da 

distribuição do capital religioso determina todas as estratégias, a luta pelo 

monopólio do exercício legitimo do poder religioso sobre os leigos e da gestão dos 

bens de salvação.
151

  

Diante de sua posição de novo credo no campo religioso brasileiro, concorrendo com 

uma igreja secular presente na maioria dos lugares, os presbiterianos criaram mecanismos 

para disputar esse monopólio do exercício legítimo do poder religioso. Esses mecanismos 

seriam utilizados nas atuações evangelísticas a fim de obter êxito no seu objetivo de se 

consolidar na Bahia e aumentar o número de fiéis. 

Num mercado religioso aberto, cada igreja ou denominação busca desenvolver uma 

catequese eficaz para convencer parte da população local da superioridade de sua doutrina e 

prática religiosa. No caso das denominações norte-americanas isso foi difícil, porque o 

sistema religioso que elas exportam para a América Latina é bastante diferente do sistema 

existente no continente, onde a Igreja católica possuía o controle secular do “mercado 

religioso”. Para isso, as estratégias foram pensadas de acordo com a realidade local. O sucesso 

das missões protestantes dependeu, portanto da capacidade dessas igrejas de atrair certos 

segmentos da população local. A "conversão" do "nativo" requer por parte dele uma renúncia 
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muito grande. Ele tem que abandonar a sua própria cultura e adotar um novo estilo de vida, 

nesse caso um estilo estrangeiro
152

.  

No luta pelo campo religioso os presbiterianos ainda tiveram que se confrontar 

diversas vezes com os Batistas, na Bahia as duas missões atuavam desde a segunda metade do 

século XIX, desde o inicio dos trabalhos buscaram estabelecer  relações entre as missões a 

fim de definir limites e estratégias,  entretanto nem sempre foram harmônicos os resultados. 

Vários foram os acordos feitos entre as duas denominações que contavam com a divisão dos 

territórios, nas Atas da MCB encontramos um acordo feito em 1900, nele a divisão foi 

negociada com o representante da Missão Batista, por este acordo ficou reconhecido como  

território de Batistas  Valença, Camamu, Ilhéus, Caravelas, Canavieiras, Porto Seguro, 

Alcobaça, Nazaré, Amargosa, Mata Alagoinhas, Juazeiro, Remanso, Rio São Francisco, Rio 

Grande, Condeúba, Caetité, Brejo Grande e municípios de Curralinho, São Felipe e 

Paraguaçu.  

Como território presbiteriano Cachoeira, Feira de Santana, Camisão, Maricas, Lavras, 

Santo Amaro, Serrinha, Jeremoabo, Bom Conselho, Monte Santo, Bonfim, Jacobina, Urubu, 

Correntina, Monte Alto. Os municípios de São Félix, Maragogipe, Andaraí, e o estado de 

Sergipe e do Vale do São Francisco, no estado de Minas Gerais. Ficando Salvador e Itaparica 

para uma ocupação conjunta, deixando para Inhabupe e Itapecuru aqueles que primeiro 

estabelecessem no local
153

.  

A Geografia da Religião um campo novo de estudo dentro da Geografia Cultural nos 

indica caminhos para tratar a religião no contexto geográfico, relacionando a apropriação de 

determinados segmentos do espaço. Assim ajuda a pensar as relações do espaço e estratégias 

religiosas  “a poderosa estratégia geográfica de controle de pessoas e coisas, ampliando muitas vezes 

o controle sobre territórios”.
154

 Esse controle se almeja no campo de luta, este que pode ser 

pacifico, competitivo ou intolerante.  

A divisão geográfica feita sugeria um reserva legal de controle do território, este que 

seria através da competição com outras experiências religiosas, principalmente a Igreja 

Católica. Sob a divisão os Batistas se concentrariam no sul do Estado da Bahia com 

participação em outras cidades esparsas, enquanto os Presbiterianos se concentrariam no 
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Recôncavo e na Chapada Diamantina e na região norte do Estado. As divisões dos territórios 

de trabalho, o que não implicava diretamente na ocupação como observamos acima os lugares 

que tiveram a presença efetiva da Missão presbiteriana. Mesmo com o acordo firmado, Emile 

Leonard nos informa que esse acordo foi  quebrado mais tarde entre 1905-1906 pelo 

reverendo Willian Alfred Wallddel, com o rebatismo de fieis na cidade de Canavieiras
155

. 

Canavieiras é uma das cidades centrais na discussão de território, mesmo estando pelo acordo 

feito sob a jurisdição Batista, tinha presença presbiteriana, e com numero considerável de fieis 

se comparado às outras cidades com a presença presbiteriana.  

É interessante pensar até que ponto esses acordos, de delimitação de território, fizeram 

se valer, já que muitas vezes as áreas de influencia eram divididas. Em 1911 observando as 

áreas de jurisdição do acordo feito, observamos que existem cidades como local de atuação 

conjunta das duas missões tanto em cidades que pelo acordo estaria sob a responsabilidade 

Batista quanto Presbiteriana
156

: Canavieiras, Jacobina, Vila Nova da Rainha, Santo Amaro, 

Cachoeira, Nazaré, Santo Antonio de Jesus, Queimadas, Orobó (Rui Barbosa), Caetité e 

Olhos D Água.    

Diante disso é difícil afirmar até que ponto estes acordos eram válidos ou foram 

respeitados, visto que os missionários presbiterianos registram em ata suas reclamações 

acerca das constantes invasões dos Batistas distribuindo material evangelístico como seus 

jornais
157

. Além de criticar os métodos de trabalho Batistas do sul da Bahia, por não 

permitirem que outra Missão trabalhasse com eles, indicando melhor relações com os 

metodistas
158

.  A MCB chegou a pedir orientação do Conselho acerca de como agir com as 

outras denominações que se recusavam dividir os campos, desrespeitando seu trabalho e 

evangelizando em área que o trabalho já estava sendo feito.
159

 As Atas indicam que os 

presbiterianos, reconheciam os limites de atuação batista, como em Goiás. Indicando que o 

incidente com reverendo Willian Alfred Waddell foi um caso isolado, se invadiam ou 

trabalhavam em áreas da outra Missão pelo menos nas Atas é omitido.  
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A política evangelística revela pontos importantes para o trabalho em campo dos 

Presbiterianos, mostra suas estratégias baseadas nas experiências de trabalho, tratando de 

assuntos como os limites das áreas de atuação dos missionários, estas não deveriam ser muito 

extensas, para não perder a eficácia, pois a  manutenção do campo  deveria ser contínua, e 

uma área grande dificultaria a presença constante
160

.  As viagens de preferência deveriam ser 

feitas em um numero menor de cidades, e com maior numero de dias, e não  em muitas 

cidades com poucos dias, de modo que o retorno fosse o mais breve possível, já nas cidades 

com congregações fixas essas viagens deveriam ter uma recorrência menor
161

. Sugerem que 

missionários que atuam em cidades e campos próximos devam trocar visitas, para reforçar os 

trabalhos em ambos lugares
162

. Reconhecem os avanços que um centro de base para o apoio 

nos campos gerou, ter um local para a partir dele evangelizar as cidades e povoações 

vizinhas
163

. Indicam também a utilização de leigos no evangelismo, se possível a 

voluntariamente viajarem por algumas semanas a cada ano,
164

para os leigos seriam feitas 

conferencias para prepara-los ao trabalho nas congregações. Nesta política é reforçada a 

eficaz estratégia da venda de livros no estabelecimento dos contatos
165

. Propõe também o 

reforço da utilização a Reforma enquanto seus dogmas na critica a Igreja Católica e na 

promoção do protestantismo
166

.  

Os trabalhos desenvolvidos pelas Missões do ponto de vista micro tinham estratégias 

especificas, e não eram exclusivos,  utilizavam mecanismos semelhantes, se tratando de 

Bahia, a Missão Batista agiu de forma bastante singular, porém em uma análise mais 

microscópica percebem-se as diferenças nos seios das duas missões, essas ações práticas 

desenvolvidas em determinados territórios possuía objetivo de controlá-lo. A atuação da 

Missão pode ser dividida em duas grandes áreas: as capitais e o interior. Cada uma delas 

precisou de um trabalho diferenciado. Nas capitais, como já citado, uma das estratégias mais 

utilizadas para que o protestantismo se estabelecesse, foram à adoção de "identidades" que o 

vinculassem as causas como o progresso, a civilização e a modernidade, que servia para 

atração das elites, para isso o sistema educacional era uma ferramenta fundamental. Nas áreas 

interioranas, a atuação teve um caráter pessoal. 

                                                           
160

 Ibidem 
161

 Ibidem 
162

 Ibidem 
163

 Ibidem 
164

 Ibidem 
165

 Ibidem 
166

 Ibidem 



 

 

65 

 

A estrutura missionária da igreja organizava sua atuação, indicando certa 

uniformidade de práticas, que se modificavam de acordo com as realidades específicas de 

cada local, contudo sua atuação seguia uma espécie de roteiro. Não quero com isso apontar 

para uma análise engessada, nas práticas evangelísticas, mas salientar que existia um plano de 

ação e que ele tomava contornos específicos de acordo com a experiência local. Os principais 

mecanismos de propagação do evangelho da missão presbiteriana em boa parte se 

assemelham aos da missão Batista relatados por Marli Teixeira
167

, como os Jornais 

(institucionais ou seculares); distribuição de literatura religiosa (principalmente bíblias, livros 

e panfletos); Conversão Familiar, viagens evangelísticas; criação de escolas. No caso 

presbiteriano em Ponte Nova soma-se a essas práticas o trabalho médico.  

Geralmente a chegada dos missionários era precedida por colportores que distribuíam 

a literatura religiosa, uma espécie de plantação de semente, que seria regada por missionários 

em suas viagens missionárias.  Após pregação nas praças, procuravam uma casa específica 

para um possível culto em tempo futuro, a fim de desenvolver uma conversão familiar, neste 

caso era comum à conversão do líder da família que possivelmente era seguido pelo outros 

membros. Com uma casa base nas localidades criavam escolas para ensinar a leitura da bíblia 

e atrair mais pessoas. Essa é uma espécie de padrão de atuação, montado a partir de 

experiências encontradas nas histórias da igreja na Bahia.  

o caminho era esse: ir á casa deles; entra; ler a bíblia, explica-las; orar com eles, e 

por eles, inclusive por sua conversão. Identificar-se com eles, comer sua comida, 

dormir em seus catres ou  no chão, em couros curtidos. Aprender e lhes querer bem; 

ir embora com saudades
168

  

Cada mecanismo se articulava com o objetivo missionário de sua forma. A 

distribuição das bíblias são características da chegada em algum local, são responsáveis por 

abrir as portas. Mesmo agindo longe de uma presença mais sistemática da igreja católica em 

alguns locais, sofreram no interior muita rejeição, porém ao longo do tempo pela ausência da 

igreja tradicional e pelo trabalho protestante foi sendo amenizada. A bíblia distribuída 

gratuitamente ou vendida foi chamado em alguns lugares do “livro de capa preta”
169

, numa 

tentativa de afastamento das pessoas desta literatura. O trabalho dos colportores foi criticado e 
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execrado pela igreja católica, porém foi responsável por conversões de pessoas importantes no 

interior, como Coronel João Dourado
170

. Nas viagens evangelísticas as bíblias eram 

distribuídas junto com os panfletos, e através delas alcançavam-se casas, estas que geralmente 

se tornavam pontos de pregação familiar. A fotografia abaixo mostra o grupo de trabalhadores 

responsáveis por evangelizar na área de jurisdição da MCB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Grupo de Ministros, candidatos e leigos em Ponte Nova. 1911 

Fonte: Arquivo Presbiteriano 

Fotografia rara mostra o grupo diferenciado de pessoas responsáveis pela 

evangelização do interior baiano. Sentado da esquerda para direita encontra-se o fundador de 

Ponte Nova reverendo Willian Walfred Waddell, ao seu lado o reverendo Franklin Graham, 

seguido pelo reverendo brasileiro Salomão Ferraz, um evangelista, um presbítero e um 

candidato ao ministério. Em pé os candidatos ao ministério Augusto Dourado filho do coronel 

João Dourado, Manoel Santos, João Bastos, Marco Pereira, os evangelistas João Capistrano, 

“Chico Badu”, um presbítero. Ao fundo a república estudantil  e de hospedes. Esses seguiam 

as estratégias missionárias.  

Geralmente as bíblias eram deixadas para criar confiança, apoiando a liberdade de 

leitura, o missionário voltava para esclarecimento de dúvidas e assim a pregação. Este foi um 
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mecanismo bem interessante, uma vez que a igreja católica não orientava a leitura individual 

do livro sagrado.  Devido ao perigo do interior e a perseguição esta foi uma prática comum 

presbiteriana, principalmente com as elites locais, pessoas que possuíam influência na sua 

localidade. Praticou-se um movimento de conversão de casa em casa e “fazenda em fazenda”, 

geralmente a conversão do chefe da família trazia consigo o resto das pessoas que dependiam 

dele. E consequentemente sua influência com amigos ou em pequenas conversas, abriam-se 

mais oportunidades. 

As condições de trabalho dos missionários eram adversas, sofriam com as  condições 

de transportes, sanitárias, médicas entre outras, o que tornava a empreitada missionária mais 

árdua e, com isso, ampliavam o sentimento de missão, de “ir aos confins da terra e levar o 

evangelho” como apontado pelo fervor religioso. A atitude missionária trabalhar em um 

campo tão adverso era algo perigoso, mas o agente religioso se empenhou em realizar, e que 

muitas vezes custou as suas vidas. Não são raros os casos de morte de missionários em 

campo
171

.  

As viagens eram feitas em todos os transportes possíveis trem, barco
172

, e 

principalmente no lombo de animal
173

, já que a Bahia praticamente não possuía estrada de 

rodagem. Os missionários recebiam recurso da Missão para as viagens, esta que muitas vezes 

não eram suficientes, as buscas por avanços salariais eram reportados ao Conselho em Nova 

Iorque explicitando as situações que viviam. “...viagem para oito e dez meses por ano na mula 

de volta nos trópicos, muitas vezes, em parte, à sua própria custa. Nossos homens não 

procuram luxo; mas gostaria de receber mais ajuda na obtenção de melhores equipes de 

mulas
174

. 

 No questionário encontrado nas Atas, feito após a primeira férias podemos perceber o 

quanto as adversidades do campo, condições de trabalho, saúde, são relevantes para o retorno 

dos missionários ao campo após o retorno das férias. O questionário investiga também a 
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satisfação pessoal com trabalho desempenhado e propõe uma auto-avaliação em que o 

missionário indique qual melhor área de atuação para suas tarefas para o “causa de Cristo”, 

por fim o relatório médico exigência indispensável deveria ser anexado
175

. Com relação aos 

cuidados da saúde anualmente os missionários deveriam apresentar ao médico da missão 

exames médicos
176

 

Os Missionários eram voluntários de diversas áreas e se candidatavam aos trabalhos 

em varias partes do mundo, sua condição de voluntariado possuía diversos direitos, entre eles 

o salário, salário por filho, passagens, férias
177

, pagamento de estudos nas férias (geralmente 

em áreas que no retorno ao campo ajudaria nos trabalhos)
178

. A movimentação financeira do 

missionário em campo era observada de perto pelo tesoureiro, uma das formas de 

acompanhamento era a lista de propriedades que os missionários possuíssem compradas com 

seus recursos próprios ou com ajuda da Missão, em alguns casos quando os missionários 

saiam do campo eram passadas para Missão.  O envolvimento de missionários em setor 

financeiro com empréstimos ou especulação imobiliária comercio ou outras formas era 

expressamente proibido.
179

Como alerta Reginaldo Wheeler
180

 “O dinheiro nunca pode tomar 

o lugar da vida consagrada e eficiente serviço do missionário... Mas o dinheiro em si 

representa a vida e serviço; ele pode ser usado pelo missionário e por Deus para ajudar a 

promover a obra da Igreja”
181

. Logo os recursos obtidos pelos missionários deveriam ser para 

suprimir as suas necessidades e de sua família, sua atenção deveria estar naquilo que foi 

chamado, na propagação da fé e não em interesses de enriquecimento.  

 Nas Atas também podemos encontrar diversas representações dos missionários acerca 

do trabalho evangelístico nos anos iniciais, nele as dificuldades são realçadas, ganhando um 

tom de heroísmo nas ações em meio a adversidades, visto nas Atas quando comentam a morte 

da missionária Constanse W. Reese que trabalho na Missão desde 1909, com anos de 

“trabalho duro” percorrendo em extensas turnês evangelísticas Estância, Bonfim, Ponte Nova, 
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Caetité, Condeúba, Salvador e Montes Claros. Trabalhava visitando os doentes, “curando suas 

doenças com habilidades”, sua vida dada a causa de Cristo seria um exemplo de “auto-

sacrifico”, sua coragem e persistência é então posta como inspiração para todos
182

.   

 Outra perda registrada em Ata com profundo pesar foi a do reverendo João Capistrano 

Nonato de Souza, morreu a caminho da reunião anual em Ponte Nova, era um leigo 

convertido que se tornou um ministro protestante,  um dos “primeiros a acreditar no interior 

da Bahia... suportou o peso da perseguição daqueles primeiros dias, e durante todos os anos 

tem resistido verdadeira enquanto o amor de muitos tem se esfriado”
183

 prestou sinceros 

serviços, sendo ordenado em 1912, “incansável em seus esforços evangelísticos” nos tempos 

árduos  e perigosos dos “feudos políticos”. A Missão ressentiu sua perda, em tempos de 

trabalhadores tão escassos.  

Reforçamos que as tensões dos missionários e as condições do interior possuíam 

diversas origens, basicamente as condições de transporte e saúde eram as mais latentes e 

presentes em Ata, fator que ocasionava a desistência de muitos com a solicitação de mudança 

de campo. O fundador da Missão no Brasil Asbhel Simonton e sua esposa morreram 

prematuramente no Rio de Janeiro, o reverendo George W. Chamberlain perdeu dois filhos 

em Feira de Santana no ano de 1899, em Ponte Nova o missionário Dr. Walter W. Wood 

perdeu duas esposas na localidade. 

Importante salientar que a obra educacional presbiteriana não poderia alcançar o 

patamar que alcançou sem a participação efetiva das mulheres, muitas vezes negligenciadas 

na reconstrução da historia educacional. As esposas dos missionários também com sua 

formação particular colocavam-se a serviço das necessidades do evangelho, muitas em 

trabalhos específicos como professoras, diretoras, administradoras e enfermeiras.  

1.4 Os Presbiterianos na Chapada Diamantina: os Caminhos para Ponte Nova  

Na Bahia os presbiterianos se instalaram primeiro na capital da província, 

posteriormente organizaram suas atividades a partir de Cachoeira, cidade que organizou a 

segunda igreja da Bahia, em 1875. A maior cidade do Recôncavo se revelou estratégica para 

os planos da missão, por estar às margens do rio Paraguaçu e ser cortada pela estrada de ferro 

                                                           
182

 Ibidem 
183

Ibidem  



 

 

70 

 

tão importante para o transporte para o interior do Estado, se constituindo a porta para o 

sertão. As viagens missionárias produziram inúmeros núcleos evangelísticos, pelo interior, o 

que gerou no início do século XX a formação de várias igrejas, localizadas na sua maioria na 

região da Chapada Diamantina, no Presbitério Bahia-Sergipe das vinte e sete primeiras igrejas 

organizadas, apenas duas ficavam na capital. Durante sua evolução no território baiano, a 

Igreja Presbiteriana se concentrou no interior do Estado, afinal era no interior que MCB 

concentrou suas ações.  Demonstrando  a importância central que estes lugares alcançaram no 

projeto da igreja para Bahia.  

Com o passar do tempo e a evolução do trabalho os missionários alegaram a 

necessidade da ampliação do número de agentes em campo, por conta da imensidão do 

território, sendo necessária a ocupação dos espaços, para não deixar a população sem 

assistência e assim viesse a esmorecer na fé reformada
184

.  Para atender esta necessidade 

houve a proposta de criação de um local que viabilizasse a formação dos candidatos um 

ensino teológico, sem precisar ir ao seminário, este local de formação seria uma escola 

diferenciada, especifica para criação de mão de obra para o trabalho de evangelização, 

produzindo professoras para as escolas paroquiais rurais e evangelistas. Esta estratégia não era 

algo novo, já havia sido pensada e proposta por Chamberlaim desde o início dos trabalhos no 

Brasil.
185

 

 A questão educacional sempre gerou discussões no meio presbiteriano,  no início 

serviu para aceitação e consolidação, com o passar do tempo sofreu duras críticas, por não 

gerar o resultado esperado. Alegavam que as escolas estavam desenvolvendo um trabalho que 

desviavam do objetivo evangélico, alertando os missionários para reformulação das escolas 

existentes para este objetivo, escolas com clara função evangelística. Das existentes no inicio 

do século XX, a que resistia era de Aracaju, que não tinha um número suficiente de pessoas 

além de possuir altos custos e não produzir o resultado esperado, mas pelas condições 

específicas do local necessitava ficar aberta, para auxiliar na contínua aceitação, uma vez que 

benefícios indiretos trazidos por elas serviam proteção e manutenção da presença protestante. 

A necessidade de um plano mais direto para escolas nas residências e uma escola central 
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capaz de produzir professores para as demais, foi proposto,
186

 impulsionados pelo missionário 

Willian Alfred Waddell, a Missão concordou com a decisão da criação de uma escola nestes 

termos, necessitando encontrar o local.  

 Diversos missionários atuavam em suas áreas especificas pelo Estado da Bahia, a 

Chapada Diamantina foi desbravada por um dos grandes nomes do presbiterianismo no 

Brasil, o reverendo George Chamberlaim, que veio em 1892 para Bahia, acudir as 

necessidades da igreja da cidade “da Bahia“ e de Cachoeira, mas não se limitou a ministrar 

nessas igrejas, atendeu  as incumbências do sínodo, evangelizando em regiões além das 

igrejas, se ausentando várias vezes por viagens pelo interior. Com a sua saída da região, o 

reverendo William Alfred Walldell
187

 herdou seu lugar, ampliando seu trabalho de forma 

considerável, tudo indica que foi o organizador das igrejas de Palmeiras e Orobó em 1902
188

, 

e em João Dourado em 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas suas caminhadas pelo sertão o reverendo Willian Alfred Waddell tentou criá-la 

em Feira de Santana, Itaberaba, Lençóis e Palmeiras, mas sofreu recusas locais, por ser 

protestante. Em uma de suas viagens missionárias observou uma fazenda que possuía os 
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atributos necessários para seu empreendimento, abastecida por um rio, longe da presença mais 

sistemática da Igreja e das lideranças políticas locais. Ao contrário do pensamento local que é 

comumente reproduzido pelos moradores referente à chegada dos missionários, sua relação 

com a região não foi repentina gerada pelo acaso. O reverendo Waddell conhecia o local, 

alugou uma residência perto para trabalhos missionários,  após alugar uma casa no local e 

iniciar o trabalho, conseguiu alugar a Fazenda Ponte Nova e posteriormente comprá-la do 

Tenente-coronel da Guarda Nacional Luis Guimarães, este que segundo Ester Nascimento
189

 

por ter vendido essa propriedade acabou sendo excomungado pela Igreja Católica.  

 Os dois grandes centros de resistência da nova mensagem evangélica na Chapada 

Diamantina foram na esfera religiosa a Igreja Católica e na esfera política os líderes locais. 

No campo político a região das Lavras foi na Bahia onde o coronelismo encontrou sua maior 

expressão, bandos armados que lutavam entre si, por poder, dinheiro e controle social. As 

relações da nova proposta de credo e os líderes obedecia segundo Valfrido Moraes 

determinadas condições, para o autor admitia-se em alguns lugares os ministros protestantes, 

desde que sua atuação não fosse impertinentes interferindo nos negócios dos chefes locais, ou 

interferisse na  ordem  moral de modo que afrontasse  a sociedade.190
  

Até a primeira década deste século, as famílias lavristas, sobretudo a aristocracia do 

diamante, só admitiam e professavam o catolicismo, tendo em vista não só a 

influencia, mas, sobretudo a intolerância do padroado, que era absoluta nos sertões 

longínquos. Antes essa evidencia a missão presbiteriana que no fundaria no 

alvorecer do século XX, a comunidade de Ponte Nova, numa fazenda abandonada à 

beira do rio Utinga, hoje sede do município de Wagner, lutaria com as mais serias 

dificuldades para conseguir autorização dos chefes políticos regionais para se 

instalar na Chapada Diamantina, não tendo nenhum deles permitido, em principio, a 

fixação missioneira em seus respectivos domínios. “Prostestantismo” – diziam -  “é 

negócio do demônio”
191

.  

No cenário religioso, a presença maior da Igreja Católica obedecia a normalidade das 

outras regiões do Estado, as cidades que tinham certa importância econômica possuíam 

igrejas e nas comunidades distantes a religiosidade era amparada pelas missões sazonais. 

Essas missões foram comumente retratadas na secção de religião nas páginas do Correio do 

Sertão após 1917, mostrando as relações religiosas na Chapada. Na região havia várias 

freguesias, a de Lençóis fundada em 1856,
192

 era a mais perto de Wagner, mesmo com 
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relativa proximidade entre a cidade e o ainda povoado a presença católica se fazia pelas 

missões de tempos em tempos para desobrigar o povo.  

O campo religioso lavrista abrigou outra experiência religiosa, o Jarê, uma variação do 

candomblé que assumiu contornos próprios em diferentes ambientes. O Jarê é uma expressão 

religiosa surgida nas lavras, uma adaptação das manifestações religiosas afro-brasileiras, 

surgida de aglutinações com o mundo mágico (crença nos astros, consultas para revelar os 

locais das pedras preciosas) do garimpo, e com o catolicismo popular.
193

 Esta experiência 

religiosa sofreu perseguições dos grupos religiosos, e dos chefes locais, o tratamento dado ao 

Jarê o é retratado no trecho do livro de Américo Chagas que mostra o panorama das lavras, 

ele relata como alguns chefes locais agiam em relação às religiões afro-brasileiras nos seus 

domínios:  “A feitiçaria ali era terminantemente proibida. Os feiticeiros eram por ordem do 

chefe, expulsos dos seus domínios por meios drásticos.”
194

 Mesmo com a perseguição esta 

experiência religiosa resistiu  se adaptando as realidade locais e  incorporando outras 

características, longe das lavras, onde as atividades de agricultura e pecuária predominavam, 

ela apresentava outras faces religiosas.  

As manifestações religiosas mais tradicionais se situavam nas cidades de Lençóis, 

Andaraí e Palmeiras,  as presentes na cidade de Wagner e Bela Vista de Utinga por ser rural 

modificou sua atuação, porém manteve alguns aspectos do Jarê tradicional.
195

 Nas Lavras o 

Jarê uniu-se as práticas mágicas locais junto com o catolicismo popular, fora deste local ele 

geralmente era praticado longe das cidades em ambientes rurais em casas isoladas, devido as 

perseguições. Nela a característica religiosa residiu nos rituais de cura, mais que nos de festa, 

por ser menos visível socialmente, trabalhando mais silenciosamente na busca por fiéis. 

Ronaldo Senna salienta que o culto afro-brasileiro em relação ao número de fiéis se limita na 

necessidade de sustento do funcionamento da organização e do grupo, concluindo que o 

proselitismo, pedra angular de seus concorrentes não era sua preocupação. Belamy Almeida 

no seu livro memorialista relata a visão que muitos tinham sobre o Jarê e a quantidade de fies 

que arrebatava: “ Terreiros de macumba era comum...para os lados de Utinga, atraia muita 

gente”.
196

Mais em Ponte Nova não tinha  tanto êxito dada a “maré presbiteriana”.  
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Em meio a um campo religioso e político tenso, as condições para a compra e 

estabelecimento da missão em Ponte Nova foram favorecidas por alguns fatos. A expulsão 

das outras cidades ocorreu devido à presença forte das Igrejas Católicas, criando e 

reproduzindo imagens negativas dos protestantes. O que contribuiu para a compreensão da 

construção da Escola em Ponte Nova depois de algumas recusas na região é perceber a sua 

localização, ela esta a certa distância das maiores cidades, não contava com Igreja física 

estabelecida, nem grandes chefes políticos morando na localidade. Outro fator foi compra ter 

sido feita de um Tenente-coronel convertido ao protestantismo, e as condições de sua fazenda, 

que segundo Valfrido Moraes estava abandonada.
197

 Antes da compra os presbiterianos 

tiveram uma grande aquisição ao seu rol de membros e posteriormente ao presbitério, à 

conversão do Coronel João Dourado
198

 e sua elevação a presbítero, pela sua influência 

política ajudou na manutenção dos presbiterianos na região, o coronel enviou mais da metade 

dos alunos iniciais da Escola fundada pelo missionário Waddell.  

No que se referem às brigas políticas da região os missionários não oferecia perigo aos 

coronéis por não tomar partido, a fundação da escola logo após a compra e posteriormente do 

hospital serviu como para maior aceitação das elites políticas locais. São comuns nas folhas 

do periódico Correio do Sertão as notícias das viagens médicas da elite local para se tratar 

com os médicos americanos em Ponte Nova, lá os familiares e pessoas próximas aos coronéis 

se tratavam, gerando um profundo respeito por este pedaço de terra e consequentemente pelo 

trabalho social da missão. “Nas brigas de Horácio de Matos e os seus contrários, quando um 

jagunço ou um soldado conseguia ser hospitalizado, estava na Cidade Refúgio. Mesmo 

havendo lá enfermos inimigos, la eram amigos.”
199

 Nas páginas do Correio do Sertão
200

 nos 

anos 1920 é comum ver matérias falando de embates na Vila Wagner, em dado momento até 

famílias foram retiradas, mas em Ponte Nova que é perto, não se ouviu noticias de invasão.  
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No povoado de Ponte Novo e arredor não existia Igreja, devido a distancia e 

contingente populacional, a manutenção religiosa se dava pelas missões, o que facilitou o 

estabelecimento e os trabalhos presbiterianos sem maiores problemas.   

O culto católico não passava de um punhado de fiéis na sua maioria mulheres que 

se reuniam em datas especiais comemorativas... O Padre Ramos residente em Utinga 

visitava os fiés católicos no máximo três vezes ao ano ocasião de casamentos, 

batizados... A igreja só foi construída em 1970.
201

 

Mesmo sem a presença efetiva da Igreja Católica ou de religiosos, o início dos 

trabalhos sofreram perseguições da população local, com apedrejamento e gritos nas horas 

dos cultos, fato relembrado no filme “O Punhal”, em uma de suas cenas o estrangeiro 

protestante é posto para fora de uma fazenda por tentar falar de sua fé, e na cidade onde tenta 

organizar um culto a casa é apedrejada. Esse início difícil foi superado com o tempo, as 

tensões logo se atenuaram, principalmente pela criação da Escola e depois do hospital que 

ajudaram a “quebrar a oposição”.  

 

CAPÍTULO 2 – 

2. EDUCAR PAERA SALVAR: O INSTITUTO PONTE NOVA NO PROJETO DA 

MISSÃO CENTRAL  

Neste espaço da dissertação será analisada a função do Instituto Ponte Nova no projeto 

educacional e evangelístico da Missão Central, evidenciando sua dinâmica na produção de 

professores para as escolas paroquiais, e as possíveis tensões das ações civilizadoras 

organizadas pela o trabalho da escola no dia a dia de seus alunos. Não será analisado certos 

aspectos do Instituto Ponte Nova, como as alterações curriculares,  cursos,  o que já foi 

aprofundado por Ester Nascimento, mas trarei a análise de certos aspectos que ajudem a 

compreender melhor a atuação e organização do IPN. Por fim serão analisadas as críticas 

recebidas pela ênfase econômica e humana dada pela Missão ao campo educacional e sua 

proposta de evangelização indireta.  

A ação missionária tinha por premissa levar a sua confissão religiosa, mas as  

condições econômicas e sociais do interior do Estado moldou sua ação de forma que  

extrapolava os limites religiosos, agindo pelo principio missionário em auxilio ao ser humano 

que precisava de ajuda quer seja na saúde, educação ou alimentação. Entretanto esta ajuda 

esteve intimamente ligada aos objetivos do grupo de propagar sua fé. Inicialmente o serviço 
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oferecido deveria promover a educação com objetivo especifico de abastecer o campo 

evangelístico educacional, ramo priorizado pela Missão em seu espaço de jurisdição. O 

projeto primordial ganhou outros contornos devido a conjuntura de Ponte Nova que se 

assemelhava a maior parte do interior da Bahia, com condições precárias em diversos 

aspectos, por esta razão requereu da Missão um investimento considerável, ampliando sua 

atuação e refletindo na região como local de destaque dados serviços oferecidos a população.  

O inicio do trabalho com a fundação da escola na fazenda ainda alugada não demorou 

em chamar atenção das pessoas a procurarem o serviço educacional. O que levou o aumento 

do número de moradores na localidade, mais tarde o local revelou a grande necessidade de 

intervenção médica e sanitária, afim de combater as doenças e aumentar a qualidade de vida 

dos missionários e a população que moravam no local. Diante da alta procura pelos serviços 

oferecidos as diversas camadas da população do interior da Bahia, o trabalho da Missão nas 

áreas educacional e médica evidenciou uma grande oportunidade de difusão da fé 

presbiteriana,  

 A atuação presbiteriana obedecia a sua forma de pensar e agir no mundo,  pautada na 

racionalidade, no pragmatismo e religiosidade impulsionada pelo puritanismo. Este modo de 

vida classificado como civilizado trazia ao interior a sua forma cristã e ascética de viver. 

Assim intervir no sertão baiano concorria para modificar as práticas da sociedade local, 

retirando de suas vidas as práticas tradicionais e encantadas em caminho de uma vida baseada 

na educação formal, medicina oficial e na ciência e empirismo como mediação do homem e o 

meio.  Propagavam uma vida pautada na dieta alimentar equilibrada, no campo educacional os 

ensinamentos deveriam ser voltados para melhor utilização no ambiente vivido, ancorado na 

ciência e  longe de superstições. A promoção desse modelo de vida foi orientada por agências 

institucionais locais legitimadas para tal, a escola na esfera educacional, o hospital na esfera 

médica, estes centro articulados  a sua forma contribuiria na proposta de mudança cultural. 

Para localizar o trabalho e importância adquirida pelo Instituto Ponte Nova para a região se 

faz necessário observar as condições especificas em que ele atuou.  

 

2.1  O Cenário Educacional da Bahia nas Primeiras Décadas do Século XX. 

A educação ao longo da Colônia e Império evidenciou-se enquanto privilégio de 

poucos, com vinculação direta  a objetivos religiosos e políticos, situação alterada com o 

advento da República. A educação neste novo arranjo político redimensionou sua função na 
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sociedade brasileira, desvinculando-se da influência religiosa e incorporando em sua dinâmica 

o papel civilizador. A educação no Brasil ao longo de suas duas primeiras organizações 

políticas administrativas não foi organizada de modo a ser tratada de forma prioritária, 

inicialmente o ensino primário era promovido por ordens religiosas, e o superior só 

organizado no inicio do século XIX era reservado a elite política e econômica, desta maneira 

o regime republicano elegeu a educação como fulcral para o futuro do país. A promoção da 

educação foi um dos grandes desafios do regime republicano, haja vista as condições legadas 

pelos dos governantes anteriores. Alterar esse panorama não seria uma tarefa fácil, pois as 

condições econômicas do país, estava longe de contribuir para a solução destes entraves. 

Educar com qualidade e promover a popularização do ensino eram uma missão a ser 

construída basicamente do zero,  de forma que as capitais enfrentavam sérias dificuldades, e 

no interior o problema era potencializado.  

O inicio do século XX vivenciou a designação da educação como a propulsora da 

civilização, a instrução pelo projeto modernizador e progressista que se pensava para o Brasil 

seria a responsável por construir o tipo de sociedade ideal benéfica para o futuro do país, 

moldando um tipo de cidadão patriota. O elemento essencial a ser eliminado na promoção da 

educação neste momento foi o analfabetismo, considerado o grande “mau” que barraria o 

progresso nacional. 

O regime republicano, sob a égide de um nacionalismo patriótico, buscava 

inserir a nação num espírito cívico. A escola elementar seria o agente da 

eliminação do analfabetismo ao mesmo tempo em que efetuaria a moralização 

do povo... interior de uma ideologia nacionalista e elitista que apontava a cada 

segmento o seu lugar no contexto social.
202

  

 

Educar neste sentido não seria apenas transferir conhecimentos, mas formar um tipo 

ideal de cidadão modificando suas práticas, em consonância as características  eleitas para 

nova sociedade. Neste momento de reforma urbana que visava atender a demanda estrutura 

das cidades em sua vinculação com a modernização, as escolas seria o agente ideal para 

difusão dos modelos higienistas voltado a disciplinarização das pessoas, principalmente das 

camadas populares.  

No início dos anos 1920, predominava o espírito higienista-educacional, que 

tinha em Miguel Couto seu expoente. Pretendia-se “libertar o povo da 

ignorância”. A bandeira da alfabetização surgia como uma cruzada moral de 

salvação da nação, como a solução para todos os males. A compreensão da 
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ignorância como doença, dos analfabetos como seres que “vegetavam”, a 

formulação “povo-criança”, a ser educado e preparado para transformar-se em 

“povo-nação”, levavam a um projeto autoritário de educação escolar.
203

  

 

A educação foi elevada ao nível de distinção política ao exclui do jogo político os 

analfabetos, posteriormente serviu como elemento de separação social, reforçando 

preconceitos e indicando seu caráter excludente e disciplinador. Resguardando para si a 

valoração qualitativa dos indivíduos que viviam nos quatro cantos do país. Suas bases 

vinculadas ao projeto de sociedade urbana e capitalista se erigiam pela moral e disciplina, em 

um contexto que o Brasil se orientava para construção de uma sociedade civilizada e 

industrial, antes mesmo de possuir uma quantidade significativa de indústrias.   

 A escola aliada ao projeto de remodelamento da sociedade se encarregaria de criar um 

tipo de cidadão com valores morais e cívicos necessários para o futuro do país, fator que se 

tornou um grande desafio, pois incidiria em uma mudança de uma realidade enraizada na 

sociedade há séculos, posto isso lançou mão ao seu caráter disciplinador na atuação educional.  

Para este novo tipo de país não seria admitido pessoas analfabetas, “fracas” que levariam a 

nação ao fracasso, sendo a alfabetização condição primeira para o progresso. Mesmo com o 

pensamento voltado para a valorização da educação, no plano real as ações eram outras, os 

problemas não eram novos, mas as soluções custavam a aparecer.  Esbarravam na falta de 

recurso e vontade política que desvinculasse a abertura de escolas e investimentos aos 

conchavos políticos.  

Apesar dos recorrentes discursos que apontavam a educação e a instrução 

como possibilidades para se obter o progresso, a modernização do pais e o 

desenvolvimento do Estado, a realidade mostrava que ainda se vivia numa 

velha Bahia atrasada e excludente, na qual os embates políticos e a crise 

econômica atingiam fortemente o sistema educacional, condicionando a sua 

expansão, marcada ha muito tempo pela falta de recursos para o 

aparelhamento de escolas, para construção de prédios escolares e para o 

pagamento de professores (...) Ora, e essa realidade precária se estendeu ao 

longo de décadas, e era compartilhada pela maioria das escolas, tanto na 

capital quanto no interior, onde a crise era mais grave.
204

 

 

No plano político as disputas internas e regionais inviabilizava um projeto maior de 

governo, pois os interesses pessoais e oligárquicos definiam onde os recursos seriam 

investidos. Em 1907 o relatório do IBGE computava 28 unidades de ensino secundário, com 
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2.117 matrículas, contando com um corpo docente de 190 professores
205

. O ensino 

pedagógico contava com apenas 2 unidades escolares com 170 matrículas. Em 1914 a 

realidade da disposição do ensino em número de escolas era de 128 na capital para uma 

população de 310 mil pessoas e 696 no interior, para uma população de 2,200,000 milhões de 

pessoas, destas escolas  584 eram mantidas pelo Estado e 128 pelos municípios.
206

 Na maioria 

dos 142 municípios que compunham o Estado, a instrução pública permanecia como “objeto 

de luxo, ao alcance dos abastados”
207

. Eram poucos os municípios que investiam 

substancialmente na instrução, que era reforçada por instituições privadas, e outras mantidas 

por ordens religiosas e associações beneficentes.
208

 Estas poucas escolas se concentravam em 

municípios economicamente importantes e com expressão política. A impotência do Estado 

em tratar das questões educacionais não se referia apenas a sua inicial falta de interesse, mas a 

falta de recursos que impossibilitava uma atuação satisfatória.   

