A Igreja Católica está
de parabéns por ter
pensado na memória
e na história da Região
Sul da Bahia, e a UESC
e o CEDOC por terem
aceitado esse projeto.
Genebaldo Pinto Ribeiro

Diocese de Ilhéus - 100 anos de História

Enriquecida por nove
textos conﬁados a
especialistas, esta obra,
de múltiplos olhares,
que trata da diocese
de Ilhéus, território
rico em religiosidade,
história e histórias, é
um verdadeiro tesouro
de notícias sobre esse
acontecimento.

Janete Ruiz de Macedo
(Organizadora)

(Organizadora) |

Então, considerando a
milenar importância,
religiosa e histórica,
dessa jurisdição
eclesiástica,
comemorar, marcar e
visibilizar os 100 anos
de criação da diocese
de Ilhéus são bemaventuranças celestes,
de muitas, que esse
território de Deus e de
seu povo verá e viverá.

“Este livro materializa um esforço intelectual coletivo preparado por pesquisadores que sob provocação
do bispo dom Mauro Montagnoli buscaram, a partir dos
seus campos temáticos, apresentar estudos sobre a centenária diocese de Ilhéus. Quase todos os autores estão
ligados academicamente à Universidade Estadual de
Santa Cruz, uns no exercício da docência, outros como
ex-discentes da graduação ou pós-graduação.
Foram lançados olhares plurais sobre a trajetória
histórica da diocese de Ilhéus, que se estende por diferentes espaços geográﬁcos de sua ampla composição
territorial e apresenta possibilidades interpretativas que
reﬂetem, de certa forma, a ampliação do campo de saber da História. [...]
Composta por nove textos que abordam temas referentes à Ilhéus e à centenária diocese, [...] a obra é
polissêmica, e pretende que os olhares e apontamentos
aqui deixados, por nós, os autores, sejam considerados
dignos da centenária aniversariante”.

Janete Ruiz de Macedo

incorporar a divisão
territorial romana à
estrutura administrativa
da Igreja, mantida até
a contemporaneidade.
Esse território entregue
à administração
eclesiástica de um bispo,
arcebispo ou patriarca
já era comum às igrejas
cristãs d’África desde o
século IV.

Volume I
Uma publicação do Centro de Documentação
e Memória Regional (CEDOC/ UESC)

Os romanos,
juridicamente, usavam
o vocábulo diocese
(dioecesis, em latim)
para designar um
território ou uma
jurisdição de uma
grande cidade, também,
para nomear algumas
subdivisões de suas
províncias governadas
por um ex-cônsul,
o legado (legatus
propaetur). Quando
Diocleciano se tornou
imperador de Roma,
em 284 d.C., promoveu
reformas profundas
nas estruturas do
Império, notadamente
na administrativa,
objetivando salválo de uma iminente
queda. Para facilitar a
governança e o controle
daquela imensidão
territorial, ele o dividiu
em 12 dioceses: Itália,
África, Espanha, Viena,
Gália, Britânia, Panônia,
Mésia, Trácia, Ponto,
Ásia e Oriente, sendo
as sete primeiras
ocidentais e as demais
orientais.
Ao promulgar o Édito
de Milão (313 d.C.),
Constantino, o Grande,
tolera o cristianismo
no Império. Visível,
pública, essa religião
urbana, inicialmente,
tinha seus dirigentes,
os bispos, residentes
das cidades (civitates),
o que os levou a
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PREFÁCIO
Este livro materializa um esforço intelectual coletivo preparado por pesquisadores que sob provocação do bispo D. Mauro Montagnoli buscaram, a
partir dos seus campos temáticos, apresentar estudos sobre a centenária diocese de Ilhéus. Quase todos os autores estão ligados academicamente à Universidade Estadual de Santa Cruz, uns no exercício da docência, outros como
ex-discentes da graduação ou pós-graduação.
Foram lançados olhares plurais sobre a trajetória histórica da diocese
de Ilhéus, que se estende por diferentes espaços geográficos de sua ampla
composição territorial e apresenta possibilidades interpretativas que refletem, de certa forma, a ampliação do campo de saber da História.
A obra é composta por nove textos que abordam temas referentes
à Ilhéus e à centenária diocese. Os primeiros dois textos são recortes temporais que vão da criação da diocese até os dias atuais. Assim, Oslan Costa Ribeiro em Percursos da igreja católica no sul da Bahia: formação, consolidação
e transformações da diocese de Ilhéus (1913-1978), debruça-se sobre livros de
tombo, códigos canônicos e atas apostólicas para traçar um rápido perfil
da trajetória histórica da diocese a partir de sua constituição, chegando aos
anos setenta do século passado. O trabalho de D. Mauro Montagnoli, em
A diocese de Ilhéus na contemporaneidade, nos permite acompanhar os fatos e os
feitos dos diocesanos e da diocese dos últimos anos do século XX e nos leva
a perscrutar o século XXI.
Na sequência, a educação aparece como a temática norteadora dos
textos de Ivaneide Almeida da Silva, A diocese, o bispado de Ilhéus e os colégios
católicos, que discute esse papel da Igreja Católica, e de Marita Maria Ocke
de Freitas que apresenta Criação, história e vida do Instituto Nossa Senhora da
Piedade através de documentos e relatos, em que as lembranças e os sentimentos
sobre essa instituição ilheense, inicialmente dedicada à educação feminina,
vêm à tona.
A Freguesia de Santo Antônio do Rio das Caravelas, que pertenceu à
diocese de Ilhéus até julho de 1962, e nessa ocasião, através da bula papal
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Omnium Eclesiarum, tornou-se uma nova diocese, é o espaço em que se
desenrola o objeto de estudo de Uerisleda Alencar Moreira, com o título
Batismos e compadrio na Freguesia de Santo Antônio do Rio das Caravelas. Os
livros de assentos de batismo e casamentos são as principais fontes utilizadas para montar as relações sociais entre os sujeitos daquela comunidade,
no século XIX, o que nos permite elaborar uma projeção para o século
seguinte no que se refere à diocese.
Em A catedral de São Sebastião: religião, urbanismo e poder, o sexto texto,
de André Luis Rosa Ribeiro discute as tensões e os conflitos que envolveram políticos e religiosos em torno da construção da catedral diocesana.
A História Cultural é o marco teórico que norteia os três últimos
capítulos, e as suas autoras, que estiveram vinculadas ao Programa de Pós-Graduação de Cultura e Turismo, apresentam os seus objetos através do
conceito de patrimônio cultural. Thaís dos Santos Vinhas investiga a possível relação entre identidade e patrimônio material ou tangível, tendo como
fator articulador a memória, em A fé que preserva a história: memória e identidade
na salvaguarda da igreja do Sagrado Coração de Jesus, Itajuípe –Ba, e Luiza Edmée
Viana Espírito Santo, ao produzir História e religiosidade como meios de valorização
do patrimônio cultural no município de Maraú (Ba), partindo da pesquisa que subsidiou sua dissertação de mestrado, onde o conceito de patrimônio ganha
a conotação de referenciais culturais, apresenta como bem cultural, citado
entre os marauenses, a Igreja Matriz de São Sebastião. Enfim, no texto Ilhéus:
uma senhora e três patronos, de Janete Ruiz de Macedo, o assunto é festa, padroeiros, territorialidade, santos em disputas, diversão e devoção.
A obra é polissêmica, e pretende que os olhares e apontamentos aqui
deixados, por nós, os autores, sejam considerados dignos da centenária
aniversariante.
Para finalizar, agradeçemos a participação de Cristiano Rocha Santos,
Berenaldo Neto Silva e dos bolsistas de Iniciação Científica da UESC, Bruno de Melo Santana e Lucas Melgaço, que embora não concretizada sob a
forma de texto, foi bastante relevante para a elaboração desse trabalho.
Janete Ruiz de Macedo
Organizadora
Ilhéus, Bahia, 4 de fevereiro de 2013
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APRESENTAÇÃO
Nossa diocese de Ilhéus celebra 100 anos de sua criação. Somos,
junto com as dioceses de Barra e de Caetité, as primeiras dioceses desmembradas da arquidiocese de São Salvador da Bahia. Esta é uma data
histórica que deve permanecer em nossa memória, porque são 100 anos
de presença evangelizadora na região do baixo sul da Bahia.
A pedido do então bispo da Bahia, dom Jerônimo Tomé da Silva,
o papa Pio X, no dia 20 de outubro de 1913, com a bula Majus animarum
bonum (Em vista do maior bem das almas) dividiu o extenso território da
diocese do Santíssimo Salvador da Bahia em quatro partes, e criou as três
novas dioceses, sinal evidente da eficácia do serviço do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e resultado do esforço para que a religião católica
se mantenha firme na sua missão, recebida do seu Fundador, que é a de
anunciar o evangelho aos pobres, curar os doentes, abrir os olhos aos cegos (cf. Lc 4,18-19) e pregar o caminho da verdadeira felicidade.
Para celebrar esses 100 anos e deixar algo escrito para a posteridade, recorremos à disponibilidade de um grupo de trabalho, que tendo à
frente a professora doutora Janete Ruiz de Macêdo, à época, diretora do
Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual
Santa Cruz (DFCH/UESC), junto com o professor Dorival de Freitas, a
professora Marita Maria Ocké de Freitas, a professora Maria Luiza Nora,
na ocasião, pela editora, e Oslan Costa Ribeiro, graduando do Curso de
História/UESC, para elaborarem um projeto fundamentado na trajetória
histórica da diocese.
Já com o projeto, divididas as responsabilidades, solicitamos ao então
magnífico reitor da Universidade Estadual Santa Cruz, professor Antonio Joaquim Bastos da Silva, a aceitação do mesmo e apoio para a publicação da
obra, pela Editus, haja vista a sua magnitude e grande interesse para a história
da região.
O projeto foi aprovado pelo então reitor e reconfirmado pela atual
reitora, professa doutora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, aos
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quais agradecemos muito pela colaboração e parceria.
Este projeto se destina a investigar e analisar a trajetória histórica da
diocese de Ilhéus no decorrer dos cem anos de constituída a partir de eixos
temáticos tais como educação, política, ação social e patrimônio cultural.
Queremos prestar homenagem a todos os atores desta história, nomeados
ou não, porque só através deles é que foi possível expandir o evangelho
nestas terras e levar avente a missão recebida de Jesus no batismo.
Celebramos, em 2013, o Jubileu dos Cem Anos da criação da diocese de Ilhéus. O jubileu propõe basicamente a realização de três atos
essenciais: ano de descanso da terra, ano de libertação de escravos e ano
de perdão de dívidas.
Os sonhos e as ansiedades do povo que retornava do exílio na Babilônia levaram à formulação da proposta de um amplo jubileu. O reencontro com a terra e com as pessoas que lá viviam naquela época e cultivavam
estas terras mostrou os problemas e as dificuldades dessa proposta. Mas
permaneceu a sua força utópica, como reserva de sentido também e, sobretudo, para nós, hoje. Temos nossos imensos problemas e dificuldades
para por em prática essa proposta do jubileu bíblico, mas cremos e esperamos um mundo novo melhor. “O que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça” (2Pd 3,13).
Esses projetos de utopia, daquilo que ainda não tem lugar, mas que
está no futuro, firmado pela promessa de Deus, buscam por sua realização.
Para nós, hoje, fala forte, e de forma mais radical, a proposta jubilar no
ministério de Jesus de Nazaré (cf. Lc 4, 16-24).
O jubileu deve ser, para todos nós, diocesanos, um tempo de profunda reflexão e ao mesmo tempo de tomada de consciência da nossa
missão comum de fazer acontecer essa proposta de Jesus: a evangelização
dos pobres, a libertação dos cativos e a recuperação da vista aos cegos (cf.
Lc 4,18). Temos a responsabilidade de tornar presente a utopia do jubileu.
Iluminados e animados pelo lema do centenário, “O que vimos e
ouvimos nós anunciamos” (1Jo 1,3) pedimos que o Espírito Santo
nos sustente, e a intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, e de São Jorge, mártir e padroeiro da diocese, alcancem-nos as graças que precisamos
para ser féis no seguimento de Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador.
Dom Mauro Montagnoli, CSS
Bispo diocesano de Ilhéus
Ilhéus, 20 de outubro de 2013
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1
Percursos da Igreja Católica no sul
da Bahia: formação, consolidação e
transformações da diocese de Ilhéus
(1913-1978)
Oslan Costa Ribeiro