A educação era um problema geral, na capital se refletia de uma forma, e no interior 

seu nível de dificuldade era ampliada consideravelmente. Um dos indícios era que “nenhum 

governador havia afirmado e/ou se detido nessa questão, tampouco pensado a escola primária 

para as necessidades do interior, do sertão.”
209

 Havia o reconhecimento de determinados 

políticos na importância dos professores neste projeto de educar o povo baiano e leva-los a 

civilização e torná-los verdadeiros cidadãos. Como observamos no discurso de J. J. Seabra:  

cujo professorado, tem a função altamente civilizadora de preocupar- se antes 

de tudo com o objetivo do ensino primário, que e habilitar o homem a ser 

cidadão... fundamental pagar pontualmente aos professores exigindo deles 

constância e dedicação as suas escolas, tratando-os “como verdadeiros 

missionários da civilização”.
210

 

Mesmo com a missão sacerdotal da instrução muitos professores se  recusavam a ir ao 

interior que era visto por muitos como lugar hostil e inóspito, a mercê dos grandes donos de 

terras e dos desmandos e conflitos armado , além de ser locais sem atrativos culturais. Os 

professores vivenciavam continuamente problemas para com falta de estrutura e baixos 
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salários que constantemente atrasavam, gerando insatisfação e greves. A falta de professores  

o baixo número de escolas, agravavam  a situação do interior, o que se tornava um problema 

para quem almejava construir uma sociedade moderna, que rompesse as barreiras da capital.  

2.2 - As Condições  Educacionais na Chapada Diamantina  

Para identificar as condições educacionais da Chapada Diamantina, o Correio do 

Sertão foi utilizado por possui um número relevante de matérias e artigos referente ao tema, à 

educação era considerado pelos editores como fundamental para o desenvolvimento do sertão. 

O Correio do Sertão atento às publicações dos periódicos da capital, sempre que encontrava 

matérias que coadunava com o pensamento dos editores, republicavam em geral as matérias 

criticavam as condições educacionais, e apontava suas diversas fragilidades, ressoando 

sempre o desejo da efetivação educacional no interior.  

A concepção de educação predominante para este periódico era a “salvadora”, ela teria 

o papel de retirar a ignorância das pessoas, as qualificando para viver civilizadamente. A 

visão exposta no Correio do Sertão acerca do estágio de desenvolvimento da região equivale 

ao discurso muito utilizado na capital,  reproduzido desde o final do século XIX, em que a 

modernidade e civilização davam a tônica de sociedade a ser buscada, tanto em práticas 

sociais quanto em tecnologia e estrutura das cidades. Palavras como progresso-civilização 

eram recorrentes nas publicações, e um dos meios de alcança-las seriam através da educação e 

do investimento do Estado. Neste momento a palavra sertão ressoava como antítese de 

progresso e civilização, como reduto da ignorância, do povo “divorciado da civilização” pelo 

esquecimento dos governantes. A representação de civilização exposta em um dos maiores 

periódicos da região concorria para a disposição tecnológica, estrutural, serviços oferecidos e 

de práticas sociais
211

. O progresso da região seria qualificado como bom ao proporcionar 

esses elementos clássicos da civilização e sociedade moderna.   

Nas representações extraídas das páginas do Correio do Sertão a instrução educacional 

aparece aliada ao discurso civilizatório, cumprindo a função de garantir um “futuro sólido as 

nações e raças”. Na escola os valores como o amor a pátria, a dignidade pessoal e outras 

virtudes, seriam trabalhados, no local  do “templo bendito erigido pelos povos civilizados”
212

. 

O periódico apoiava o ensino religioso católico, como traço constituinte da moral dos alunos, 

criticava a laicidade, apoiando o retorno do ensino obrigatório nas escolas públicas, pois a 
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“verdadeira moral advém do ensino cristão”
213

, criticavam  as escolas particulares ou ligadas a 

grupos religiosos, como os protestantes pertencentes “essa ou aquela seita”
214

, por considerar 

inicialmente a legitimidade apenas da Igreja Católica.   

A educação era colocada acima de todos os interesses: 

quaisquer que sejam as promessas de nossa crença, as diretrizes dos partidos 

políticos a que pertencemos, a nossa posição social, a nosso grau de cultura 

... cabe-nos o dever prestigioso e sagrado de apoiar, estimular e auxiliar a 

ação dos governantes  que se orientam no sentido de difundir em qualidade e 

em quantidade por toda vasta extensão do território brasileiro o ensino 

público. 
215

 

 

As condições educacionais da Chapada Diamantina eram preocupantes, em 1918 na 

edição de número 60, em primeira página o jornal alerta para o grande número de crianças 

trabalhando nas atividades agrícolas devido às necessidades de alimentação, ficando assim 

longe das escolas.  Para ele os que não tinham acesso à educação permaneciam na ignorância 

e não enxergam nada em sua volta exceto seu pequeno mundo, propensos o crime e a 

perdição
216

.  A falta de educação neste caso facilitaria o ingresso dos jovens em uma vida de 

transgressão a lei perturbando a ordem e prejudicando o desenvolvimento da região.  

 Em uma republicação do “A Tarde”  de 10 de Maio de 1921, encontramos um texto 

dirigido a câmara dos deputados, que falava acerca da educação no interior, este artigo 

ganhou destaque, com a matéria intitulada “Escolas e mais escolas é o que o sertão 

precisa”
217

. Neste texto a educação na instância da instrução primária é colocada como base 

do progresso e civilização moderna, o autor ainda indicava que as grandes nações 

consideradas por ele se destacavam no combate ao analfabetismo, enquanto no Brasil e em 

especial o interior do Estado à instrução figurava nos patamares do esquecimento
218

.   

Segundo José Augusto Ramos Luz
219

 a Chapada Diamantina só entrou em pauta dos 

poderes públicos estaduais nas questões políticas e educacionais devido a Revolta Sertaneja 

em 1920
220

. Em visita do Interventor Federal Capitão Juracy Magalhães em 1933, a cidade de 
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Morro do Chapéu, um advogado local Jubilino Cunegundes discursou no salão o paço 

municipal,  exortando para as necessidades locais: 

... é conhecendo o interior do estado, viajando as cidades sertanejas as villas, 

os arraiais, as fazendas as casas de taipa ... conhecendo seu povo, os seus 

costumes, que podereis governar bem a Bahia, por que só assim sabereis de 

nossas necessidades, só assim podereis estudar e resolver os assuntos que 

nos interessam ... A instrução, o fator principal da grandeza de um povo... 

Escolas, snr interventor, para instruir o povo
221

  

Ainda no ano de 1937 continua o ensejo pela mudança nas condições educacionais em 

a matéria intitulada “Escolas – E que de que mais o sertão precisa”
222

 o jornalista informa o 

acordo feito pelo, em que o Governador Juracy Magalhães pretendia criar no Estado, 350 

escolas primárias, sendo 320 no interior, finaliza a matéria com a crença que o problema da 

educação com a criação destas centenas de escolas seriam resolvidos, alertando para a 

necessidade que elas tenha um funcionamento regular, para que os pais do sertão não tivessem 

que se sacrificar em pagar escolas para os filhos pela falta de escolas  ou pela regularidade de 

aulas nos locais que possuía. 

 

2.3 – Os Presbiterianos e a Educação  

A educação foi um fator importante para consolidação do protestantismo de caráter 

missionário na sociedade brasileira, inicialmente ela constitui uma das principais estratégias 

para sua aceitação social, sendo acionada primordialmente pela necessidade teológica da 

leitura dos escritos religiosos, adquiriram com o tempo outros contornos abrigando em si uma 

multifuncionalidade, somando a finalidade teológica, a evangelização e criação de uma rede 

de relacionamento que forneceria prestigio e proteção. A atuação educacional presbiteriana 

assumiu faces diferenciadas de acordo com o ambiente em que foi implantado, variando de 

grandes centros escolares, há pequenas escolas paroquiais. 

Desde o início dos trabalhos presbiteriano no Brasil a educação foi pensada como vital 

para a conquista e manutenção dos fiéis. O primeiro missionário a desembarcar em terras 

brasileiras o reverendo Ashbel Green Simonthon nos anos iniciais de sua estada escreveu suas 

observações sobre a sociedade local, em que seus escritos apontam sua percepção quanto à 

necessidade da educação para sucesso protestante, “meio indispensável para assegurar o 
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futuro da igreja evangélica no Brasil é o estabelecimento de escola”
223

. A matéria 

“Evangelização por meio da Educação” do periódico presbiteriano “Puritano” sintetizam bem 

a essência da relação educacional e evangelização.  

Todo cidadão patriota, desejando o bem da pátria, deve combater o 

analfabetismo, mas o cristão, ainda mais. Pois quanto maior o número 

daqueles que sabem ler, quanto mais terá a palavra de Deus na casa do povo; 

e entrando o livro de Deus entra a luz. O ideal que cada crente saiba ler, e 

que cada lar seja uma escola para  ensinar outros. Assim este dom precioso 

torna-se um meio de evangelização... Aqui no Brasil há diversos colégios 

evangélicos, alem de escolas paroquiais; e os crentes devem não somente dar 

apoio moral  e fazer sacrifícios para mandar seus filhos para essas 

instituições, mas também devem orar para que sejam as mesmas centros de 

evangelização
224

 

Deste modo a educação é vista pelo viés da cidadania como premissa patriótica, e pela 

necessidade teológica articulada com a evangelização, necessário realçar que esta estratégia 

não se limitaria aos analfabetos, mas os que já sabiam ler,  “o missionário aproveitou a  

educação e o preparo  intelectual da classe literária como meio de evangelização”
225

. Esta 

perspectiva visualiza esses centros de evangelização como  locais importantes para o ensino 

dos filhos dos “crentes”, livrando-os da possível contaminação religiosa em unidades de 

ensino católica. Em um país majoritariamente analfabeto a evolução da mensagem protestante 

seria dificultada, pois sua experiência religiosa tem como pressuposto fundamental o 

sacerdócio universal através da leitura pessoal da bíblia, ademais de toda uma produção de 

uma literatura religiosa que auxiliava o doutrinamento. A eliminação do analfabetismo se 

constituía como  central para o desenvolvimento religioso do fiel, visto que seus cultos eram 

alicerçados na leitura da bíblia pautada na participação direta dos fies. 

O sistema escolar desde o Império apresentava inúmeras debilidades, principalmente 

quanto seu alcance, nesse contexto a zona rural era mais prejudicada, diante da inoperância do 

Estado os presbiterianos decidiram pela propagação da educação, o que se tornou um dos 

centros de sua estratégia para conquista de fiéis e da boa vontade da sociedade. Uma 

estratégia que era compartilhada pelas outras denominações como os Batistas que reconhecia 

o poder e influencia que a instituição educacional tinha, apontando para necessidade de um 

programa de educação cristã nas ações missionárias, como o explicita reverendo Taylor “fazer 
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dele [educação] um grande poder para o Reino de Deus”
226

. Antonio Gouveia Mendonça ao 

analisar o aspecto educacional da Igreja Presbiteriana, atribui o trabalho educacional, não a 

contribuição de um povo preocupado pela educação, mas antes uma necessidade interna, 

funcional para inserção, manutenção e propagação de sua mensagem em uma sociedade 

hegemônica e perseguidora religiosamente, sendo uma astuta estratégia,
227

 este pensamento 

esvazia as possíveis contribuições sociais pensadas por muitos missionários como George 

Chaberlaim
228

 que via na educação uma importante esfera de atuação da Igreja.  

A atuação presbiteriana na educação se orientava sobre duas frentes, as escolas 

maiores das capitais tinha um objetivo mais ideológico de conquista de pessoas influentes 

para os quadros do protestantismo, e as escolas paroquiais criadas no interior tinha a função 

instrumental de alfabetizar as pessoas para sua vida na fé
229

.  Nas cidades maiores as 

estruturas das escolas eram diferenciadas, com currículos mais complexos que ensinavam e 

difundiam o modelo sociopolítico norte americano, geralmente atraiam as elites econômicas e 

políticas que viam com bons olhos esses ensinamentos.  

 Na educação a propaganda religiosa deveria ser feita indiretamente, através das 

escolas, não exclusivas aos protestantes, razão pela qual muitos liberais buscavam matricular 

seus filhos, atraídos pelo ensino inovador e vanguardista em comparação os existentes no 

Brasil. Esses fatores ocasionaram o sucesso dos colégios e da própria expansão do movimento 

protestante, principalmente de tradição norte-americana, no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX. Ocasionando a defesa da permanência desta confissão 

religiosa, “são simpáticos à escola de São Paulo e acredito que ele fez, e está a fazer muito 

pela causa em toda a terra”
230

. Assim a escola ajudava na quebra dos preconceitos e gerava 

elogios ao protestantismo para a comunidade
231

.  

Anos mais tarde em Salvador a possibilidade da construção de uma escola para 

facilitar as relações com a sociedade foi observada no processo de construção do colégio, 

sendo usada como importante ferramenta evangelística
232

. Neste aspecto a escola em Salvador 

foi criada  com atraso, ainda assim deveria ter um padrão elevado, organizada para atender 

inicialmente as famílias dos “crentes” e pessoas que embora não tivessem contato com o 
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evangelho, possuíam “confiança nos métodos educacionais americano”
233

. A criação da 

escola nesse sentido vislumbrava satisfazer a necessidade destas pessoas que buscavam este 

ensino especifico, ao passo que abriria portas para entrada do evangelho. 

 A escola era o local onde os jovens aprendiam os princípios básicos do 

protestantismo, mesmo que não se convertesse em seu processo de construção educacional ele 

tinha o contato com a fé reformada. O ensino tinha uma pesada coloração da cultura religiosa, 

com disciplinas diretamente ligadas a bíblia, seus objetivos além de criar um bom cristão, que 

cumprisse os mandamentos da bíblia, era formar um cidadão ativo nas decisões políticas 

incentivando o amor ao seu país. Em um contexto amplo em que as características capitalistas 

assumiram contornos de modernidade as escolas protestantes das capitais ao fornecerem um 

ensino pautado nos princípios de cientificismo, industrialismo e liberalismo ganharam uma 

imagem positiva frente às elites, se tornando responsável pelo sucesso da defesa da mensagem 

protestante, na perspectiva de que os ensinamentos trazidos pelos norte americanos poderiam 

contribuir para formação da sociedade brasileira.  

No interior as escolas paroquiais se tornaram necessárias para o andamento da fé 

reformada, era construída em pequenos núcleos organizada nas casas ou em pontos onde os 

missionários pregavam e encontravam pessoas interessadas na mensagem protestante. Possuía 

o nível primário, servindo como “instrumentos educacionais e... agencias de evangelização” 

234
. Os professores necessariamente deveriam ser mantidos pela comunidade. Em muitos 

lugares em que a educação fornecida pelo Estado não chegava essas escolas contribuíram para 

a formação educacional do povo interiorano, alcançando apoio da sociedade local. A 

contribuição educacional em geral ocasionou uma boa aceitação onde passou, o que auxiliou 

na construção de uma rede de proteção nas localidades onde se estabeleciam, quer seja nas 

capitais ou no interior, passando a ser uma propaganda direta para este credo, legando a 

educação espaço central na estratégia missionária.  

 

2.4 Educação e Evangelização: a Missão Central e o Projeto Educacional.  

As ações da MCB tinham como estrutura básica as viagens evangelísticas ao interior, 

essas incursões missionárias produziam inúmeros núcleos de pregação, que geraram a 

formação de várias congregações e igrejas, localizadas na sua maioria na região da Chapada 
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Diamantina.    A jurisdição de trabalho da Missão era grande para o número de missionários 

que ela possuía, por isso dividiam-se em trabalhar no campo com a evangelização direta e 

com as escolas, mesmo com a sobrecarga a Missão não abria mão do trabalho educacional, 

que pedia “ventos de escola”
235

. 

Na época a Missão possuía algumas organizações educacionais como o internato 

feminino na cidade de Bonfim, internato feminino e masculino em Cachoeira, Escola 

Paroquial em Cachoeira e outra em Salvador; três escolas paroquiais em Canal, Cachoeirinha 

e São João; e a escola de São Felix, escola Central
236

. Dentre as escolas existentes no início do 

século XX, à de Aracaju resistia, porém tinha  número insuficiente de pessoas além de possuir 

altos custos e não produzir o resultado esperado, mas pelas condições específicas do local 

necessitava ficar aberta, para auxiliar na contínua aceitação, uma vez que benefícios indiretos 

trazidos por elas serviam proteção e manutenção da presença protestante
237

.  

O pensamento dos missionários em prol da educação na discussão que contribuiu para 

a cisma, era a vinculação da educação com a causa evangélica, o que não estava ocorrendo em 

algumas de suas escolas, criticaram a atuação educacional pura e simples, alegavam que as 

escolas existentes estavam desenvolvendo um trabalho que desviavam do objetivo evangélico, 

trabalhando de acordo com as necessidades educacionais e não das necessidades 

evangelística
238

. Alertando os missionários para reformulação das escolas existentes para este 

objetivo: escolas com “um espírito evangelístico manifesto”
239

, criando assim um novo plano 

de trabalho escolar que não só deveria continuar, mas se expandir.  

Para solucionar os problemas de mão de obra para as escolas e o trabalho 

evangelístico, o reverendo Willian Alfred Waddell o superintente das escolas da MCB
240

, 

propôs  em reunião da MCB a criação de uma escola central que atuasse  especialmente a 

formação de professoras para as escolas primárias e bíblicas e para treinar jovens para 

trabalho de leigo na  igreja e encaminhar alguns deles para o ministério,
241

 esta escola seria de 

grande valia para manutenção e expansão presbiteriana, haja vista que o número de 

missionários comparado a vastidão da área de jurisdição da MCB era ínfima, e os poucos que 

possuíam deveriam trabalhar diretamente na evangelização direta, pois eram os mais 
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preparados para tal atividade. Além da escola central o projeto educacional previa a 

organização de mais três tipos de escolas: as escolas paroquiais mantidas em na maior parte 

ou totalmente pelos clientes da igreja; escolas missionárias abertas em casas de missionários 

ou em quaisquer outros pontos que favorecessem ao evangelista professor alcançar novos fieis 

e internatos como departamento de embarque para os filhos dos “crentes” 
 242

 acessarem uma 

educação mais complexa, diferente das escolas paroquiais e missionárias que basicamente 

atuavam com alfabetização.  

O plano educacional além de ser estratégico para inserção na sociedade, era 

econômico, ao analisar os custos com missionários e a formação de professores e seus 

resultados a Missão chegou à conclusão que de acordo com suas experiências o professor é 

tão eficaz quanto um evangelista e custava muito pouco em comparação, tendo em vista que o 

professor poderia ser pago pela localidade que atuaria, além de ser bem visto e não ter a 

resistência direta que muitas populações nutriam em relação aos missionários. Na 

evangelização direta os missionários sentiam a grande resistência do povo, como o exemplo 

citado anteriormente do Missionário Reese em visita a Morro do Chapéu teve oportunidade de 

falar no salão da Câmara, algo que foi altamente criticado por diversas pessoas
243

. 

Neste contexto o reverendo Waddell responsável pela administração das escolas se 

encarregou de encontrar um local ideal para a construção da escola central.  Até então era 

considerada a escola central a escola de São Félix, organizada em 1900 e planejada para 

funcionar experimentalmente por três anos e meio
244

, pelo plano descrito em 1901 deveria 

possuir internato com primário, secundário, curso industrial, normal. Com atendimento de 

ambos os sexos
245

. Essa escola vivenciou uma queda no número de alunos de 50 em 1901 

para 29 em 1902, credita-se esse decréscimo as criticas recebidas na educação mista com 

alunos e alunas estudando juntos. Os críticos  alegaram a falta de cuidado e atenção na relação 

entre os alunos
246

. Segundo Alderi Mattos nçao se sebe ao certo o motivo da continuação da 

escola central em São Felix, para Ester Nascimento a falta de um manancial de água, foi um 

dos fatores determinantes para a escola central vinculada ao novo plano não fosse realizada 
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em São Felix, buscando assim se estabelecer nas cidades mais desenvolvidas 

economicamente
247

.  

Como já visto, a escola foi construída em uma fazenda isolada em povoado da cidade 

de Wagner. Ponte Nova assim como boa parte do Estado era alijada de uma educação formal, 

a região possuía poucas escolas, mesmo com essas condições educacionais que urgia por 

escolas, as tentativas de instalação do empreendimento missionário sofreu resistências 

religiosas, fundamentais para a negação de permissão da construção da escola em algumas 

cidades, resultando na sua criação em uma fazenda no interior da Chapada Diamantina em 

local de difícil acesso.  Analisando a escolha do local para a construção da escola central, 

percebemos que ela não foi necessariamente pela escassez dos serviços educacionais, 

inicialmente este fator não era preponderante, mas depois se mostrou ideal, sendo apontada 

como necessário às futuras escolas nos mesmos moldes.  

Ponte Nova foi à primeira escola central se constituindo uma experiência vital para as 

próximas realizações deste âmbito da Missão, ela ajudou a idealizar na prática as condições 

necessárias para a instalação de novas escolas.  Anos depois da instalação de Ponte Nova teve  

seu diagnóstico enquanto proveitoso, em uma análise cuidadosa as Atas descrevia as 

condições necessárias para que as cidades ou povoados abrigassem as estações do “tipo Ponte 

Nova”,  nela  o Conselho das Missões indicava como condições: “densidade da população 

protestante, condições de higiene, disponibilidade da água, a fertilidade do solo, edifício 

central, transporte, materiais de construção, tamanho e natureza do corpo de estudantes as 

condições políticas”
248

.  

Se pensarmos as condições iniciais dos trabalhos em Ponte Nova e os recursos eleitos 

posteriormente a sua organização, como ideais para as novas escolas, percebemos que Ponte 

Nova atendia apenas alguns requisitos como disponibilidade de água com o abastecimento do 

rio Utinga, solo fértil da fazenda, um edifício central utilizado pelos missionários. E como 

requisitos contrários número inicial baixo de pessoas, as condições precárias de saúde sem 

saneamento e com ambiente favorável a proliferação de doenças, os meios de transporte eram 

escassos e o local era de difícil acesso, além das condições políticas tensas com os inúmeros 

embates com as forças políticas locais.  O que reforça o pensamento de que Ponte Nova foi 

escolhida depois de recusas, pelo fato de disponibilizar os requisitos essenciais, mesmo 
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estando aquém das cidades mais desenvolvidas na região, fator que contribuía com o 

isolamento das perseguições, algo considerado ideal para as futuras estações.   

 Analisando as condições indicadas, percebemos que o local escolhido para abrigar 

outras escolas centrais deveria apresentar requisitos para que os trabalhos desenvolvessem 

sem os entraves costumeiros do interior do Estado. A quantidade de pessoas, as condições de 

higiene que influenciaria na saúde da população atendida, a disponibilidade de água recurso 

precioso para qualquer trabalho principalmente nos rincões longínquos dos diversos Estados 

brasileiros principalmente do nordeste, um solo fértil para plantação e suporte da alimentação 

local, o edifício para manutenção e base dos trabalhos, transporte para acesso dos atendidos 

como para chegada e saída de materiais e as condições políticas como condição relevante para 

o desenvolvimento ou entraves dos trabalhos.  

A indicação de certos recursos foi resultado do amadurecimento das relações em Ponte 

Nova, o transporte que impôs sérias dificuldades na aquisição de materiais e nas saídas 

evangelísticas, o solo fértil do local que contribuiu para a promoção da agricultura, o rio como 

abastecimento de água, e também como proliferador de doenças. Outro fator que não consta 

na lista de requisitos, mas podemos compreender como experiência de Ponte Nova é a 

indicação de a escola ser escolhida em um local “isolado” sem influências opostas ao 

evangelho citada na criação da escola em Goiás
249

.  

As escolas no plano missionário era uma realidade tanto para o interior quanto para 

capital. A escola central da Missão não foi instalada em Ponte Nova pela precariedade de 

ensino da região, nem por se encaixar nos requisitos desejados, mas por possibilitar condições 

mínimas de inicio do trabalho. O IPN como escola central da Missão ocupou local principal 

nas pautas das reuniões da missão, nelas o relatório dos acontecimentos do IPN era lido e 

discutido entre os membros, dos quais dois ou três do alto escalão ou administração residia na 

localidade da escola. As necessidades locais tornaram prioridade, dada a alta procura pelo 

ensino que se destacava na região em que a educação era coisa rara, a inovação do ensino e a 

estrutura do local difundiu o pensamento que Ponte Nova tinha ensino de qualidade gerando 

uma verdadeira corrida para em busca de uma vaga em seus cursos, quer seja no internato ou 

externato.  

O Correio do Sertão mostrou em um artigo, uma das representações criada pelo 

trabalho educacional feito. Os recorrentes adjetivos elogiosos para tratar de Ponte Nova 
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podem ser compreendidos pelas condições educacionais explicadas anteriormente. Para o 

periódico o trabalhado desenvolvido pelo IPN é qualificado e oferecido a diferentes camadas 

sociais “em Ponte Nova tem o sertanejo um excelente colégio de preparatório especialmente 

destinado à educação de pessoas pobres, com um método eficiente e ensino, que eleva o nível 

dos nossos melhores...”
250

 para o jornal o IPN não só educava com eficiência, mas  e 

promovia em sua parcela a popularização da educação, como influencia na qualidade do 

ensino local com a formação de professores e disseminação de novos métodos  

O modelo de educação norte americano voltado para o meio em que a escola estava 

organizada e vinculado ao trabalho criou uma estrutura na fazenda voltada ao trabalho escolar 

e sua demanda, com equipamentos que auxiliassem nas tarefas e fornecessem à fazenda, 

alimentos e equipamentos necessários, na marcenaria eram feitos os movéis e na horta as 

frutas e verduras para alimentação de todos, e certa medida para da comunidade
251

.  Para 

melhor atuação na agricultura foram adquiridos equipamentos para o Departamento de 

Agricultura e Indústria, aumentando a complexidade da atuação requerendo cada vez mais 

uma presença efetiva dos seus diretores enquanto os missionários faziam viagens pelo campo 

evangelizando. Ponte Nova foi aumentando sua importância dentro do trabalho da MCB 

alterando seu plano ideal de escola para uma base maior para trabalho missionário, abrigando 

em si, a maior parte das reuniões da MCB.  

Com o constante desenvolvimento do IPN a quantidade de pessoas qualificadas para 

tomar conta era insuficiente, ocupando então os missionários que deveriam esta em campo 

trabalhando com a evangelização direta, assim foi requisitada nos relatórios a ampliação de 

trabalhadores “competentes” e especializados nas áreas de educação e  agricultura. Em 1915 o 

reverendo Cassius Edwin Bixler responsável pela sistematização, solidificação e ampliação da 

estação Ponte Nova, ocupava a direção geral de Ponte Nova, dirigindo o trabalho da classe 

Normal, de ensino e da  contabilidade além de continuar a viajar  evangelizando no campo de 

Lençóis. As condições árduas que o contínuo desenvolvimento da fazenda, escola e a 

manutenção da evangelização do campo impunham aos missionários, tornou praticamente 

impossível de ser realizada por uma pessoa, levando o pedido de auxilio ao Conselho de Nova 

Iorque, com a sugestão de envio de um educador mesmo que fosse “leigo” ou não 

missionário, casado com o mínimo de conhecimento em contabilidade para assumir o 
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comando de Ponte nova e da Escola Normal para que Bixler pudesse se dedicar ao 

desenvolvimento do departamento de agricultura, indústria e continuar suas viagens de 

campo
252

.  

As necessidades de evangelistas neste momento também eram urgentes, de modo que 

a Missão colocou em evidencia a pretensão de abastecimento do campo, em que se houvesse 

necessidade de escolha entre um agricultor e evangelista, deveriam prescindir do agricultor e 

enviar o evangelista
253

.  

Um agricultor para Ponte Nova não fará nada para resolver a nossa 

necessidade de evangelistas treinados. E se a vinda de um agricultor vai 

reduzir a nossa quota de evangelistas, em seguida, nós preferimos prescindir 

do agricultor.
254

 

Tempos depois a Missão sugeriu um especialista para a área da agricultura, afim de 

que o missionário se dedicasse basicamente a evangelização, pediam um  agricultor com dois 

anos de experiência, e especialista na “agricultura brasileira”, ele deveria se manter atualizado 

nas leituras de revistas e boletins agrícolas, e principalmente deveria ser de “caráter  cristão e 

possuir um espírito  missionário fervoroso”
255

, recebendo um salário por dois anos de US $ 

1,200 dólares, e depois deste tempo trabalhar de forma autossustentável. Este anseio foi 

atendido para o melhor aproveitamento dos trabalhos em Ponte Nova, com a nomeação do 

professor agricultor missionário Samuel Irvine Graham. Preparando-se no idioma para 

assumir em 1924 a responsabilidade da fazenda e da escola, liberando o Missionário Bixler 

para “o trabalho evangelístico entre os milhares que vêm anualmente à Ponte Nova se 

consultar o Dr. Wood, e fazer as excursões a evangelização quando ele julgue necessárias”
256

. 

 

2.5 Instituto Ponte Nova Estrutura e Organização.  

O IPN criado a partir de 1906, reaproveitando o nome da fazenda,  respondia a 

necessidade missionária da Missão Central expressa anos antes,  após a analise do campo de 

trabalho e as condições do Estado, ela foi a motivação primeira para a Missão alugar e depois 

comprar a fazenda que deu origem a Escola. Foi projetada a partir da estratégia da Missão 

Central em trabalhar na em duas lacunas, religiosa com as brechas deixadas pela Igreja 

Católica no interior, e educacional negligenciada pelo Estado como um todo.  Organizado a 
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partir de práticas educacionais norte americana, considerada por muitos inovadores, e 

modernas, adaptando sua estrutura ao local em que atuaria. Era uma instituição confessional, 

de natureza particular e sem fins lucrativos, fundado essencialmente para atender a clientela 

dos filhos de “crentes”, oferecia nos primeiros anos de organização o curso Primário, Normal 

e Secundário, com um currículo diferenciado, tinha o principio co-educativo em que rapazes e 

moças estudavam juntos, inicialmente causava preocupação assim com à rigidez da escola.  

Organizou-se financeiramente no sistema de “self-help” nele o estudante contribuía 

com trabalhos na fazenda e com ajuda financeira, a Missão arcava com as despesas dos 

salários dos professores e os equipamentos, aos que não podiam pagar para disponibilizavam 

bolsas de estudos. Sua orientação foi de escola-fazenda, em que os ensinamentos seriam 

voltados para o ambiente que viviam, preparando “os jovens para o serviço e utilidade em 

qualquer caminhada da vida”,
257

 ensinavam para atuar em seu meio, os homens com as tarefas 

do campo, e atividades especificas como marcenaria, padaria, serviços domésticos e mais 

tarde o curso comercial
258

.  Muito embora seu objetivo principal fosse enviar rapazes ao 

ministério, preparar outros para o trabalho de leigo na igreja e de formar jovens preparados 

para o ensino nas escolas no interior da Bahia.   

 IPN foi à primeira instituição de ensino secundário da MCB a ser instalada numa área 

rural, funcionando como polo irradiador de professoras e futuros evangelistas e pastores 

presbiterianos na região sob sua jurisdição, servindo de instrumentos, reprodutor de um 

modelo de vida para os sertões, através das escolas e igrejas fundadas e dirigidas por eles. O 

IPN tinha sua função no projeto da MCB, entretanto era uma escola e como tal tinha também 

sua função na formação do individuo, em um momento histórico na sociedade brasileira e 

baiana que a escola deveria desempenhar um papel especifico, de eliminar o analfabetismo e 

promover uma construção moral e cívica, alem de promover práticas consideradas de 

sociedades civilizadas e disseminar hábitos alimentares e higiênicos. O que não deixou de 

provocar certas tensões e desvios de condutas. A escola se propunha a legitimar novas 

concepções no campo da educação, articuladas a estratégias religiosas de intervenção na área 

sob sua jurisdição, introduzindo mudanças no comportamento daqueles que seriam seus 

alunos. A educação oferecida pela escola seria o instrumento capaz de unificar, disciplinar, 
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moralizar e homogeneizar os alunos que para ali acorressem, com vistas à efetivação de um 

projeto de sociedade
259

.
      

Com o aumento da procura contando até com aluno de outros Estados, a seleção do 

alunado com o passar dos anos ficou bem criteriosa, exigindo uma rigorosa supervisão dos 

missionários, afim de eliminar os estudantes “indesejáveis” 
260

, haja vista que a escola exigia 

um tipo ideal de comportamento. Sobre a composição social e religiosa do quadro do alunado,  

existia uma clientela diversificada, embora com predominância de alunos oriundos de famílias 

com uma situação financeira mais equilibrada, em um momento que nem todos tinham 

condições de pagar pelo ensino, e muitas crianças e adolescente necessitavam trabalhar para 

ajudar nas despesas domésticas. Muitas famílias se desdobravam para investir na educação de 

seus filhos
261

  

Muitas famílias passaram a trabalhar para a Missão. Geralmente 

obtinham bolsas para que os filhos pudessem estudar. Outros, 

custeavam os estudos dos filhos com o próprio salário. As profissões 

abrangiam desde sapateiros, marceneiros, lavadeiras, arrumadeiras, 

cozinheiras, eletricistas, motorista, chefes de cozinha, entre outras.
262

 

 

É importante ressaltar que os valores do ensino eram diferenciados, a depender do 

regime do curso, quer fosse externato ou internato. O internato enquanto maior valor era 

utilizado pelas famílias com melhor condição financeira, para as famílias que não podiam 

utilizavam do externato. Outras famílias não tinham as mínimas condições de matricular seus 

filhos, o que de certa forma geraria uma exclusão, a MCB pensando em uma forma de 

inclusão de todas as camadas sociais disponibilizou bolsas de estudos, não é raro o caso de 

bolsistas que se destacavam, pois a sua conduta era seguida de perto e cobrada de forma mais 

substancial que os outros estudantes. Esta ação assegurava a muitos que não tinha condições 

financeiras a oportunidade de estudos, diversificando a composição social da escola. Sobre os 

bolsistas exigia-se uma conduta exemplar e média sete, ele era encarregado chefe dos serviços 

realizados por todos os alunos como limpeza de prédios, distribuição de alimentos etc
263

.  
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Pela definição de Antonio Mendonça
264

 as escolas no projeto educacional 

presbiteriano estavam vinculadas a necessidade estratégica, para a causa evangélica, quer seja 

manutenção, apoio das elites políticas e econômicas e inserção e manutenção nos locais, 

variando de grandes centros até as simples escolas paroquiais. Uma das razões para esta 

afirmação  foi a estrutura curricular, para ele enquanto na cidade o currículo era mais 

complexo cheio de novidades se comparado ao ensino tradicional, nas escolas paroquiais eles 

seriam bem mais reduzidos, com o objetivo apenas funcional de alfabetização. 

 Pensando nestes termos o IPN se constituía uma escola a parte, por não se encaixar 

nestas definições, dada a complexidade do currículo e de sua  estrutura. Ester Nascimento 

analisando os currículos a partir de 1914 da Escola Americana de São Paulo  e  o Instituto 

Ponte Nova verificou que a escola paulista preparava o aluno para o magistério e comércio, 

enquanto a escola do interior da Bahia estava direcionada a preparar para o magistério, 

evangelização e a agricultura, o que revela que as escolas em ambientes diferenciados 

possuíam adaptação estratégica de atuação. Observou também que as aulas com trabalhos 

manuais em São Paulo ocorriam nos dois últimos anos do curso secundário, na IPN as aulas 

práticas se iniciava no primeiro ano do curso primário, com aulas voltadas a utilidade na 

região em que viviam a divisão dos trabalhos obedecia à faixa etária e o sexo dos alunos, os 

garotos cuidavam das atividades “braçais” aprendiam a cuidar da horta, pasto e na oficina 

trabalhavam com madeira produzindo muitos dos móveis usados em vários prédios da 

fazenda. As garotas aprendiam as tarefas “do lar” como lava roupa, bordar, cozinhar e 

administrar a casa. O ensino era pensado de forma racional em que  as pessoas dominassem as 

técnicas capazes de atuar da melhor forma em seu ambiente que seja na casa, fazenda ou 

cidade
265

.  

As professoras formadas no IPN além de propagar os valores e a moral presbiteriana 

contribuíam no combate ao analfabetismo e difundia condutas de vida saudável e higiene 

básica. Embora mostre o tratamento diferenciado com relação ao gênero, prática comum na 

época, romperam barreiras ao inovar com promovendo a educação para ambos os sexos desde 

sua fundação, gerando certo desconforto no inicio, mas superado depois.  O sistema de ensino 

em Ponte Nova não passou imune as criticas, com a educação mista encarada de forma 

desconfiada pelo conservadorismo local, a rigidez e os trabalho manuais realizados pelos 
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alunos. Mesmo diante disso os pais matriculavam seus filhos acreditando na qualidade do 

ensino para formação dos seus filhos. Em entrevista a Márcia Gonçalves uma ex-aluna e 

moradora de Wagner relata que “as famílias aceitavam as regras porque a única escola que 

existia era essa. Os pais sabiam que a escola estava oferecendo o que era de melhor para os 

seus filhos”. Neste caso observamos que o IPN não era escolhido pela sua rigidez 

educacional, mas pela sua exclusividade. Entretanto a educação rígida também era valorizada 

pelos pais de alunos e alunas que conseguiram ser aceitos no IPN. 

O contingente de alunos interessados em matricular-se tinham confissões religiosas 

diferentes, e eram aceitos de igual forma. Os presbiterianos não obrigavam aos alunos a 

adotarem a sua confissão, em seu regimento constava a liberdade religiosa como prática, 

entretanto todos os alunos tinham obrigações com a igreja local
 266

. O pensamento alimentado 

por eles era que o modelo cristão de caráter seria essencial para a formação moral dos 

estudantes, mesmo aos não protestantes.  O currículo era recheado de disciplinas com teor 

religioso, alem dos horários serem organizados sob a égide sacra.  

 Segundo Ester Nascimento inicialmente o currículo primário
267

 era formado pelas 

disciplinas de Leitura, Caligrafia, Linguagem, Gramática Portuguesa e Aritmética. Incluindo a 

partir do terceiro ano Geografia. Constavam também no currículo as disciplinas de Música, 

Desenho, e Calistenia
268

. No ensino secundário somava-se as disciplina anteriores História da 

Pátria e Ciências. A autora nos indica que 1919 a escola ampliou o curso complementar em 

mais um ano, dando formação agrícola acrescendo as disciplinas de Botânica e Agricultura, 

também a formação evangelística especifica para os rapazes com as disciplinas de Latim e 

Grego, e na formação pedagógica especifica para meninas incluía Português, Metodologia e 

Psicologia
269

. O Ensino da Constituição brasileira era realizado no sétimo e oitavo ano, 

higiene também fazia parte do oitavo ano, em todas as séries havia uma disciplina relacionada 

à Bíblia, com histórias do velho e novo Testamento, alem da vinculação de outros 

ensinamentos a Bíblia como música e desenho. Estes currículos sofreram alterações ao longo 

dos anos devidos as reformas proposta pelo Estado, estas mudanças não é objetivo deste 

trabalho, algo que já foi realizado pelo trabalho de Ester Nascimento, para nossa análise basta 

dizer que mesmo com as alterações o conteúdo religioso permaneceu.  
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Esta tonalidade religiosa tinha por objetivo formar um cidadão sob a moralidade crista 

mesmo se não se convertesse, e não atuasse como nos planos iniciais da missão, estes mesmo 

sem o trabalho idealizado pelos missionários, sairiam da escola moldados com um tipo de 

caráter ou postura, social que o cristianismo lhe legaria, pensamento externado pelo Correio 

do Sertão, entretanto com a confissão católica.  