1 Circunscrições eclesiásticas católicas do Brasil colonial:
arcebispado de São Salvador da Bahia
A diocese de São Salvador da Bahia foi criada como sufragânea dependente da Sé Metropolitana de Lisboa, em 25 de fevereiro de 1551,
pelo papa Júlio III (1550– 1555), por meio da bula Super specula militantis
Ecclesiae, desmembrada da Arquidiocese do Funchal, cidade portuguesa
da ilha da Madeira. Seu primeiro bispo foi dom Pero Fernandes Sardinha,
que governou a diocese de 1551 a 1556. Em 1556, ele criou a Freguesia da
Invenção da Santa Cruz de São Jorge dos Ilhéus, e seu primeiro vigário foi
o padre João Afonso Furtado. Não sabemos a data exata de sua criação,
somente o ano, com base na citação extraída de Campos (2006, p. 77),
obra qual utilizamos como uma das fontes deste artigo:
De quando data a criação da paróquia da Invenção de
Santa Cruz da Vila de São Jorge dos Ilhéus, e não paróquia
de São Jorge, simples titular da vila? É das mais antigas do
Brasil. Circunstância que investe a sede do velho feudo dos
Figueiredo duma das primazias da história pátria: foi criação
do primeiro bispo do Brasil Dom Pedro Fernandes Sardinha.
Ora, esse prelado chegou à Bahia em 22 de junho de 1552,
e retirou-se em 2 de junho de 1556. O seguinte documento,
inserto por Braz do Amaral nas suas anotações à obra de
Accioli vem provar que antes da ereção canônica da freguesia
já a igreja da vila era provida de vigário:
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A dezesseis de Junho de mil e quinhentos e cincoenta e
hum passou o Governador Tomé de Sousa Provisão para o
Provedor da Capitania dos Ilhéus, Afonso Alves Furtado por
que lhe mandava que mandasse pagar a João Afonso Azevedo,
Vigário da Capitania dos Ilhéus dez mil réis de ordenado, e da
feitura da dita Provisão em deante; e assim mais lhe mandaria
o dito Provedor pagar todo o tempo que até á feitura dela
tivesse vencido e servido a dita Igreja de que ainda não
houvesse pagamento á razão dos ditos dez mil réis por anno;
e este a custa das rendas do dito Senhor da dita Capitania, o
qual pagamento haveria no Feitor da dita Capitania e que pelo
traslado dela somente que seria registrada no Livro da Receita
da dita Feitoria, lhe sejam pagos os ditos dez mil réis.

Em 1676, o rei dom Pedro II, de Portugal, fez uma petição ao papa
Inocêncio XI (1676–1689), para elevar à dignidade de arquidiocese a então diocese de São Salvador da Baía de Todos os Santos, com a distinção
de metrópole-primaz do Brasil. No dia 16 de novembro de 1676, o papa
Inocêncio XI, pela bula Inter Pastoralis Officii Curas, elevou-a a arquidiocese
e Sede Metropolitana Primacial.
No mesmo dia de sua elevação a arquidiocese e sede metropolitana
primacial, o papa Inocêncio XI criou também as dioceses de Olinda (1676)
e a de São Sebastião do Rio de Janeiro (1676), sendo sufragâneas à arquidiocese de São Salvador da Bahia, juntamente com as dioceses africanas
de Angola e Congo (1596) e de São Tomé (1534). A diocese de São Luís
do Maranhão, também criada por Inocêncio XI no ano seguinte, 1677, a
partir do desmembramento da diocese de Olinda (1676), abrangia toda
a Amazônia, ficando subordinada diretamente à Sé de Lisboa até 1828,
quando passou a ser sufragânea da arquidiocese de São Salvador da Bahia.

2 Arquidiocese de São Salvador da Bahia: a maior do
mundo, e a necessidade de reforma para o “Bem Maior
das Almas”
Por 362 anos, a Igreja Católica no Estado da Bahia esteve sob única
circunscrição eclesiástica situada na capital Salvador. No início do século
XIX, surge a necessidade de criar um bispado entre as dioceses de Salvador e do Rio de Janeiro – esta última já existia desde 1676 – e que nessa
época era a capital do império brasileiro. Sobre o fato de se criar um bispa-
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do, Campos (2006, p. 514-515) nos esclarece em sua crônica:
Cumpre notar que, em meados do século XIX existia uma
vigararia geral compreendendo todas as paróquias do sul
baiano, com sede em Ilhéus e que já em 1819 houvera quem
alvitrasse a criação de um bispado na vila de São Jorge, que
seria ipso factum1 elevada à categoria de cidade, pois não pode
haver bispo ‘vilão’ (grifo do autor).

Em fins do século XIX, em 1893, o novo arcebispo, dom Jerônimo
Tomé da Silva, toma posse desse extenso território para seu pastoreio, que
até 1892, era considerada a maior arquidiocese do mundo. Somente em
1913, dom Jerônimo, após 20 anos de sua posse na extensa arquidiocese
da Bahia, percebeu, e como bom administrador, acima de tudo, projetou,
junto à Santa Sé, a possível criação de três novas dioceses sufragâneas da
arquidiocese da Bahia. Vejamos o que diz Francisco Borges de Barros em
sua Memória sobre o município de Ilhéus (2004, p. 139), escrita em 1915:
D. Jeronymo Thomé da Silva
ARCEBISPO DA BAHIA E PRIMAZ DO BRASIL
Há cerca de 20 anos, S. Rvmª D. Jeronymo Thomé da Silva,
mui Digno Arcebispo da Bahia, dirige com proficiência e
extremo carinho os destinos da Igreja deste Estado.
Sua ação tem sido das mais benéficas e profícuas, partindo de
S. Rvmª a iniciativa e o perseverante esforço da criação dos
Bispados de Ilhéus, da Cidade da Barra e de Caetité.
Tão nobilitante2 ato constitui uma alta distinção e subido
apreço aos habitantes das mesmas localidades e grande
destaque para o nosso Estado.
Infátigável no cumprimento de seus sagrados deveres, S.
Rvmª dá constantemente a insigne honra de sua visita às
localidades do Estado, inquirindo de suas necessidades,
providenciando sobre assuntos de inadiável solução.
Ilhéus para sempre guardará as elevadas provas da distinção
que tem recebido de tão Alto Ministro da Igreja, cuja síntese
1

2

Ipso factum: Do latim, pelo próprio fato; como resultado da evidência do fato; por isso mesmo, por via de
consequência, automaticamente (HOUAISS, 2008, p. 1648).
Nobilitante: que nobilita; capaz de nobilitar, que dá foros de nobreza (HOUAISS, 2008, p. 2022).
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gloriosa é a criação de seu Bispado.

3 O ano de 1913: criação da paróquia de São José de
Itabuna e da diocese de Ilhéus
Foi um ano de mudanças e de notícias de grande valia para o cotidiano local, através da possível criação do tão esperado bispado. Ávidos desta notícia, nos primeiros dias do mês de janeiro deste mesmo
ano, dom Jerônimo Tomé da Silva visitava pastoralmente a região sul da
Bahia, particulamente a cidade vizinha de Itabuna, conforme relato de
Campos (2006, p. 511):
Tendo sido elevado à categoria de freguesia o curato de São
José de Itabuna e achando-se concluída a respectiva Igreja
Matriz, quiseram os paroquianos que as solenidades da
benção do novo templo e da leitura da portaria arquiepiscopal
da dita elevação fossem presididas pelo próprio prelado
diocesano, dom Jerônimo Tomé da Silva, que, acedendo ao
convite, ali se achou na manhã de 23, ficando edificada a
população com as cerimônias inéditas que testemunhou.
FIGURA 1 – Igreja Matriz de São José e a primeira urbanização da praça Olinto Leone, em
Itabuna, Bahia (foto de 1926)

Fonte: Centro de Documentação e Memória Regional (CEDOC/UESC).