A escola para além da função que ocupava no projeto educacional e missionário 

presbiteriano tinha objetivo de formar pessoas que com os conhecimentos fundamentais da fé 

cristã, mesmo que eles não se convertessem ao protestantismo. Para isso sua formulação 

curricular e prática se direcionavam: 

Dentro do currículo formal do colégio, a educação religiosa e a moral 

basicamente se fundiam. O ensino religioso era obrigatório e todos os alunos 

matriculados tinham obrigações com a igreja local, participando do coral, da 

reunião de mocidade, da escola dominical e do culto à noite. Durante a 

semana eram realizados alguns cultos rápidos em vários momentos do dia: 

após o café da manhã, após o jantar, no início das aulas, após o recreio. 

Todas as apresentações especiais que não fossem cívicas baseavam-se em 

histórias bíblicas
270

 

 

A escola deveria desenvolver o que para os presbiterianos seria os valores do 

verdadeiro cristão como a honestidade, bondade e retidão conforme os princípios bíblicos.  

Para atingir esse objetivo, o Instituto Ponte Nova oferecia.  

o ensino da doutrina cristã baseado na leitura diária da Bíblia, procurando 

incutir nos alunos os princípios do cristianismo e que estes fossem colocados 

em prática no dia-a-dia. A leitura e o estudo da Bíblia, o canto de hinos e 

orações, bem como a assistência de todos os alunos aos atos religiosos da 

igreja presbiteriana local, fazia parte do currículo e do regulamento interno 

da instituição.
271

 

 

A pedagogia adotada se orientava pelos métodos intuitivo usados nas escolas no seu 

país de origem, vinculando a teoria e prática, se atentando as condições locais para sua 

efetivação e organização de uma postura de vanguarda para a prática pedagógica brasileira. 

Valorizavam a observação e a experiência pessoal como produtora do conhecimento, a escola 

não se resumiria a alfabetizar, mas em orientar o aluno a avançar no processo de 

aprendizagem saindo das limitações impostas pelo ensino tradicional.  

As práticas escolares previam a superação do dualismo entre o pensamento e 

a ação, traduzidas no ensino experimental no qual o aluno aprendia fazendo, 

realizava experiências para testar teorias, fazia excursões para aprender in 
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loco as características do relevo e da vegetação locais. O ensino possuía um 

caráter prático, utilitário, no qual o aluno aprendia o que era útil para si e 

para a vida em sociedade.
272

  

 

Eles introduziram o método intuitivo e a leitura silenciosa, suplantando a forma 

tradicional brasileira que privilegiava a leitura em voz alta e a decoração sem raciocínio. 

Somadas as tradições do pragmatismo norte-americano, davam grande ênfase ao treinamento 

manual, à ginástica e aos esportes em geral. Em sua prática pedagógica para construção cívica 

e moral incrementava o combate aos vícios como álcool, fumo, tabaco, bem como jogos de 

azar
273

.  Além de promover atividades extracurriculares, que ampliassem a atuação do aluno 

como o teatro, grêmio, coral, entre outras atividades que levava os alunos a praticas culturais, 

alem de reforçar valores cívicos em desfiles e apresentação a sociedade  em eventos abertos e 

realizados nas ruas das cidades como também divulgação das atividades escolares e 

desenvolvimento dos alunos,
274

 e de promoção da escola e valores protestantes.  

Em propaganda e em beneficio do Colégio e IPN, procedente dali, 

esteve há poucos dias, em excursão pelo município de Irecê, onde 

levaram, festivamente, instrutivas e religiosas representações 

dramáticas nos povoados de Lapão e Gameleira, uma distinta caravana 

e diversas pessoas, sob a direção do snr Dr S. Irvine Graham, regente 

da referida Escola. Estes caravaneiros, de regresso para aquela 

aprazível localidade, tiveram de passagem nesta cidade
275
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O desfilo cívico possivelmente da década de 1940, momento muito esperado pelos 

alunos, que desfilavam pela a comunidade, exercitando os valores aprendidos na escola de 

exaltação a pátria. Nesta foto observamos a frente à pequena banda seguida pelas normalistas 

facilmente reconhecida por suas vestes diferenciadas, com saias ao “tornozelo”. Nota-se 

também o padrão seguido metricamente, caminham perfilados, demonstrando coordenação, 

podendo causar impressão aos que assistiam o desfile, como exemplo de rigor e beleza.  

Ao longo de sua atuação dispôs de recursos que possibilitaram a construção de uma 

boa estrutura, contava bons equipamentos como uma sala que funcionava o ensino de línguas, 

com vitrolas, aparelho cinematográfico, coleção de livros e discos em inglês e francês, mapas 

para estudos de diversas disciplinas, globo terrestre, laboratórios de química, física, e 

biologia
276

 que somava as aulas de campo nos rios, matas hortas etc.  

(...) durante a década de 1930, foi construída uma praça de esportes com 

campos de futebol, beisebol, voleibol e basquetebol. Os dois primeiros 

campos eram revestidos de grama. Existiam dois vestiários, masculino e 

feminino, caixa para saltos em altura e distância, com as respectivas pistas; 

aparelho para saltos em altura; quatro barras simples; suportes para cordas. 

Possuía rede de voleibol e bolas; tabelas de basquetebol e bolas; balizas de 

futebol e bolas; rede, raquetes de tênis e bolas; bastões para revezamento; um 

dardo; luvas, bolas, bats e máscara para softbol; um peso esférico; cordas para 

salto; cordas para tração; cordas para subida; cronômetro; trena; bola de 

rugby. Os alunos praticavam natação no rio.
277

  

 

Os conhecimentos de agronomia eram colocados em prática no pomar, segundo o 

relato memorialista possuía mais de vinte tipos diferentes de frutas, e vasta variedade de 

verduras como cenoura, repolho, beterraba, espinafre, couve-flor, acelga, berinjela, nabo, 

vários tipos de pepino, cebola e tempero. Contrapondo o maxixe, abobora alface e banana 

recorrentes na dieta local. Com o trator adquirido em 1930, com grades de disco, dentes e 

semeadura implantaram novas técnicas no cultivo das frutas, verduras, feijão e arroz cobrindo 

a necessidade dos alunos internos. Nesta área o engenho construído ajudava na fabricação do 

mel e rapadura para alimentação.
278

 

Pensando nos equipamentos, a arquitetura dos prédios destoavam na região, se nas 

capitais a arquitetura dos prédios escolares presbiterianos tinham característica imponente e 

moderna, em Ponte Nova a arquitetura se diferenciava das construções locais, pelo estilo 

arquitetônico americano do neo-palladianismo “apresenta formas quadradas, com simetria e 
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vergas retas sobre as portas e janelas e a mesma austeridade e amplitude nas linhas 

urbanas”
279

, sua localização na baixada da fazenda impactava quem passava pela cidade e 

avistava ao longe. Sob a disposição espacial dos prédios segue uma planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 5: Área da Fazenda  que abrigava o IPN e seus prédios.  Recorte parcial do Mapa do Abastecimento de 

Água, 1960. Originalmente feito na escala 1: 1000 

Fonte:  Arquivo do Instituto Ponte Nova.  

 

Neste mapa podemos observar a disposição dos prédios do IPN dentro da fazenda 

iniciada a partir do Rio Utinga. O número um representa prédio de entrada da fazenda com 

sanitário a frente, o numero dois sobrado inicialmente utilizado como residência dos diretores,  

o número três o campo de futebol, seguindo a sua direita soma-se os campos de baseball, 

basquete e vôlei. O numero quatro encontra-se os prédios de aula, e o número o local do 

internato masculino e o número seis o local do internato feminino e por fim numero 7 a 

serraria. A parte esquerda ao rio encontra-se uma um aclive, de modo que para ir ao povoado 

deveria subir uma ladeira, ficando assim a fazenda abaixo e a vista de quem passasse pelo 

povoado. A grande parte da imagem era plana, entretanto logo após o prédio de aula também 

avisa um aclive que deixava os internatos na parte superior, ideal para observação do alunado.   
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O sobrado inicialmente deu as bases para o trabalho abrigando os diretores, as aulas do 

IPN começaram em suas instalações até a construção de prédio escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

Construído para basicamente para ser o prédio central de aulas, possuía um formato de 

ferradura, abrigava nele as salas de aula normais e outras especificas para ensino de matérias 

como Botânica, Zoologia e Geologia, além dos laboratórios de Química e Física
280

 utilizadas 

na formação dos alunos. Embora seja construído após 1906, hoje é utilizada como símbolo da 
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Foto 5 Sobrado Central - Número 2 no mapa 

Fonte : Acervo IPN  

Foto 6: Fachada do IPN – Número 4 no mapa 

Fonte: Acervo IPN 
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cidade de Wagner, sendo utilizado como referencia a data de inicio dos trabalhos, a 

reprodução de sua fachada foi construída na entrada da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criado para abrigar o “departamento de embarque”, o Pavilhão Waddell foi construído 

em 1927, foi demolido na década de 1970 depois para abrigar um prédio maior de ensino 

técnico. Ficava há uma distancia relativa do internato feminino, possivelmente para manter 

distância e ajudar na vigilância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internato mais recursos, possuía dois andares e abrigava o refeitório, cozinha, padaria,  

despensa, lavanderia, pocilga, aviário  do IPN.  Possuía tambem dormitórios para professoras 

e quatro banheiros.  

Foto 7 : internato Masculino, Pavilhão Waddell. Número 5 no mapa  

Fonte: Acervo do IPN 

Foto 8: Internato Feminino – Pavilhão Bixler. Número 6 no mapa. 

Fonte: Acervo IPN 



 

 

102 

 

A disposição de tamanha quantidade e variedade de recursos influiu na qualificação do 

ensino e nas representações criadas acerca da escola, aumentando a procura pelo seu ensino. 

A disposição tecnológica, pedagógica e didática que contribuía para o processo de ensino e 

aprendizagem vinha a cargo de muita exigência, Ponte Nova prezava por um tipo ideal de 

postura tanto dos professores quanto dos alunos, e a sua rigidez e disciplina ressoavam, de 

diferentes formas, para alguns traços importantes para construção moral dos alunos, para 

outros excessos, mesmo com as criticas possíveis à procura pelo ensino era alta.  

A racionalidade presbiteriana e sua ética de educação voltada ao trabalho pode se 

materializar em Ponte nova mesmo sendo uma escola do interior. O tempo era bem dividido e 

marcado pelos missionários de forma que os alunos não possuisse tempo vago, mesclando 

aulas na escola, oficina e os descansos, uma rotina a ser internalizada e cumprida.  O que 

exigia bastante dos missionários responsáveis pela escola, principalmente para organizar a 

fazenda que contava com funcionários próprios, mesmo com as atividades desempenhadas 

pelos alunos, que aprendiam marcenaria, padaria, pomar etc. com profissionais da área.  

Diariamente eram consumidas duas a três horas com trabalhos. Enquanto as 

moças eram responsáveis pela limpeza do internato, da culinária, e da lavagem 

de suas próprias roupas, os rapazes cuidavam da limpeza do internato, dos 

arredores, da horta, das roças de laranja, abacaxi, banana, mandioca, feijão e 

arroz, movimentavam o engenho, onde produziam mel e rapadura, pilavam 

café e milho, cortavam a grama, limpavam a mata, cortavam lenha, 

ajardinavam, consertavam as estradas e as cercas que davam acesso à escola. 

Além disso, eram reservadas duas horas por semana para o trabalho manual na 

carpintaria para fazerem móveis e auxiliarem o professor/carpinteiro. Todos 

eles recebiam treinamento agrícola...  A segunda-feira era destinada à limpeza 

dos internatos e da escola, realizada pelos alunos internos que eram bolsistas.   
281

  

 

A disciplina era rígida, através de uma normatização de comportamentos que buscou 

produzir modelo de postura e ação de alunos, os incidentes ocorridos em São Félix anos antes 

serviu de experiência para reforçar a disciplina e vigilância em Ponte Nova. “A ordem e a 

disciplina eram requisitos e constitutivos da racionalidade didático-pedagógica, condições 

para realizar o ensino e os meios para alcançar as finalidades de civilizar e moralizar”
282

. 

Valorizavam a obediência e a preservação da ordem, com a observação das hierarquias. Casos 

de indisciplina de alunos que desviavam da ordem, existiam e era tratado sem muito alarde, 

em um local que os castigos físicos eram proibidos, as punições eram feitas de forma 
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proibitiva, a recorrência e proporção dos desvios  poderia ocasionar a expulsão. Essa postura 

era disseminada para as escolas paroquiais da também. A educação de moças e rapazes juntos 

exigia uma atenção redobrada, as diretoras do internato geralmente monitorava de perto o dia-

a-dia das meninas e assim com regras que mantinham a o respeito entre eles. Ponte Nova sob 

esse aspecto construiu uma representação de severidade. “O menino indisciplinado ouvia uma 

ameaça: mando-te para Ponte Nova! E o infeliz continha-se alarmado porque o conceito era 

que o Colégio era uma espécie de detenção para amansar meninos bravos”
283

. 

As formas de punição variava em proibições em sair a “rua”, praticar determinados 

esportes, castigo no escritório do diretor, escrever sentenças, tudo comunicado aos pais, tanto 

os atos como as punições, e até se suspenso de determinadas atividades na igreja
284

. Havia 

controle das saídas dos internos, os indisciplinados ficavam proibidos de sair do colégio, e as 

visitas à cidade só com companhia. As normalistas deviam adotar uma espécie de 

simplicidade no vestir, com o corpo praticamente todo coberto, apenas com as mãos e rostos a 

serem vistos. Entretanto existia um estimulo a ser correto, com premiações. O aluno do IPN 

dentro e fora dele levava seu nome e deveria zelar por ele, sendo eternamente vigiado por 

isso.  É valido ressaltar que não foram poucos os casos de transgressão ou pequenos casos de 

indisciplina, se pensarmos em crianças e adolescentes querendo fugir de um normatização e 

disciplina imposta sob o controle de seus corpos e vontades.  

Analisando o universo de relações culturais, não possuímos uma grande quantidade de 

fontes que dão conta de nos informar acerca destas relações, mas algumas obras 

memorialistas e entrevistas nos ajudam a compreender certos aspectos da face do trabalho 

com o povo local. Acreditamos que na introdução de novas práticas culturais era inevitável, 

ocorrer em níveis de trocas, assimilações, tensões e negociações. A proposta de trazer para o 

afastado sertão elementos civilizacionais foi incorporada, redimensionado, relida pelos 

sujeitos e por suas diversificadas condições e contatos com esses elementos. 

 Uma das mais fortes contribuições foi na dieta alimentar, os alunos que viviam na 

escola e tinham seu tempo regulado por ela, sofreu a influência direta, na regulação de seu 

tempo alimentar e na sua diversificação também. A mudança alimentar que oferecia uma 

ampliação dos alimentos, normalmente era de causar estranheza, aos mais resistentes à 

adaptação tinha o acompanhamento direto na mesa da diretora
285

. A criação de espaços que 
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possibilitaram essa mudança foi essencial para este trabalho, o pomar próximo ao rio, aviário, 

pocilga e pasto abastecia a fazenda e alimentava seus alunos internos.  

Pensando em modelo de postura social, a ética puritana prezava pela leitura da bíblia e 

respeito ao descanso dominical, além do  afastamento de práticas condenadas pela vida 

ascética e separada do mundo com a abstenção do álcool e do fumo,  proibições dos jogos de 

azar, festas. Buscavam uma racionalidade valorizando a ciência e criticando aspectos da fé 

católica apegada em supertições.  

Essas novas propostas de vida não deixou de gerar tensões, na escola além das práticas 

ensinadas no hospital, somava os ensinamentos culturais norte americano, tais como os 

esportes como basquete e beisebol.  Embora tivesse uma visão de cultura polarizada, em 

alguns aspectos não pensavam na tentativa de substituição cultural, mas incrementação com 

elementos de fora. O nacionalismo era uma das bases ensinadas na escola, seu lema era “Deus 

e pátria aqui sempre lembrados” a literatura nacional bem como história e geografia do Brasil 

eram disciplinas centrais, as duas últimas junto com a língua portuguesa eram obrigatórias 

para os missionários que pretendiam ir a campo.  

Embora as práticas, costumes e valores “dignos” de uma sociedade civilizada fossem 

apresentados à população local e orientado a serem seguidas, não quer dizer que foram 

assimiladas como um todo sem que sofressem releituras da população local.  

É preciso, (...) postular que existe um espaço entre a norma e o vivido, entre 

a injunção e a prática, entre o sentido visado e o sentido produzido, um 

espaço onde podem insinuar-se reformulações e deturpações. (...) nem a 

cultura imposta pelos antigos poderes foram capazes de reduzir as 

identidades singulares ou as práticas enraizadas que lhes resistiam.
286

  

Aconteciam as apropriações elaborando interpretações locais sobre a proposta passada, 

dando novo significado e até mesmo transformando. A cultura tradicional apresentava-se 

rebelde, resistindo em determinadas práticas e fazendo releituras a partir de sua experiência, 

encontrando em sua insistência a manutenção de seus costumes em seu cotidiano, de algo que 

é constituinte de sua vida, algo que já conhece e de certa forma confia. Embora pense as 

relações do universo cultural de forma diferenciada do autor que estrutura minha análise, a 

passagem de Edward Thompson é muito salutar por contribuir na minha linha de raciocínio 

quando informa que a “cultura popular é rebelde, mas o é em defesa dos costumes. A cultura 

tradicional da plebe quase sempre resiste, em nome do costume, às racionalizações e 
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inovações... que os governantes... querem impor
287

. Sob este aspecto analisando a continua 

utilização das parteiras na região mesmo com hospital no local, mostra a resistência de certos 

aspectos costumeiros. 

Belamy Almeida nos informa uma das práticas “subversivas”, a “tentação do pomar”, 

em que os alunos não poderiam comer as frutas sem ordem, os alunos cortavam as frutas e 

escondiam no pomar, jogando as partes não comestíveis da fruta no rio. Isto acontecia mesmo 

sob a supervisão de um dos mais severos missionários o Samuel I. Graham professor de 

agricultura, o mesmo que no final do mês sai “em casa e em casa” entregando os boletins com 

as notas aos pais, dias de alegria e “derrama”, os reprovados com notas vermelhas geralmente 

eram castigados fisicamente com “surra de currião ou palmatória”, já que os pais não 

aceitavam a reprovação. Além da surra dada pelos pais outros castigos eram utilizado como 

proibição de banho no rio e “jogar bola”
288

.  

De fato as propostas de uma reeducação alimentar para os alunos do colégio foram 

efetivadas com sucesso na medida em que ele vivia e era seguido por um rígido controle dos 

professores e diretores, mas fora dali em suas casas e com a falta de diversidade dos alimentos 

não poderiam seguir tal dieta, bem como as práticas dos esportes típicos dos Estados Unidos, 

embora praticassem nas aulas de educação física, o desejo pelo futebol e brincadeiras locais 

não desapareceu. Ensinava  “Base-Ball”, com todas as técnicas, era um esporte muito 

praticado nas aulas de educação física, que não passou da década de setenta”
289

.  Na área da 

educação muito foi assimilado pelos estudantes, novos costumes para seu dia-a-dia, 

principalmente pela proposta pedagógica vanguardista para os padrões educacionais 

brasileiros, nos depoimentos os ex-alunos fazem questão de evidenciar que aprenderam latim, 

francês alem do inglês.  

A proposta de mudança nestes aspectos sociais para os não religiosos era motivo de 

maior resistência e de criação de mecanismos que burlassem a supervisão. As expulsões, 

cartas enviadas aos pais demonstram que mesmo com a rigidez e vigilância havia inúmeros 

casos de transgressão. O aluno e depois diretor Mardio Brito enfatizava em seu discurso a 

rigidez do IPN e como os garotos tentavam burlar as regras, na época em que estudou na 

                                                           
287

 THOMPSON, Edward Palmer. “Introdução: costume e cultura”. In Thompson. Costumes em comum: estudos 

sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 13-24. 
288

 ALMEIDA, 2004. Op. cit. p. 31 
289

 ALMEIDA, 2004. Op. cit. p. 34. 



 

 

106 

 

década de 1960, informava que trocavam o conteúdo do “biotônico Fontoura” por vinho e 

assim era permitido entrar nas dependências da escola. Ele credita também certa limitação 

cultural imposta pelos presbiterianos que não partilhavam e não incentivavam  eventos 

antigos e costumeiros como as festas
290

.  

 

2.6 - O Instituto Ponte Nova e a Educação no Interior da Bahia.  

O IPN enquanto local de formação de professores ocupou um lugar importante na 

ajuda da redução do analfabetismo, na região que atuou.  As condições educacionais do 

Estado, legou ao IPN  um campo imenso de  trabalho para seus professores, sendo lembrado 

pela contribuição dada ao povo interiorano neste aspecto. Pelas condições educacionais do 

Estado, a disposição das escolas se orientava pela importância econômica dos municípios e o 

favorecimento do governo central em abrir e manter escolas estaduais, ademais poucos 

municípios conseguiam manter escolas dado seus gastos. “Poucos municípios arrecadam o 

mínimo necessário, não podendo sustentar mais que duas ou três escolas, alem dos municípios 

de grande extensão que tem vários povoados”
291

.  

Ainda assim mesmo com a abertura das escolas, os problemas avançavam para outras 

instâncias, “considerando que o problema do ensino não se resolvia com a abertura de escolas, 

mas também, com o preparo de professores, sobretudo no interior”. Em 1907 havia apenas 

duas escolas na Bahia responsáveis pelo ensino pedagógico, vinte anos depois havia apenas 

três. A matrícula em 1907 contava com 179 escritos, no mesmo ano formaram 33
292

. Esses 

fatores contribuíram para a falta de mão de obra e falta de professores para as escolas 

primárias. Somado a falta de centros formadores de professores, outras razões concorriam 

para a falta de professores nas escolas do interior, entre eles era a necessidade de professores 

locais, pois muitos vindos de outras localidades “vem de fora fecham as escolas por desculpas 

de feriado ou simplesmente abandona às vezes”
293

 não eram poucos os casos das escolas 

passarem meses sem aulas, devido seus professores residirem em outras localidades.  

A criação de novas escolas não seria o suficiente para resolver ou amenizar os 

problemas com a educação seria necessário o ajustamento das existentes que contavam com 

diversos problemas entre eles, as condições estruturais eram precárias “As poucas escolas, 
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espalhadas pela vastidão dos sertões, sem mobiliário, sem higiene, sem condições 

pedagógicas sem fiscalização
294

”. Além dos problemas de pagamentos dos professores que 

tinham seus vencimentos atrasados,  e viviam “pobres famintos”
295

. Outro obstáculo apontado 

para melhoria educacional, eram os professores que  iriam ao sertão tomar posse da cadeira 

por causa dos vencimentos e em seguida pediam licença, voltando a Capital. O Correio do 

Sertão exemplifica esta situação, para o editor os professores não se acostumavam com a: 

vida via monótona do sertão, ...  nessa tranquilidade de consciência que 

soem ter as localidades sertanejas, onde se não ouve o constante buzinar dos 

carros, nem sente o cheiro da gasolina, não se vê o esplendor a luz elétrica... 

nem se goza a sensação dos grandes filmes e nem o encanto das praias com o 

marulhar  das ondas mansas! Nada disso.
296

 

A falta de atrativos costumeiros dos grandes centros se constituía um dos fatores para 

afastar os educadores do interior baiano.  Mais um motivo para reforçar a importância que o 

Instituto Ponte Nova adquire para as condições educacionais do interior, neste caso especifico 

para região da Chapada Diamantina, que educadores da capital se recusavam a ir, deixando 

vago de instrução, gerando um ambiente propicio para os educadores formados pelo IPN, 

atuar em prol da educação, e disseminação dos elementos culturais e religiosos aprendidos na 

instituição. Na região Ponte Nova ganhou destaque como centro que preparavam professores 

para eliminar “o mau do analfabetismo no sertão”, fato destacado na matéria do Correio do 

Sertão: 

Lençóis tem três escolas municipais, seis subvencionadas pela intendência  e 

três estaduais, todas as quais já servem muito para o desabamento, no grosso 

o analfabetismo. Esta necessitando, porem de uma escola complementar e de 

um prédio escolar. Se não fosse o modelar estabelecimento de ensino de 

Ponte Nova, estaria sem professores para os seus rapazes, e o colégio já não 

pode mais atender aos pedidos de matrículas, tal a concorrência que tem tido 

de alunos até dos Estados de Sergipe e Alagoas!
297

 

 

Sobre a atuação do IPN na produção de professores em algumas obras chega a constar 

o numero de 60 escolas abastecidas com os professores oriundos de Ponte Nova em todo 

Estado nos Estados vizinhos.  De acordo com Ester Nascimento entre 1907 e 1939 o IPN 

formou cinco rapazes baianos, e 76 moças, das quais 68 eram baianas, seis sergipanas, duas 

piauiense
298

. O quadro exposto pela autora relacionando os formandos e local de trabalho 
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após a formação nos indica a atuação dos professores formados em oito diferentes Estados, e 

no mínimo 36 cidades diferentes
299

. 

Pensando nos modelos educacionais a serem desenvolvidos no Estado, o IPN aparece 

enquanto vanguardista, e materializador de um modelo de educação pensado desde o final do 

século XIX e que custou a se tornar realidade. Um modelo pedagógico sob a influência de 

pensadores como Anísio Teixeira, Alberto Torres e Miguel Couto, todavia com suas 

ressalvas.  

A preocupação com um tipo de ensino que valorizasse a cultura local 

e as especificidades regionais foi uma das questões presentes na 

educação brasileira desde o final do século XIX. A escola deveria 

promover o desenvolvimento do meio rural, educando o homem no 

campo. Os professores deveriam estar aptos a lidar com as 

especificidades do interior do país... Era o que se chamava de 

“ruralizacao do ensino” e o que alguns a partir de 1930 chamaram de 

“ruralismo pedagógico”
300

 

 

Em 1925 no Anísio Teixeira em seu relatório na inspetoria Geral de Ensino aponta 

para as falhas da forma educacional que a alfabetização era realizada no estado, “parcial e 

incompleta” que não preparava para o trabalho nem para a vida
301

. A realidade do sertão não 

se encaixava na formulação da escola primária por não compreender nem trabalhar sua 

realidade, apontando para grande necessidade do conhecimento do interior do Brasil que em 

idos do século XX continuava desconhecido.  Para Miguel Couto o ensino primário teria uma 

função no projeto nacional de eliminar os entraves que impediam o avanço, para ele o ensino 

primário deveria ser disseminado nos lugares mais distantes do Estado, em Institutos centrais 

sob a direção de pedagogos e higienistas com aparato tecnológico que atraísse alunos de toda 

região e permitisse as crianças do interior a aprender os modelos ideais de higiene e educação 

disseminando em suas localidades o que foi aprendido
302

.  

No Correio do Sertão a valorização destes ambientes diferenciados de ensino, também 

foi destaque em matéria de capa intitulada de “Institutos Louváveis”
303

, feita a partir do 

primeiro congresso de ensino regional, formuladas a partir das ideias de Alberto Torres,  que 

destacavam a instrução técnica, ensino regional e agricultura, ressaltando a importância de 

saber a viver consoante ao meio. Indicando a necessidade da disseminação das escolas rurais, 
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onde se ensinasse a agricultura moderna, para a “criançada futurosa” que manobrasse 

instrumentos agrícolas no “solo abençoado da pátria”.  Continuavam em propor escolas 

primárias “típicas rurais”, que não só eliminasse o analfabetismo, mas que fosse “escola 

granja”, com:  

jardim, horta, pomar, parque de criação de animais domésticos, apiários, 

instalações para pratica de pequenas industrias domesticas, artes populares 

entre outros vários conhecimentos indispensáveis a vida pratica do 

individuo.
304

 

  

No plano ideal as contribuições para um ensino melhor que atendesse as 

especificidades do Brasil vinham de diversas formas, entretanto por em prática era o amplo 

desafio. Se a criação das escolas primaria era difícil, e tais institutos eram um sonho irreal. A 

proposta encontrada nesta matéria, praticamente define o IPN construído anos antes e que 

vivenciava essa inovação, mesmo sendo criado inicialmente para formar  professores e 

evangelistas, mas que não se conteve em avançar para uma escola nos moldes norte 

americanos, estava na essência do pensamento dos missionários que foi construído nestas 

bases em seu país de origem, a escola e o trabalho andavam de mãos dadas se orientando pela 

realidade local. Tomada às devidas ressalvas o IPN materializou essa proposta, entretanto 

com apoio financeiro externo. Relacionando com a idealização acima, o IPN educava de 

forma diferenciada, porém foi organizado para atender as necessidades religiosas protestante,  

parte de seus recursos advinha de uma instituição estrangeira, assim dificilmente uma escola 

nesses moldes seria criada no período no interior organizada e mantida pelo poder público. 

Com o avanço do Estado para o interior na promoção de escolas as alunas formadas 

em Ponte Nova encontravam emprego como professoras do Estado. Na época em que Ponte 

Nova não era reconhecida nem credenciada pelo governo, a vinculação com o Estado tornou-

se necessária e uma questão de tempo
305

. Assim após décadas de funcionamento as 

instituições organizadas em Ponte Nova foram alvo de inspeções do governo da Bahia para 

seu reconhecimento e ligação ao ensino público estadual. Esse fato foi visto de duas formas 

pela Missão, seria proveitoso ao fornecer recursos ao pagamento das professoras, por outro 

lado poderia interferir nos objetivos evangelísticos que estavam na essência do trabalho 

escolar.   
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Desta maneira o Conselho Brasil orientava a cautela no processo de reconhecimento 

governamental, pois poderia gerar um “problema educacional, financeiro e espiritual”
306

. A 

provável mudança no currículo para satisfazer as exigências do Estado poderia causar 

problemas aos interesses da Missão, de modo que indicaram condições a serem observadas na 

vinculação com o ensino estatal, tais como o número de matrícula que não deveria “por em 

perigo o caráter evangélico da instituição”, a mudança também não deveria alterar a 

preparação de alunos para se tornarem trabalhadores leigos nas escolas e igrejas nem 

atrapalhar sua formação evangelística. E principalmente o estudo da bíblia não poderia ser 

deixado de ser realizado. Sinalizavam também a continuação do regime de “self-help” e o 

ensino da “arte de casa”, além do curso simples e prático de agricultura para os meninos
 307

. 

A escola deste modo continuaria com sua mensagem religiosa, com ensino da bíblia 

em todas as classes, empregando professores evangélicos e levando os alunos as escolas 

dominicais na igreja
308

. As escolas paroquiais neste contexto continuariam a ser incentivadas 

para os filhos dos “crentes” e como “alimentadoras” de Ponte Nova. As condições pensadas 

pela Missão possivelmente sofreram algum tipo de resistência, as Atas indicam que  para 

manutenção de seus princípios foram necessários estudos de como organizar o 

credenciamento e suas necessidades. “Estamos estudando o problema de manter a influência 

direta forte em nossas duas escolas sob inspeção Governo”
309

, além de Ponte Nova a outra 

escola sob inspeção era a “Escola Bahiana” em Salvador, que a esta altura já contava com o 

ensino Ginasial, após indicação feita pelo reverendo formado em Ponte Nova Otacílio 

Alcântara, que argumentava a perda em beneficio de não ter um ginásio em um campo tão 

grande de trabalho, fazendo com que os estudantes das escolas primárias do interior até 

mesmo os de Ponte Nova ao encaminhar-se para capital serem forçados a entrar em uma 

escola pública ou romanista, escolas ginasiais com “resultados desastrosos”
310

.   As Atas 

registram que a indicação foi colocada em prática, quando a Missão aponta para o 

crescimento em “número e influência do Gymnasio Americano” e a escola primária na Bahia, 

superando as expectativas
311

.  As influências evangélicas de alguma forma foram mantidas na 

instituição que conseguiu sua vinculação ao Estado, em 1952 possuía os três últimos anos do 
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primário e o curso Normal Rural fiscalizado pelo governo. Em cada classe do curso rural de 

cinco anos, recebiam duas aulas de bíblia em meio à 30 aulas semanais
312

. Analisando o 

relatório de verificação da instituição, do ano de 1957, Ester Nascimento  identifica, o 

reconhecimento do Estado ao trabalho feito pela instituição que promovia um melhor 

aproveitamento dos recursos locais  “afim de tornar mais amena e saudável a vida e uma 

maior integração ao ambiente”
313

. Para Márcia Gonçalves o IPN transformou-se em um 

“centro de referência em educação, tanto na disciplina quanto na oferta e na qualidade do 

ensino”
314

.  

 

2.7 – Instituto Ponte Nova: como Centro Referencial   

 

a calorosa aprovação do plano... para estabelecer estações do tipo de Ponte Nova 

com agências médicas educacionais, agrícolas e de evangelização em várias partes 

do interior do Brasil... acredita que o grande e crescente sucesso em Ponte Nova é a 

melhor recomendação possível do regime
315

 

 

O trabalho desenvolvido em Ponte Nova atraia pequenas multidões para utilizar-se dos 

serviços, o que despertou na Missão o olhar mais cuidadoso para este trabalho, que suplantava 

em muito em alcance o numero da evangelização direta feita pelas viagens missionárias. 

Quando a Missão analisando seu trabalho concluiu que a obra educativa nos últimos tinha 

sido construída baseada em Ponte Nova, surgindo inúmeras escolas primárias nos moldes 

autossustentáveis dentro dos limites da Missão, sendo abastecidas por professores formados 

em na sua escola central, com a incorporação do trabalho médico legando o evangelismo 

novas condições.  

O trabalho educativo da Missão que se adequou as necessidades evangelísticas e criou 

sua escola base no centro da Bahia tornou-se uma das peças chaves para o desenvolvimento 

de futuras obras da Missão. Deste modo o trabalho feito deveria ser otimizado de maneira que 

pudesse se expandir e desenvolver da melhor maneira, para atender as necessidades e 

demandas crescentes. Diante do quadro de possibilidades que se apresentava ao trabalho 

missionário,  a MCB  projetou a criação estações inspiradas em Ponte Nova sua maior estação 
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e com trabalhos considerados proveitosos. Essas estações deveriam ser projetadas “do tipo 

Ponte Nova combinando” a parte “evangelística, o trabalho educacional e médico”
316

. 

O projeto de ampliação de estações obedecia a diretriz acordada em reunião, que 

indicava as condições para instalação e também as relações dela com a Missão e a igreja 

nacional, afinal eram agências evangelísticas e atuariam em áreas de atuação de ambas 

corporações. Pelo acerto as instalações médicas e educacionais não deveriam se localizar em 

“território presbiteriano”, mas em pontos longínquos em “fronteiras da civilização”, buscando 

assim atuar em locais sem a presença de um trabalho evangelístico, local que as possibilidades 

seriam ampliadas. A criação dessas agências assim como o inicio do trabalho evangelístico no 

Brasil tinha objetivo final de serem transferidas para a administração da agencia nacional, este 

fato ocorreria quando alcançasse a autonomia econômica, até este momento a administração 

deveria ficar a cargo da supervisão da Missão que idealmente deveria estimar a duração de 

sua tutela, deste modo com a passagem das agências criavam oportunidade das missões irem 

abrir trabalhos m outros lugares
317

. 

A atuação modelo realizada em Ponte Nova ao longo de anos ajudou a quebrar as 

oposições
318

 encontradas nos anos iniciais, levando a Missão a pensar como expandir esse 

padrão que estava dando certo e atender as demandas crescentes. Diante disso a MCB 

resolveu aumentar o número de estudantes no internato do IPN, no momento com sessenta 

para cem,
319

 sem, contudo deixar de manter os padrões rigorosos de seleção, e priorizando a 

aquisição de mais equipamentos para viabilizar o progressivo aumento, além de dar forma as 

outras estações.
320

 Ponte Nova não conseguia fornecer o número suficiente de professores que 

a demanda exigia, além de ter um número maior de estudantes querendo estudar sem ter como 

acomodar alunos vindos de diversos lugares e diferentes confissões. Eram oriundos das 

famílias dos protestantes espalhadas pelo Estado e fora, das famílias de alunos de que 

residiam em Ponte Nova e de famílias de fora
321

. 

 O primeiro local inspirado em Ponte Nova a desenvolver uma estação missionária foi 

no Estado de Goiás em 1912, local com a terra “vazia” e cheia de oportunidades para o 

evangelho. Apenas seis anos após a criação de Ponte Nova, a possibilidade de construção de 
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outra estação se alinhava a tentativa de expansão missionária extrapolando os limites fixados 

para a MCB. Inicialmente fizeram uma viagem de reconhecimento em que a criação da escola 

se apresentou como prioridade. Na segunda viagem a Goiás em 1916, os missionários 

trouxeram uma análise mais detalhada, mostrando a necessidade de um trabalho itinerante 

como feito na Bahia, com um bom centro de base para essas viagens em uma região que 

praticamente não existiam escolas
322

.  No sul do estado havia a presença dos presbiterianos 

independentes e a União Evangélica, mas sem escolas, ressaltando a importância do trabalho 

educacional na região como diferencial para atração de alunos, assim o inicio das atividades 

tinham uma “necessidade imperativa”
323

. No local tão desértico o trabalho escolar deveria 

pulveriza-se em cada cidade e fazenda se constituindo um “valor incalculável para o 

trabalho”
324

. A proposta de uma escola central, não deveria ser nos moldes de IPN com 

formação de professores. Essa escola deveria ficar fora da cidade longe das influências 

contrárias ao evangelho
325

. O local escolhido ficava na região da Chapada dos Veadeiros ideal 

por ter grande salubridade, fertilidade.  

As construções das demais estações deveriam ser proposta ao Conselho em Nova 

Iorque com tempo de cinco anos, seriam criadas no sudoeste e nordeste da Bahia, localizadas 

estrategicamente em pontos distantes para melhor atender geograficamente. Elas deveriam 

fornecer as condições descritas anteriormente como necessárias, densidade da população 

protestante, condições de higiene, disponibilidade da água, a fertilidade do solo, edifício 

central, transporte, materiais de construção, tamanho e natureza do corpo de estudantes as 

condições políticas.  Essas escolas deveriam ser criadas para suprir as necessidades de seu 

entorno, e preparar estudantes para ir estudar em Ponte Nova, a maioria da clientela deveria 

ser filha de “crentes” e a escola deveria assim que possível autossuficiente.  

Uma terceira estação já estava em andamento de construção em Planaltina em Goiás, 

com trabalhos de missionários de evangelização, a compra de uma propriedade, a preparação 

de um médico, mas ainda nenhuma escola. Sobre essa criação a ordem de execução seria a do 

sudoeste na fronteira com Minas já que havia um público de cerca de 400 membros, 

autorizando o missionário local a procurar o local da escola. A escola do Nordeste na fronteira 

com Sergipe para atender as necessidades dos 400 membros de Sergipe e uma parte dos 300 
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no campo de vila nova. A Estação de Goiás ainda com treze membros, mas que o trabalho 

pioneiro vislumbrava um brilhante futuro. A criação das estações estava ligada a presença 

anterior de um contingente de “crentes”, exceto Goiás, essas escolas tipo Ponte Nova com 

nível normal e alta, eram destinadas essencialmente para crianças crentes, e estrategicamente 

só deveria ser estabelecida em regiões com um número adequado de pessoas  da própria 

igreja
326

. Todas essas estações deveriam ser criadas e orientadas a serem autossuficientes e 

transferidas as agências nacionais
327

. 