Se o curato de São José de Itabuna foi criado em 1908, e teve por
cura o monsenhor Gonçalves, pelo relato de Silva Campos podemos afir-
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mar que este curato não gozava de status paroquial, servindo apenas de advento para a futura paróquia, e além do mais foi instalado provisoriamente
na Capela de Santo Antônio, na rua da Lama, hoje Av. do Cinquentenário,
enquanto não terminassem as obras da nova igreja matriz, localizada na
praça Olinto Leone.
Assim, terminada a construção da Igreja Matriz de São José, elevou d.
Jerônimo Tomé da Silva o mesmo curato à categoria de freguesia, ou seja,
paróquia em definitivo. Podemos, nessa interpretação, fundamentada nos escritos de Campos, afirmar que a data de criação da paróquia de São José de
Itabuna se deu aos 23 de janeiro de 1913, quando a criada paróquia foi instalada em sua própria igreja matriz, e não em capela provisória, como acreditamos durante todo esse tempo. Para uma investigação mais precisa, tem-se que
encontrar tal portaria arquiepiscopal, para termos certeza do ocorrido fato.
Continuando o relato de Campos (2006, p. 511) sobre a nomeação
da comissão para a formação do patrimônio do futuro bispado de Ilhéus,
temos:
De volta para a capital, encontrava-se o arcebispo a 28 (de janeiro
de 1913) em Ilhéus e aí, nesta data, nomeou a comissão para
angariar óbulos destinados à formação do patrimônio do bispado
de Ilhéus, cuja criação pleiteava, composta do cônego vigário José
Evaristo de Góes Bittencourt, coronéis Antônio Pessôa, Misael
Tavares, Ramiro Ildefonso de Araújo Castro e Domingos Adami
de Sá, e drs. João Mangabeira e José Júlio de Brito.

Dado esse fato, é chegada a hora de aprofundar o que significa a
criação de uma diocese, para que ela serve, e o que muda no cotidiano de
uma sociedade quando a Igreja católica se faz presente com um bispado.
Para fundamentar tal análise, utilizaremos textos importantes da igreja,
como os documentos do Concílio Vaticano II, promulgado pelos papas
João XXIII e Paulo VI, entre 1962-1965, e também o Código de Direito
Canônico, promulgado pelo papa João Paulo II em 1983.
Vejamos o que nos diz o decreto Christus Dominus, do Concílio Vaticano II, sobre a noção de diocese:
Diocese é a porção do Povo de Deus que se confia a um Bispo
para que a apascente com a colaboração do presbitério, de tal
modo que, unida ao seu pastor e reunida por ele no Espírito
Santo por meio do Evangelho e da Eucaristia, constitui uma
Igreja particular, na qual está e opera a Igreja de Cristo, una,
santa, católica e apostólica (COSTA, 1997, p. 248).
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A partir desse pressuposto apostólico, dom Jerônimo Thomé da Silva,
até então arcebispo da extensa Bahia, já não dava conta das inúmeras paróquias sob o seu pastoreio. Ou seja, fugia dos objetivos aos quais uma diocese
se propõe nos documentos da Igreja. A reforma na arquidiocese da Bahia era
boa para a administração e o crescimento espiritual da Igreja na Bahia, pois,
Cân. 381 § 1. Compete ao Bispo diocesano, na diocese que lhe
foi confiada, todo o poder ordinário, próprio e imediato, que se
requer para o exercício de seu múnus3 pastoral, com exceção
das causas que forem reservadas, pelo direito ou por decreto do
Sumo Pontífice, à suprema ou a outra autoridade eclesiástica.
§ 2. No direito, equiparam-se ao Bispo diocesano os que
presidem a outras comunidades de fiéis mencionadas no cân.
3684, a não ser que outra coisa se depreenda pela sua natureza
ou por prescrição do direito (CÓDIGO DE DIREITO
CANÔNICO, de 1983, apud COSTA, 2010, p. 30).

Para viabilizar o crescimento e melhor administrar o extenso território da arquidiocese da Bahia, dom Jerônimo encaminha à Santa Sé o pedido de criação das três novas dioceses, sediadas nos municípios de Barra
do São Francisco, Caetité e Ilhéus. O papa Pio X, que governou a Igreja
de 1903 a 1914, atendeu a solicitação da divisão feita por dom Jerônimo, e
através da bula Majus Animarum Bonum, em 20 de outubro de 1913, criou
finalmente as três novas diocese, sendo a de Ilhéus a mais importante,
devido à pujança da monocultura cacaueira, o que contribuiu para a rápida formação do patrimônio da cúria, já que esse era do interesse da elite
cacaueira de Ilhéus e região. As atas da Sé Apostólica foram pesquisadas
e trazidas à diocese de Ilhéus por seu atual bispo diocesano, dom Mauro
Montagnoli. Numa delas, consta o texto, na íntegra, sobre as paróquias
atribuídas à nova diocese de Ilhéus a partir de 1913:
Nosso Santíssimo Senhor o Papa Pio X por decreto da
sagrada Congregação Consistorial:
Dia 20 de outubro de 1913, dividiu, por solicitação do próprio
arcebispo, o extenso território da diocese do Santíssimo
3
4

Múnus: tarefa, dever obrigatório de um indivíduo; encargo, obrigação (HOUAISS, 2008, p. 1981).
Cân. 368 – As Igrejas particulares, nas quais e das quais se constitui a una e única Igreja Católica, são
primeiramente as dioceses, às quais se equiparam, não constando o contrário, a prelazia territorial, a abadia
territorial, o vicariato apostólico, a prefeitura apostólica e a administração apostólica estavelmente erigida
(CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO, 1983, p. 29-30).
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Salvador da Bahia no Brasil em quatro partes, criando três
novas dioceses: Barra, Caetité e Ilhéus.
Atribuiu à diocese de Ilhéus as paróquias de Ilhéus, Olivença,
Canavieiras, Belmonte, Santa Cruz, Porto Seguro, Vila
Verde, Trancoso, Nossa Senhora de Lourdes do Angelim,
Prado, Alcobaça, Caravelas, Vila-Viçosa, S. José de Porto
Alegre, Itabuna, Barra do Rio de Contas, Marahú, Barcellos,
Camamu, Igrapiuna, Santarém, Nova Boipeba, Boipeba
Velha, Cayrú, Taperoá, Serapuhy, Guerem, e Valença (ATAS
DA SÉ APOSTÓLICA, 1913, p. 548-549).

Devida às condições dos meios de comunicação do início do século XX, a notícia da criação das novas dioceses de Barra, Caetité e Ilhéus
só veio ao conhecimento de dom Jerônimo Tomé da Silva por ofício do
Núncio Apostólico no Brasil, datado de 26 de dezembro de 1913, onde
o avisava estar de posse da bula de criação das três novas dioceses. Dom
Tomé imediatamente expediu uma circular avisando aos vigários de Ilhéus,
Caetité e Barra sobre o ocorrido:
AOS REVMOS. SNRS. CONEGO JOSÉ EVARISTO DE
GÓES BITTENCOURT, VIGÁRIO DE ILHÉUS, PADRE
LUIZ PINTO BASTOS, VIGÁRIO FORANEO DE
CAETITÉ, E FREI ANGELO QUINTANA, VIGÁRIO
DA BARRA DO RIO GRANDE.
Bahia, 31 de dezembro de 1913.
Com grande prazer, levo ao conhecimento de V. Rvmª. que, por
ofício de 26 deste mez, comunicou-me o Exm.° e Rvm.° Sr°
Núncio Apostólico achar-se de posse da Bulla de erecção das
três novas Dioceses projectadas neste Estado da Bahia: Ilhéus,
Caetité e Barra do Rio Grande.
Por este acto da Santa Sé, que foi um grande beneficio a
todos os habitantes do território dessa nova Diocese, dou
a V. Rvm.ª, à digna Commissão incumbida de preparar o
patrimônio e a todo o povo, cordiais e sinceros parabéns.
Como tenho a necessidade de saber o que já se acha feito
com relação a esse Bispado, cirva-se V. Rvm.ª de me informar
de tudo.
Creio que não demorará a nomeação do Bispo. Torna-se,
pois, urgente fazer-se o possível a fim de poupar a ele o
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dissabor de achar por fazer, cousas a que, com boa vontade,
não seria diffícil providenciar.
Estou certo de que V. Rvm.ª e digna Commissão redobrarão
de esforços para que possa o Prelado receber dahi a grata
impressão de que se acha no meio do povo digno da distincção
com que acaba de honra-lo a Santa Sé.
Deus Guarde e Abençoe a V. Rvm.ª
(a) + JERONYMO, Arcebispo da Bahia.

Mais de dois meses se passaram da data de criação das novas dioceses até que a esperada notícia chegasse ao conhecimento do povo de
Ilhéus, Caetité e Barra que, através da comissão nomeada por dom Jerônimo, em cada uma dessas cidades, trabalhava para angariar fundos para a
formação do patrimônio do novo bispado.
A criação da diocese de Ilhéus era um fato consumado, incentivado
por dom Jerônimo, e a comissão nomeada por ele tinha pouco tempo para
organizar todo o patrimônio até a nomeação do primeiro bispo.

4 O ano de 1915: a posse do primeiro bispo diocesano e a
formação da diocese de Ilhéus
O padre José Gonçalves de Oliveira, um dos três primeiros sacerdotes
ordenados pelo primeiro bispo de Ilhéus, serviu à Igreja nessa mesma diocese
até sua morte na década de 1970. Tinha afinidade com a história e especial
senso de organização arquivista. Por todas as paróquias por onde passou, escreveu crônicas registrando a história local e a da diocese, além de manter
sempre em ordem os livros eclesiásticos de assento e tombo. Em 1967, ele
escreveu a obra Crônicas Históricas da Diocese de Ilhéus, cujo texto relata os acontecimentos referentes à posse e ao governo do primeiro bispo de Ilhéus:
A 8 de agosto de 1915, toma posse da Diocese o Primeiro
Bispo, D. Manoel Antonio de Paiva. Seu primeiro ato foi
organizar o Corpo Administrativo da Diocese, Secretaria
do Bispado, consultores, promotores e censores diocesanos.
São obras da ação apostólica deste ilustre prelado: Colégio
Feminino sob a direção das Ursulinas; Colégio Diocesano para
o sexo masculino; pequeno sobrado ao lado do palácio para
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funcionamento da Cúria; primeiros passos para a construção
da Catedral. [Colocou a primeira pedra e benzeu-a].
Construiu o Palácio Episcopal, deixando-o quase terminado;
organizou o patrimônio da Diocese: terrenos na Baixa Fria e
nas margens do Gongogí; nas margens do Gongogí fundou
Colônia Agrícola, escola e Centro de Catequese para índios
ainda remanescentes naquela zona; abriu Seminário N. S.
das Vitórias, na sua própria Casa, sendo que este pequeno
Seminário deu os seguintes Padres: Rubem Mesquita, Edson
Albuquerque Lima, Osvaldo Simões e José Gonçalves
de Oliveira. Terminaram o estudo e se ordenaram para a
diocese, os clérigos: Manoel Barreto, Francisco Xavier
Costa, André Costa, João Clímaco e Anísio Vivas. Para
servir à Diocese, vieram os Padres Celso Monteiro, Antonio
Granja, Simão Fileto, Clarindo Ribeiro, Luiz Sarinam e
Geral Noble; Religiosas tomam a Direção dos Hospitais
de Ilhéus e Itabuna; edita o semanário Diocesano ‘O
MONITOR’, com oficina própria. Conferências, quaresmas
e sermões doutrinais, por pregadores de afora eram coisas
frequentes e de todos os anos em Ilhéus. Pontificais, festas
de São Jorge, Vitória e outras. Longas e proveitosas visitas
pastorais. Em todas as paróquias foi fundado o Apostolado
da Oração, Arquiconfraria do Santo Rosário, Doutrina Cristã
e Vicentinos (p. 1-2, grifo do autor).
FIGURA 2 – Dom Manoel Antônio de Paiva e seu clero diocesano, em 1916