  Sendo assim esperava-se que este trabalho permitiria o desenvolvimento das escolas 

ao nível de Ponte Nova, sendo o IPN “centro e líder ... sistema educacional, com ênfase 

especial no departamento de formação do professor”
328

. Essas estações tipo Ponte Nova se 

tornaram importantes para a Missão, sendo aprovado “calorosamente” o plano de criação de 

mais estações deste tipo, com: 

(...) O MCB deseja colocar o registro sua calorosa aprovação do plano 

delineado para o ano em reunião do executivo para estabelecer estações do 

tipo Ponte Nova com agências médicas educacionais, agrícolas, e de 

evangelização em varias partes do interior do Brasil... acredita que o grande 

e crescente sucesso em Ponte Nova é a melhor recomendação possível de 

regime.
329

 

 

O plano de construção de algumas dessas estações encontrou algumas dificuldades 

com a do nordeste da Bahia, que não foi realizada por falta de pessoal e material, deixando 

sua construção para o trabalho futuro
330

.  

No ano de 1932 o balanço geral da área educacional a Missão informava que possuía 

23 escolas privadas na Bahia, exceto Ponte Nova e a escola de Salvador. Ministradas por 25 

professores preparados em escolas missionárias com o número de 767 matrículas, cerca de 

394 meninos e 373 meninas
331

. Neste relatório possivelmente as pequenas escolas paroquiais 

não foram computadas.   

Pensando na atuação de ponte nova e no campo religioso e sua dinâmica, ela cria uma 

forma de trabalho inversa da evangelização direta itinerante pelos campos, a criação de 

instituições amplamente necessárias ao interior faz com que inúmeros peregrinos 
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caminhassem a se servir dos trabalhos oferecidos tendo o contato com a mensagem 

protestante de todas as formas. Sendo proveitosa ao evangelho em conversões e visibilidade.  

 

2.8 Educação Versus Evangelização Direta  

A obra educacional esteve longe de ser unanimidade no meio protestante das 

denominações que vieram trabalhar no Brasil, geralmente era apoiada pelas juntas 

missionárias e boa parte dos missionários estrangeiros, mas sofria diversas criticas dos 

quadros evangelísticos nacionais.  Na Igreja presbiteriana a ênfase educacional de propagação 

indireta foi duramente criticada em detrimento da ação direta de conversão de fiéis, o 

reverendo Carlos Pereira, brasileiro e formado nos centros presbiterianos, foi um dos que se 

posicionou contra a ênfase educacional, para ele o objetivo da missão não era a educação, mas 

sim evangelizar. Segundo ele, a “prioridade máxima para a igreja era a evangelização e todos 

os recursos deviam ser concentrados nela, e não em grandes colégios, que poucos frutos 

produziam em termos de conversões”
332

. Pereira escreveu tendo por base as escolas 

paulistanas no final do século XIX e início do XX, e não levou em conta o papel que a Escola 

Americana desempenhou na manutenção e propaganda protestante na sociedade em que 

atuou, mas ressaltava a critica no grau de liberdade dado aos alunos das escolas protestantes 

na visão democrática de confissão religiosa por partes de sua clientela.  

A divergência acerca dos direcionamentos educacionais não foi uma exclusividade 

Presbiteriana,  também foi causa de desentendimentos entre os Batistas,  Os Batistas nacionais 

fizeram um manifesto dos pastores brasileiros que enfatizavam a evangelização direta em 

primeiro lugar:  

“ a educação segue a evangelização e não a evangelização a educação. 

Ademais, a experiência nos ensina que as grandes quantias derivadas da 

evangelização e despendidas na construção de grandes colégios prejudicam a 

Causa e retardam o seu progresso. A pátria brasileira jamais será 

evangelizada pelos colégios.
333

” 

   

Esta visão não era partilhada por outra parte dos Batistas que visualizavam o momento 

histórico baseado na educação e nas experiências dos trabalhos missionários de evangelização 

direta revelava uma grande oportunidade, momento em que a educação despertava um grande 

interesse dos brasileiros.  

                                                           
332

 MATOS, 2009, op. cit.  p.21 
333

CRABTREE, 1962, op. cit.  



 

 

116 

 

“é neste campo negligenciado de educação primária e secundária que as 

missões e igrejas brasileiras têm sua maior oportunidade. As pessoas estão 

ficando mais ambiciosas em relação à educação de seus filhos e estão 

dispostos a pagar por esta educação em escolas particulares. Agora as 

escolas americanas são bem aprovadas. Além do ensino dos assuntos 

normais também temos a oportunidade de ensinar aos alunos sobre Jesus e 

sua vida.” 
334

 

 

Seria natural que os missionários quisessem pregar diretamente, e se posicionar contra, 

mas a educação traria resultados maiores e permanentes para o “reino de Deus”
335

.  As 

necessidades expressas no trabalho apontavam para não se prescindir de colégios e 

seminários
336

. O colégio Batista brasileiro neste aspecto teria uma grande missão, auxiliar a 

evangelização e treinar pessoas para o trabalho evangelístico, atendendo a “necessidade 

urgentíssima de um educandário para o treinamento de jovens nacionais para o 

ministério...”
337

, sendo assim justificariam a sua razão de ser 
338

. Para o autor professores 

seriam evangelistas. Observando as condições gerais do campo de trabalho concluiu:  

Se o Brasil há de ser convertido, será conseguido pelos brasileiros. Vamos 

preparar nossos homens para que no futuro possam tomar os nossos lugares 

(...) olhemos para o futuro. Não somos imortais e a Junta não pode enviar 

mais missionários estrangeiros todo o sempre
339

   

 

A forma de analise do campo pelos batistas feitas pelo reverendo A. R. Cabetree 

coincide com a pensada pelos missionários da MCB, causa que levou a criação de Ponte 

Nova. Por entender que as escolas teria penetração mais fácil na sociedade em que atuasse,  

dada as necessidades educacionais locais, e pela convicção que seu modelo educacional era o 

melhor.  

  Ainda assim a ênfase educacional esteve no centro dos motivos da cisma presbiteriana 

de 1903, a separação da Igreja Presbiteriana no fundo refletiu os anseios de independência dos 

missionários nacionais frente aos conflitos de interesses e direcionamentos para o trabalho 

evangélico no Brasil. Revela também a noção que se tinha do trabalho evangelístico, os norte 

americanos com uma visão mais abrangente de atuação, em que a obra missionária também 

atuava em questões sociais, por pensamento humanitário e por estratégia, enquanto parte dos 
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brasileiros visualizavam a evangelização direta como função genuína e exclusiva da obra 

missionária. É válido ressaltar que a cisma é posta em termos de divergência nacional e 

estrangeira, não foi um conflito em que a nacionalidade definiu as posições, mas sim as 

convicções, em que ambos os lados tiveram uma mescla de composição, tanto de nacionais 

quanto de estrangeiros.  

 Mesmo com a divisão e a formação da Igreja Presbiteriana Independente formada 

pelos dissidentes nacionais as missões continuaram seus trabalhos com a Igreja Presbiteriana 

do Brasil, e continuaram observando a educação como central ao desenvolvimento do credo 

protestante, pensamento que levou  Missão Central após a análise da sua área de jurisdição e 

as condições de material humano a propor a criação de uma escola central para atender a 

demanda do campo evangelístico que contava com a educação como sua principal aliada.  

Mesmo com a sua contribuição à propagação da mensagem protestante o trabalho 

educacional presbiteriano na Bahia encontrou críticas. O reverendo Eudaldo Lima ex-aluno de 

Ponte Nova
340

 e dirigente da Igreja Presbiteriana de Salvador nos anos de 1950 ao fazer um 

histórico da igreja na Bahia
341

 teceu profundas críticas a ênfase presbiteriana no trabalho 

educacional, refletindo sobre a atuação missionária na época em que escreveu o artigo e nos 

anos iniciais. Segundo ele a evangelização direta diluiu-se na obra missionária educativa, 

transformando os “homens de igreja” em “homens de escola”, empreendimentos que nem 

sempre traziam os resultados esperados, dando margem para que as pessoas utilizassem em 

proveito próprio. Para ele em Ponte Nova “missionários de rara estirpe” se ocupavam de uma 

pequena escola em aldeia sertaneja, enquanto pessoas em cidades ao redor se debilitam 

espiritualmente. O reverendo não contrariava a obra educativa, classificava como “bendita e 

digna”, mas pensava que ela deveria estar ao encargo de “leigos” e pelo “elemento feminino”, 

e não ocupar “os melhores mensageiros” que o sertão já teria conhecido.  

Criticava o fato das escolas ocuparem os missionários de tal forma que o vasto campo 

de evangelização do Estado estava ocioso, assim em volta de “pequenas escolas” como a de 

Ponte Nova ocupavam missionários “experimentados e bem sucedidos na obra de 

evangelização”. Continuava seus questionamentos das atividades que consumiam suas 

energias, utiliza de ironia quando demonstra reprovação aos missionários que se preocupavam 

“em ensinar análise gramatical e historia do Brasil”, trabalho que poderia ser desempenhado 
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por outras pessoas. Questionava seus resultados para evangelização propriamente dita, 

concluindo que “as escolas são missionárias sem deixarem de ser comerciais. Isso pode ser 

economicamente certo, evangelicamente deixa duvida”. Apontava para a evangelização, pois 

educação seria uma obra do governo, pois pelo lado religioso a Bahia estava cheia de igrejas 

velhas, tradicionalistas e “cheias de crendices”. Assim enquanto os missionários se ocupavam 

com as escolas com “meia centena de meninas” cidades inteiras se “estiolavam 

espiritualmente á falta de um evangelho salvador”. Termina seu artigo tom de saudosismo: 

Obra missionária presbiteriana propriamente dita, não nos tem legado 

Templos dignos desse nome, nem mesmo á altura das necessidades locais, 

como tem feito outras missões noutras partes do Brasil. Do seu trabalho vão 

ficando prédios de Colégios, belos pavilhões memoriais [...] um dia, no 

futuro, nada  terá sobrado  de todo este heroico labutar dos dias 

primevos, nada terá ficado de resto, nem templos, que não há, nem mesmo 

escolas, onde tanto tem sacrificado o melhor de suas forças, porque estas um 

dia, terão sido evangélicas, mas disto só restará uma lembrança descolorida 

na memória dos antigos.
342

  

 

Na mesma época o reverendo João Dias escreveu um artigo para o jornal Puritano, 

relacionado a campanha evangelização no local, suas analises acerca de Ponte Nova e seu 

trabalho divergia das do reverendo Eudaldo Lima, para o reverendo João Dias o IPN criado 

em 1906 já se modernizará diferente das condições iniciais, mas permanecia no mesmo ideal 

de “oferecer a Cristo a mocidade do sertão baiano”
343

. Demonstra também a rotina 

impregnada de momentos religiosos no colégio, como os cultos devocionais pelas manhas, e a 

presença na escola dominical pela manha e igreja a noite. Fator que segundo ele poderia soar 

como uma “dose muito grande” para o estudante, mas que não era encarado desta forma pelos 

alunos que em alguns casos recebiam em forma de punição a restrição da presença na igreja 

aos domingos. Sinalizou a conversão de 18 alunos durante a campanha no universo de 56 

pessoas, e um número de 41 a publicar em fé. Apontava também para o período de seca que a 

instituição realizou a manutenção do preço baixo para “servir as famílias mais pobres desta 

zona”, além de oferecer 24 bolsas aos filhos dos crentes mais pobres. Conclui que 

“escolasticamente” o Instituto se encontrava a “cabeceira das instituições este gênero no 

Estado”.  

A obra educacional recebeu críticas pela forma que ocupou os missionários, e por abrir 

alternativas para pessoas estudarem sem necessariamente se convertessem ao 
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presbiterianismo, em uma perspectiva democrática pensada desde seu primeiro missionário no 

Brasil o reverendo Simonthon. Ainda assim em relatório feito para a Conferência sobre a obra 

Missionária no Brasil
344

 a atuação educacional é classificada no país como “inestimável”, 

contendo falhas e com perspectiva de melhorias. Pelo documento como contribuição essas 

instituições: promoveu educação em locais longínquos onde não havia escolas; elevou o nível 

das escolas seculares ou religiosas de outros credos pelo exemplo ou pela competição; 

contribuiu para a formação de bons caracteres, mesmo quando não havia conversão; procurou 

mostrar que Deus deve ocupar a totalidade da vida humana através do conceito cristão de 

educação; influenciou na evangelisticamente  nas vidas de muitos alunos, pelo ensino da 

Bíblia e realização de cultos; criou muitos líderes nas comunidades; possibilitou aos filhos 

dos crentes escolas cristãs; ofereceu oportunidade para as pessoas menos privilegiadas 

financeiramente; despertou vocação no sentido cristão. Este relatório revela as percepções da 

missão sobre sua obra educacional que extrapolava as intenções meramente religiosas. Nesse 

sentido se faz necessário compreender as diversas funções da educação no projeto 

presbiteriano.  

O problema da educação para os missionários tem um sentido mais 

totalizante: ultrapassa os limites de uma expressão evangélica, engloba-se 

em uma concepção de vida. Para a tradição do protestantismo americano, 

religião, democracia política, liberdade individual e responsabilidade são 

concebidas como parte de um todo, que está envolvido por uma inflexível fé 

na educação
345

  

 

A visão da obra educacional presbiteriana é múltipla, de modo que deve ser entendida 

como todo, sem a ingenuidade de pensá-la apenas como contribuição educacional 

desvinculada de nenhum objetivo proselitista, nem enviesada apenas ligada as funções 

estratégicas de propagação de sua mensagem. Ela foi acima de tudo uma convergência de 

funções, em que a educação ocorreu com a coloração cristã disseminando seus valores e em 

sua medida convertendo muitos ao seu credo. Ao longo dos anos o Instituto Ponte Nova 

abrigou o curso do ensino primário,  secundário, preparatório para pastores e anos depois o 

curso de auxiliar de enfermagem e técnico agrícola. Abrigou também o Instituto Bíblico 

Waddell criado em 1956 com objetivo de capacitar professoras e enfermeiras na construção 

de congregações, pontos de pregação e auxiliar os trabalhos em andamento. O IPN foi 
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dirigido pela Missão Central até 1971 quando foi integrada a rede pública educacional da 

Bahia, e passou a ser regido pelas normas educacionais e pedagógicas estatais.  

Analisando separadamente os níveis e objetivos observamos "o ensino primário em 

um dos braços mais potentes de evangelização e o ensino secundário e superior  a maior força 

humana respondendo dentro da Igreja"
346

, eles articulados deram a tônica do trabalho 

missionário relacionando com seus objetivos. A política educacional da Missão ao longo 

desses anos permaneceu concomitante a evangelização direta, sua manutenção concorria para 

fornecer braços ministeriais e leigos à igreja, e também difundir a fé protestante com inúmeras 

conversões, crescendo em “tamanho e influencia”, acreditando que atendia as necessidades 

das crianças no “vasto interior da Bahia e Estados adjacentes”
347

. 
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3 - “CURANDO O CORPO E SALVANDO A ALMA”: A ATUAÇÃO MÉDICO 

HOSPITALAR DA MISSÃO PRESBITERIANA EM PONTE NOVA. 

 O trabalho médico hospitalar foi mais uma singularidade desenvolvida pela MCB em 

Ponte Nova, algo não comum no trabalho missionário desenvolvido no Brasil, que dedicou 

sua atuação prioritariamente a esfera educacional. Desta forma a atuação da Missão 

Presbiteriana na esfera médica e hospitalar será o objeto deste capítulo, construído a partir do 

trabalho com os variados tipos de fontes, como as Atas da MCB e do Conselho Brasil, 

relatório de atuação do GMH, fontes memorialistas, depoimentos orais, além dos periódicos. 

Será investigado a construção dos diferentes aspectos do Grace Memorial Hospital e a Escola 

de Enfermagem do Grace Memorial Hospital, percebendo as relações construídas com a 

população local diante da proposta de intervenção na forma de tratamento com a saúde, e sua 

vinculação ao proselitismo presbiteriano.  

Para compreensão das relações do trabalho missionário com a saúde e a sociedade 

local, será necessário investigar, o cenário médico-hospitalar-sanitário do Estado, sem o qual 

a obra missionária nesta esfera não poderá ser compreendida. Neste contexto histórico 

observaremos o ambiente em que o trabalho médico da Missão operou, as discussões 

referentes à medicina e a “arte de curar”, o quadro sanitário da Bahia, a importância que a 

saúde ocupou no país no período, e a diferenciação de concepções nas propostas pensadas 

pela Missão e pelas elites brasileiras. Para auxiliar o estudo deste campo historiográfico que 

conta com suas categoriais, objetos e sujeitos específicos à bibliografia singular é essencial 

para compreender suas nuances, pois temas como medicina, saúde e doenças por muito tempo 

esteve longe da prática historiográfica, ficando restrito aos médicos, que geralmente ao 

historicizar o passado projetava sua visão triunfalista e progressista do seu papel. Por muito 

tempo estes temas foram suprimidos em relevância por outros tantos eleitos por uma 

historiografia clássica. Entretanto:  

Progressivamente, esse cenário começou a mudar, e os historiadores 

voltaram sua atenção também para o estudo dos antigos sistemas de 

medicina e práticas de cura; a construção do corpo e seus simbolismos; os 

aspectos sociais e institucionais da medicina e suas relações com valores 

culturais e realidades socioestruturais
348
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Uma nova postura historiográfica ganhou corpo na década de 1970 através da 

inspiração de Michel Foucault, que buscava um novo olhar para medicina “afastando-se das 

abordagens que apresentavam visão heroica, otimista e linear da medicina e do progresso 

científico”
349

. O estudo dos temas relacionados à saúde e seu vasto campo de análise, nos 

possibilita um aprofundamento na questões mais amplas da sociedade que estão diretamente 

relacionadas, e sua dinâmica como as esferas política, econômica, social e religiosa. Na 

historiografia baiana no bojo das crescentes produções na área  da saúde,  focalizando o 

Estado da Bahia os trabalhos de Cristiane Souza são valiosos para compreender a atuação do 

poder público e as elites frente as epidemias que assolavam a capital e o interior na primeira 

República, nos informando sobre as condições sanitárias e apontando caminhos para 

investigações.  

O cenário de investigação desta pesquisa se localiza em um momento ímpar das 

relações médicas e sanitárias, momento de discussões acaloradas entre a esfera médica, e 

outras formas de saber relacionados à cura, momento que a sociedade brasileira buscava se 

“civilizar”, e neste contexto a saúde tinham papel importante, ao requerer uma estrutura e 

postura social voltada para o modelo de civilidade que se almejava construir, para isso 

marginalizou práticas que vinham sendo aplicadas há séculos, em favor de seu modelo ideal, 

importado da Europa e dos Estados Unidos.  

3.1 – As Relações do Estado e a  Saúde na  Bahia. 

O Brasil do inicio do século XX, era um país que buscava se organizar em seus mais 

diversos campos, criando uma sociedade ideal, nas áreas da política, econômica, educação e 

saúde. As pressões pela ação estatal surgiam de todos os lados e a nova “ordem republicana” 

deveria alterar a postura de forma prática, diante disso  promoveu a defesa da universalização 

dos serviços essenciais como saúde e educação, embora estivesse pautado politicamente de 

forma excludente. 

O projeto pensado na maioria das capitais brasileiras no inicio do século XX de criar 

cidades desenvolvidas, civilizadas e modernas, através do remodelamento e purificação do 

espaço urbano, se defrontou com um grande entrave para sua realização, as constantes 

epidemias que assolavam as cidades, se constituindo uma barreira que impediria o avanço aos 

altos patamares culturais, que desafiava a ordem social. Neste contexto Salvador era “uma 
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cidade sempre doente”
350

, com condições precárias de salubridade e com um crescimento 

demográfico que ampliava a proliferação de doenças, afetando diretamente os interesses 

econômicos das elites locais, pela redução de trabalhadores afligidos, e pela imagem negativa 

que passava aos futuros negócios da cidade porto. A doença como rotina não era 

exclusividade da Bahia, outros Estados também vivenciavam essa dura realidade, levando as 

questões relacionadas à saúde obter atenção especial, com atitudes relacionadas ao combate às 

doenças através da intervenção estatal como projeto político das elites, temerosas com as 

moléstias e com seus efeitos na sociedade em geral.  

Uma sociedade ideal deveria ser sadia, de modo que as doenças não poderiam passar 

despercebidas, requerendo uma ação direta para sua eliminação. Diante das constantes 

epidemias, que abalavam de uma vez só os arranjos sociais, econômicos e políticos, uma 

política estatal voltada para saúde foi gestada, haja vista que até a organização da República 

basicamente não existia uma política sanitária ou um plano para área da saúde mais 

consistente. Até este período os serviços de saúde basicamente se concentravam em 

instituições filantrópicas como as casas de misericórdia. As relações políticas com as doenças 

foram diversas sendo orientado de acordo com o contexto de cada Estado, na Bahia o combate 

às doenças epidêmicas foi a principal motivação das ações de saúde empreendida pelos 

poderes públicos
351

. 

Neste período as cidades estavam no cerne dos debates e análises por diversos 

especialistas e técnicos, entretanto as reformas urbanas foram desencadeadas principalmente 

por higienistas, sanitaristas e médicos
352

, por considerarem que as doenças infectocontagiosas 

tinham como principal vetor o meio físico, eles  relatavam as más condições estruturais das 

cidades, apontando-as como causadoras da disseminação de doenças, e evidenciando a 

urgência da  criação e efetivação de um projeto higienizador, que se orientaria pela reforma na 

infraestrutura da cidade, que em Salvador deveria atuar em três grandes frentes:  

Primeira, a implantação de uma política que agia combatendo diretamente os 

agentes naturais causadores das moléstias, assistindo os doentes e criando 

instituições voltadas ao atendimento e a prevenção dos enfermos. Segunda, a 

intervenção, por meio das reformas, na estrutura física das cidades. Terceira, 
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a implementação de uma campanha de combate de controle e modificação 

dos hábitos, costumes e modos de comportamento dos habitantes da cidade, 

especialmente das camadas populares.
353

 

Neste sentido para o trabalho do Estado na área da saúde surtir efeito, basicamente 

deveria atuar na estrutura urbana, através da vinculação higienização-urbanização, com uma 

intervenção saneadora e ordenadora
354

. Este projeto higienizador vinculado inicialmente à 

estrutura física urbana e habitações em geral, logo passou a se preocupar com os hábitos da 

população, assumindo uma dimensão social, “no afã de implantar novos hábitos e de erradicar 

práticas tachadas arcaicas, viciosas e anti-higiênicas”
355

. Através do tripé: espaço público, 

espaço urbano e o modo de vida. Com objetivos de normatizar e controlar o modo de vida das 

camadas mais baixas, “de projeto espacial, a higienização transfigurou-se em projeto 

social”
356

.  

O anseio de construção de uma ordem civilizada em seus moldes específicos trouxe a 

saúde enquanto questão a ser gestada e organizada pela esfera pública. Neste cenário Salvador 

era considerada porta de entrada para o restante do Estado, e dentro deste debate colocou em 

seu projeto de reforma urbana a proposta da construção de uma ordem pautada no higienismo 

e sanitarismo, ainda que não viesse a se realizar como desejado. A proposta se orientava a 

partir das elites, que enxergavam as camadas mais baixas como foco de doenças e 

consequentemente agentes disseminadores, reforçando o preconceito e marginalização destes, 

necessitando de uma ação imperiosa do Estado no sentido de normatizar práticas e 

comportamentos, em detrimento dos seus costumes. A doença não era restrita a uma camada 

social apenas, atacava a todas, entretanto as condições higiênicas e sanitárias das camadas 

mais baixas favoreciam sua proliferação sendo mais propensas ao contágio com as doenças. 

Fazendo ressoar os discursos pelas elites que atribuíam certos tipos de doença as condições 

sociais, incorporando mais uma faceta negativa as camadas mais baixas e reproduzindo e um 

preconceito anterior às questões com a saúde. Não se pode esquecer que esta ação tinha 

também um cunho utilitarista, sem se desvincular dos objetivos de elevação cultural ao buscar 

se igualar a Europa. 
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Mas, no caso brasileiro, a campanha higienista esteve sobretudo a serviço de 

dois projetos da classe dominante: superar a humilhação frente ao “atraso” 

do país em relação aos “países civilizados”, pela realização do sonho 

provinciano de assemelhar-se à Europa, e salvar a nacionalidade pela 

regeneração do povo. O afã de andar no passo da cultura europeia ainda 

estava presente na maior parte dos intelectuais da Primeira República.
357

  

As rotineiras doenças e epidemias não se encerravam na cidade de Salvador, elas 

erram recorrente no interior do Estado, espaço em que as condições sanitárias eram 

agravantes. Essas constantes epidemias nos sertões descortinaram um interior abandonado e 

miserável, com a sua saúde dos seus habitantes debilitada, mostrando que o alcance da ação 

estatal na área da saúde deveria se estender para os rincões mais longínquos da Bahia, fazendo 

sentir a intervenção pública aos necessitados, haja vista que em termos de assistência e 

instituições voltadas para o cuidado com a saúde até o final do XIX, eram ínfimas se 

comparadas ao contingente populacional
358

. 

O interior da Bahia enquanto local a ser conhecido, já vinha sido alarmado em “Os 

Sertões” de Euclides da Cunha ainda em 1902, que ao narrar o conflito em Canudos 

contribuiu para o conhecimento de parte das mazelas que atingiam os sertanejos nas 

condições de vida e também da saúde. Miguel Couto e sua frase emblemática “o Brasil é um 

imenso hospital”, também contribuiu para um olhar mais apurado ao sertão brasileiro. 

Contudo foi o relatório dos médicos Arthur Neiva e Belisário Penna que causou mais 

impacto, com o cunho mais descritivo e “cientifico” constatava.  

“que a população que vivia no interior do país estava no mais 

completo abandono, vítima do rodízio das epidemias e de 

flagelos endêmicos como a doença de Chagas, a 

ancilostomíase, a sífilis, a tuberculose e a pneumonia”
359

  

Disseminando a imagem do sertão enquanto local de doenças e abandono da esfera 

estatal, e indicando a necessidade da federalização dos serviços públicos na área da saúde. 

Embora haja concepções que apontam o período da Primeira República como vazio de projeto 

e debates acerca da saúde. As ações governamentais foram sendo organizadas e trabalhadas a 

sua medida, enfrentando toda sorte de dificuldades e favorecimentos.  
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Um dos fatores que contribuiu para nova postura frente às mazelas provocadas pelas 

doenças foi à nova estrutura organizacional da República, com o federalismo consagrado na 

constituição de 1891, que possibilitou uma organização administrativa autônoma dos seus 

entes, incidindo também os assuntos referentes à saúde. Pela orientação política pós-

constituição a saúde ficou a cargo dos Estados que possuía a atribuição de administrar e 

manter a seu custo às despesas provenientes do gasto com a saúde, deixando a cargo da União 

apenas os caso de calamidade. Os Estados por sua vez delegaram aos municípios suas 

responsabilidades na rede de assistência médica, de acordo com a legislação estadual:  

Cabia ao município à responsabilidade de oferecer socorros a acidentes, criar 

e administrar asilos e creches, e organizar e dirigir o serviço de vacinação. O 

município também deveria promover o saneamento, através de medidas 

como canalização dos esgotos e águas pluviais, drenagem do solo, 

abastecimento de água, iluminação pública, pavimentação das ruas, 

incineração do lixo, fiscalização dos gêneros alimentícios expostos ao 

consumo público, etc.
360

 

Por essa proposta foram criados nos municípios os Conselhos Locais de Saúde sob a 

orientação central que nomeava seus delegados de higiene responsáveis por supervisionar os 

serviços referentes à saúde em sua área de jurisdição em uma atuação conjunta com o Estado. 

Nesta organização o poder estadual ficaria responsável pelo combate das epidemias, agindo 

no combate e prevenção as doenças transmissíveis, e supervisão dos demais órgãos e funções 

diretamente ligadas a saúde, criando órgãos como a Inspetoria Geral de Higiene gerenciadora 

do Instituto Bacteriológico, Instituto Vacinogênico, Laboratório  de Analises Químicas e 

Bromatológicas, Serviço Geral de Desinfecção e Hospital de Isolamento
361

. Esses órgãos 

foram criados para atuar em um cenário preocupante, pois nem a capital do Estado onde os 

poderes públicos estavam sediados não contavam com uma estrutura necessária para uma vida 

saudável.  

Analisando as condições estruturais da Bahia na década de 1930, Consuelo Novais 

Sampaio nos informa que o Estado basicamente não tinha alterado as condições de saúde 

vivenciadas no final do século XIX, continuava eminentemente rural, com 151 núcleos 

urbanos que correspondiam às sedes municipais, neles praticamente não havia urbanização, e 

quase a totalidade 139 não possuía esgotamento sanitário, apenas 39 tinham serviço de 

abastecimento de água, destes apenas 18 era domiciliar, o restante se guarnecia nos chafarizes 
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e torneiras públicas não havia água encanada,  o consumo de água potável pela maioria da 

população só era possível pela venda de porta em porta dos aguadeiros nos lombos de 

burro
362

.  

Fatores que somados a rotina de trabalho afetavam as resistências do organismo 

deixando os sertanejos mais vulneráveis às doenças, encontrando pessoas que atribuíam as 

doenças ao próprio sertanejo, pela sua forma de vida e seus costumes. Havia acúmulo de 

lixos, além de dejetos e fossa a céu aberto, fatores que incidiam na qualidade da saúde local, 

que se somava a outras condições como: 

Forma precária, em casebres de chão batido, cobertos com palhas, com 

paredes de taipa que permitiam não só a entrada da friagem como a 

penetração e abrigo de insetos nocivos à saúde. O mobiliário era restrito: 

além do fogão de lenha, mesa e bancos toscos, era em redes ou camas de 

varas que os sertanejos buscavam descanso para o corpo ao final da lida 

diária. A alimentação deficiente, rica em gorduras e carboidratos; a escassez 

ou a falta de qualidade da água; os despejos e dejeções em lugares 

inapropriados; o abuso do álcool e do fumo eram, também, fatores 

considerados pelos médicos como predisponentes às doenças que 

campeavam no interior do estado.
363

 

 A criação dos hospitais, maternidades e instituições ligas a saúde eram incumbências 

dos municípios, na Bahia poucos tinham condições para realização da construção de hospitais, 

além dos “chefes políticos locais não consideravam importante a criação e manutenção  de 

serviços de assistência a  saúde  publica para as pessoas que não dispunham de recursos 

financeiros”
364

. Em algumas cidades as criações de instituições ligadas à saúde partiram da 

iniciativa privada como em Vitória da Conquista iniciada pelo Padre Manoel Olympio em 

1914, e inaugurado em 1919. Em Ilhéus pelo Coronel António Pessoa da Costa e Silva em 

1916. Em Senhor do Bonfim pela iniciativa da população
365

. Na região da Chapada na cidade 

de Morro do Chapéu a tentativa de criação do hospital foi organizada a partir de doações 

contando com pessoas influentes do local
366

. 

As dificuldades financeiras para a construção dos hospitais eram enormes, mesmo com 

as doações, levavam um tempo considerável para ser construído, quando não se conseguia 

finalizar. No geral para o atendimento da população majoritariamente enferma, havia apenas,  
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49 estabelecimentos de assistência médico-hospitalar dos quais 21 estavam instalados na 

capital
367

. Para os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, havia apenas 37 

estabelecimentos de assistências médica hospitalar em toda a Bahia
368

, o relatório não informa 

sua distribuição geográfica. Independente da fonte, percebemos a escassez destes 

estabelecimentos no Estado. Diante desse quadro o governo estadual amparava os 

necessitados geralmente nas épocas de crise:  

As medidas tomadas iam desde a instalação de enfermarias provisórias para 

isolar os doentes, a distribuição de remédios aos indigentes, até a nomeação 

de um médico ou comissões de médicos para investigar a doença e dirigir 

ações de saúde capazes de obstar a disseminação do mal. Logo que a 

epidemia se extinguia, os médicos e auxiliares eram destituídos dos cargos, 

as comissões desfeitas e as enfermarias desativadas
369

 

As medidas eram em caráter de urgência e funcionavam para socorrer os municípios 

que estavam necessitados, entretanto essa ajuda era disponibilizada de forma diferenciada a 

depender do prestigio político e vinculação partidária do município ou da omissão dos 

políticos locais em solicitar ajuda.  

A atuação do Estado não deixou de gerar criticas que questionavam o destino das 

verbas públicas, mesmo as receitas sendo limitadas, a construção dos palácios e praças entrou 

em cheque quando questionada as prioridades dada pelo governo. Diante disso a autonomia 

estadual e municipal na gerencia da saúde foi bastante questionada, em defesa da intervenção 

federal para cuidar da saúde do povo interiorano. Para isso os jornais foram utilizados como 

palco de discussão, fator que a seu modo contribuiria para colocar em cheque a eficiência do 

poder estatal.  

Se de um lado, com suas críticas, denúncias e acusações, a oposição 

pretendia desacreditar e desestabilizar os governantes, de outro, tal 

posicionamento denotava a crescente percepção, entre as elites, da 

importância da promoção da saúde, como condição para superar o atraso e a 

barbárie a que estava submetida a Bahia.
370

 

Nas duas primeiras décadas a ação estatal se limitou a capital e se entorno, com as 

ajudas nos surtos epidêmicos provocados, o que praticamente consumia todo seu recurso. A 

reforma sanitária do interior brasileiro colocou-se como fundamental para a construção 
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nacional, a Bahia neste contexto teve atenção especial, aja vista a grande diferença entre a 

capital e o interior. “Parecia que o frágil equilíbrio de poder entre o interior e a capital 

condizia com o descaso dos políticos de Salvador em relação às condições de saúde das 

populações rurais”
371

. A intervenção federal foi possível graças a criação do departamento 

Nacional de Saúde Pública, em 1919, respaldando juridicamente a intervenção da união nas 

questões sanitárias. A centralização das políticas na saúde favoreceu a interiorização destas 

ações, que na Bahia se encerravam basicamente na capital, servindo de resposta a uma elite 

nacional mobilizada em prol do saneamento rural. Um das grandes contribuições para a 

interiorização dos serviços de saneamento foi o convênio com a Fundação Rockefeller
372

, 

iniciado pelo Estado em 1921 e ampliado posteriormente pela União. O trabalho da fundação 

consistia  inicialmente no combate a ancilostomíase, com o fornecimento de recursos e 

pessoal médico para o controle e tratamento da enfermidade. Esta doença também conhecida 

como “amarelão” originado por vermes que basicamente infectava por falta de medidas 

profiláticas pode parecer algo simples para o controle e insignificante nos dias atuais, mas a 

atuação médica de um período em meio a diversas doenças, focalizar em uma moléstia 

considerada simples, nos indica que a sua recorrência era alta, justamente pelas condições de 

profilaxia no interior que favorecia seu contagio e prejudicava a saúde do povo sertanejo.  

A intervenção federal com campanhas e atuação conjunta coma Fundação Rockefeller, 

contribuiu para a expansão dos serviços púbicos em territórios marcados pelos domínios 

coronelistas, representando a atuação governamental no interior
373

. Luiz Santos resume como 

principais eventos na saúde pública baiana durante a década na de 20, basicamente os 

programas de saneamento de responsabilidade federal, e as campanhas contra a 

ancilostomíase e a febre amarela patrocinada pela Fundação Rockefeller
374

. A contribuição 

dada pela Fundação Rockefeller no campo da saúde, não os livrou de pesadas críticas, alguns 

nacionalistas criticavam a “intromissão” estrangeira na área da saúde.  Os políticos 

questionavam o modelo de saúde pública que estava sendo implantada, apontando para uma 
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visão de superioridade cultural, que propagava os princípios de eugenia e um “racismo 

disfarçado”
375

.  

As ações promovidas não eram suficiente para alterar o crítico panorama do interior,  

o imenso território mal organizado em infraestrutura, continuava alarmado com as crises 

epidêmicas, deixando evidente que não se poderia construir uma nação como pensavam 

civilizado, virando as costas para esta parte do país. O governo tentou a sua maneira agir para 

amenizar as grandes epidemias rotineiras no cotidiano baiano, mas diversos fatores limitaram 

sua ação, entre eles a falta de recurso e os embates políticos. A falta de atenção e atuação nos 

anos anteriores legou uma Bahia precária que os poderes públicos não tinham condições de 

sanear. Não se via um plano maior para saúde do interior, um programa que vislumbrasse 

alterar as condições sanitárias, de água, construções de hospitais etc., ou mesmo uma 

medicina preventiva. Na terceira década do século XX algumas ações amenizariam esse 

cenário, entretanto não alterou de forma significativa, o sertanejo continuou em suas casas 

precárias, sem água encanada e de qualidade, com esgoto a céu aberto, e com a dieta débil.  

Analisado de forma geral as condições de saúde do Estado, partiremos para uma 

análise mais próxima da região de Ponte Nova.  

3.2 - As Condições de Saúde na Chapada Diamantina  

Para compreensão do cenário da Chapada Diamantina o Correio do Sertão e suas 

noticias acerca da região, são de inestimável contribuição. Apesar de estar abrigado em Morro 

do Chapéu, suas noticias buscavam dar conta de toda a região, por sua proximidade a Ponte 

Nova esta localidade apareceu inúmeras vezes nas folhas deste jornal. O Correio do Sertão 

enquanto principal periódico da região, por sua ótica nos  fornece um gama de informações 

acerca das condições da saúde local e seu tratamento, utilizando as suas folhas como espaço  

para realizar denúncias, alarmes, demonstrar anseios, promover críticas, e reproduzir certas 

representações das camadas sociais que ele representava.   

Em 1924 em um republicação do Diário de Noticias, o Correio do Sertão denunciava 

as condições de saúde do sertanejo, “que vivia atormentado pelas inúmeras epidemias, 

verminoses e sezões, empalamado e entanguido, sem a defesa profilática, as doenças impunha 
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uma vida dolorosa e bárbara, sem saúde e sem forças, perdendo o vigor do trabalho”
376

. 

Apontava ainda para a insuficiência do programa de profilaxia rural que era insignificante 

como “uma gota de água salvador em meio ao oceano de males”
377

. Nestas condições só 

restavam para os sertanejos buscar auxilio onde pudessem, como retrata em 1924, em que 

muitos foram buscar ajuda da Fundação Rockfeller localizada na cidade de Senhor do Bonfim 

a XX quilômetros de distância, essas pessoas na ocasião foram em busca do tratamento de 

moléstias do estômago, sífilis e vermes. Louvavam esse serviço gratuito, que segundo o 

periódico “beneficiava milhares de enfermos sem distinção de classes nem condições”
378

. 

Convém salientar que muitos não tinham condições de viajar para se tratar, e que a Fundação 

Rockfeller no desafogo dos problemas do interior, não cobria toda vasta extensão territorial 

nem a demanda. Seu trabalho filantrópico em acordo com o estado brasileiro contribuía no 

atendimento do interior, ainda assim muitas áreas do Estado permaneciam desassistidas.  

 O Correio do Sertão encampava como já visto os discursos produzidos que apontavam 

para a civilização e progresso, como mudança de práticas sociais, culturais e disposição de 

determinados recursos físicos e tecnológicos. O periódico anunciava como elementos 

essenciais para população no caminho do progresso a disponibilidade do Hospital e da Igreja 

(Católica), a primeira sinônimo de caridade e a segunda de fé, estes juntos ajudariam na 

caminhada na “vanguarda dos povos civilizados”
379

.   