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

Os padres provisionados pela então arquidiocese de São Salvador
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da Bahia para atuar nas paróquias que vieram a formar a nova diocese de
Ilhéus, ali permaneceram e passaram a ser incardinados na mesma, sob
o pastoreio de dom Manoel Antônio de Paiva, a partir de sua posse e da
instalação da diocese de Ilhéus, em 1915.

5 Ações primeiras do primeiro bispo: organização e
supressão de paróquias da nova diocese de Ilhéus
Após pesquisa de atualização dos topônimos dos municípios constantes nas Atas da Sé Apostólica, no trecho no qual designa as paróquias que
farão parte da nova diocese de Ilhéus, podemos ver mais claramente e entender a extensão da mesma. Seu território começava na região conhecida
como Tabuleiros de Valença, no Baixo Sul, indo até o extremo sul da Bahia,
na divisa com o estado do Espírito Santo.
A partir desse pressuposto, relacionaremos, respeitando a ordem
constante na bula papal de Pio X, o nome das paróquias e o ano de sua
criação, seguidos do nome de cada localidade que sediava tal paróquia, e
que constituía a nova diocese de Ilhéus, conforme bula Majus animarum bonum, de 20 de outubro de 1913, seguida da informação de supressão após
a posse do primeiro bispo diocesano, em 1915: paróquia de São Jorge dos
Ilhéus (1556); paróquia de Nossa Senhora da Escada de Olivença (1758),
hoje bairro do município de Ilhéus; paróquia de São Boaventura de Canavieiras (1718); paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Belmonte (1860);
paróquia de Santa Cruz de Porto Seguro (1854), hoje paróquia de Nossa
Senhora da Conceição, do município de Santa Cruz Cabrália; paróquia de
Nossa Senhora da Pena de Porto Seguro (1795); paróquia do Divino Espírito Santo de Vila Verde (1795), hoje distrito Vale Verde, do município
de Porto Seguro; paróquia de São João Batista de Trancoso, hoje povoado
do município de Porto Seguro; paróquia de Nossa Senhora de Lourdes do
Angelim (1910) (provavelmente suprimida e anexada a alguma paróquia
do extremo sul da Bahia); paróquia de Nossa Senhora da Purificação do
Prado (1795); paróquia de São Bernardo de Alcobaça (1854); paróquia de
Santo Antônio de Caravelas (1755); paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa (1748), hoje município de Nova Viçosa; paróquia
de São José de Porto Alegre (1755), hoje município de Mucuri; paróquia
de São José de Itabuna (1913); paróquia de São Miguel da Barra do Rio
de Contas (1723), hoje município de Itacaré; paróquia de São Sebastião
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de Maraú (1718); paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Camamu
(1570); paróquia de Nossa Senhora das Dores de Igrapiúna (1801); paróquia de Santo André de Santarém (1758), hoje município de Ituberá; paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Cairú (1610); paróquia do Divino
Espírito Santo de Boipeba (1616), hoje ilha de Boipeba, povoado do município de Cairú, paróquia suprimida e anexada à paróquia de Cairú; paróquia do Senhor do Bonfim de Nova Boipeba (1838), hoje atual município
de Nilo Peçanha; paróquia de São Brás de Taperoá (1843); paróquia de
Sant’Ana de Serapuí (1860) (suprimida e anexada a outra paróquia ainda
não identificada); paróquia de Nossa Senhora da Conceição dos Guerens
(suprimida e anexada à paróquia de Valença); paróquia de Nossa Senhora
das Candeias de Barcelos (suprimida e anexada à paróquia de Camamu);
paróquia do Santíssimo Coração de Jesus de Valença (1801).
Como vimos, das 26 paróquias atribuídas à nova diocese de Ilhéus,
constantes na bula Majus Animarum Bonum, cinco foram suprimidas nas
ações primeiras do primeiro bispo diocesano dom Manoel Antônio de
Paiva (1915-1929). São elas: Nossa Senhora do Angelim, Divino Espírito
Santo de Boipeba, Sant’Ana de Serapuí, Nossa Senhora da Conceição dos
Guerens e Nossa Senhora das Candeias de Barcelos. Supomos que, pela
dificuldade de padres para atuar em todas as paróquias existentes desde
sua posse, esse ato de dom Manoel foi inevitável. Vejamos o que diz o
Código de Direito Canônico, de 1983 (2010, p. 40), capítulo VI, sobre o
status de uma paróquia, sua criação e supressão:
Cân. 515 § 1. Paróquia é uma determinada comunidade de
fiéis, constituída estavelmente na Igreja particular, e seu
cuidado pastoral é confiado ao pároco como o seu pastor
próprio, sob a autoridade do Bispo diocesano.
§ 2. Erigir, suprimir ou modificar as paróquias compete
exclusivamente ao Bispo diocesano, o qual não erija, nem
suprima paróquias, nem as modifique de modo notável, a
não ser ouvindo o conselho presbiteral.
§ 3. A paróquia legitimamente erigida tem, ipso iure5,
personalidade jurídica.
Cân. 516 § 1. Salvo determinação contrária do direito, à
paróquia se equipara a quase-paróquia, que é, na Igreja
5