O Correio do Sertão mostrou em suas folhas como a construção de um hospital seria 

importante para a vida dos habitantes de Morro do Chapéu, no ano de 1928 estampou em 

primeira página um artigo que revelava o desejo de construção do novo hospital, que serviria 

para “consolação” das dores físicas do sertanejo, movimento apoiado pela imprensa, pois 

eliminaria varias moléstias como “bálsamo confortador das dores” que privavam o 

trabalhador de exercer sua profissão. Nesta cidade a ideia de construção do Hospital não era 

nova, desde a Fundação da Sociedade Vicente de Paula
380

, até aquele momento não havia 

conseguido a Fundação de um Hospital de Caridade devido aos parcos recursos que 

inviabilizavam o projeto, sendo necessário conclamar os “bons cidadãos” para ajudar neste 

plano.  A “ideia do Hospital”  devido sua relevância foi apresentada à câmara numa exposição 
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para os editores “clara, convincente e tocante” trazendo a consciência “esclarecida” para os 

“benefícios imediatos” trazidos pelo hospital que ajudaria diretamente os mais necessitados 

do serviço, os pobres. Em meio à aprovação dos presentes marcaram a data de lançamento da 

pedra angular, no dia 8 de dezembro de 1929, esperando a presença maciça da população, que 

demonstrariam o pareço ao “progresso” de sua terra
381

.  Entretanto a pedra foi lançada em 

janeiro de 1930 contando com a imprensa local e da capital com cobertura dos periódicos, A 

Tarde, Diário de Noticias,  Diário Oficial e o Imparcial, contou também com  a presença de 

alguns médicos o prefeito da cidade, com pessoas “socialmente influentes”, e “grande massa 

popular”. O evento foi ornamentado com quermesse e toque de filarmônica depois da 

cerimônia
382

 mostrando que a construção de um hospital naquela cidade era algo encarado 

como certa importância.  

Mesmo com o lançamento da pedra angular e com toda a cerimônia a obtenção de 

recursos não parecia ter grandes avanços, de forma que promoveram um concurso de beleza 

para angariar fundos.  Para esta disputa as cédulas de votos seriam compradas e as parciais 

eram mostradas nas edições do jornal, numa tentativa de aguçar a disputa e alavancar as 

vendas. Assim todo o recurso arrecadado seria destinado às obras
383

. Um ano após a 

cerimônia de lançamento da pedra principal  a estrutura do hospital não passava de um metro 

de altura, ainda assim era considerada bem desenvolvida. Observamos pelos registros no 

jornal que a construção de um hospital os era apreciada por todas as camadas sociais, contudo 

não foi possível sua efetivação por muito tempo devido as grandes dificuldades. Este caso foi 

retratado para ilustrar as adversidades que as cidades do interior enfrentavam na busca de 

construir elementos básicos para ter os serviços essenciais na área médica hospitalar. 

Os jornais também noticiavam as grandes epidemias que assolavam a região, como 

mais um traço marcante e desastroso que somava-se as outras intempéries da vida sertaneja, 

“como se não bastasse  a seca que levava a população, esta amenizada pela chuva,  a malária 

toma seu lugar carregando as vidas”
384

. A região foi acometida por um surto violento da 

doença, principalmente em Wagner
385

, Ponte Nova, São Sebastião de Utinga, entre outros. 
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Levando as autoridades buscarem reforços do governo Central
386

.  Nestes casos como visto 

antes, as ajudas poderiam vir a depender das relações políticas com a capital. Neste ambiente 

de crise, o Correio do Sertão, retrata a ajuda enviada pela visita de um de um médico ao 

povoado de Bela Vista de Utinga, em 1933, o Dr. Reynaldo Moreira, foi recebido de forma 

“acolhedora” provando “requintada fidalguia”, com objetivo de divulgar as vacinas contra 

varíola e tifo, que  foi largamente procurada pela população, “desmentindo assim o conceito 

injusto que se faz do povo sertanejo como refratário as medidas de higiene”
387

 Distribuíram 

remédios contra paludismo e malária atendendo com isso mais de 500 pessoas. Nesta visita 

realizou uma conferência pública sobre profilaxia do tifo, paludismo, varíola , verminose e 

turbeculose e ainda contra o alcoolismo, nestas estavam presentes crianças das escolas, 

homens e mulheres de diversa camadas sociais. Extraímos destes relatos, algumas 

características da região, sem hospital de grande porte, com médicos para consultas 

particulares, e com surtos de doenças que eram tratados com visitas de médicos das cidades 

maiores, ou seja, a saúde basicamente era particular ou filantrópica e em tempos de crise, 

buscava-se a ajuda do governo central, ou das cidades maiores a quem pertencia o povoado.  

3.3 - O Pioneirismo do Trabalho Médico em Ponte Nova e a Política Institucional da 

Missão Central Brasil 

A relação entre o trabalho missionário e as condições do interior da Bahia sempre 

foram muito tensas, a precariedade dos recursos estruturais e os efeitos causados por eles 

dificultavam as atividades, e davam para eles o teor de sacrifício na missão religiosa de levar 

a sua mensagem da fé cristã. Não foram poucos os missionários que morreram assolados pelas 

doenças nas terras baianas como já observado pelo primeiro capitulo. O desejo de atuação 

social alimentado pelo desejo de conversão das almas e a caridade cristã vinculada ao trabalho 

de evangelização tornou-se uma amálgama muito proveitosa para o trabalho missionário.  Na 

esteira do pensamento da época relacionado à civilização e modernidade suas ações quando 

possíveis e necessárias eram desempenhadas em favor da promoção destes elementos, que por 

sua vez repercutiam de forma positiva haja vista que civilizar era considerado algo bom. 

Diferente da civilização e modernidade voltada para o embelezamento das ruas ou pela lógica 

elitista e industrial, as ações missionárias eram orientadas pela sua concepção de mundo, 

utilitarista e racional, em que as suas ações tinham vinculação direta com o melhor 
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aproveitamento do espaço e de promoção de uma vida saudável de moral cristã, voltada ao 

trabalho.  

Atuar na esfera da saúde de forma mais sistemática foi uma inovação para MCB. 

Expandir sua atuação para áreas que não eram características deveu-se a necessidade e 

possibilidade de alcance de mais pessoas pela mensagem presbiteriana. A preocupação com a 

saúde estava relacionado com a concepção de vida dos norte americanos, caracterizada pela 

racionalidade e equilíbrio. Antes da vinda dos médicos e na maioria dos locais que não tinham 

esses especialistas, as informações higienistas e de cuidado com a saúde eram disseminadas 

nas escolas e nas casas com visitas as missionárias. Ao lado dos trabalhos missionários 

quando possível as suas esposas disseminavam essas praticas médicas, visitando as famílias, 

disseminando informações acerca dos cuidados aos recém-nascidos e dieta alimentar. Frank 

nos informa que: 

O interesse pela saúde das pessoas ao redor era parte do dia-a-

dia de cada missionário, independente de sua atribuição 

primária. Muitos missionários tinham o livro “onde não existe 

médico”, que oferecia informações práticas sobre o que fazer 

em emergências que normalmente necessitariam de 

intervenção de um clínico, e eles usavam dessas informações 

para fazer o que era possível
388

.  

 

A possibilidade do trabalho médico relacionado à estratégia missionária e vinculado a 

ajuda humanitária era algo previsto nas ações evangelísticas das missões, e foi um métodos 

discutidos na primeira reunião missionária protestante mundial em Nova York em 1900
389

. A 

atuação com campo da saúde era mais uma esfera em que a mensagem protestante poderia 

utilizar-se para disseminação de sua fé. Diante desta possibilidade o Conselho Brasil das 

missões presbiterianas analisando o trabalho médico definia como seu objetivo “manifestar o 

espírito de Cristo, através da prevenção e cura de doenças para que os homens” aceitasse “a 

Cristo como o mestre e salvador de suas vidas”
390

, demonstrando assim a vinculação de forma 

indissociável dos objetivos de atuação social e evangelização. Definia também que esta 

atuação deveria ser organizada em locais distantes e carentes de ajuda, explorados por 

charlatões ou médicos que apenas possuíam interesses econômicos
391

. Apontando a sua 
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atuação como combativa a ações de pessoas que não possuíam a formação técnica e oficial 

para realizar serviços na área e para os profissionais da saúde que para eles não tinham 

prioridade na melhoria da saúde do povo.    

 A essência do trabalho médico desenvolvido primordialmente em Ponte Nova pode ser 

observada neste trecho das Atas:  

Dentro da Missão Brasil o trabalho médico como desenvolvido na 

Estação de Ponte Nova tem sido uma parte integrante do trabalho 

missionário na quebra de preconceitos, dissipando superstição e 

trazendo um grande número em contato direto com o evangelho, bem 

como cuidar das necessidades médicas da escola e missionários
392

 

 

Neste trecho podemos observar que o trabalho médico assim como o educacional não 

pode ser enquadrado unilateralmente em um objetivo, ele possuía múltiplas funções dentro da 

ação missionária, pela ordem citada, ajudava no combate as resistências ao trabalho 

protestante, contribuía na disseminação do saber médico oficial, auxiliava em trazer um alto 

número de pessoas para ouvir a mensagem protestante e cuidava da saúde dos missionários e 

alunos do colégio.   

Perante este cenário em 1918 a reunião do Conselho Brasil estabeleceu as diretrizes 

para as ações médicas e missionárias. O plano de ação apresenta uma análise das condições 

médicas brasileiras, para a partir disso sugerir suas ações. A estratégia inicialmente 

reconhecia a “terrível necessidade” de serviço médico no Brasil, e apontava para a falta de 

médicos nativos desempenhando suas atividades no país, assim vislumbrava um cenário em 

que a atuação médica missionária seria frutífera. Em observação da população e recursos que 

viabilizaria a sustentação econômica local das ações médicas, concluíam que as pessoas 

possuíam “meios e vontade” de pagar pelo serviço, de modo que um trabalho médico 

possivelmente não seria oneroso, e logo se sustentaria, assim não despenderia gastos da 

Missão. Para o Conselho Brasil o trabalho na área da saúde não seria mais um experimento, 

pois em Ponte Nova já existia este serviço orquestrado pelo Dr. Wood e considerado como 

bem sucedido
393

, mostrando assim a grande possibilidade de atuação missionária no campo da 

saúde
394

. Posto isso o Conselho sugeriu a organização de uma missão médica e 

autossustentável para o Brasil, com candidatos que não só possuíssem conhecimento médico, 

mas “espírito missionário fervoroso”  tão necessário e útil para propagação do evangelho. 
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Estes médicos seriam tratados como missionário com todos os “direitos e privilégios”, com 

salário e viagens pagas, além do período de férias. Idealmente deveria ser orientado para um 

trabalho autossustentado, caso não conseguisse seria auxiliado pela Missão
395

. Na mesma Ata 

o Conselho já demonstrava possuir o indicativo de lugares a ser abastecido por esses médicos, 

mostrando que este plano foi pensado e organizado para atuar com condições e locais já pré-

estabelecidos como Ponte Nova, Chapada dos Veadeiros em Goiás, Chapada em Mato 

Grosso, nordeste da Bahia e vários pontos do norte de Minas Gerais
396

. Dado 

desenvolvimento de Ponte Nova a Missão já avistava futuras relações com o Governo local e 

Estadual, em mais um passo para reforçar a obra médica enquanto ligada a estrutura 

administrativa da Missão,
397

 fato concretizado décadas depois.  

 Estas ações foram pensadas no plano ideal, mas suas realizações sofreram 

interferências geradas pelas condições do meio. A proposta do trabalho médico 

autossustentável e independente da MCB foi orientado a ser experimentado por dois anos 

entre os anos de 1923 e 1925 em Ponte Nova, ficando acordado que os rendimentos do 

trabalho serviriam para cobrir o salário do médico, enfermeira e o custo dos movéis e 

equipamentos
398

. Este plano foi interrompido por algumas razões, entre elas, o rendimento no 

período não foi capaz de cobrir todas as necessidades, basicamente apenas os salários do 

médico e enfermeira. Vale ressaltar que neste período o hospital não contava com uma 

enorme quantidade de equipamentos, e equipa-los da forma que foi equipado anos depois teria 

o custo muito alto, entretanto pelas somas de recursos provenientes dos recursos médicos 

poderia arcar com esses custos e ser independente da Missão e autossustentada. Entretanto a 

Missão via com ressalvas a possibilidade de independência financeira, pois ela tenderia a 

provocar uma independência política, que poderia trazer problemas maiores que a solução 

escaparia de serem resolvidos pela unidade missionária. O trabalho médico autosustentado e 

organizado independentemente poderia ter ações que não corroborasse os pensamentos da 

Junta de Missões como na destinação de recursos, atuação missionária entre outros. Assim o 

médico missionário ainda que independente financeiramente era um membro da Missão e um 
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missionário da junta, de forma que não era considerado prudente a distância sem os certos 

controles administrativos
399

.  

Posto isso a MCB ajustou as relações da seguinte maneira, o conselho pagaria o 

médico e enfermeira, as receitas oriundas do trabalho médico deveria fornecer bens e 

equipamentos necessários ao trabalho; o médico, sua esposa e a enfermeira deveriam ser 

membros da regulares da Missão,  com mesmo direitos e sujeitos as mesmas disposições 

administrativas da Missão
400

. Assim foram delineadas estas ações a serem postas em prática 

em Ponte Nova no ano de 1926
401

, para evitar qualquer tipo de estranhamento a Missão na 

ocasião reforçou o apreço e interesse no trabalho médico do Dr. Wood e a Enfermeira Miss 

Herpperlee que obteve “tantas bênçãos ao povo da Bahia Central”
402

, e que possivelmente 

poderia se estender a todo o Brasil Central.  

A abertura de novos lugares com trabalho médico assim como na área educacional 

deveria seguir alguns critérios, tais como: necessidade, densidade de população; concorrência 

com médicos brasileiros; condições higiênicas, água e energia, meios de transporte e 

condições políticas
403

. Diferente das condições apontadas para abertura da escola, neste 

aspecto soma-se a concorrência com médicos brasileiros, que poderiam rivalizar com o 

trabalho missionário e dividir a clientela de forma que seria mais interessante para o trabalho 

médico atuar em local isolado, isso influenciaria no prestígio, número de atendimentos e 

consequentemente recursos recebidos, e no número de pessoas a ouvirem ao evangelho. 

A unidade médica idealmente deveria ser construída perto de um contingente populacional, e 

se fosse organizada conjuntamente com a escola, deve manter certa distância da unidade 

educacional, assim como Ponte Nova para não haver problemas e interferência dos moradores 

com a disciplina interna da escola
404

.   
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Esta planta foi construída na década de 1960 para o abastecimento de água de Ponte 

Nova, ela nos ajuda a perceber a dimensão territorial ocupada pelos prédios da Missão e sua 

relação. Localizamos a fazenda no recorte representado pelo número um
405

, neste encontrava-

se os prédios educacionais como já visto no capitulo anterior. A área representada pelo 

número dois localiza os prédios ligados a igreja. A área representada pelo número três são os 

edifícios ligados a função médica e hospitalar. Como localização do número quatro temos o 

rio Utinga, determinante para orientar a vida na localidade, e servia como divisor entre a 

fazenda e a população que morava do seu lado esquerdo deste mapa.  

Neste contexto Ponte Nova serviria como base na preparação dos médicos 

missionários e médicos brasileiros que pretendesse trabalhar para Missão, pois o estágio neste 

lugar seria um “benefício” para formação dado a “experiência” que o local legaria aos 

“estagiários”. Por este plano a Missão já vislumbrava a formação de enfermeiras brasileiras 

para trabalhar nestes hospitais, além de planejar a existência de um médico para cada três 

unidades, com intuito de facilitar os períodos de férias dos demais, pois até então o trabalho 

sobrecarregava o Dr. Wood que tinham diversas dificuldades em retirar seu período de férias, 

em alguns casos a unidade médica vivenciava a tensão de ter que fechar pela falta de médico 

nos tempos de descanso. Como ação o Conselho também apontava para o desenvolvimento de 

clinicas itinerantes com ambulatórios em diversas localidades  sob o cuidado de enfermeiras 
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brasileiras, sob a supervisão do hospital da estação
406

, ampliando assim o raio de atuação na 

esfera médica.  

O trabalho em Ponte Nova também apresentava seus problemas, como a falta de 

médicos, e a concentração das atividades no Dr. Wood, assim exigia  a solicitação de outro 

médico para a estação. A ampliação da equipe visava proporcionar um melhor atendimento  

médico e cirúrgico, na realização do que para a Missão seria o objetivo essencial do trabalho, 

o “desejo de dar o melhor ao povo brasileiro”
407

.  Esse alargamento do quadro proporcionaria  

também a introdução e acompanhamento de novos médicos missionários ou nacionais, 

ajudaria em liberar os médicos para atendimentos fora da estação, possibilitando o aumento 

de influência fora do povoado, além de divulgar o hospital e angariar possíveis clientes. O 

aumento do pessoal permitiria sem grandes problemas as licenças médicas sem a perda de 

qualidade no serviço, evitaria também que os missionários se deslocassem aos Estados 

Unidos para cuidar da sua saúde, obtendo seu atendimento na própria estação. Essa  

ampliação do contingente de médicos auxiliaria na formação de profissionais de enfermagem, 

e futuramente na criação da escola de enfermeiras, posto que o IPN fornecia as jovens 

mulheres com qualificações profissionais necessárias
408

.  

3.4 Dr. Walter Welcome Wood – “O Ídolo Sertanejo”.  

A vinda do primeiro médico da MCB para o Brasil foi motivada pela necessidade de 

cuidados da saúde dos missionários e alunos da escola em Ponte Nova. Por esta circunstância  

a Missão enviou em 1916 o médico cirurgião Dr. Walter Welcome Wood, formado pela 

Universidade de Stanford, primeiro médico missionário patrocinado pela  Junta de Nova 

Iorque a trabalhar na América do Sul, devido ao seu pioneirismo e trabalho desenvolvido foi 

escolhido tempos depois como Diretor de Saúde da MCB
409

.  
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O inicio de suas atividades foram de forma bem rudimentar, os atendimentos eram 

realizados em uma sala cedida pelo colégio, sendo logo substituída por uma sala particular, 

dada a grande quantidade de pacientes que o procuravam, motivados pela escassez dos 

serviços médicos na região, principalmente em povoados como Ponte Nova.  O primeiro 

“hospital” foi construído fora da grande área da fazenda
410

 que concentrava os outros prédios 

ligados à educação, foi feito de adobe de três quartos, cobertos de telha, sua distribuição 

espacial contava no centro uma sala que realizava as cirurgias e alguns tratamentos, e de lados 

opostos um cômodo feminino e masculino. 

 No inicio as condições de trabalho era muito precária, utilizavam o que podiam para 

exercer a medicina nos padrões ideais de higienização, a citar o exemplo da esterilização de  

instrumentos feitos inicialmente em forno de barro usado para assar pão. Em relato o Dr. 

Wood exemplifica esse inicio, indicando sua adaptação ao meio que estava, em que sua ações 

não realizavam aspectos formais dos ensinamentos essenciais ligados a  medicina, dada a falta 

de estrutura do local. Ainda assim  revelava certa surpresa com os resultados do trabalho 

“embora fosse necessário esquecer a maior parte das leis de assepsia as infecções eram poucas 

e a maior parte dos pacientes recuperava bem,  parece que o Senhor Deus decretou provisão 

especial”
411

. O Dr. Wood buscou a adaptação a forma de comunicação específica local de 

nomenclatura das doenças, aprendendo o “português sertanejo”,  assimilando ao 

conhecimento médico formal. Pelos primeiros registros analisados por Janet Graham ao longo 
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dos anos de 1917 foram atendidos 4.862 pacientes, vale ressaltar que em Ponte Nova não 

havia um número expressivo de habitantes, os poucos viviam na vizinhança da grande 

propriedade da Missão que compreendia o colégio e a fazenda, assim a maior parte dos 

pacientes vinham de fora, segundo Janet Graham consta atendimentos de pacientes de cinco 

Estados vizinhos.  

Agindo de certa forma ilegalmente por não haver ter registro, o Dr. Wood após uma 

rápida ambientação e diversos atendimentos, se deslocou para a capital para adquirir 

habilitação profissional para atuação médica dentro do que a legislação pedia, a revalidação 

do diploma. A legalização do diploma era uma das grandes dificuldades encontradas pelos 

médicos missionários que vinham ao Brasil
412

, em diversos momentos as Atas registram 

tensões ocasionadas pelos temores em praticar a medicina sem a devida autorização legal. 

Como o sucedido com dois médicos que auxiliaram o Dr. Wood em Ponte Nova, o Dr. 

Kenneth Waddell que expressava receio em atuar sem a validação do diploma e assim 

prejudicar seu futuro na medicina
413

, e o Dr. Gordon que registrou com “”regozijo” a vitória 

“na longa batalha para revalidar seu diploma”
414

. 

O Dr Wood para validação de seu diploma publicou quatro teses em diferentes áreas 

na Faculdade Baiana de Medicina, em maio de 1919. Para cadeira de clinica Obstetrícia, 

escreveu a tese: Alguns Acidentes no Parto
415

. Para cadeira de Medicina Legal, defendeu a 

tese: A Autoridade Federal e as Moléstias Venéreas
416

. Defendeu também a tese: O Olho-Sua 

Forma e Estrutura
417

, para cadeira de Anatomia Descritiva. E por final para a cadeira de 
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Microbiologia, defendeu a tese: Estudo sobre o Bacilo da Turbeculose
418

, esta ultima foi 

publicada pela Missão, enquanto tratado sobre a Turbeculose
419

. Em 1921 o Dr Wood obteve 

licença dos trabalhos em Ponte Nova para de novo estudar e se especializar em Medicina 

Tropical, em Londres, tempos depois fez outras especializações em cirurgia e higiene e 

terapia elétrica
420

, estudos sempre voltados para “manter a par do avanço feito pela ciência 

médica”
421

 e aprimorar sua atuação enquanto médico.   

Em pouco tempo em Ponte Nova, antes mesmo de receber a habilitação profissional 

pelas autoridades competentes, ou construir a clínica e os demais edifícios que ajudaram na 

obra médica,  o Dr. Wood trabalhava recebendo inúmeras pessoas de toda parte. O Correio do 

Sertão noticiava em seu espaço reservado para “avisos e propagandas”, as peregrinações e 

resultados das consultas de pessoas com posição social elevada, atendidas por ele, que era 

chamado no período de “médico do Collégio Ponte Nova”, nesta serie de noticiais, ao que 

parece o trabalho para ter conquistado espaço nos meios militares :  

De volta de PN chegaram no dia 6 do andante em sua fazenda Patos, deste 

Termo, o Tenente Augusto Lourenço  Seixas e sua Senhora D. Maria José de 

S. Seixas quase restabelecidos dos seus sofrimentos, com os medicamentos 

receitados pelo Exm. Snr. D. W. W. Wood  muito digno médico do Collégio 

Ponte Nova
422

 

Meses depois noticiou: 

De Viagem para Ponte Nova no município de Wagner, seguiu desta cidade 

no dia 18 do mês corrente o nosso companheiro de trabalho o Cap.  Adelmo 

Pereira e sua estremecida mãe D. Leonilda Cândida de Sousa, a procura de 

melhoras de saúde. 
423

 

O jornal qualificava os serviços médicos do missionário, a partir das devolutivas das 

pessoas atendidas por lá, “Reside ali o Dr W W Wood que tem apresentado provas de um 

bom médico, de quem vão receber consultas”
424

. 

Para Ponte Nova seguiu com sua Exm. família no dia 15 do corrente o Illm, 

Snr Cel. Odilon da Silveira Costa, que vai a tratamento de sua saúde e de 

pessoas de sua estima. Com o mesmo fim seguiram também os capitães 
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Francisco José de Souza e Antonio Barbosa de Sousa no dia 16 do 

andante.
425

  

As noticias do jornal divulgavam o trabalho do médico, que possuía certo 

reconhecimento em um curto espaço de tempo, em menos de um ano já afluía para Ponte 

Nova um considerado contingente de pacientes a serem atendidos. A divulgação via periódico 

potencializava essa propagação dos serviços. Sobre a origem dos pacientes e a quantidade é, 

não tivemos acesso a fontes que indicassem a origem da maioria dos atendidos para o período 

em questão, apenas os casos que chamavam mais atenção recebiam destaque, como pessoas 

que vinham de outros Estados. Um das afirmativas acerca desta questão é que a grande 

maioria dos atendidos era proveniente de fora, pois Ponte Nova era um povoado com um 

contingente populacional bem pequeno. Podemos apontar como motivação da origem e a 

distância do alcance, a divulgação feita pelos missionários que poderiam indicar os 

atendimentos do Dr. Wood em sua área de evangelização. Os pacientes atendidos que 

recebiam tratamento também deveriam divulgavam em suas localidades, apontando para o 

baixo valor das consultas e também para os casos gratuitos.  Poderia não haver hospitais, mas 

no interior havia médicos nas cidades que prestavam consultas e cobravam por isso, sobre este 

aspecto acreditamos que a estrutura do Hospital e quantidade de equipamentos e serviços 

oferecidos, desempenhava um papel importante na atração de pacientes, priorizando viagens 

longas e cansativas a Ponte Nova na crença da qualidade do serviço. Ester Nascimento aponta 

para o GMH como o único núcleo hospitalar do interior do Estado
426

, de acordo com os dados 

disponibilizados por Consuelo Novais Sampaio dos 49 estabelecimentos médico hospitalar da 

Bahia 28 estaria no interior, acreditamos que estruturalmente o GMH enquanto um núcleo de 

atividade médica com complexidade de disposição de equipamentos e atendimentos, até o que 

se possuí de informação acerca das unidades médicas seria único, por possuir laboratório para 

realização  de exames no local, operação de cirurgias e atendimento com técnicas de diatermia 

entre outros.   

Pelos dados do IBGE para o ano de 1938, a Bahia possuía 147 estabelecimentos com 

enfermarias, totalizando 275 quartos e 2.639 leitos, neste ano somou-se 16.838 

atendimentos
427

. O GMH possuía 30 leitos em duas enfermarias e cinco quartos particulares, 

em comparação direta entre os números do GMH e o Estado, o hospital missionário pode 
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representar índices baixos, entretanto o seu número de atendimentos superavam em muito o 

geral do Estado, pelos registros locais em 1935 foram feitos 40 mil
428

. Segue abaixo algumas 

fotos dos serviços e equipamentos retiradas na década de 1930 como parte de um relatório a 

ser enviado a Junta de Missões de Nova Iorque:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Os traços distintivos da atuação do GMH, a análise laboratorial feita nas dependências 

do hospital, aumentava a precisão dos atendimentos com foco no tratamento das doenças 

especificas. O equipamento de raios-X auxiliava os casos mais graves de traumas 

possibilitando um melhor dimensionamento da situação de cada paciente.  
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Foto 11 Aparelho Raio X 

Fonte: Relatório Médico 1936 
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Esta foto nos mostra uma das atividades desempenhadas no local, a cirurgia era um 

dos serviços do GMH, até o que se sabe o único hospital no período do interior a fazer esse 

tipo de intervenção médica, além do auxilio de técnico especializado de enfermeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Foto 13 Dr. Wood na Sala de Cirurgia sendo auxiliado por um médico e enfermeira 

Fonte:  Relatório Médico  

Foto 14 Sala de cirurgia 

Fonte Arquivo Presbiteriano 
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Nesta foto podemos visualizar com mais nitidez, á direita o armário com uma grande 

variedade de equipamentos cirúrgicos esterilizados. Ao fundo uma espécie de pedestal que 

sustentava dois recipientes para transfusão de sangue, outro de suporte de soro, e uma 

luminária para auxiliar na iluminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disposição da quantidade de medicamentos e do trabalho especializado mostra a 

farmácia como um dos elementos essenciais do trabalho médico na cura de doenças e na 

obtenção de receitas.  Estes recursos vinculados aos atendimentos e resultados considerados 

“proveitosos” faziam chegar “milhares a Ponte Nova”. Após o retorno da revalidação, em 

1921 nos registros contava com 9.196
429

 pacientes atendidos, oriundos de diferentes partes do 

Estado e de fora, soma-se a estes dados os atendimentos feitos fora de Ponte Nova, nas 

viagens pelos povoados e fazendas. Os trabalhos do Dr. Wood se espalharam como pólvora, 

em um espaço geográfico necessitado de serviços médicos, trazendo verdadeiras procissões 

atraídas pela fama em conhecer por “curiosidade” o médico estrangeiro e ver seus “milagres” 

realizados em seus atendimentos. O trabalho médico acrescentou uma nova dinâmica a certas 

práticas de cuidado com a saúde, geralmente as famílias mais abastadas eram tratadas em 

casa, possuíam um médico da família, sendo o hospital o lugar das camadas mais baixas, que 

não tinham recurso expondo sua saúde e colocando em risco. A disposição de equipamentos e 

a fama dos atendimentos faziam as pessoas investir e arriscar nas longas viagens, e exposição 

ao contato com outros pacientes, embora o hospital em sua possuísse uma divisória para os 

pacientes e suas respectivas doenças.  
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Com o prestigio e importância conquistado em pouco tempo, como já vimos o trabalho 

médico logo ganhou prioridade nas decisões da MCB, dada sua rápida aceitação, pelo plano 

inicial os serviços médicos seriam como a escola, autossustentado pela receita que geraria, 

pois os atendimentos eram pagos, ainda que os valores fossem considerados baixos “os mais 

cômodos“,  uma das fontes de receita advinha dos atendimentos das pessoas vindas do 

garimpo ainda ativo. Aos que não tinham condições de pagar eram atendidos de graça, outros 

pagavam o que podiam, ainda assim não deixava de gerar receita positiva para a obra.  Os 

“lucros médicos”
430

 eram geralmente reinvestidos em contratação de pessoal como 

farmacêutico, enfermeiro, evangelistas, equipamentos e suprimentos para o hospital, ou para a 

fazenda. Deste modo os trabalhos médicos “não pesavam sobre a missão”, de tal forma que  

os recursos médicos foram utilizados na construção da estrutura para o melhor 

aproveitamento do trabalho médico, como casa para acomodar os pacientes, e a residência 

para o médico, além de contribuir na construção da estrada de rodagem, embora vivenciasse 

períodos de crise.   

Dr. Wood por envolvimento no atendimento e por característica própria, não se 

comprometia tanto com as cobranças, era considerado um homem calado, muito reservado. 

“Nunca vinha a rua, exceto quando passava de automóvel para ir a igreja, pois o hospital o 

envolvia o tempo todo”
431

. Seu sentimento “passivo e misericordioso” era censurado muitas 

vezes pela Missão, por um lado contribuía para construção de uma boa imagem para as 

pessoas, outras tantas segundo Belamy Almeida aproveitavam para não pagar, mesmo que 

tivessem condições
432

.  Com o alto investimento da MCB em Ponte Nova e na sua 

organização infraestrutural a Missão adotava uma postura rígida com o controle financeiro, 

principalmente do hospital o local que passava maior quantidade de recursos, as auditorias nas 

contas do hospital, clinica e farmácia eram constantes, assim como no IPN e no departamento 

de agricultura. O balancete de entrada e saída compra e venda ficava ao encargo do Dr. Wood 

até a Missão contratar um gerente de negócios para cuidar destes assuntos. Na maior parte do 

tempo, o hospital conseguia se manter, mas em alguns períodos passou por certas dificuldades 

como nos anos de 1931-1932-1933, em que teve que requer auxílio financeiro da Missão, esta 

que buscou reduzir seus gastos
433

. Momento em que o número de atendimentos foi reduzido, 
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pela seca e a emigração, mesmo neste período a Missão buscou meios para continuar a ajudar 

os pacientes que viam em grande número e não eram capazes de pagar pelo serviço médico
434

, 

muitos dos quais não tinham o que comer e também eram alimentados
435

. O período foi tenso 

de tal forma que a Missão deixou de assumir as responsabilidades com os colportores, 

professores e trabalhadores da unidade médica. Exigindo uma postura rígida em todas as 

despesas, sendo necessário “cortar até o osso”
436

. 

A falta de pessoas para o trabalho diante da quantidade de atendimento levou a Missão 

em 1920 pedir ao Conselho uma enfermeira para auxiliar o trabalho do Dr. Wood que estava 

sobrecarregado, com intuito de melhorar o atendimento também planejou a construção do 

hospital entre 1921 e 1922
437

. Justamente em um momento complicado na vida do Dr. Wood 

que pensava em realizar um trabalho médico autônomo, somado a perda de sua esposa, 

gerando certa tensão para a Missão, que trabalhava com a possibilidade do Dr Wood não 

voltar após o período de licença.  Fato que levou a Missão a preocupar-se com a continuidade 

do trabalho em Ponte Nova, este que ao seu ver  estava sendo muito proveitoso para causa 

evangélica. Para a Missão Dr. Wood estava de certa forma ambientado ao local, havia criado 

uma imagem e representação que o qualificava e atraia muitas pessoas, sendo assim o trabalho 

não seria o mesmo com outros médicos. Fato demonstrado na mensagem enviada ao Conselho 

em Nova York:  

Os membros da Missão Brasil Central deseja transmitir ao conselho seu 

profundo agradecimento do trabalho Dr. Wood's em Ponte Nova, a sua forte 

convicção da conveniência de sua continuidade seu trabalho lá em seu 

retorno da licença, e sua sensação de que seria uma calamidade para o centro 

de Ponte Nova e uma grande perda para o trabalho Evangelístico entre as 

pessoas do interior, 
438

 

Diante das vontades de trabalho do Dr. Wood somadas às dificuldades enfrentadas 

pelo exaustivo trabalho em Ponte Nova, além da morte de sua esposa, a Missão coloca ao 

Conselho o retorno do Dr. Wood ao local em “qualquer condição”, com completa liberdade 

de ação no que se referia ao plano médico439. Mesmo diante dessas tensões, o Dr. Wood 

depois de sua licença voltou a Ponte Nova e encabeçou as ações médicas e estruturais 

relacionadas à saúde, como já visto acima por um período experimentou a obra médica 
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independente, retornando logo após vinculação institucional a Missão, contribuindo com a 

construção dos edifícios que serviriam de suporte ao trabalho. Mesmo sem as instalações 

necessárias o trabalho médico da MCB em Ponte Nova, pessoas percorriam distâncias de até 

500 quilômetros, pelos registros do hospital em 1924, o número de consultas e tratamentos 

chegou a quase 15 mil
440

.  

A obra médica somada a educacional ocupava de tal forma os missionários que dar 

conta das necessidades básicas administrativas se tornava cada vez mais difícil. Os 

missionários responsáveis pela evangelização direta nas viagens missionárias estavam se 

ocupando das atividades da escola, agricultura e hospital, no geral a quantidade de 

missionários era baixo fazendo os campos ficarem sem evangelistas em muitos lugares. 

Ademais em Ponte Nova a quantidade de pessoas atendidas que geravam oportunidade de 

disseminação da palavra era imensamente maior que as alcançadas pelo evangelismo direto, 

este que sofria notáveis recusas, que podemos ver neste trecho:  

Estamos, no entanto, ainda em grave necessidade de reforços a fim de ser 

capaz de cuidar de nosso trabalho de forma adequada. Nossas principais 

necessidades no futuro imediato é um evangelista para o Vale do São 

Francisco, e outro professor em Ponte Nova. A Missão tem dado particular 

atenção à nova situação causada pelo desenvolvimento da fazenda e de 

peregrinação lá em conta os trabalhos de Dr. Wood's. Temos oportunidade 

maravilhosa que deve ser explorada ao máximo através de dois ou três cultos 

evangelístico por semana. Infelizmente o Sr. Bixler nosso evangelista sênior, 

está sobrecarregado com a escola, fazenda e trabalho administrativo que o 

deixa literalmente nenhum tempo para a evangelização dos peregrinos. Na 

verdade, ele informou à Missão que, a menos que ele tem a ajuda adicional 

em 1922, ele deve cessar a pregação. Além disso, o evangelista encarregado 

dos campos Lençóis e Macaúbas não será capaz de  visitar  Ponte Nova 

ocasionalmente.
441

 

A dimensão que o trabalho em Ponte Nova tomou, impedia os missionários de campo 

fazerem seu trabalho de pregação, até mesmo em espaços considerados essenciais como o 

próprio hospital, requerendo o auxilio do evangelista da região para ministrar as pregações no 

Hospital, este que deveria deixar seu campo de trabalho para atender as necessidades de Ponte 

Nova, cobrindo um espaço e deixando o outro vazio. Sob este aspecto podemos enxergar bem 

o objetivo primeiro do trabalho missionário: Evangelizar. Não que isso invalide sua atuação 

na área social com o trabalho educativo e médico, ou que ela seja algo meramente planejado 

para conquistar fieis, mas a missão protestante veio ao Brasil para converter o povo brasileiro, 
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ao seu modo de viver pelo cristianismo, e a contribuição educacional e médica era um traço 

estratégico de evangelização sem deixar de ser funcional as necessidades brasileiras.  

A Missão solucionou como visto no capitulo anterior  o problema do agricultor, e 

ainda autorizou a contratação de um colportor para trabalhar evangelizando especificamente 

em Ponte Nova
442

. O trabalho missionário de evangelização que conviveu com o descrédito e 

perseguição em diversas localidades do interior, em Ponte Nova vivia um momento ímpar de 

sua atuação no Brasil, em um movimento inverso em que muitas pessoas buscavam os 

serviços oferecidos pela Missão gerando a possibilidade de pregação, oportunidade rara pelo 

modo de evangelização direta. Sob este aspecto poderia alcançar um número maior de 

pessoas, sem os desgastes dos embates e os gastos diretos, humanos e financeiros da 

evangelização direta no campo. A partir desta perspectiva compreendemos a tensão da Missão 

na possibilidade de perda do Dr. Wood, pela sua identificação e reconhecimento das 

diferentes camadas sociais que eram atendidas por ele.  

3.5 Epidemias: uma Luta Constante 

Ponte Nova como boa parte do interior sofria com as epidemias rotineiras, os anos 

iniciais da década de 1920, levaram os missionários a travar uma verdadeira batalha para 

acabar com o foco de disseminação da doença, neste caso o mosquito da febre amarela 

(Stegomyia). O rio que era uma dádiva como manancial de águas, em certos períodos servia 

de foco de proliferação de doenças. A região era cercada de barragens de irrigação, e a 

fazenda Ponte Nova também possuía uma ligada a usina de açúcar. A Missão neste contexto 

solicitou ajuda da Missão Rockefeller em enviar um trabalhador para estação a ajudar nestas 

questões
443

, como solução imediata foi orientado a limpeza do vale ao longo do rio. A Missão 

reconhecia o fator danoso das barragens de modo a indicar a abolição destas em todo distrito 

de Ponte Nova, acreditando que a eliminação das barragens de irrigação e de engenhos de 

açúcar deveria diminuir o surto e facilitar seu controle. Todavia acreditavam ser um tanto 

quanto utópica, pois incidiria nos meios de subsistência e de lucro de muitas pessoas, 

reconhecendo que a vida naquele vale dependia de irrigação e consequentemente das 

barragens
444

. Os meios de contenção da doença com a eliminação das barragens era 

improvável, deste modo a Missão deveria lançar mão de outros meios, visto que a situação era 
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tão agravante que as reuniões anuais da Missão que ocorriam em Ponte Nova tiveram que ser 

alterada no ano de 1923, posto que não era sensato mandar para Ponte Nova novos e antigos 

missionários para correr riscos
445

.  

As condições de saúde em Ponte Nova este ano ter sido especialmente ruim 

devido a uma epidemia de malária, de um tipo muito maligna, causando uma 

perda da frequência escolar de cerca de 300 dias e a morte de uma menina 

muito promissora que planejava começar seus estudos como uma enfermeira 

no próximo ano. Uma outra garota na escola escapou por pouco. A doença 

tem sido em ambos os lados do rio.
446

   

As atividades educacionais foram coladas em dúvida no ano de 1926 diante do surto 

de doença
447

. Neste trecho podemos perceber que a atuação da doença inviabilizava o trabalho 

educacional, sobrecarregava o hospital e impedia a vinda de mais pacientes de fora temerosos 

em visita à zona de risco, que já ameaçava os missionários e moradores locais. O relato de 

alguns casos feito nas Atas, aparecia como o alarme das  condições sanitárias que impunham 

soluções imediatas a Missão,  para eles a vinda de um engenheiro para Ponte Nova seria 

fundamental para solucionar as questões sanitárias. Para, além disso, o trabalho do engenheiro 

viria garantir, a eliminação do mosquito e o acesso à água potável longe da contaminação, 

pois o crescimento da Vila e do constante afluxo de pessoas para a clínica do Dr. Wood 

expunha a água a constante contaminação.  

A resolução destas questões geraram tensões entre os missionários residentes no local 

e representantes da MCB com a Junta de Nova Iorque, essas divergências são pontuadas por 

Estar Nascimento:  

Os registros das atas permitem perceber os pontos de prioridades distintos da 

Junta de Nova Iorque e da Missão Central do Brasil. A primeira, mantenedora 

do trabalho, insistia que a utilização dos recursos financeiros deveria estar 

completamente direcionada para a estação missionária. No entanto, os 

missionários, responsáveis pela implementação do trabalho numa região sem 

nenhuma infra-estrutura urbana, procuravam descrevê-la em seus relatórios, 

argumentando que não adiantava expandir os equipamentos escolares e 

hospitalares sem oferecer as condições higiênicas necessárias à existência 

humana.
448

  

  Esta situação levou a Missão buscar mecanismo de intervenção no meio, criando uma 

comissão de saneamento para trabalhar no local e eliminar o foco de doenças. O Dr. Wood, 
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com mais dois missionários compuseram o comitê de saneamento
449

. Como a Missão não 

queria a limitação dos trabalhos do Dr. Wood que deveria atuar exclusivamente na área 

médica, buscou a contratação de empreiteiros de fora para elaboração de um plano de 

drenagem para melhorar o saneamento geral da Estação Ponte Nova
450

. Neste contexto o 

fundador do Colégio em Ponte Nova reverendo Willian Waddell ofereceu os serviços de 

engenharia da Faculdade de Engenharia do Colégio Mackenzie que estavam na época sob sua 

direção
451

.  O tema “Saneamento Ponte Nova”, tornou-se ponto de discussão em Atas, ficando 

decidido em caráter de urgência pedir ao Departamento de Engenharia da Faculdade 

Makenzie o envio de um “engenheiro eficiente” para ajudar a resolver os problemas de 

saneamento; drenagem, abastecimento de água, e energia. Em resposta o Sr. Anderson da 

Faculdade Mackenzie mostrou as dificuldades em deslocar um engenheiro, dada as despesas, 

pedindo um mapa do local para criar um projeto atendendo as necessidades requeridas
452

, a 

Missão reforçou a necessidade de um engenheiro no local, pois para eles os mapas não seriam 

suficientes para dimensionar as condições sanitárias de Ponte Nova. Diante da 

impossibilidade da vinda do engenheiro a Missão delegou um missionário o trabalho de 

levantar os dados requeridos o mais breve possível, mesmo reconhecendo que nenhum 

missionário no local seria tecnicamente apto para tal função,  assim de posse dos dados 

poderiam renovar a solicitação de um engenheiro fisicamente no local, e não apenas um 

projeto de longe.  

A chegada do engenheiro também iria estruturalmente contribuir muito para a Missão, 

pois também ajudaria na construção de um sistema de abastecimento de luz elétrica, para o 

hospital, clínica e escola. A Missão neste impasse concluía com uma percepção de que os 

gastos seriam ínfimos se comparada com seus ganhos na preservação da vida, essa atuação 

evitaria para eles gastos futuros. 

Acreditamos que precisamos do engenheiro aqui... para ajudar na 

formulação dos planos e que a despesa é secundário para a saúde e vida 

humana, e que, a longo prazo, esta forma de resolver a questão vai provar 

econômico. Temos certeza de que Mackenzie faculdade quando totalmente 

familiarizado com a grave situação que enfrenta a estação de Ponte Nova, 

fará tudo em seu poder para enviar um engenheiro o mais cedo possível
453
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A solução para a questão sanitária é exposta nos relatórios registrados em Atas, em 

que eram recomendadas certas ações para melhorar as condições de Ponte Nova tais como: a 

limpeza da margem do rio e a sua volta em uma distância de 250 metros, o constante corte das 

gramas ao entorno do rio, a retirada do leito do rio todo tipo de lixos quer seja de arvore ou 

material que pudessem interromper o seu afluxo e gerar locais de água parada, ainda sugeriam  

possibilidade utilizar peixes como trabalho experimental a eliminação de focos
454

. Também 

indicava a promoção de palestras, fotos e métodos educacionais a população para colaborar 

no combate as doenças
455

. A limpeza das terras e eliminação dos mosquitos tornaria a água 

potável e livre de contaminação, bastando o cuidado com as pessoas que utilizavam da água 

do rio e das possíveis contaminações geradas por este contato
456

.   

A Missão destinou o recurso para a construção de outros equipamentos neste bojo de 

melhoria da saúde, como uma usina hidrelétrica, o saneamento das terras baixas, estação de 

esgoto e a melhoria do sistema de abastecimento de água. A usina deveria atender as 

necessidades de luz elétrica para o hospital, clinica e escola, adicionando eficiência ao 

trabalho e gerando conforto para os seus funcionários. Para isso consultou representante da 

General Electric na Bahia e Rio de Janeiro. A utilização da usina depois de sua construção se 

referenciava por vezes no valor do querosene, motivo pelo qual em certos períodos quando o 

preço ficava “proibitivo”, fato que levava a não utilização da luz por determinado tempo.  

O contexto de constantes crises epidêmicas apresentou ao Dr. Wood e o trabalho 

médico uma situação atípica, com tensões provocadas com um médico brasileiro residente no 

local. O Dr. Américo Chagas antigo aluno do IPN, estudou medicina na Faculdade do Rio de 

Medicina do Rio de Janeiro, financiado pela Missão
457

.  Inicialmente seu retorno após a 

formação e estágio de um ano na cidade em que formou seria de grande valia para o trabalho 

na área médica em Ponte Nova. Sua chegada em 1931 levou o Dr. Wood oferecer um acordo 

de trabalho nas dependências do GMH, acordo inicialmente recusado pelo Dr. Américo, mas 

de algum modo chegaram a uma combinação, com o brasileiro trabalhando como médico 

associado ao GMH e a clínica, além da inspetoria do curso normal do IPN
458

. 
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 Seu atrito com a Missão surgiu em decorrência a problemas internos provocados 

inicialmente pela discussão com o missionário Samuel Irvine Graham responsável pela parte 

da agricultura, o desentendimento foi originado pelas visões diferenciadas acerca do foco de 

doenças ocasionadas pelo apodrecimento da vegetação nas águas represadas nas barragens da 

Missão, para Dr. Américo a barragem deveria ser eliminada, já o missionário Graham 

acreditava que a barragem era vital para as terras cultivadas.  Depois deste fato as relações 

entre Dr. Américo com a Missão foram tensas.  Os missionários lamentavam sua que segundo 

eles era de “inutilidade e influencia desmoralizante
459

, para os objetivos da Missão. Entretanto 

diante do desentendimento ponderaram a sua demissão de imediato, pela possibilidade de 

causar danos no trabalho médico e escolar criando um clima tenso entre os pacientes que 

poderiam se dividir os serviços oferecidos pelo médico brasileiro e a Missão. Desta forma a 

atitude gestada foi de isolamento para evitar mais atritos, acreditando que sua atitude 

“arbitrária” seria relevada prevalecendo o espírito harmonioso da Missão
460

.  

A presença e atuação do Dr. Américo foi levada ao Conselho a ser analisada, 

questionando a sua ética profissional em relação a seu posicionamento financeiro e aos ideais 

da Missão. Assim sua “assertividade” aumentava cada dia na unidade médica e seu crescente 

prestigio na região constituíam  um grande perigo ao trabalho médico
461

. Dr. Américo ao 

construir sua clínica no mesmo espaço rivalizava com GMH atendendo também a uma parcela 

de pacientes, entretanto diferente das condições financeiras e estruturais da Missão, sua 

atuação em termos de equipamentos possuía grande limitação. Mesmo com a formação oficial 

em medicina, diante às condições locais agia de forma diferenciada do que aprendera, a falta 

de recustos fazia sua prática ser adaptada as suas circunstâncias locais reutilizando vidros de 

remédios (lavando-os antes), esterilizando a seringa com água fervendo no copo de esmalte 

repetindo muitas vezes o ato, fazendo cirurgias usando gilete, extraindo dentes sem anestesia 

etc. por essas ações e pelo atendimento indiscriminado foi chamado de “médico dos 

pobres”
462

. Pela sua atuação e as condições Belamy Almeida afirmava que “Deus completava 

a higienização porque raramente acontecia alguma infecção”
463

 A grande característica do Dr. 

Américo revelado pela memorialista Belamy Almeida foi a sua ajuda aos carentes, raramente 
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recebia pagamento, o “fiado era demais”, entretanto nas querelas políticas fazia-se cobrar os 

serviços, indicando aos seu devedores o seu candidato. Ao longo dos anos continuou a 

rivaliza com os médicos e a atuação do GMH, a Missão por sua vez tentava amenizar as 

brigas. 

3.6  “Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos e vos aliviarei”
464

: a 

Construção do Grace Memorial Hospital 

O processo de construção de um Hospital com aparelhagem necessária não foi uma 

tarefa fácil, o custo era alto, como já citado anteriormente as condições financeiras do Estado 

eram precárias, além da política na área da saúde não ter sido desenvolvida ao longo de 

séculos. A construção dos hospitais em inúmeras cidades foi arquitetada por terceiros, pessoas 

influentes, instituições religiosas e a população em geral. Ponte Nova enquanto povoado de 

um pequeno município chamado Wagner, possivelmente não teria um Hospital por muito 

tempo, entretanto por iniciativa de uma Missão religiosa, abrigou um complexo hospitalar 

ímpar no interior do Estado. A construção do Hospital foi possível devido a contribuição da 

Junta de Nova Iorque, planejado anos antes, foi concluído em 1925, e inaugurado 

oficialmente em 1926,
465

 contou com ajuda do Conselho das Mulheres da igreja nos Estados 

unidos, com a doação US $ 1.400,00
466

. Além das economias geradas pelas receitas médicas e 

a das constantes ajudas do Conselho. O nome do Hospital  foi em homenagem a primeira 

esposa do Dr. Wood, que faleceu 1921, Grace Brow Wood
467

 , esta que além de sua 

companheira, ajudava-o nas operações e no laboratório, como também ensinava. 

O processo de construção foi uma tarefa árdua, para erguer o prédio do “hospital 

velho”, foi necessário desmatar e nivelar uma ladeira manualmente, somada a estas 

dificuldades a maior parte do material usado era feito artesanalmente. A missão encontrou 

dificuldades em encontrar pedreiros com técnicas requeridas, para a construção. O transporte 

de outros materiais era outro grande problema, o encanamento e ferragens deveriam ser 

trazidos da estrada de ferro até Ponte Nova, entretanto a distância era grande, o restante do 

trajeto era completado pelas tropas de mulas, estas que eram limitadas, não podiam carregar 
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mais que algumas dezenas de quilos. Paralelo a isso as lutas sangrentas entre os coronéis 

davam mais um tom de dificuldade a esta tarefa.
468

   

A estrutura inicial contava com 25 leitos, ampliado para 30, em duas enfermarias e 

cinco quartos particulares. Havia também recepção, secretaria, centro de enfermagem, sala de 

visitas, quarto de limpeza e despensa, ademais  uma área isolada para o tratamento das 

doenças infectocontagiosas. Possuía também banheiros, lavanderia e cozinha funcionando em 

um prédio separado. O abastecimento de água era feito pelo rio trazido em tambores, mas 

tarde esta forma de extração da água, foi substituída pela bomba. A estrutura do trabalho 

médico necessitou de outras construções como uma casa para o médico e para enfermeiras, 

além da aquisição de equipamentos para o hospital. Formando um pequeno núcleo voltado a 

atender as necessidades de saúde.  Ainda na década de 1930 possuía os departamentos: 

Clínica Médica, Cirurgia, Obstetrícia, Pediatria, Ginecologia, Urologia, Raios-X, Diatermia e 

Laboratório
469

. A disposição destes serviços levou Ester Nascimento em sua tese considerar o 

local uma “ilha de civilização” 
470

 em meio às condições gerais do Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na imagem identificamos os principais edifícios do trabalho médico da Missão. O 

numero um relaciona-se com conjunto de edifícios do primeiro hospital, clínica e enfermaria 

                                                           
468

 GRAHAM, 2008, op. cit.   
469

 Relatório Médico 1936. APUD ALMEIDA, 2004, op. cit p. 54 
470

 NASCIMENTO, 2007A Op. Cit. 

Figura 6: Recorte parcial do Mapa do Abastecimento de Água.. 1960. Originalmente feito na escala 1: 1000 

Fonte :Arquivo IPN 
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construídos em 1926, o número dois refere-se a escola de enfermagem, o número três a 

residência do médico, o número quatro a pensão para abrigar pacientes, número cinco o 

hospital construído com ajuda do governo estadual na década de 1960. O número seis este 

localizado o cemitério antigo utilizado para o sepultamento dos primeiros protestantes 

impedidos de serem enterrados no cemitério só autorizado a católicos. Sete refere-se à igreja e 

seus prédios, com o prédio da igreja antiga e da nova, casa do pastor e prédio da mocidade. O 

numero oito é a principal avenida da cidade, e o nove a ladeira que liga o hospital e a cidade a 

fazenda Ponte Nova.  

 Os edifícios organizaram a centralidade do povoado, a Igreja Presbiteriana se 

localizava em frente ao GMH, fator importante para a evangelização e convites aos pacientes 

e familiares a participarem das atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Panorama Geral do povoado e Fazenda Ponte Nova  

Fonte: Arquivo Presbiteriano – São Paulo 

 

Esta foto nos auxilia bastante no entendimento da disposição física dos prédios da 

Missão, ela ajuda também a entender o mapa informado acima. Tirada na parte alta da ladeira 

que ficava os últimos prédios da área médica nos mostra o ambiente rural do local, em que os 

prédios da Missão destoavam. Os edifícios do inicio da imagem pertencem ao setor médico 

com a clinica, hospital, farmácia e enfermaria, a frente com uma pequena torre em cima da 

porta e duas janelas a primeira igreja construída, na sua lateral o caminho para chegar à 
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fazenda.  Ao fundo os dois internatos mais acima, abaixo o IPN e a casa do diretor, a lateral, 

ampla região de plantação pertencente à fazenda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta imagem em comparação da anterior retirada pelo lado alcança a frente de alguns 

prédios, mostrando o declive que esses edifícios foram feitos, e sua disposição próxima um 

dos outros ligados por muros.  

A  rotina no ambiente do GMH tinha os serviços médicos e hospitalares regados pelo 

trabalho confessional dos presbiterianos. Com cultos ao longo do dia, e a Bíblia sempre 

disponível as pessoas que transitavam, havia um exemplar na sala de espera e às vezes ficava 

uma pessoa lendo em voz alta alguns trechos
471

. Contavam também com um colportor na 

localidade para evangelizar as pessoas que moravam nas proximidades, atraídas pelo serviço 

médico e educacional. Todos os dias ás 10:00 horas havia culto na sala do hospital, por vezes 

dirigido pelo Dr. Wood, nas outras apenas assistia, no geral  todos os doentes e internos, 

funcionários, enfermeiros, pessoas que esperavam consulta e as que faziam visitas 

participavam do culto. As palavras geralmente eram de conforto e salvação, provocando 

segundo relatos inúmeras conversões.  Este trabalho poderia ao gerar conversões de pessoas 
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Foto 17: Enfermaria; Farmácia; Grace Memorial Hospital,  Dr. Wood ao centro, e ao fundo a Clínica.  

Fonte: Arquivo Presbiteriano – São Paulo  
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que não tivesse uma congregação ou visita do evangelista em seu povoado ou cidade, abrir 

possibilidades de novos campos de trabalho.  

Uma das fontes relevantes para recuperar aspectos do trabalho médico é a obra fílmica 

“O Punhal”
472

, produzido em 1960 pelo Centro Áudio Visual Evangélico (CAVE) com sede 

em Campinas, São Paulo.  Foi dirigido por Richard Irwin, com fotografia de  Celso Wolf 
473

. 

Segundo Orlando Senna
474

 foi o segundo filme que se tem notícia a ser realizado na Chapada 

Diamantina,  para ele se constitui um documento áudio visual importante na compreensão da 

história da região.  O elenco contou  apenas com uma atriz profissional, o restante dos atores 

utilizados foram os moradores do local, a produção contou com o apoio dos estudantes do 

IPN e das enfermeiras do EEGMH. Suas filmagens duraram cerca de dois meses com 251 e 

mil pessoas, resultando em um filme de 45 minutos, em preto e branco
475

, essa produção se 

caracteriza por: 

com uma estratégia cinematográfica peculiar, articulando um enredo de amor, 

ódio e vingança com a reconstituição da saga dos primeiros pastores, 

professores e médicos presbiterianos que aportaram nas Lavras Diamantinas, 

inicialmente rechaçados pela população católica como enviados do 

demônio
476

. 
 

O filme é realizado em terceira pessoa, com um locutor substituindo os diálogos, e 

encaminhando a trama que é dividida em três atos. No primeiro momento do filme apresenta a 

trama com o assassinato do noivo da protagonista. O segundo movimento basicamente relata 

a instalação da Missão Presbiteriana e a sua crescente influência na comunidade. A 

comunidade no filme não possui nome, Ponte Nova não é mencionada na obra, nem são 

utilizados nomes reais dos missionários, entretanto fica claro para quem conhece a localidade 

que se tratava de Ponte Nova, principalmente por utilizar as instalações do IPN, GMH e Igreja 

nas filmagens. O terceiro ato é responsável por definir o enredo da trama com a redenção da 

personagem principal ao se converter ao presbiteiranismo.  
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Farei um breve resumo do filme para uma análise mais detalhada dos seus objetivos a 

seguir. Ele trata de uma jovem que tem seu noivo assassinado no dia do casamento na frente 

de todos, por um golpe de punhal. Amargurada da vida decide viver alimentando o ódio pelo 

assassino de seu noivo, e no momento do sepultamento faz um pacto de vingança com seu 

irmão ainda bem pequeno. Em sua fazenda recebe uma inesperada visita de um missionário 

que pedia abrigo por sua longa jornada,  católica fervorosa o rechaça do local. Porém  algum 

tempo depois seu irmão sofre um grave acidente quando cuidava dos bois da fazenda, ficando 

a beira da morte. Um visitante que estava no local indica como solução para esta situação os 

médicos missionários da localidade, estes que são chamados e chegam de carro rapidamente 

para atender o paciente, levando-o prontamente ao hospital. O rapaz depois de uma 

intervenção cirúrgica fica internado por algum tempo, recebendo a visita da irmã 

rotineiramente. Nas dependências do hospital ambos ouvem as constantes mensagens bíblicas 

que são pregadas rotineiramente. A sua protagonista recebe de presente do missionário uma 

bíblia algo que não possuía até então. 

O ponto ápice do filme é o momento em que a protagonista ao ler a bíblia, é tocada 

fortemente em seu espírito e corre a procura do missionário em sua residência para relatar a 

experiência, ao chegar em casa não o encontra, e segue para a igreja onde o mesmo estava 

realizando o culto. Ao chegar à igreja para sua grande surpresa encontra o assassino de seu 

marido, em um momento de luta interior volta para casa e conta ao irmão que havia jurado a 

vingança, este pega o mesmo punhal utilizado no assassinato do noivo de sua irmã e corre a 

igreja. Ao chegar à igreja a sua irmã não o deixa entra e o impede da vingança, o rapaz então  

foge raivoso até parar na beira do rio, onde é alcançado pela irmã que toma o punhal e o jogo 

no rio. Neste trecho o narrador enfoca que “a vingança estava morta”.  O retorno da cena é o  

batismo de Isabel a frente de toda congregação, seguindo de volta ao seu lugar ela encara a 

maior prova de sua conversão, quando encontra o assassino de seu noivo também convertido 

na igreja e o cumprimenta com aperto de mãos selando o perdão, mostrando assim a redenção 

dos dois, o assassino pelo pedido de perdão e a moça pela oportunidade de perdoar. Por final 

o filme encerra-se com a mensagem bíblica “se alguém está em Cristo nova criatura é”. 

 Analisando os aspectos técnicos Orlando Senna atribui a história uma “arquitetura 

ingênua”, mesmo quando ousadamente demonstra a não penalização do assassino em 

detrimento de seu convertimento e alcance de respeito na comunidade presbiteriana. O perdão 

como elemento religioso desenvolvido na protagonista para ele legou ao assassino a 
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impunidade. Entretanto o autor adverte que a importância do gilme não esta na sua “ 

dramaturgia singela amadora” que mais se aproximava de práticas cinematográficas do 

cinema mudo que a linguagem audiovisual da época com o nascimento do cinema mudo, mas 

indica como valor do filme a contribuição para antropologia cultural, na fixação de um 

momento importante para as Lavras Diamantina, e por este motivo parabeniza os 

realizadores.
477

Entendemos que a preocupação da Missão na produção do filme não se 

organizava na sua qualidade e inovação na produção técnica, mas no seu objetivo primeiro de 

evangelizar através deste recurso que se apresentava como mais aos métodos desta área. 

Assim utilizar a história e experiência de Ponte Nova inserindo nela um cunho de remição ao 

protagonista contribuiria ao seu objetivo, a também recuperava traços marcantes da  história 

da obra missionária em uma de suas mais importantes estações e trabalhos.  

 Posto a analise técnica voltemos aos aspectos do filme que nos remete as instituições, 

e a sua relação com o povo e a evangelização. O inicio do chamado segundo ato se encarrega 

de recuperar traços do inicio dos trabalhos missionários na região, algumas falas narrativas 

são bem emblemáticas e possivelmente marcaram os missionários a ponto de serem 

reproduzidas no filme. Uma destas frases “onde quer que o missionário iria o sertão lhe dava 

uma face hostil” esta frase refere-se as condições climáticas com forte sol e calor, o relevo e a 

vegetação que impunham desgastante deslocamentos e poucos locais de abrigo, explicada 

pela seguinte frase “nem mesmo as arvores dão sua sombra a um protestante”. 

 A representação inicial que a população tinha dos missionários reproduzidas no filme 

era que os missionários eram temidos, a população era ensinadas a pensar assim, que os 

protestantes tinham raiva da “virgem abençoada”, que eles tinham feito aliança com o diabo e 

tinham “pés de pato”, que eles protestavam até com o próprio Deus, difundiam que o 

protestantismo foi criado por um padre que queria casar. Estas frases e pensamentos foram 

recuperados de relatos dos pioneiros a trabalhar nestas terras,  são os jargões populares 

espalhados aos quatro ventos na luta pelo campo religioso, afim de descredibilizar os 

reformados. Sobre isso relembramos o depoimento Jairo Hayne em que nos informa  que na 

época de seu avo os protestantes “possuíam o livro do diabo” com a capa preta. No filme 

mostram o missionário desenvolvendo os trabalho nas fazendas com inicio difícil e ao passar 

do tempo aumentando o número de ouvintes, na cidade prega na feira e nas casas, em alguns 

casos as crianças a frente da casa são enviadas para jogar pedras e fazer barulho a impedir a 
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pregação. Como mensagem estratégica e central para converter os católicos ao protestantismo 

usavam a máxima de que “não vinham derrubar o que já existia, mas para proclamar a antiga 

mensagem de Cristo, na sua força original e na sua singular clareza”
478

. Este trecho remontam 

as motivações do inicio da obra missionária que justificava sua atuação no Brasil por ter a 

Igreja Católica se desvirtuado da essência da mensagem de Cristo.  

Quando remontam a obra educacional apontava para sua motivação a consciência que 

não permitia que ensinasse a bíblia para os analfabetos, investindo recursos próprio para 

contratação de professores. Mostra o IPN e sua estrutura, as salas de aula e o alunado como 

obra desenvolvida pela atuação destes “beneméritos”. Informam também a atuação na 

agricultura, com a chegada do agrônomo para “ensinar a usar o árido solo para produzir o pão 

de cada dia”, estas duas áreas de atuação são mostradas de forma bem rápida, não enfocam 

sua atuação vinculada a evangelização. 

Em meados do filme, ele nos mostra o trabalho das enfermeiras que vestidas 

caracteristicamente com um branco que a destacava no ambiente marcado pela precariedade 

nas residências e ruas. Elas visitavam as casas, e vilas para “confortar” os pobres e cuidar dos 

enfermos, instruindo as mães e parteiras da localidade e fora nas regras de higiene e saúde. A 

escola de enfermagem nesta época servia a inspirar as “meninas” a vocação nesta profissão e 

no auxilio as pessoas mais necessitadas. O trabalho na área da saúde para o narrador se 

destacava pela ajuda ao semelhante em um trecho ele narra “A caridade da cruz não é dogma 

abstrato para sermões, a misericórdia divina precisa achar mãos para os corpos doentios e para 

as almas que morrem”. Assim nos revela que a atuação nestes termos tem sua motivação 

carregada pela caridade religiosa que deveria ser posta em prática no auxilio aos necessitados.  

Em temos do trabalho evangelístico o enfoque é dado ao hospital, que se foi o agente 

promotor do contato daquele moça católica com a mensagem protestante. Ao chegar ao 

hospital o mesmo missionário expulso há anos atrás, agora senta-se ao seu lado e lhe oferece 

uma bíblia, esta por gratidão ao atendimento do irmão aceita. A rotina do culto diário, o 

ambiente “terno e bom” que reproduzia a paz com hinos e palavras de conforto, mesmo com a 

“paciência das enfermeiras com os pacientes impacientes”
479

. Neste aspecto embora não tenha 

acesso ao um estudo sociológico ou psicológico, convém aventar a possibilidade do estado 

emocional e espiritual das pessoas no momento de dor e perda no hospital e como o ambiente 
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poderia influir na sua conveniência com a mensagem e seu quebrantamento no caminho da 

conversão. Importante lembrar que a Igreja ficava uns metros a frente do hospital. Desta 

forma o hospital como local em que as condições pessoais poderiam influir decisivamente no 

processo de conversão. Por fim o seu processo de conversão se desenvolveu a partir de sua 

leitura pessoal e individual da bíblia, esta que lhe convenceu ao perdão. O filme finaliza com 

a mensagem a frase bíblica “Assim que se alguém esta em cristo nova criatura é”
480

. Não 

geral a obra não nega a vinculação das ações aos interesses evangelísticos, contudo não 

explicitam que era parte de uma estratégia, apontando apenas ao lado social e humanitário. 

 

3.7 Escola de Enfermagem do Grace Memorial Hospital  

Recuperar a trajetória da Escola de Enfermagem do Grace Memorial Hospital 

contribui para o descortinamento desta História negligenciada pela historiografia oficial. 

Neste caso, além de desvenda-la para historiografia, contribui para compreender suas 

relações, pontuando sua originalidade, dada sua fundação e organização ter sido pensada e 

implantada, por uma missão religiosa, com objetivos múltiplo de atuação na da saúde, religião 

e  sociedade. A proposta de investigação deste trabalho não é um estudo a fundo da EEGMH, 

apenas busca pontuar brevemente sua organização e sua vinculação ao trabalho da Missão em 

Ponte Nova, deixando possibilidades futuras de pesquisas aos interessados.  

Não pretendo fazer uma longa digressão a História da enfermagem no Brasil, mas 

apenas apontar questões essenciais ao entendimento da escola de enfermagem em Ponte 

Nova. A produção historiográfica acerca do tema tem discutido as motivações que estiveram 

no cerne de sua origem “moderna” no Brasil. A Historia da enfermagem assim como a 

medicina na passagem do século XIX para o XX, se localizar no momento de 

profissionalização destas atividades, sua trajetória nos ajuda a compreender a  forma com a 

qual a saúde era tratada, identificando os atores e sua vinculação ideológica com os projetos 

de sociedades pensados para o período, incidindo na forma de tratar a saúde no país.   

Enquanto as teses clássicas apontam as enfermagens como necessidade ligadas as 

grandes epidemias e a busca por trabalhadores especializados em combatê-las do inicio do 

século XX. Outras teses questionam essa explicação, apontando para falta de sustentação 

histórica, colocando em cheque a explicação das doenças como catalisadora da profissão no 
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país, informado que as doenças infectocontagiosas no Brasil estão presentes desde o século 

XVI, e que essas moléstias estavam praticamente erradicadas quando se criou o Departamento 

Nacional de Saúde Publica em 1922. Seu segundo questionamento incide na questão 

econômica, a situação pública não apresentava empecilho real as relações econômicas do 

Brasil, haja vista que a falta de saneamento apresentava oportunidades de investimentos do 

capital estrangeiro, como na reforma urbana do Rio de Janeiro, no inicio do século passado 

por Pereira Passos e Oswaldo Cruz.
481

 Por esta  revisão a razão da enfermagem se concentra 

em outras motivações. 

Os registros históricos da Escola de Enfermeira do DNSP, hoje denominada 

de Escola de Enfermagem Anna Nery, reforçam a interpretação de que a 

enfermagem brasileira não priorizou a saúde pública, ao contrário do que as 

versões históricas predominantes nos fizeram crer. Os seus primeiros 

programas confirmam que a formação das enfermeiras, desde a sua origem, 

esteve centrada no espaço hospitalar e no estudo sistemático de doenças. As 

enfermeiras não eram, portanto, preparadas para atuarem no campo da saúde 

pública, na atenção primária e na prevenção, mas, para serem coadjuvantes 

da prática médica hospitalar que privilegiava uma ação curativa.
482

 

Para esta vertente as condições de surgimento das escolas de enfermagem como agente 

de saúde, não foram às epidemias, mas as condições de vida “paupérrimas” da população 

urbana e rural, acentuada pela crise na economia cafeeira e a primeira guerra mundial. 

Questão que levou a questionamento da postura do Estado e sua não intervenção na área 

social, em uma sociedade com processo de urbanização acelerado, péssimas condições de 

trabalho e baixos salários. Esses fatores somados a doenças e as condições de vida em geral, 

levou a reinvenções dos trabalhadores, e o Estado brasileiro como mediador de “classes”, se 

coloca em quanto provedor de serviços de saúde e educação entre outros, para atenuar e 

desviar os conflitos gerados pelas condições de organização produtiva da sociedade
483

 

 Os serviços oferecidos de saúde pública pelo Estado deveria se fundamentar 

cientificamente, tendo a educação sanitária como instrumento ideal para práticas médicas. O 

modelo proposto por Carlos Chagas na primeira reforma sanitária entre 1920 e 1926, 

“proclamava a necessidade de unidades de saúde locais e permanentes, com a formação de 
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uma equipe de profissionais que atuassem de forma sistemática junto à população” 
484

. Neste 

projeto a enfermeira-visitadora, enquanto educadora sanitária seria essencial para a efetivação 

deste plano
485

.  

Este trabalho corrobora com ambas as teses, tendo em vista que engessar uma análise 

por um ou outro pensamento apenas pode ser prejudicial à compreensão histórica. A 

sociedade brasileira se preocupava com sua imagem e com as condições de vida das 

populações urbanas poderiam influenciar negativamente, no país que queria se construir 

enquanto civilizado. As doenças provocadas pelas más condições de vida prejudicavam a 

força de trabalho e por sua vez geravam tensões sociais, que deveriam ser evitadas. No geral, 

o trabalho médico precisava de auxilio devido às condições médicas e sanitárias das cidades 

brasileira tanto urbana quanto rural, os relatórios médicos bem como periódicos alarmavam 

para essas  circunstâncias. Sendo assim as enfermeiras como força de trabalho especializado 

contribuiria para o processo de ajustamento da saúde na sociedade.  

A enfermagem se constituiu um braço auxiliar no projeto sanitarista da segunda 

década do século XX, que buscava um tratamento da saúde de maneira racional, 

principalmente sob a influência norte americana, tendo como principal organizadora e 

promotora a Fundação Rockefeler, que desempenhou papel decisivo na implantação da 

enfermagem moderna no Brasil. O inicio da organização sistemática da enfermagem 

brasileira, esta vinculada a criação de um serviço de enfermeiras no Departamento Nacional 

de Saúde Publica (DNSP), e consequentemente a Escola de Enfermagem criada em 1923, 

recebendo o nome de escola Anna Nery
486

, em memória da Freira que se dedicou ao cuidado 

dos doentes na guerra do Paraguai.  

As escolas de enfermagem construídas nos Estados Unidos se inspiraram no modelo 

Europeu, basicamente se orientava pelo  sistema inglês proposto por Florence Nightingale, 

conhecido como modelo cientifico, moderno ou anglo americano. Este modelo buscava a 
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construção de um tipo ideal de enfermeira
487

, que refletisse uma boa imagem, posto que 

anteriormente as enfermeiras possuíam “má reputação”,  de forma que a nova imagem a ser 

construída deveria levar em conta a postura no hospital e na sociedade, que incidia 

diretamente na confiabilidade da profissão que estava em processo de consolidação.  

As Escolas Americanas de Enfermagem se orientavam pela filosofia da escola 

Florence, que se baseava em quatro conceitos chaves: o treinamento como ponto crucial e 

idealmente mantido pelo dinheiro público; escolas com estreita associação com hospitais, 

embora com independência financeira e administrativa; enfermeiras profissionais como 

responsáveis pelo ensino; estudantes durante o período de treinamento deveriam ter uma 

residência à disposição, com ambiente confortável e agradável, próximo ao hospital
488

. Pelo 

sistema de ensino as escolas sobreviveriam graças aos pontos essenciais como: direção da 

escola por uma enfermeira; mais ensino metódico; seleção dos candidatos do ponto de vista 

físico, moral, intelectual e aptidão profissional
489

.  

O internato era fundamental no processo de construção moral da “alma” enfermeira, 

local que servia de como observatório, e ao mesmo tempo regulador das condutas, através do 

disciplinamento diário, por  regras e controles exercidos pelas diretoras da escola. A profissão 

exigia uma espécie de vocação, se não inata à candidata, construída de forma disciplinadora. 

A escolha não era aleatória, existia uma seleção em que vários critérios eram elencados e 

exigidos, dentre eles os morais soavam mais forte. Principalmente pela imagem que era 

exigida da enfermeira formada, em momento que a profissão deveria se solidificar.  

Ser enfermeira era uma atividade exclusiva, as candidatas deveriam possuir os 

requisitos necessários para investidura do cargo. Para serem aprovados na seleção, deveriam 

ser oriundas de “boa família”, pois a imagem e prestigio social era um fator de extrema 

importância.  Deste modo a origem social das primeiras enfermeiras em geral foi da classe 

média e alta, ademais a exigência de diploma da Escola Normal restringia o acesso das 

demais camadas sociais. Em meio aos requisitos que limitavam as aptas ao serviço, surgiram 

inicialmente diversas dificuldades para atrair candidatas, pois o trabalho era realizado em 

locais insalubre com contato com vários tipos de doença. 
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 A enfermagem moderna tinha como missão o dever de servir a todos, sem distinção, 

em um trabalho de caráter missionário. As enfermeiras que primeiro chegaram ao país, 

conheciam o Brasil por relatórios, e a imagem formada era de um lugar “atrasado” na 

escalada civilizacional do progresso, e elas com seu trabalho deveria atuar como vetor da 

civilização como seu agente, transmitindo o saber necessário, incorporando nas escolas de 

enfermagem esse pensamento para as futuras enfermeiras brasileiras atuar nessas bases. 

Ambientada nesse contexto que a enfermagem se desenvolveu no país.  

A historiografia baiana registra a primeira escola de enfermagem apenas em 1946, 

com a criação da Escola de Enfermagem da Universidade da Bahia (EEUB), sua criação esta 

vinculada ao término da construção do Hospital das Clínicas, exigindo pessoas qualificadas 

para o trabalho não só nele, mas nos hospitais que se expandiam em todo país que vivia no 

momento de crescente industrialização e movimentação de diversos setores da sociedade. 

Para construção da reconhecida oficialmente  como primeira escola de enfermagem da Bahia, 

o Reitor da Universidade Edgar Santos visitou a USP, com objetivo de  trazer uma pessoa 

qualificada para  a dirigir a escola, esta necessitaria de uma enfermeira de “alto padrão”,  

obedecendo a tradição de enfermagem anglo americana, convidou a enfermeira  Haydée 

Guanaes Dourado
490

.  

A composição do corpo de alunas, também seguia critério de seleção elitista, a 

perceber os locais de divulgação da escola, feita nas organizações de jovens, nos salões em 

locais que as famílias influentes da sociedade conviviam. A própria diretora pessoalmente se 

deslocava para fazer a divulgação. Esse contado ampliava o conhecimento acerca da 

enfermagem, entretanto teve que conviver com a barreira cultural de limitação do trabalho 

feminino. Ademais as aulas de enfermagem eram rigorosas, com os horários, tanto diurno 

quanto noturno, finais de semana e feriado, criando resistência por parte dos pais, além de 

enfrentar a preferência de carreiras com maior prestigio social, se destacando o magistério. 

Assim a enfermagem se apresentava como mais uma opção de trabalho.  

Seguindo as orientações do sistema Nighteliano, criaram residências para estudantes, 

para facilitar o ingresso de alunas do interior, disponibilizava transporte para aulas práticas. O 
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currículo possuíam diversas disciplinas da área, estimando em torno de 5.000 horas 

distribuídas em quatro anos. Somava às disciplinas extracurriculares as aulas de inglês, e 

frequência a concertos. A primeira turma formada foi solenemente anunciada em noticia do  

jornal A tarde
491

, contava com pessoas ilustres do cenário político e social daquele sociedade, 

como governador Otávio Mangabeira, Ministro da Educação Pedro Calmon e prefeito 

Wanderley Pinho.  

Diante da breve e necessária contextualização histórica da enfermagem no Brasil e na 

Bahia, apresentamos a Escola de Enfermagem do Grace Memorial Hospital, escola 

considerada pelos seus fundadores como primeira da Bahia, entretanto desconhecida pela 

historiografia oficial e pelos órgãos de enfermagem. Esse desconhecimento pode se entendido 

como falta de informação ou pela legitimidade pensada para a escola criada pela universidade, 

legando a EEGMH a condição de subalternidade. Minha intenção neste caso não é advogar 

para Ponte Nova o pioneirismo do ensino, ou sua vanguarda, mas trazer ao conhecimento da 

historiografia e coloca-la como objeto de estudo de futuros estudos, como parte a História da 

saúde que tem muito por contribuir principalmente por sua vinculação religiosa e por atender 

a uma demanda considerável do interior do Estado.   

A criação da EEGMH obedece a uma lógica própria, diferente da capital ou das razões 

econômicas, foi originada pelas necessidades médicas da localidade, além do projeto de 

enfermeiras enquanto agentes da saúde, pensada para o local que foi criada. A escola de 

Enfermagem como necessidade de auxilio ao trabalho médico desenvolvido no GMH foi de 

grande importância para a continuidade do trabalho e sua qualidade. A recuperação de alguns 

aspectos da escola de enfermagem nos é possível graças aos documentos da Missão, alguns 

documentos da Escola e principalmente aos escritos e depoimentos de algumas ex-alunas, e 

diretora.  

Enquanto a capital federal vivenciou a dianteira dos serviços de enfermagem, com um 

incentivo do Estado pela vinda da missão norte americana de enfermagem, em Ponte Nova foi 

desencadeada pela necessidade e mantidas pela missão religiosa, ocorrendo primeiro que na 

capital do Estado.  As pessoas relacionadas a escola creditam ser a primeira escola de 

Enfermagem da Bahia, e a terceira do país
492

.  Sobre a sua fundação existe certo impasse, 
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alguns trabalhos datam 1926 a abertura, e outros apoiados nas Atas datam 1931
493

. Esse 

desacerto pode ser facilmente compreendido, pois antes mesmo da construção do GMH, 

algumas alunas do IPN foram treinadas para ajudar no tratamento dos doentes e auxiliar o Dr. 

Wood e a enfermeira chefe. Em 1926, sobrecarregado o Dr. Wood, já solicitava a vinda de 

uma enfermeira com esta incumbência, de criar um curso de enfermagem para atender as 

demandas de Ponte Nova. Janet Graham aponta para a formação da primeira aluna em 1928, 

esta que deve ter sido formada emergencialmente, antes da estruturação oficial, sendo assim 

visto por alguns como o inicio da escola. Entretanto as Atas registram o inicio de suas ações 

oficiais no mês de abril de 1931, sob a orientação da enfermeira missionária Lídya 

Hepperle
494

.  

Em 1933 a enfermeira Ella M. Dahmes esposa do Dr. Wood fez um intercâmbio na 

escola de Enfermagem Anna Nery no Rio de Janeiro, sendo recebida por sua diretora Rachel 

Haddock Lobo. No período de cinco meses estreitou relacionamento na tentativa de promover 

um “elo indissolúvel” entre as duas escolas. Em sua  estadia buscou aprender diversos 

aspectos da vivencia educacional para transpor para a escola em Ponte Nova, para isso 

observou a dinâmica de aulas, os diversos departamentos, colhendo informações sobre os 

métodos, período que manteve contato com a Superintendente Geral da  Educação de 

Enfermagem no Brasil Edith Frankel a qual mostrou o projeto de Ponte Nova e teve um 

retorno positivo e apoio
495

.    

A política geral da escola de formação de enfermeira nos revela que o curso deveria 

ser organizado e equipado “quando e apenas” a necessidade exigir, e por esta razão a unidade 

médica de Ponte Nova, se adequava a seus requisitos de necessidade, e  também reunia os 

requisitos gerais para sua construção. A escola deveria se orientar pelos seguintes objetivos:  

1. Instruir e desenvolver enfermeiros brasileiros para ajudar no cuidado dos 

doentes em casa, clínica e hospital. 2. Para ajudá-los a serem exemplos de 

vida saudável. 3. Para prepará-los para levar a cabo as ordens do médico 

eficiente e inteligente nas estações externas estabelecida pela clínica 

ambulatorial 4. Para enfatizar pré-natal e maternidades. 5. Para prepará-los 

para ministrar o espírito do homem. Para o efeito instrução bíblica deve ser 

incluído no curso e serviços devocionais regulares mantidos.
496
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O curso de enfermagem tinha por objetivo formar enfermeiras disseminadoras do 

modelo higiênico e sanitário, sendo considerado um braço missionário de atuação, que ao 

disseminar cuidados com o corpo e saúde, também contribuiria com a propagação do 

evangelho. Sua atuação se estenderia para alem do ambiente hospitalar propagando nas casas 

e fora de Ponte Nova, caso fosse desempenhar trabalhos em outras estações. O exemplo de 

vida saudável estava ligado aos ensinamentos sanitários e de higiene como também na dieta 

alimentar e realização de exercícios. O cuidado com a gravidez e com os recém-nascidos eram 

importantes para o trabalho desempenhado pelas enfermeiras, pois o índice de morte era 

considerado alto para região, e a forma com que as mães cuidavam dos seus filhos 

influenciava muito nos óbitos. A prática da enfermagem também estava ligada aos objetivos 

evangelísticos, sendo necessária sua preparação para “ministrar o espírito do homem” levando 

aos seus pacientes e familiares o evangelho, para isso possuíam em seu curso instrução bíblica 

e em seu cotidiano os serviços devocionais eram constantes, na escola e depois no hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 18 Quarto Particular – Pacientes sendo atendidos pelas Enfermeiras 

Fonte: Foto arquivo de moradores.  

 

 Esta fotografia mostra de forma ideal a descrição feita por Belamy Almeida em seu 

livro, que indica o quarto com as camas, o pequeno armário do lado com espaço para os 

pertences e um jarro de flor. O atendimento nas enfermarias deveria ser regado à disciplina e 

zelo no cuidado dos doentes, atentando-se para a missão de cuidar dos enfermos e levar a 

mensagem de fé.  
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Enfermeiras formadas em frente ao GMH carregando crianças na maioria recém-

nascidas, esta fotografia evidencia um dos trabalhos no Hospital, o parto e pós-parto eram um 

dos grandes focos da atividade médica, orientada principalmente pelas enfermeiras que 

deveriam disseminar os cuidados antes e depois do nascimento dos bebes, orientandos as 

mães em assuntos como alimentação, higiene.  

A orientação filosófica e pedagógica da EEGMH era direcionada pelo mesmo sistema 

visto na capital federal anteriormente, o modelo Nigheteliano. A Escola enfermagem, foi 

fortemente influenciado pela escola norte americana, como modelo de atuação e construção 

de seus ritos e símbolos, somados a postura profissional e ética. A EFGMH funcionava ao 

lado do GMH, o curso era exclusivo para sexo feminino, as alunas deveriam possuía a idade  

entre 18 e 25 anos, o curso deveria durava 3 anos, com período preliminar de três meses
497

,  

com aulas teóricas e práticas, a EFGMH possuía uma casa especifica para enfermeiras, 

recebiam de remuneração  os uniformes, hospedagem e serviços de lavanderia. Inicialmente 

havia planos para as alunas mais “adaptadas” e com “iniciativa” fazer uma espécie de 

extensão por oito meses no Hospital São Francisco de Assis no Rio de Janeiro, com as 

despesas pagas pela Missão. Devendo retornar pelo período mínimo de dois anos no 

interior
498

.  No princípio havia dificuldades para encontrar moças que quisessem se tornar 
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Foto 19 : Enfermeiras com  na frente do Grace Memorial Hospital   

Fonte: Foto arquivo de moradores.  
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enfermeiras, era uma novidade ao local, muitas desistiam logo no inicio do curso. Neste 

momento o IPN serviu de com o abastecimento de alunas para a escola de enfermagem, assim 

rapidamente o curso ganhou notoriedade, levando muitas garotas a se candidatar, 

possibilitando um processo rigoroso de seleção. Havia uma serie de exigências para o acesso 

ao curso com rígido processo de investigação social. Além da documentação e entrevista, uma 

crônica pessoal construída pela candidata, recomendação de três pessoas, e um rígido 

questionário de investigação social
499

.   

Segundo Belamy Almeida, a supervisão dos chefes era feitas nos mínimos detalhes, as 

exigências levadas aos mais altos graus de rigidez. As formadas usavam o uniforme com 

branco “impecável”, sapato, meia, toca branca. As alunas uma túnica de listras azuis, com 

uma peça branca e uma jardineira a frente e suspensório com em “X” atrás. Abaixo na 

fotografia pode ser observada a diferença entre as vestimentas das alunas do curso de 

enfermagem e das enfermeiras formadas sentadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos primeiros meses a aluna poderia ser dispensada ou continuar a depender do seu 

desempenho.  Havia uma forte exigência ética profissional. Seguindo o modelo já 

mencionado anteriormente, existia um tipo ideal exigido e cobrado:  
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Foto 20: Sentados: Enfermeira Assistente, Dr. Américo Chagas, Dr. Wood, Enfermeira Chefe Ella Mary 

Wood. Em Pé: Alunas Enfermeiras 

Fonte: Arquivo Presbiteriano – São Paulo. 
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Aprovação no exame de suficiência; exames médicos; cortar cabelo; 

obrigatório uso de relógio de pulso; proibido qualquer uso de adorno no 

serviço; unhas aparadas sem pintura; linguagem adequada, calma e baixa, 

horário rigoroso observância; responsável por qualquer dano no material do 

hospital no horário de serviço; tratamento respeitável para com dente, 

colegas, superiores, usando: dona, senhora, senhor, até com colegas; uso 

impecável do uniforme; uso discreto do batom; sigilo profissional; submeter-

se ao regime interno; evitar barulho silêncio era regra; capacidade de 

arrumar camas para receber a pessoa, antes e depois de operada. Tudo isso 

visando o conforto do doente. 
500

 

A enfermeira deveria ser exemplo estético de limpeza e postura, disciplinando seu 

corpo para o modelo de profissional, e para atender o ambiente idealizado de um hospital. A 

atenção no horário, no desempenho dos serviços, o tratamento pessoal baseado em uma moral 

rígida. Tinha o controle também de suas visitas, que deveriam ter horário definido,  

geralmente após as 10 depois do banho dos doentes, quando iria assistir o culto na sala de 

entrada.  

A escola contava com diversos bonecos anatômicos para ajudar no processo de 

aprendizagem, cada um deles com função especifica, e recebiam nomes dos alunos, a  boneca 

com órgãos de encaixe, era usada para exemplos práticos de injeção, lavagem e operação. 

Possuía também outra boneca com bebê para exemplos de parto.  

A formatura era um evento de solenidade impar, que encantava todos os participantes, 

a memorialista relata isso em sua obra, seu encanto e das pessoas. Sua cerimônia começava 

com um culto e depois no auditório, este todo ornamentado com toalhas e objetos com 

símbolos da profissão, a lâmpada característica da enfermagem americana também se fazia 

presente no ritual. Que contava com o juramento com um dos pontos altos. Para Belamy 

Almeida, este evento levou muitas garotas a se decidirem em fazer o curso. Pelo juramento 

podemos perceber a vinculação religiosa da profissão, a observação da construção moral com 

requisitos como honestidade, lealdade e eficiência, se afastando do que era considerado 

impróprio, socialmente. Havia uma compreensão de seu trabalho enquanto coadjuvante ao 

lado do médico: 

Solenemente, na presença de Deus e desta assembleia, prometo viver 

uma vida honesta, praticando com honestidade minha profissão. 

Obster-me-ei de tudo quanto for prejudicial ou impróprio, e não 

tomarei nem administrarei remédios nocivos. Procurarei auxiliar os 

médicos nos seus trabalhos, com eficiência e lealdade, dedicando-me 

ao bem estar de todos os doentes confiados aos meus cuidados. Farei 
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tudo que estiver ao meu alcance, para manter elevados os ideais da 

minha profissão guardando fielmente o segredo profissional, durante 

toda minha vida
501

 

A escola de enfermagem por muitos anos serviu em conexão com o hospital, em 1952 

um Médico Missionário em visita a Ponte Nova para auxiliar o “atarefado” Dr. Wood, 

registrou a situação encontrada, com a exclusividade de hospitais ainda concentrado nas 

cidades litorâneas, ainda assim, o GMH era um dos poucos que contava com enfermeiros 

especializados, estes que serviam de engrandecimento do trabalho evangélico da missão, por 

ter uma boa formação.
502

 Sua formação era reconhecida de tal forma que muitas enfermeiras 

eram solicitadas pelos hospitais de salvador, que não possuía o curso, pedidos de São Paulo, 

Minas e Goiás, também foram registrados. Entre 1926 e 1961 a EEGMH formou mais de 100 

alunas, com reconhecimento do ministério de cultura e educação.
503

 Só deixou de formar 

enfermeiras depois da regulamentação do ensino de enfermagem, que exigia um curso 

universitário que a missão não tinha condições de manter, sendo rebaixado a curso de auxiliar 

de enfermagem.  

A constituição da enfermagem como auxiliadora do trabalho médico, se construiu 

dentro da instituição hospitalar, seguindo o discurso médico se pautou nos conceitos de 

modernidade, se vinculando a ciência como legitimadora de suas “verdades”, em detrimento 

dos saberes tradicionais relegados  a marginalização. Nesta chamada modernidade  do final do 

século XIX, a produção e normatização de práticas e cuidados com o corpo se 

profissionalizou, como dispositivo de controle da população, legitimados pelos seus saberes 

científicos.  

3.8 O Trabalho Médico Missionário e o Discurso “Cientifico e Civilizador” 

Os sertanejos distantes dos serviços médicos formais por séculos, construíram a sua 

maneira de tratar as doenças  das formas mais diversas, utilizando toda sorte de mecanismos 

para manutenção da saúde e da vida.  Como já visto no interior havia poucos hospitais em 

comparação da quantidade de pessoas e tamanho do território, os que existiam, estavam 

limitados a as cidades que tinham certa dimensão política e econômica. Deixando as 

populações mais isoladas sem suporte médico oficial. Mesmo as famílias com melhores 

condições econômicas, não garantia o atendimento médico em sua moradia, haja vista a falta 
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de médicos, necessitando seu deslocamento aos grandes centros. Aos que não possuíam 

recursos deveriam ao seu modo buscar socorro, em momentos de doença. A falta de 

informações acerca do tratamento da saúde baseado nas orientações da medicina oficial, 

relacionado à higiene, hábitos sanitários e alimentares, era esperado dada a falta de contato 

com médicos e instrução nessas áreas. Como afirmou o relatório de Arthur Neiva e Belisiário 

Penna
504

 na quase totalidade da zona percorrida, por eles o médico era desconhecido. Fazendo 

com que estes habitantes vivessem a margem do que era considerado a civilização.  

Em Ponte Nova antes da chegada do Dr. Wood e de sua prática médica pautada na 

ciência e nos estudos na universidade, conta-nos a memorialista Belamy Almeida que só 

havia um médico entre Lençóis e Palmeiras. Diante desta situação a população se valia da 

“farmácia alternativa”, tendo nos quintais o cultivo de plantas para atender suas necessidades 

domésticas. Ainda assim muitos sertanejos recorriam aos serviços de “curandeiros” e 

“rezadeiras” para atender males como “mau olhado”, “espinhela caída”, “ventosidade”, 

“resguardo quebrado”, entre outros.  Também utilizavam das religiões afro-brasileiras como 

recurso para seus problemas de saúde, “terreiros de macumba era comum... para os lados de 

Utinga atraia muita gente”
505

. O tratamento das doenças por sacerdotes de religiões de afro-

brasileira é reconhecida e documentada desde os tempos coloniais, diante de suas experiências 

no trato de folhas entre outras:  

sabiam preparar tisanas, cataplasmas e ungüentos que aliviavam os males 

corriqueiros dos habitantes da colônia, eram também capazes de curar 

doenças mais graves como a tuberculose, a varíola e a lepra, usando os 

recursos da farmacopéia tradicional, participaram inclusive do combate às 

epidemias que assolaram a Bahia em meados do século XIX
506

 

Esta eficiência para Renato Silveira era pública e notória, que na prática questionava o 

monopólio de cura atribuído à igreja e a medicina oficial. Era comum no Correio do Sertão  o 

anúncio de remédios prometendo curas milagrosas, utilizando de histórias, “verídicas” de 

cura, dos mais diversos tipos de doenças. Entre as práticas de cura experimentadas por estes 

sertanejos da área estudada, se destaca a atuação de um “leigo” muito respeitado, chamado de 

João Antonio dos Reis Lessa, que atendia os doentes indicando remédios, seguindo a 

orientação do famoso livro “Chernoviz”. Antonio Lessa era conhecido por ser muito 
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organizado, possuía um caderno que anotava as datas, nomes, queixas e prazo de retorno dos 

doentes. Adquirido grande experiência ao longo dos tratamentos, eram localizados alguns 

quilômetros próximos a Ponte Nova. Recebia diversos tipos de gratificações desde animais, 

até alimentos, objetos de caça, mas raramente dinheiro. Se tornando uma pessoa bem quista 

pelas pessoas
507

.  

O local que o Dr. Wood atuou, convivia com práticas de cura tradicionais, nesta 

perspectiva seu trabalho somou-se a essas práticas, entretanto sua atuação se posicionou 

enquanto oficial em detrimento das outras.  

O médico não é apenas alguém que possui uma técnica, conhece os grandes 

tratados teóricos, observa e, portanto, detém um saber. É também uma 

autoridade, alguém que intervém: decide, executa, fiscaliza, pune. O que 

realmente caracteriza a medicina social é um duplo projeto de normalização: 

o primeiro é à entrada da medicina na esfera política, criação de instituições 

e controle da sociedade; o segundo é a exclusividade dos médicos no 

exercício da medicina
508

.  

Dr. Wood um “homem da ciência” apoiava seu trabalho nos estudos feitos dentro da 

universidade, e nas experiências de vida ao longo de sua trajetória, sua prática médica tinha 

conferida autoridade, legitimada pelo Estado com a validação de seu diploma, na defesa de 

suas teses no centro “científico”, a Faculdade Baiana de Medicina.  O que não quer dizer que 

ele rechaçasse todas as práticas costumeiras da população, mas orientava a partir do que 

entendia como ideal. Para muitos a utilização das “práticas obscuras” era algo que deveria ser 

deixado de lado, diferente da utilização do curandeirismo analisado por Gabriela Sampaio
509

 

em que a utilização desta forma de cura se realizava também pela  falta da credibilidade da 

medicina oficial frente a população, a descredibilização do curandeirismo e de algumas 

práticas tradicionais em Ponte Nova, era feita pela via da medicina implementada pelo Dr. 

Wood e seus respectivos resultados. O fator religioso, somado a sua visão racional e 

desencantada do mundo, em que as curas mágicas, não possuíam efeitos contribuía para essa 

postura frente às práticas medicinais orientadas nesses princípios.  

Ainda assim as populações interpretavam as curas do Dr. Wood a sua maneira como 

verdadeiros “milagres”, seus conhecimentos do mundo, não compreendiam racionalmente as 
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curas oriundas de seus tratamentos. Cabe-nos também ponderar, apesar de dezenas de 

milhares de atendidos anualmente, as ações médicas não solucionavam os todos os problemas, 

e naturalmente inúmeras pessoas morriam dentro do hospital
510

, poderíamos apontar para aos 

que não conseguia sua cura, tentar outros meios de solução recorrendo suas práticas antigas, 

quer seja religiosa ou tratamentos outros. O Jarê a experiência religiosa tratada antes, nas 

áreas rurais segundo Ronaldo Sena possuía como característica essencial sua atuação na área 

de cura, embora em Ponte Nova fosse impedido pela “maré presbiteriana”
511

.  

Enquanto nas capitais do século XIX, o Estado estaria a serviço da medicina oficial, 

reprimindo os charlatões, em Ponte Nova, não havia essa repreensão do Estado, a “vitória” de 

seu discurso médico sobre os outros se daria em termos utilitaristas em resultados. A 

convivência com os sertanejos e sua forma de tratar a doença, exigiu do Dr. Wood uma 

adaptação da medicina e sua forma de se comunicar, a realidade dos pacientes por ele 

atendidos. As doenças atingiam pessoas de todas as idades, e agravavam-se pela falta de 

informação, segundo Janet Graham as  “superstições , a ignorância das leis mais simples de 

higiene” e os “tratamentos” sugeridos por curandeiros ou outros, levavam a doença a seus 

estágios mais críticos. Janet reconhecia nas práticas costumeiras da população efeitos 

positivos “certos chás e banho com folhagem surtiam algum efeito”, entretanto criticava 

atitudes que não contribuíam com a melhora da saúde dos doentes, “cruéis raspagens e 

queimaduras a brasa viva, jejuns prolongados ou remédios cáusticos, uso de esterco animal, 

barro argila, borra de café, etc. sobre ferimentos” só faziam aumentavam os ferimentos
512

. Ela 

cita em seu relatório o caso de um menino que subiu no moinho de cana e caiu, de forma que 

seu crânio foi esmagado, para estancar o sangramento o pai encheu a ferida de terra e folhas, 

pensando na morte inevitável e sem vela, colocou uma brasa nas mãos do menino para 

iluminar ao “caminho eterno”. Horas depois conseguiu chegar ao hospital, deixando a árdua 

tarefa de retirar a sujeira da cabeça e cuidar dos curativos da mão queimada
513

. 

Janet Graham nos relata em seu artigo, baseado em cartas e relatórios médicos escritos 

no início dos trabalhos, diversos casos de tratamento do sertanejo e as doenças. Ela revela que 

muitos acreditavam  “nos poderes mágicos do médico estrangeiro, mandavam lençóis, toalhas 
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e peças de roupas de doentes, para que ele mandasse a receita, mas os portadores não sabiam 

descrever quaisquer sintomas”. Percebemos a imagem que muitos construíram do trabalho 

médico do Dr. Wood, relacionando a ele poderes de desvendamento de doenças apenas com 

peças de roupas. Janet Graham cita ainda alguns casos para ilustrar essa afirmação, como o 

fato de um rapaz que foi pedir remédio para o pai, quando questionado pelo médico sobre os 

sintomas da doença o menino não soube responder, mas exclamou que estava vestindo a 

camisa do pai,  confiando que o Dr. poderia identificar a doença. Belamy Almeida também 

nos informa alguns casos, um deles idêntico ao do rapaz acima, em que o homem trouxe a 

roupa da mulher para o médico analisar já que a mesma estava bastante enferma e não poderia 

ir ao hospital
514

,  neste caso tomou uma repreensão do médico pelo estado de sujeira que 

estava a roupa, e logo foi orientado ao que fazer na situação de saúde da sua companheira. 

Um caso emblemático retratado por Janet Graham que demonstrava uma ação de gratidão de 

uma pessoa atendida com um resultado positivo: 

uma velha veio guiada por uma menina, veio a pé de lugar a lugar 

mendigando, a mais de um mês pelo caminho ate chegar ao Dr. Wood, 

encaminhada o médico explicou ser necessário cirurgia. Em poucos dias 

após a remoção das cataratas, ela estava boa, capaz de voltar sozinha em 

gratidão, quis doar a criança para trabalhar no hospital
515

.  

Por algum tempo prevalecia resistências, oriundas da esfera religiosa, que pode ser  

percebida no relato de uma a mulher que ficou inválida por doze anos, e foi contra a vontade 

da família,  ser atendida no  “hospital protestante”. Seu quadro era anêmico, e por sua 

fraqueza levou semanas para se restabelecer suficientemente para anestesia e a operação, 

como resultado voltou a andar e mudou a concepção do médico, e “só tinha louvores a Deus e 

a Dr. Wood”
516

.  

A falta de informações básicas em relação à saúde, nas populações por vezes 

dimensionava a doença, e causava estranhamento em certos tratamentos pelos médicos, como 

relata Belmmy Almeida, o caso que uma pessoa com doença no pé tomou vacina no braço e 

seringa voltada pra cima, afirmando ser este motivo de não ficar curada. Entre tantas relações 

com a medicina do Grace Memorial e a população e seus “choques” de entendimento, o DR. 

Wood por longos anos era chamado de “Dr. Pílula”, devido o fato de preparar ele mesmo as 

doses dos remédios, dada a confusão entre as quantidades da “colher de chá ou de 
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sobremesa”, além do imaginário que “se um pouco do remédio foi bom, mais seria melhor” 

gerando muitas vezes resultados graves
517

.  

A falta de informação não era apenas no que se refere às doenças clássicas que 

assolavam a região como verminose, úlceras e tumores, tracoma, disenteria, febre amarela e 

bubônica, turbeculose, malaria, leshimaniose, entre outras, mas na dieta alimentar do 

sertanejo e principalmente das crianças, que eram agravadas com a situação da higiene 

pessoal e sanitária. Diante dessas experiências o DR. Wood sugeriu o curso simples de 

medicina preventiva aos seminários para os futuros ministros, para que eles pudessem estar 

preparados para enfrentar os problemas de saúde das zonas rurais, contribuindo com a 

disseminação destes hábitos considerados saudáveis.  

A dieta alimentar era um dos focos de preocupação, relembrando mais uma vez o 

relatório de Penna e Neiva a alimentação da maioria da população era insuficiente e má
518

. 

Segundo Graham a situação das crianças eram piores, chegando a índices de mortalidade de 

50%
519

, este alto índice tinha também como fator contributivo a forma de criação das 

crianças, muitas eram soltas no chão de terra batida ainda com meses de vida, bebendo água 

de arroz e mandioca com água de cacimba e do rio sem nenhum tratamento, em vez de leite. 

Era comum as mães darem alimentos sólidos como linguiça ou até mesmo ossos, em vez de 

frutas.  A utilização de parteiras mesmo com hospital na localidade era permanente, para Janet 

Graham, “rudes” e quando não conseguiam o êxito, levavam ao Hospital, às vezes tarde 

demais.  

A medicina tinha caráter curativo, mais principalmente informativo, no sentido de 

promover hábitos no caminho de uma sociedade “civilizada e moderna”, neste sentido essas 

instituições se apresentam como detentoras do saber especializado capaz de guiar as pessoas 

ao um modo de viver longe de doenças. Com o passar do tempo a ação do hospital e da 

enfermagem no ensino de novos hábitos, foi percebido uma mudança nas práticas 

relacionadas à higiene, como nos informa a ex-diretora da escola de Enfermagem, tarefa que 

exigia extrema, paciência, ensinar higiene, puericultura e alimentação correta. A água fervida 

e uso de filtros e pote tornou-se mais frequentes, gerando uma aceitação das “novas ideias”. 
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No geral os pacientes que eram atendidos ao regressar a sua residência em outras, localidades, 

cidades disseminavam também o que foi aprendido no período de estadia no hospital e no 

contato com as novas praticas passadas em Ponte Nova. Desta forma o GMH tinha caráter 

normativo com autoridade respaldada na medicina legal para impor suas concepções, e novos 

valores, buscando a sua forma socializar a medicina, ditando novas formas de 

comportamento. Neste caso a legitimação destas atitudes era respaldada nos resultados 

médicos, com curas milagrosas, respaldando e credibilizando as exigências de uma nova 

relação no campo da saúde de uma forma geral. O que gerava dia após dia o reconhecimento 

dos moradores do sertão das atividades médica em Ponte Nova, sob o nome do Dr. Wood e 

Grace Memorial Hospital.  

A ação missionária na área médica em Ponte Nova pode ter sido mais uma forma de 

cura vivenciada pelos sertanejos, pelo seu aparato e resultados diretos na saúde, sua 

credibilidade teria sido alta. Entretanto é salientar pensar que  

nem sempre era por falta de médico que as pessoas recorriam a medicina 

doméstica, aos serviços  de um curandeiro ou aos conselhos do farmacêutico 

local. A recorrência a diferentes práticas de cura não representava um 

fenômeno construído para preencher os vazios deixados pela medicina 

acadêmica ou mesmo em oposição a esta. Na verdade, essas praticas 

representavam um conjunto de saberes criados pela experiência e 

preservados pela tradição, muito anterior aos conhecimentos da medicina 

acadêmica. Era comum que as pessoas de diversos extratos sociais 

recorressem a farmacopedia domestica (chás, xaropes caseiros, cataplasmas, 

etc.), buscassem auxilio das forças sobrenaturais, dos farmacêuticos e dos 

médicos, quando havia um disponível na cidade. 
520

 

Deste modo, é importante pensar, que os serviços médicos eram requisitados, e 

confiados pelos pacientes que vinham de longe e difundiam a fama do GMH na pessoa do 

DR. Wood, entretanto podemos pensar a sua dinâmica de vida em relação aos ensinamentos 

de saúde. Como Elias eles forneceram um padrão novo a ser seguido, que deveria suplantar as 

praticas anteriores, seria as praticas civilizadas. O que não quer dizer que fora, seguidas, mas 

foram lida e vividas a suas maneiras de acordo com as suas experiências e condições de vida. 

Em Ponte Nova poderia haver certa vigilância ou auxílio, nas outras cidades e povoados 

ficava mais difícil, tem a questão econômica também.  

No ano de 1928, o Correio do Sertão em sua edição de numero 528, traça um paralelo 

das condições sanitárias da região e localiza o trabalho feito em Ponte Nova, apresentando o 
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contraste existente, apontando para o alento que vinha do trabalho de um estrangeiro. Na 

matéria de capa o autor demonstra certa angústia diante das condições que só deixava uma 

única saída ao sertanejo “apelar para emigração”, já que seus trabalhos profícuos eram 

minados pelas múltiplas endemias.  Para dar base a sua crítica relembra a frase do Dr. Miguel 

Pereira na qual informa que “o Brasil é um vasto hospital”, enxergando a materialização da 

frase no interior, que vivia essa “cruel e vergonhosa” realidade. Entretanto aponta para poucos 

“abrigos” para os “sertanejos desprotegidos”, como o do arraial de Ponte Nova, que era 

abastecido pelos serviços “benéficos” do Dr. Wood.  

Tem ainda ali, o sertanejo, á sua disposição, por preços os mais cômodos que 

se pode imaginar, um ótimo Hospital, o “Grace Memorial Hospital”, 

modernamente instalado e sabiamente dirigido pelo hábil e benemérito 

médico operador, o ídolo sertanejo, o Dr. Walter Welcome Wood, 

secundado pelo espírito jovial e simpático do seu colega o Dr J. B, Downing 

(...)  Ponte Nova é, pois, uma redenção para o sertanejo que, divorciado da 

civilização e sem livre acesso a Capital, procura, ali curar-se dos seus males 

físicos e intelectuais. Ali se esta realizando na integra  a maxiama Juvenal 

“Mens sara in corpore sano”. 
521

  

Tamanha importância e préstimos dos serviços encarnado no DR. Wood, somadas a 

outras obras, relegaram um prestígio ao médico norte americano, o jornal chega a indicar uma 

nova nomenclatura para Ponte Nova, que deveria se chamar: Woodonopolis. O periódico 

exaustivamente legava adjetivos qualifica o Dr. Wood, como hábil, benemérito, operador, e 

ídolo, o sentimento de gratidão é também sentido ao descrever o seu auxiliar o Dr. J. B. 

Downing como possuidor de um espírito jovial e simpático.  

Para uma memorialista que estudou em Ponte Nova, a neutralidade era uma tônica do 

trabalho, a vinculação política ou confissão religiosa não causava distinção no atendimento, e 

em até brigas políticas dos coronéis Ponte Nova era respeitada:  

Nas brigas de Horácio de Matos e os seus contrários, quando um jagunço ou 

um soldado conseguia ser hospitalizado, estava na Cidade de Refúgio. 

Mesmo havendo lá enfermos inimigos, lá eram amigos. (...), se alguém 

corrido pisasse nos terrenos da fazenda ou do hospital, estava salvo.
522

 

Belamy nos revela que essas lutas que inquietavam a Chapada entre os mandiocas e 

mosquitos
523

, sempre recorriam o doutor para socorrer os feridos. Algumas vezes na fóbica ou 

a cavalo, percorria  alguma cidade ou fazenda. “Combatentes ao ouvirem o animal saiam das 
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tocaias na beira da estrada, já com arma apontada. Recuavam e com respeito: Voltem ! É o 

Dr. Wood”, esse respeito pode ser entendido pela frase “seu bisturi, seu tensiômetro, sua 

seringa não tinha partido. Servia quem precisava.”
524

 O status adquirido pelo Dr. Wood 

também era mencionado nas Atas  “quinze anos de serviço, juntamente com o excelente 

trabalho do Dr. Madeira foi quebrada oposição  entre as pessoas de fora.
525

  

Nos anos que  houve dificuldades financeiras, com minguar dos garimpos diminuiu o 

numero de pacientes pagantes, embota o total de atendidos aumentasse.  Houve grande seca 

nos anos 30; os alimentos escasseavam, doenças miséria aumentavam, recursos findavam. 

Mesmo assim as pessoas desta obra médica não pararam, o Governo Federal havia construído 

vários hospitais no interior da Bahia nos últimos anos, mas a maior parte não funcionava por 

falta de pessoal, de forma que o Grace Memorial Hospital continuava a servir esta vasta área.  

A obra médica liderada pelo Dr. Wood possuidora de prestigio na MCB, ao longo do 

desenvolvimento montou uma estrutura rara ao interior do Estado, “o hospital estava 

oficialmente registrado na Secretaria Estadual de Saúde e tinha a única farmácia registrada 

num raio de 130 quilômetros”
526

. Ao longo dos anos e a melhoria dos transportes o número de 

pacientes tendeu a subir, levando mais tarde a Missão adquirir um pequeno avião, o “Arauto 

do Evangelho”, ampliando as possibilidades de assistência médica na vasta região. Adquiriu 

tal importância que em 1935 atendeu dezenas de milhares de pessoas, passando a atingir 

quantitativamente mais pessoas que a escola.  

A Missão médica desempenhada no Brasil abrigou em si diversas funções, desde a 

realização do sentimento humanitário, a evangelização razão pela qual a missão religiosa 

existia. Em relatório da Conferência da Obra Missionária no Brasil na década de 1960 são  

descritas as contribuições do trabalho médico existente da Missão. Pelo relatório os trabalhos 

nos hospitais serviam de para o testemunho cristão direto e pessoal; ajudava na preparação e 

treinamento de médicos e enfermeiros “crente” fator importante para a área que atuavam; 

serviam por proporcionar serviços em ambientes desprovidos destes recursos por descuidado 

do governo; oportunizava os médicos preparando-os para o trabalho no interior; as escolas de 

enfermagem serviam de grande ajuda na formação de pessoas tecnicamente preparadas para 
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atuar no país; e por fim serviria de ótimo exemplo do serviço cristão
527

.  O relatório apontava 

como deficiências a serem reparadas, a falta de maiores e melhores recursos, o alto valor de 

manutenção deste trabalho e a falta de pessoal dedicado para essa atuação. Indica como 

possibilidade o fortalecimento dos hospitais, a ponto de possuírem diversos departamentos 

que na pratica desenvolveriam diversos conhecimentos. Desta forma se tornariam centros de 

onde sairiam mais médicos para lugares menores servindo o maior numero de comunidades 

necessitadas, assim seria fonte de inspiração missionária para médicos novos
528

.  

3.9 “O Banho de Civilização” 

 “O banho de civilização” é utilizado enquanto metáfora interpretativa para explicar a 

ação missionária presbiteriana em Ponte Nova com base  no trabalho feito pelos missionários, 

na  escola, hospital,  escola de enfermagem e na agricultura. Estas agências eram responsáveis 

por articular a evangelização e a disseminação de práticas sociais consideradas civilizadas, 

organizando seu trabalho a partir da concepção de auxilio, pois os missionários acreditavam 

que seus ensinamentos mudariam para melhor as práticas da população nas áreas da saúde, 

dieta alimentar, higiene entre outras. Por considerar boa parte das ações dos sertanejos como 

nocivas a sua vida, e praticados pela falta de informação. Os ensinamentos da “civilidade” 

eram propagados de maneira geral aos que tinha contato com estas agências, e não apenas aos 

moradores de Ponte Nova, assim as pessoas que visitavam a localidade e eram atendidas no 

serviço médico tinha contato com os ensinamentos voltados a uma vida racional pautada na 

medicina oficial. Estas instruções deveriam ser postos em prática em suas vidas particulares e 

familiar, além de ser repassados em suas cidades e povoados.  

Somadas a estas agências, a Missão financiou a promoção estrutural e tecnológica da 

localidade, construindo e adquirindo equipamentos relacionados às necessidades e atividades 

desempenhadas no local. Estes equipamentos em sua maioria tinha relação direta com a 

população, como a estrada de rodagem para facilitar o acesso e transporte, o saneamento e 

água encanada na diminuição de doenças, luz elétrica, agências dos correios e telégrafo para 

melhor comunicação com outras áreas, promovendo o para aquela zona rural o 

desenvolvimento técnico e estrutural. Essas ações provocaram grande impressão na região por 

ser algo raro, e por oferecer acesso a equipamentos que só existiam nos grandes centros. A 
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construção dos equipamentos se relacionava com o fornecimento aos missionários, moradores 

e visitantes as condições básicas para viver, visto que a rotina no interior do Brasil e Bahia 

impunham condições severas na área da saúde que de forma recorrente provocavam mortes.  

Nas atas é perceptível que as ações missionárias são vinculadas ao objetivo de 

evangelizar, e os elementos estruturais construídos em Ponte Nova foi realizado para atender 

a necessidade e demanda local e missionária. Não havia um projeto civilizacional por parte da 

Missão, embora a agência educacional e médica criada por eles servissem como centros 

disseminadores de hábitos culturais característicos das sociedades classificadas como 

civilizadas. A escola e o hospital por estarem  ligados ao modo de vida racional norte 

americano, tinha sua atuação direcionada por ela, indicando uma nova postura de vida 

daqueles que utilizavam de seus serviços.   

Das raras vezes que as atas citam a palavra civilização, ela vincula a atuação médica e 

educacional, a lugares distantes na “fronteira da civilização”
529

, pensando os lugares 

longínquos do Estado e sua estrutura física e hábitos das pessoas que vivem nesses lugares, 

podemos então compreender que civilização para eles estava ligado a práticas sociais e 

disposição de recursos. Embora não estivesse evidente nas Atas os missionários tinham uma 

visão clara da relação cultural entre eles e os sertanejos, por sua ótica influenciada 

culturalmente pelo modo de vida de seu país de origem, os sertanejos precisavam de 

intervenção em diversos aspectos afim de melhorar sua vida, e neste caso os missionários 

ajudariam nisso, promovendo as condições necessárias. Assim o pensamento de civilizar 

estava presente no agente religioso e não em um projeto maior de atividade missionária.  

Mesmo antes da criação dos empreendimentos, ou em atuação em lugares longe de 

Ponte Nova, os missionários e principalmente as missionárias em suas viagens evangelísticas 

na medida do possível promoviam os preceitos sanitaristas e higiênicos, além de formar as 

pequenas escolas, evidenciando que a preocupação com a área da saúde e educacional é 

anterior a formação de Ponte Nova, sendo realizado de forma mais simples, demonstrava que 

a preocupação com a saúde e educação mesmo estando estrategicamente ligado a 

evangelização, era algo maior, ligado a sua visão de mundo, relacionada em contribuir com o 

povo desassistido em diversas áreas, por acreditar que isto ajudaria na sua vida cotidiana, 

evitando doenças, e acessando a cultura letrada. 
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 Nos discursos dos missionários conseguimos extrair os pensamentos relacionados à 

cultura, e como ela se relaciona com a realidade local. Não espantoso perceber 

posicionamentos etnocêntrico dos missionários, que percebiam a cultura de forma 

evolucionista, em estágios ligados a práticas sociais e disposição de recursos. As palavras do 

médico missionário Dr. Walter Welcome Wood, em sua tese
530

 relacionada à obstetrícia nos 

aponta sua concepção de cultura e a sociedade, quando indica que o tratamento ideal as 

mulheres grávidas, contraporia o “civilizado”  e “incivilizado”,  e para se referir a situação de 

determinados países e sociedades  estes deveriam “progredir” e “desenvolver”
531

. Em outra 

tese na área de oftalmologia chama os pais de uma criança que quase fiou cega por descuido 

de “pobres ignorantes desculpáveis”, eximindo-os de culpa por estarem em estágio de 

“ignorância”, reconhece seu nível de conhecimento como baixo, influenciando na qualidade 

da saúde de sua filha. Em entrevista com Janet Graham
532

 enfermeira e missionária que 

trabalhou no final da Missão no Brasil, percebemos a permanência do seu pensamento 

cultural, em relação à população local, e a reprodução de representações construídas pelos 

primeiros missionários, nele a população local é vista em sua inferioridade cultural, nas 

práticas de saúde, higiene e alimentação, indicando o trabalho missionário como benéfico e 

agente civilizador desde o início dos trabalhos ainda em condições precárias. Assim 

percebemos que evangelizar era necessidade religiosa e motivação primeira da Missão, e 

estava imbricado com a necessidade cultural de promover a mudança, ou seja, civilizar era 

complementação da evangelização, ligadas a uma ação social, regadas por seu pensamento 

cultural. 

As condições de Ponte Nova eram consideradas pelos missionários como “inóspita”, o 

que justificava para a Missão as suas ações, estas que refletiam na região de forma dicotômica 

com o restante das cidades e povoados, que não possuíam essa estrutura. A representação 

ligada ao desenvolvimento cultural se ancorava na noção que o interior estava distante da 

civilização longe de elementos tecnológicos e condutas sociais que os legariam o patamar de 

civilizados, o que justificava a legitimidade e necessidade de intervenção, aproveitando-se 

disso para reforçar a imagem de contraste existente. O trabalho no povoado de Ponte Nova 

deveria se assemelhar as outras congregações, com sua dedicação voltada à concentração 

religiosa, e na área social em palestras acerca de cuidados com saúde e alfabetização em 
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escolas paróquias, mas Ponte Nova ofereceu condições de abrigar uma estação missionária, 

local que serviu de base para o trabalho no interior, ampliando pouco a pouco sua importância 

dentro da MCB, assim as necessidades locais eram tratadas como prioridades, pois abrigava 

os missionários e um contingente populacional que só fazia crescer. 

 O empreendimento mais importante da MCB não poderia existir sem a mínima 

estrutura, assim os constantes pedidos de auxilio, manutenção e ampliação de Ponte Nova a 

sua medida eram atendidos, afinal o lugar contava com o maior número de missionários, entre 

eles os dirigentes da MCB. A atuação médica e educacional da Missão diante da escassez dos 

serviços disponibilizados no interior potencializou seu alcance, atraindo muitas pessoas para 

ouvir a mensagem protestante, contribuindo para o objetivo primordial. Deste modo com o 

gradativo aumento de atendidos, os investimentos foram sendo desencadeados na ampliação 

dos serviços e na estrutura local. 

A relação dos trabalhos médicos e educacionais e a evangelização, eram bastante 

próximas, entretanto em momentos de dificuldades ficava evidente qual área seria dada 

prioridade pela Missão, como ratifica a reunião do Conselho Brasil
533

  no ano de 1927, em 

Ponte Nova em momento de  dificuldades financeiras  sugerindo a sua política institucional, 

relembrando a prioridade do seu papel missionário:  

“Como afirmado pelo Conselho, a finalidade principal de um trabalho 

missionário no Brasil é a evangelização e o desenvolvimento de 

autopropagação, Igrejas autogovernadas... A melhoria do analfabetismo e o 

título dos doentes não são objeto principal do esforço missionário.”
534

 

Este trecho deixa evidente que a função da Missão era levar sua fé, os outros trabalhos 

serviriam de suporte a este, uma estratégia para alcança-lo com eficiência. Entre manter o 

trabalho evangelístico direto e as obras sociais e evangelísticas, pelos gastos maiores, 

prescindiram das obras em detrimento do evangelismo. O que não exclui o seu teor de 

trabalho social na contribuição ao combate às mazelas que afligia o povo. Na mesma reunião 

do trecho acima foi sugerida a passagem administrativa destes trabalhos para a igreja nacional 

por reconhecerem que eles não deveriam ser extintos, algo que não aconteceu, pois a igreja 

nativa não possuía recursos.  

É importante ressaltar que todos os trabalhos abertos fora da evangelização direta, 

eram construídos no sistema de autosustento, assim como as construídas em Ponte Nova eram 
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administradas, e conseguiu se manter a maioria de seu tempo. Em tempos de crise ou 

problemas financeiros a Missão intervia, as constantes compras de equipamentos também 

ficava a cargo da Missão que geralmente pedia auxílios específicos para aquisição de 

equipamentos às igrejas pertencente a Junta em Nova Iorque. Em meio às dificuldades 

financeiras, a Missão manteve o trabalho devido o que proporcionava para a causa 

missionária, pois atraia pessoas para ouvir a mensagem protestante e quebrava as oposições 

alcançando alto prestigio na região. 

A Missão considerava os serviços de Ponte Nova fundamentais para a evangelização, 

e não deixava de salientar a importância que ela ocupava para as populações interioranas. Em 

suas palavras Ponte Nova estava “servindo admiravelmente as necessidades do interior.”
535

, e 

por sua vez possibilitando um alcance grandioso de almas.Na agricultura contava com a 

diversificação da produção de alimentos, além de técnicas novas de irrigação, ampliando a 

produção e aproveitando a terra, na região de Ponte Nova a produção de alimentos se 

concentrava na cana de açúcar e seus derivados, com aguardente, rapadura e açúcar mascavo.   

3.9.1 Viação, Saneamento e Escolas: a Ação Missionária e suas Representações.  

 

Em Ponte Nova, universos culturais bem distintos conviveram e se relacionaram 

constantemente, nele as posições dos grupos sociais tendiam a se apresentar de forma 

polarizada. Para pensar a percepção desta realidade e como ela foi construída o conceito de 

representação de Roger Chartier auxilia na análise destas relações, pois para ele: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 

reformulador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas.
536

 

 Na investigação dessas percepções e suas representações encontramos um campo de 

concorrência, que envolve poder e dominação nele: 

As lutas de representações tem tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor a sua 

concepção do mundo social, os valores que são seus e o seu domínio. Ocupar-se dos 

conflitos de classificações ou de delimitações não, é portanto afasta-se do social.
537
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Roger Chartier em sua proposição teórica contribui no universo analítico na ampliação 

dos locais de embate, trazendo as representações como elementos centrais na disputa por 

poder e dominação social, algo que anteriormente era pensado como exclusivamente das áreas 

políticas e econômicas. Sendo assim as representações “do mundo social... embora aspirem à 

universalidade... são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam”
538

 elas são 

moldadas “através das series de discursos que o apreendem e o estruturam”
539

 , e são 

“produzidas a partir de papeis sociais”.
540

 Por conseguinte fundamentais para compreender 

como os grupos viviam e organizavam sua realidade, assim o imaginário é invocado através 

das representações pois ele ajuda quando  “faz parte de um campo de representação e, como 

expressão do pensamento, se manifesta por imagens e discursos que pretendem dar uma 

definição da realidade.”
541

 Ele é refletido nas representações e nos apresenta como a realidade 

é percebida pelos diferentes grupos sociais. É importante salientar que as representações 

construídas não pretendem ser universais, tal como o conceito antigo de mentalidade que 

recebera duras criticas, por não ser possível construir uma narrativa do mental de uma 

sociedade, ou pelo menos não conseguir em sua totalidade.  

Posta essas discussão, para compreensão da atuação missionária e das representações 

construídas sobre sua ação, é imprescindível a localização do interior e das condições locais e 

o relacionamento com os poderes públicos para ajudar no entendimento das representações 

criadas. Para auxilio na recuperação destas representações o jornal Correio do Sertão 

contribuiu ao possibilitar o conhecimento de informações primorosas acerca das 

representações criadas sobre a Missão. Entretanto se faz necessário ponderar acerca da 

problemática da fonte periódica, esta possui motivação especifica de produção, somada a seu 

engajamento político econômico e social. Como as outras fontes ela não é neutra, é 

socialmente produzida, para disseminar ideias, projetos, valores e comportamentos, 

contribuindo para formação da visão imediata do mundo
542

. Ele é uma das peças centrais na 

construção da análise das representações, por trazer diversas referencias ao trabalho 
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missionário e por sua vinculação na região da Chapada Diamantina publicizando as ações da 

Missão quer seja para criticar ou para elogiar, ajudando assim no conhecimento do trabalho, 

além de influenciar na construção das representações referente à Missão. 

O Correio do Sertão foi criado em 1917, em Morro do Chapéu por Honório de Souza 

Pereira um escrivão civil e suplente de juiz de direito, teve apoio de pessoas “ilustres” como 

coronel Dias Coelho. Na época havia tipografias apenas nas cidades de Salvador, Lençóis, 

Senhor do Bonfim e Barra. O jornal circulava semanalmente nas cidades vizinhas e as vendas 

de anúncios serviam para manter a produção
543

. O nome do periódico ajuda a pensar a sua 

conceituação de “sertão” que não foi evocado enquanto o espaço geográfico, mas sim o 

conceito de lugar distante sem estrutura polarizado com o litoral, abandonado e necessitado de 

ajuda. A atuação do Correio do Sertão somadas as postagens cotidianas, como obituário, 

casamentos e festas, era voltada a defesa da região da Chapada Diamantina, em suas matérias 

denunciava a situação de calamidade em certos períodos, e criticava a atenção dada pelo 

governo a região.  Era engajado em demonstrar a fraqueza do lugar, e as possibilidades que 

possuía o “sertão”, apontando o abandono estatal e falta de investimento como responsável 

pela situação. Comumente republicava artigos de jornais da capital e de outras cidades que 

coadunavam com seus interesses, na área religiosa era notavelmente católico, critico de 

bruxaria e protestantismo. Entretanto vivenciou uma relação amistosa com Ponte Nova depois 

das criticas iniciais, a atuação missionária e seus reflexos na região alterou a relação, 

chegando a receber visitas dos representantes em sua redação.  

 Como já discutido anteriormente a autoimagem reproduzida pelos missionários no 

período reforçava uma polaridade vivenciada por muito tempo no Brasil e ampliada no final 

do século XIX e inicio do século XX, esta imagem se referenciava nos ideais evolucionistas, 

positivista e cientificista da modernização, industrialização e típicos da sociedade capitalista 

que giravam em torno da ideia de progresso, pensamento que influenciou as elites políticas e 

econômicas.  Nas capitais esses ideais se materializaram no projeto de modernização onde o 
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litoral e as grandes cidades eram espaços para construção do progresso
544

, e o interior isolado 

é deixado esquecido e dominado pelo atraso. Os missionários de origem norte americana 

vivenciava em seu país um nível técnico cientifico e de desenvolvimento capitalista que 

legavam a eles o patamar de nação avançada, com regime político econômico desenvolvido, 

modelo buscado por diversas nações, entre elas o Brasil. Somado ao desejo religioso de salvar 

os brasileiros por seu credo, acreditavam ser capaz de elevar as demais áreas da vida do país 

através de seu modelo considerado ideal.  

Se para as capitais o projeto de modernizar era inovador, para interior poderia ser 

revolucionário, entretanto estas mudanças via Estado seria improvável. O governo da Bahia 

fazia prevalecer o continuísmo de amparo a Capital e seu entorno chegando até o Recôncavo, 

neste período o enfoque dado a Salvador legava ao interior o esquecimento e isolamento com 

pequenas ou nenhuma ação do Estado para alem de sua zona de ação. Existia uma enorme 

distancia física e diferenças culturais entre o litoral precariamente urbanizado e o sertão 

pontilhado de isoladas fazendas de gado e contados povoados e vilas
545

.  O interior baiano 

permanecia esquecido com distanciamento entre os poderes constituídos e a situação de 

miséria das populações interioranas, o descompasso entre essas áreas e o litoral
546

 a maioria 

esmagadora da população vivia no campo, em localidades praticamente isoladas uma das 

outras, tal a precariedade dos meios de transporte e comunicação
547

.  Solicitações de ajuda 

vinda do interior foram tratadas com indiferença, especialmente quando as localidades 

solicitantes haviam perdido importância econômica, caso das localidades envolvidas com a 

mineração.
548

 O interior sofria com a parcialidade das autoridades que recordavam dessas 

localidades em ocasiões especificas.  

                                                           
544

 LEITE, Rinaldo Cesar N. E a Bahia civiliza-se... ideais de Civilização e Cenas de Anti-Civilidade em um 

Contexto de Modernização Urbana, Salvador, 1912-1916. 1996. Dissertação ( Mestrado em História) UFBA. 

Salvador: 1996.  
545

 Ibidem  
546

  TEIXEIRA, 1975.  Op. cit p.  
547

 SAMPAIO, Consuelo Novais. O Poder Lesgislativo da Bahia: Primeira República (1889-1930). Salvador: 

Assembleia Legislativa; UFBA, 1985 
548

 SILVA, Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: Origem e Estratégias de Consolidação 

Institucional – 1894-1930. Salvador, 2006. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal da Bahia. 256 

p.09 



 

 

191 

 

Apesar de reiterados pedidos o governo mostra-se indiferente aos sofrimentos 

dos sertanejos, que só são lembrados por ocasião das bandalheiras eleitorais 

para servir de pedestal ás espetaculosas ascensões dos felizardos da época.
549

  

O tratamento de indiferença em relação a capital era uma constante nas paginas do periódico:  

Vivemos no sertão tão dissuadidos de melhoramentos por parte dos homens 

que dirigem nossos destinos, que nos parece uma utopia qualquer projeto 

criado para o progresso popular coletivo...  Mas os nossos governos só tem 

lançado suas vistas para a capital, por estar mais aos olhos do estrangeiro, 

deixando em completo abandono o centro, esquecendo-se que dele é que 

emanam os principais recursos  e que  a capital sem ele, pouco valeria... 

Porem o sertão acha-se submergido no mais doloroso esquecimento por parte 

dos que se acham de posse dos poderes
550

 

A região da Chapada Diamantina estava longe do alcance da capital, não era a sombra 

do que tinha sido em meados do século XIX, em que alcançou grande desenvolvimento 

devido à exploração diamantífera, a ponto de povoar a região e a fixar população. O território 

neste momento era ocupado por verdadeiros clãs de coronéis influentes que disputavam o 

poder, não foram poucos os embates entre eles, causados pela orientação política,  deixando 

um rastro de muitas mortes nas terras da Chapada. O  interior que se via  cada vez mais 

dependente das relações de compadrio com os grandes donos de terras. A força motriz e 

implacável da História que avançaria com a civilização nos sertões, que Euclides da Cunha
551

 

previu, estava longe de chegar.  

O Correio do Sertão em defesa dos interesses locais na ânsia de trazer a ação 

governamental para região não se furtava a republicar artigos da capital que atendia aos seus 

interesses como a coletânea do Diário de Noticias, artigos classificados como “Nascidas da 

mais pura verdade que merecem considerável atenção”.  Afirma que nos sertões brasileiros:  

O brasileiro do interior fica sem meios de transporte, sem estradas, sem higiene, sem 

saúde, sem alfabeto, sem esperança, desprezado... enquanto os orçamentos federais 

soem cada ano para a pandega urbana dos bacharéis... Quem viajar aos sertões  terá 

prova disso, vendo um homem enfraquecido, comido por moléstias, sem 

instrução,
552

  

 

Em sua republicação do artigo nomeado “Progredir” atrela o avanço do Estado a ação 

governamental no sertão,  “A Bahia só será um grande Estado... quando lembra que o sertão 
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existe”
553

 afirmando que os sertanejos aos olhos dos poderes públicos não passavam de 

“condenados ao suplicio de todos os males físicos e sociais”. Neste trecho o autor mostra toda 

angústia que  afligia uma grande parcela da sociedade, chamando atenção para uma das tantas 

partes do Estado esquecida ou negligenciada pelos governantes. Indicando um potencial 

grande de progresso que estes locais legariam ao desenvolvimento da Bahia.  

As condições do sertão assolado pela seca fazia do êxodo uma constante na vida do 

sertanejo, porém era visto como ambiente de possibilidades de melhorias, mas somente se 

amparado pelos poderes públicos. O Correio do Sertão como outros periódicos do interior, 

serviam de denunciadores das condições de isolamento, falta de estrutura e miséria como 

realidade de vida. O povo do interior necessitava de ajuda, e não era a modernidade burguesa 

do alargar das ruas, construção de praças e chafarizes, nem dos grandes bailes que encantava a 

elite das capitais, a “modernidade” para este povo seria o mínimo ideal para viver.  Escolas 

para as crianças, emprego para os adultos e as mínimas condições de saúde. Enquanto as 

capitais promoviam seu projeto de modernização o interior continuava débil em infraestrutura 

no que refere aos transportes, em condição preocupante na saúde e educação, sofrendo com as 

epidemias, secas e fome. Em tom de desabafo publicou “pobre sertanejo .. vive no rol do 

esquecimento, divorciado da civilização, cansando de gritar sem ser ouvido, porque entre ele 

e os poderes constituídos tem erguido sempre a revoltante barreira do descaso.”
554

 

O mesmo jornal que denunciava, sugeria o que seria ideal para o sertão sair das 

condições em que se encontrava para isso seria necessário à chegada do progresso 

representado pelas estradas de ferro, estrada de rodagem, correio, telégrafo, escolas
555

. Para 

eles os recursos estruturais e tecnológicos, somados a educação que incidissem na melhoria da 

vida do sertanejo eram a essência do progresso. Em outra edição é enfático a  indicar a 

solução dos problemas do sertão “viação, saneamento e escolas”
556

, os três elementos criados 

pela Missão, assim  o protestantismo presbiteriano em Ponte Nova se mostrou a confissão 

religiosa que levou o progresso aquela localidade no que se refere a estrutura física e em 

práticas sociais. Desta maneira o periódico que anteriormente atacava os protestante 

denunciando a “propaganda protestante” e seus “duvidosos interesses”, agora defendia a 

atuação, vinculando ao progresso e civilização, um instituição que trabalhava para o 
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desenvolvimento da região,  proclamando Ponte Nova como “redenção para o sertanejo” que 

“divorciado da civilização e sem livre acesso a Capital” encontra no localidade um dos  

lugares visivelmente com  “maiores possibilidades em todo nosso sertão,  não só devido a 

fertilidade de seu solo, mas também devido ao grande desenvolvimento oriundo da emigração 

americana ali domiciliada”
557

. Percebemos Ponte Nova como lugar diferenciado em meio às 

condições gerais, mas seu diferencial estava ancorado na presença norte americana, que 

resultava no investimento missionário.  

O trabalho social missionário somado aos aparatos tecnológicos ajudou na propagação 

da imagem presbiteriana como irradiadora de benefícios para o sertão, em um ambiente que 

sempre esteve à margem da atuação estatal, reproduzindo as representações que os  

associavam ao desenvolvimento do local com  benefícios como saúde, educação. Essas 

representações eram forjadas com interesses específicos:  

Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se 

enunciam em termos de poder e dominação. As lutas de representações tem tanta 

importância quanto as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos 

quais um grupo impõe ou tenta impor, a sua concepção do mundo social que são os 

seus, e seu domínio (...). Mundo como representação, moldado através das series de 

discursos que o apreendem e o estruturam.
558 

As representações polarizadas construídas pelo trabalho missionário ligava sua 

atuação ao desenvolvimento do lugar tão necessitado, sendo assim seria benéfica para o 

trabalho na medida em que lhe conferia vantagens, com atração de pessoas ou grupos 

políticos para defender sua atuação, e partilhar de seus pensamentos e assim as representações 

foram sendo reproduzidas. Servindo no abrandamento das resistências locais  tão 

característica das condições políticas na Chapada Diamantina. A novidade e raridade dos 

trabalhos na região minaram aos poucos as resistências, e contribuíram para que as 

representações de Ponte Nova e do trabalho dos norte americanos fossem reinteradas de forma 

elogiosa pela população local e da região. Valfrido Moraes em seu clássico Jagunços e Heróis 

assim retrata a obra da Missão:  

Mas em que pesassem tantas resistências, o certo é que a entidade filantrópica norte-

americana, em 1906, fundaria, pelas mãos do engenheiro William Alfred Waddell o 

magnífico Instituto Ponte Nova, “ uma clareira aberta no sertão”, o Reverendo  Edwin  

Bixler  construiria o Templo Evangélico e o médico  Walter Welcome Wood 

construiria um moderno hospital e uma Escola de Enfermagem que se anteciparia a 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, três pilares de 
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uma civilização realmente fascinante, baseada nos mais salutares princípios 

espitirutalistas
559

.   

Para alguns dirigentes da Missão, os trabalhos desenvolvidos em Ponte Nova além de 

ajudar a população, seria uma local importante para o futuro protestante no Brasil, por se 

constituir um experimento exemplar e criador de imagens positivas.  Sendo assim pela 

situação do Estado e pela sua necessidade de mudança, acreditavam que a redenção do país 

seria pelo evangelho de Cristo, representada pelo protestantismo, e Ponte Nova poderia 

expressar o microcosmo do que seria o futuro.  

Ponte Nova enquanto baluarte do protestantismo presbiteriano não obteve tanta 

atenção da Igreja Católica com atitudes para reprimir as ações ou para manutenção religiosa 

da região. Na localidade e vizinhança as obrigações religiosas continuaram por muito tempo 

sendo realizadas por Missões. Não se sabe o porquê a igreja continuou indiferente com Ponte 

Nova, à falta de clérigo pode ser uma das explicações para ausência da Igreja ou o pequeno 

número de habitantes no local, Ponte Nova teve a organização da sua primeira Igreja somente 

na década de 1960, quando já havia sido restaurada cidade com nome Wagner. Percebemos 

que Ponte Nova não esteve na agenda de embates diretos da Igreja Católica, comumente nas 

entrevistas o nome do Padre Ramos de Utinga é  bastante usado como centro de resistência na 

região, nas atas não encontramos referência acerca de embates com a Igreja Católica.  

Nos Correio do Sertão encontramos referencia da visita do Arcebispo D. Augusto a 

região acompanhando as missões em 1931, visitando as cidades  de Morro do Chapéu, 

Camisão, Monte Alegre e Itaberaba,  e as povoações de Bela Vista de Utinga e Wagner
560

, ao 

que tudo indica não visitou Ponte Nova. Nos arquivos da Cúria Metropolitana de Salvador 

encontramos uma única referencia direta, em uma carta de alerta do Cônego Jose Dias 

Albuquerque de Mundo Novo, para o Arcebispo D. Augusto, nela é pedido um vigário ou 

mesmo um religioso para paróquia de Riachão de Utinga localidade próximo a Ponte Nova, 

pois os “protestantes” estavam “armando suas tendas satisfeitos”, além disso, ficava próximo 

do “perigoso lugar de Ponte Nova”
561

, informa também que algumas famílias da sede se 

retiravam por falta de sacerdote. A localidade continuou desassistida e Ponte Nova para o 

religioso que atuava nas proximidades representava um perigo aos interesses da igreja.  
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Outra fonte primorosa de análise das representações são os poemas e hinos construídos 

por  pessoas que tiveram algum tipo de contato com Ponte Nova, assim podemos perceber 

como interpretavam as ações missionárias em relação ao ambiente em questão e a sua 

vinculação religiosa. No “Hino a Ponte Nova”
562

 escrito por Wilson Teles em 1938, ele 

classifica Ponte Nova como “talismã bendito”, um “símbolo das letras”, da “Bahia”, um amor. 

Um “livro aberto” para o “olhar do povo” que vivia “cego” naquele “sertão”. A “luz” que 

clareava um “caminho novo”, uma “estrela viva da civilização”. Era também um “trecho do 

sertão baiano” que fornecia “instrução”.  Podemos perceber no hino escrito à valoração dada a 

Ponte Nova enquanto pedra preciosa e abençoada por promover a Bahia a instrução. A 

educação é representada pela luz a guiar o caminho daqueles que tinha o contato esta 

educação formal, se constituindo um diferencial para os seus pares do sertão, aqueles que 

continuariam na escuridão, como cegos sem orientação. Deste modo a educação é colocada 

com o diferencial para o prosseguimento da vida, facilitando o caminho daqueles que 

conseguiam sua instrução. Ponte Nova é vista como o local que levava ao sertão a civilização, 

neste trecho percebemos a instrução formal como elemento constituinte da forma de vida 

civilizada. Por fim gostaria de chamar atenção para a expressão “da nossa Bahia amor”, um 

traço marcante em muitos ex-alunos é o sentimento fraterno e de gratidão.  

Outro hino analisado sem autor identificado o “Hino de Gratidão”
563

,  em sua primeira 

estrofe reconhece o “bem que fornece” a escola ao “inculto sertão”. O colégio visto enquanto 

“manancial do saber”, local que disponibilizava “as ciências, deveres morais com o Santo 

Evangelho”. Agradecidos deveriam bendizer  a quem teve o “nobre ideal de ao sertão oferecer 

essa peróla” aos que vivem “cegos neste sertão”. Este hino reforça a escola enquanto 

disseminadora da educação ao um local “iletrado e incivilizado”, como fonte de 

conhecimento, acresce neste hino o realce ao ensino religioso que incidia na formulação de 

deveres morais ancorados no evangelho.  

Os hinos em si, são construídos  para exaltação de algo, geralmente utiliza o 

referencial do passado e são bastante evocados nas questões que envolvem nacionalidade e 

criação de sentimento pátrio. Não se poderia esperar nada menos elogioso de produções neste 

sentido, entretanto nas suas estrofes o autor ao escolher quais adjetivos se encaixam melhor na 

sua linha de pensamento para qualificar o objeto de sua construção,  nos revela a sua 
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percepção deste objeto, por ser algo subjetivo contém a sua representação criada em sua 

observação ao objeto escrito. Acreditamos que a produção destes textos era incentivado em 

Ponte  Nova dada a sua forte vinculação ao patriotismo, e a organização de instituições 

estudantis que poderiam promover essas produções.  Ademais o sentimento de gratidão para 

com a instituição era algo bastante visto entre os ex-alunos que faziam questão de visitar a 

localidade em datas comemorativas.  

Utilizando também os  poemas encontrados acerca de Ponte Nova, podemos extrair 

representações criadas. O poema escrito pelo reverendo João Dias de Araujo ao 

cinquentenário,  com título “Parabéns a Ponte Nova”,  descreve  Ponte Nova como escola 

humildes e “luz”, adestrando a juventude com virtude para preparar um Brasil melhor.  Para 

ele a instituição se estabeleceu em um momento quando o analfabetismo “pai da ignorância” 

reinava nos sertões cegando multidões. Aponta para o pecado que flagelava os sertanejos, que 

caminhavam sem ver a “santa luz”, podemos perceber nesta estrofe a atuação na área 

educacional ao ensinar a leitura e possibilitar o acessar aos escritos sagrados, assim clareando 

o caminho na “santa luz” e apartando os sertanejos do pecado, assim a escola nasceu 

proclamando a “verdade e o amor de Deus”.  Em finais de suas estrofes ele sintetiza a obra 

missionária de maneira geral em relação as suas atividades e ações quando sinaliza a area 

educacional “muitos professores, a Ponte Nova preparou”, na área ministerial “muitos 

pregadores ponte nova encaminhou” e na saúde “médicos e enfermeiras ponte nova 

despertou”
564

 

 Outro poema que tivemos acesso construído por Mardio Brito em comemoração a 95ª 

aniversário, “IPN em versos”. Este poema é interessante por ter sido construído quase um 

século de inicio da atuação missionária e depois da saída da Missão da cidade de Wagner
565

. 

O autor vivenciou o período de transição administrativa das instituições para responsáveis 

particulares e para o Estado, momento relatado por ele de grande tensão pela falta de recursos. 

Como não viveu o parte do período que ele retrata no poema, podemos pensar que as 

representações reproduzidas por ele foram construídas pela coletividade em contato com as 

pessoas que conviveram diretamente com os missionários neste primeiro momento. Ainda 

assim, em seu poema ele revela a representação que perdurou para muitos da localidade 

acerca do que teria sido essa ação missionária. Neste poema o sertão era “incauto”, até a 
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chegada da obra missionária que trabalhou “fé, saúde e educação” para ele o “tripé do 

progresso”. Ele também relembra um traço importante da esfera educacional em 

“implantaremos nosso método nosso sistema”, ele faz menção ao modelo pedagógico norte 

americano implantado pelo IPN
566

, “por engenheiro do saber”, contudo crítica o “Tinha 

método americano” por ter “um rigor muito tirano”. Ele também revela outras facetas da área 

educacional, para ele era “completa, partindo do cultivo a terra, uma boa dieta, da etiqueta e 

higiene, da hora ate de dormir, das refeiões na hora certa”. Mostrando que a educação era 

responsável por disseminar uma mudança na postura dos alunos, normatizando suas práticas 

no sentido de controle da dieta, modo comportamental pela etiqueta e higiene.  Desta forma 

tornou-se então Ponte Nova  “o berço da civilização do coração da Bahia do interior do 

sertão”, apontando ter sido a primeira da Chapada Diamantina a instalar educação. 

 

3.9.2 A Estrada de Rodagem:  Ponte Nova como Centro Rodoviário da Bahia  

Das obras da Missão em Ponte Nova e região a estrada de rodagem foi a que mais 

promoveu a divulgação do trabalho missionário. No campo das representações em caráter 

regional, a construção da estrada de rodagem causou um enorme impacto, por ser algo tratado 

como crucial para o desenvolvimento da região, sua utilização possibilitaria para a Chapada 

Diamantina uma facilidade no acesso aos transportes e assim promoveria a comunicação entre 

as cidades e povoações, favorecendo a integração almejada há tempos, fortalecendo a 

econômica regional ampliando o alcance de outras tantas ações como nas áreas de educação e 

saúde. 

No período a Bahia não possuía uma rede integrada de comunicação de transportes, 

possuía apenas centros isolados, a atenção estatal estava voltada aos grandes centros de 

produção, em 1924 possuía apenas 13 estradas de rodagem, muitos municípios e particulares 

pediam ajuda para a construção rodovias em suas localidades
567

. A impossibilidade de 

construção por particulares e a dificuldade de realização pelo Governo fazia das estradas de 

rodagem um “sonho” ainda mais difícil. A estrada de rodagem faria a conexão entre as 

estradas públicas e particulares ligando as cidades, povoados e fazendas, assim “evitava 
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carestia, salvava a estrada de ferro” colocando “aos ínvios sertões desconhecidos a ação 

administrativa, a higiene, a instrução, o conforto médio, unindo as populações dispersas”
568

. 

As condições de transporte dificultavam muito os trabalhos missionários, de modo que 

a construção de uma estrada de rodagem que ligasse Ponte Nova a Itaetê o ponto mais 

próximo com ferrovia, era essencial, pois facilitaria a comunicação entre Ponte Nova e outras 

localidades, desta maneira facilitariam as viagens evangelísticas e o abastecimento das 

necessidades da Missão em Ponte Nova.  O percurso missionário da capital para Ponte Nova 

sem as estradas de rodagem geralmente, era de barco pelo Paraguaçu até Cachoeira, seguiam 

de trem até Itaetê, depois percorriam 100 quilômetros andando de mula por cerca de 5 dias até 

Ponte Nova,
569

 o percurso final era o menor, entretanto o mais demorado e cansativo dada a 

falta de estrada de rodagem que impossibilitava um meio de transporte se não os animais, 

desta maneira a construção da estrada se impunha como indispensável. 

Para a construção da estrada que ligaria Ponte Nova a Itaetê  , a Missão fundou a 

Companhia da Estrada
570

, e em parceria com os poderes públicos e particulares formaram a 

chamada “Empresa Progresso Rodoviário”
571

, tendo como representante e presidente por 

algum tempo o missionário e médico Dr. Walter Welcome Wood responsável por articular a 

cooperação com as autoridades locais  na construção das estradas
572

.   A relação com as 

autoridades políticas era essencial para o andamento da construção da estrada pela segurança 

que proporcionava, um dos interessados no desenvolvimento das estradas foi o conhecido 

Coronel Horácio de Mattos, logo após a sua morte houve algumas dificuldades no tratamento 

na manutenção das boas condições e cobranças, diante disso se esforçaram para o Coronel 

Olympio Barboza assumir a presidência, pois oficiais ativos eram fundamentais para 

manutenção da construção das estradas.
573

 As relações com os poderes públicos também eram 

constantes na promoção das estradas  por ser um interesse comum, eram noticiados nos 

jornais esses encontros “o Dr. W. W. Wood, presidente da Empresa Progresso Rodoviário tem 

se entendido, com os intendentes de lençóis, Itaberaba, Ruy Barbosa e Morro do Chapéu.”  

  A maior parte dos recursos para a construção das Estradas eram provenientes da 

Missão, que por vezes utilizava empréstimos com credores brasileiros, americanos e até 
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missionários, empréstimos feitos pela Companhia criada para administrar a construção das 

estradas, mas pagos diretamente  pela própria Missão, dada sua credibilidade, enquanto a 

Companhia recém formada não gozava de tal prestigio
574

.  

 Sobre a estrada de rodagem e sua vinculação com a região, o Correio do Sertão em sua 

edição 522 publicou em sua matéria de capa na primeira página um parecer do engenheiro 

civil Antonio Alves de Barreto de Miguel Calmon, em sua analise do “Problema Rodoviário 

da Bahia”
575

,  para ele a construção das estradas era “indícios seguros de progresso e evolução 

de um povo”, pois seria elemento de vitalidade e conforto para o sertanejo.   Assim indica 

Ponte Nova como “Centro Rodoviário da Bahia” justificando sua reafrimação pela sua 

localização no coração baiano, e por abrigar uma localidade “desenvolvida” por ações da 

emigração americana ali residente. A construção da rodovia de 100 km de Ponte Nova para 

Itaetê influenciou na sua proposição.  As ramificações com outras cidades fazia de Ponte 

Nova um centro que partia a linha de principal de comunicação que todos se agregariam, 

desta forma seria considerado então o centro para aquela região, e aclamada em um sonho 

regional como centro rodoviário da Bahia. Promover Ponte Nova como centro rodoviário da 

Bahia, soa com certo ufanismo, as ligações das ramificações se estendiam as cidades vizinhas, 

não poderia ser algo de caráter estadual, até mesmo porque o próprio Estado  não possuía uma 

quantidade de estrada para haver tal integração. Todavia Ponte Nova como centro 

representaria um crescimento para toda região com a demanda gerada pelo possível crescente 

tráfego. As atas mostram que as estradas eram utilizadas, acreditamos que com o passar do 

tempo a frequência de utilização só aumentou, Ponte Nova e arredores possuía no período 

cinco automóveis e três caminhões
576
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 Foto 21: Prédio dos Correios e Telegráfo 

 Fonte: Arquivo Presbiteriano – São Paulo 
 

A foto feita para mostrar o prédio do Correio e Telegrafo nos revela parcialmente o 

carro utilizado pelos missionários para os deslocamentos. Dentro deste prédio ficava o 

aparelho de código Morse e telefone com uma operadora especifica.  

 O protagonismo de membros da Missão na construção da estrada provocou vários 

elogios nos periódicos da região, como no Sertão de Lençóis, republicada pelo Correio do 

Sertão que engrandecia a “atuação da Missão Evangélica” no “povoado de Ponte Nova, no 

vizinho município de Wagner” esta atuação  preparava o local “para em não muito longe, ser 

um dos centros de maior progresso do Sertão Baiano”. As ações e progressos da  Empresa de 

Rodagem eram informadas aos periódicos
577

, estes serviam de divulgação das suas ações na 

região que contribuíam para reforçar a atuação missionária na contribuição da construção das 

estradas, assim dando conhecimento aos seus feitos, a ponto de angariar um local na 

posteridade para o Dr Walter Welcome Wood pela construção das estradas.   

A Missão Americana ali tem feitos grandes progressos, e a “Empresa 

Progresso Rodoviário” muito concorrerá para a perpetuação do nome de seu 

presidente que sua alta visão de homem progressista tem intensificado 

naquelas futurosas paragens a construção das rodovias.“
578

 

  A construção das estradas pôs em pratica o desejo antigo de estradas que permitissem 

uma melhor condição de transporte, nesse contexto Ponte Nova se apresenta como 

possibilidade pelas condições que teria de investir com arrecadações vindas de fora para a 
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realização da obra, enquanto as prefeituras e os particulares dificilmente conseguiam construir 

sozinhos. As dificuldades encontradas por outras localidades na construção de suas estradas 

eram também noticiadas pelos periódicos que convocavam a todos para ajudar com 

arrecadações privadas, para construir suas estradas particulares que se ligariam as já existentes 

e participarem do “complexo” rodoviário local. Deste modo conseguimos compreender os 

motivos das publicações elogiosas ao trabalho da Missão como articuladora da criação de uma 

ramificação de estradas de rodagens ligando parte da região das lavras.  

As representações criadas pelo Correio do Sertão e parte da região referente a Ponte 

Nova e a ação missionária, pode ser entendida na medida em que o trabalho da Missão atendia 

o que eles entendiam como necessidade.  Das características listadas “viação, saneamento e 

escolas”, a Missão em Ponte Nova executou todas,  fato que leva a compreensão da admiração 

do Correio do Sertão pela atuação missionária em Ponte Nova que para eles qualificava a 

região.  Ponte Nova  representava para aquele povo o sertão como possibilidade “visto ser o 

local o de maiores possibilidades em todo nosso sertão”. Porque ali tinha investimentos, 

diferentes dos outros locais, Ponte Nova, passa então a ser encarada também como um local 

de possibilidades, mostrando que o sertão, não era pobre por suas condições, mas pela falta de 

atenção e investimentos.  

Mesmo com sua obra social que atendeu boa parte da região a presença destes 

missionários não deixou de gerar criticas. Embora seja raro encontrar vestígios das 

reprovações do trabalho missionário em Ponte Nova.  O que mostra que as representações são 

assimiladas de maneiras diferentes, alguns moradores desconfiados do trabalho diziam que a 

causa do investimento no local seria os diamantes da região das Lavras que fica próxima a 

Wagner,
579

 entretanto não ressoava de forma mais contundente diante das ações da Missão, 

que além de atender as lideranças políticas e econômicas do local, chegou a atender pessoas 

de outros Estados.  

Os empreendimentos criados e sua atuação em Wagner gerou na região uma visão 

benéfica acerca deste grupo, a ponto de varias cidades expressar o arrependimento de expulsar 

os americanos quando chegaram. Na década de 1960 correu a noticia que a missão se retiraria 

de Wagner, fazendo com que vários prefeitos enviassem telegramas convidando-os para 

transferir seus empreendimentos para suas cidades oferecendo diversos tipos de incentivos. 
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Foi necessário e uma circular para os municípios para explicar que não não havia essa 

possibilidades. 

A experiência médica e escolar em Ponte Nova tornou-se exemplo para a Missão 

propor uma norma de atuação em boa parte do país. A introdução do “novo” e o 

convencimento de sua necessidade introduziram novas práticas sociais que ao longo do tempo 

alteraram as estruturas provocando uma mudança em uma parcela da população, o velho 

código de comportamento sofreu alterações. Contudo as resistências e reinterpretações foram 

praticadas no caminho de uma releitura a partir da experiência local, ainda assim ao introduzir 

um empreendimento deste porte no interior do Estado a Missão com seu trabalho assistencial 

colaborou de sua forma para a construção de uma forma de vida baseada em moldes eleitos 

como civilizados. As relações entre ponte nova, evangelização e Missão foram percebidas 

pela instituição como sucesso, a ponto de ser sugerida a sua reprodução ao restante do 

trabalho missionário em outros espaços do Brasil.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Missão Presbiteriana criou sua principal instituição no que eles consideravam  

centro geográfico da Bahia, no sertão, longe dos poderes públicos da capital, local estratégico 

para sua atuação no interior do Estado. Criou uma escola para fornecer material humano 

necessário para suprir suas necessidades de campo, mas que isso criou empreendimentos que 

possibilitou a ampliação de sua atuação, da área religiosa para a área social, o que servia para 

criar uma imagem positiva de seu trabalho. Estes empreendimentos a sua maneira promoverão 

mudanças culturais, divulgando os elementos civilizacionais.  A estrutura final foi resultado 

do amadurecimento da experiência no local, moldada com o tempo, a ponto servir de exemplo 

para construção de outras nos “moldes de Ponte Nova”. Assim a finalidade religiosa era a 

conversão, a finalidade cultural era civilizar, as duas ações estavam imbricadas, uma viria a 

cargo da outra, atuando na expressão do trabalho missionário.  

A importância da missão pode ser sentida ainda hoje ao caminhar pela cidade. Os prédios 

deixados quando estes foram embora em 1971, continuam destoando dos atuais, devido seu 

modelo arquitetônico bem peculiar. A orientação urbana proposta pelos missionários quanto ao 

seu modelo marcam a característica física da cidade, embora ela tenha crescido para alem do 

primeiro núcleo das primeiras décadas do século passado. A presença protestante é visível para 
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alem da Escola que funciona até hoje e o Hospital que ainda atende os cidadãos hoje com recursos 

do governo. Os nomes das ruas, praças e monumentos remontam ao passado e contam a trajetória 

da cidade de Wagner. Hoje os prédios da Missão estão na lista de tombamentos pelo IPAC como 

patrimônio material da Bahia, um reconhecimento das instituições que marcaram o passado da 

Chapada Diamantina. 

Este trabalho espera contribuir nos estudos das confissões religiosos que compõe o 

quadro baiano, fornecendo informações necessárias para compreender a singular experiência 

presbiteriana em Ponte Nova. Pretende também ajudar aos moradores da cidade a recuperar as 

informações sobre o passado de sua cidade e contribuir nas discussões acerca das identidades.   
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ANEXOS  

 

 

 

Figura 7: Mapa de divisão territorial Presbiteriano X Batistas,  

Fonte: Atas Missão Central 1987-1912 