Por força da lei, de acordo com o direito (usa-se com referência a uma nova situação jurídica ou a um estado,
que resulta de direito já existente ou já adquirido, independente de sentença) (HOUAISS, 2008, p. 1.648).
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particular, uma determinada comunidade de fiéis confiada a
um sacerdote como a pastor próprio, ainda não erigida como
paróquia por circunstâncias especiais.

Portanto, não existe paróquia sem padre, essa foi a interpretação de
dom Manoel Antônio de Paiva, a partir de 1915. Ressaltamos que a nossa
interpretação das ações primeiras na diocese de Ilhéus, no recorte de 1913
a 1929, que compreende o ano de sua criação até o ano de transferência
do primeiro bispo diocesano, é baseada nas leis. da Igreja posteriores a
esse recorte: os documentos do Concílio Vaticano II, de 1962-1965, e o
Código de Direito Canônico, de 1983.
As necessidades da Igreja do início do século XX não são as mesmas
que as do início do século XXI. Essa história da Igreja particular de Ilhéus,
neste artigo, é uma história ocorrida à luz da Igreja do Concílio Vaticano
I (1869-1870), convocada pelo papa Pio IX (1846-1878). Contudo, nossa
interpretação fundamentar-se-á nos documentos oficiais vigentes da Igreja Católica, o que em nada prejudicará o nosso entendimento.

6 A demolição da antiga capela de São Sebastião para dar
lugar à nova catedral de Ilhéus
A diocese de Ilhéus, quando foi instalada, em 8 de agosto de 1915,
com a posse do primeiro bispo, dom Manoel Antônio de Paiva, “empolgou a cidade pelo seu ineditismo, esforçando-se o poder municipal por
torná-la quanto possível grandiosa” (CAMPOS, 2006, p. 528). Teve por
sua catedral a Igreja Matriz de São Jorge dos Ilhéus, foto abaixo, construção que ainda existe e que remonta à Ilhéus do Brasil colonial.
Campos (2006, p. 523) assim a descreveu em sua crônica:
Matriz de estilo antigo, bem cuidada, com sete altares de
talha de madeira, ostentando colunas douradas, grandes
lampadários, bonitos lustres, e apurada pia batismal de
cantaria.

Assim, sagrada a velha Igreja Matriz como catedral diocesana, cresceu a necessidade de um templo maior, por se entender, à época, que uma
catedral deveria ser grande e imponente, o que atendia ao desejo de uma
reforma urbanística fomentada pelo Sr. Eusínio Lavigne, que viria a ser
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prefeito de Ilhéus de 1930 a 1937.
Por convite do bispo diocesano, à tarde do dia de Natal, [1928],
houve grande reunião no paço municipal para trocarem-se
idéias sobre a obtenção de meios, a fim de levar-se avante a
construção da igreja catedral (CAMPOS, 2006, p. 632).
FIGURA 3 – Catedral Matriz de São Jorge dos Ilhéus,
em julho de 1934

Nesse período, marcado por mais uma ação de
dom Manoel, houve a escolha do local para a construção da nova catedral, que seria no mesmo terreno onde,
desde o século XVIII, havia a
Capela de São Sebastião que,
[...] ficava no centro da cidade,
com o fundo voltado para
o mar, e na aba do morro
da Vila Velha. Era de estilo
colonial, com três altares e uma
bela torre, bem conservada
(CAMPOS, 2006, p. 523).

Escolhido o local, a
mesma capela foi demolida, em 1927, o que, para
nós, no entendimento que
temos de patrimônio histórico hoje, foi uma perda
irreparável para Ilhéus.
Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

29

FIGURA 4 – Trasladação das imagens da Capela de S. SebasƟão para a Catedral Matriz de São
Jorge, em 22 maio de 1927. Logo após o templo foi demolido

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

Campos (2006, p. 523) ainda comenta em sua crônica sobre as peculiaridades da capela de São Sebastião:
Possuía três formosas imagens de São Sebastião, Conceição
e Senhor dos Passos. A festa do Orago fazia-se com grande
pompa, não regateando a população sacrifícios para tal fim.
Muitas vezes eram convidados para os sermões os mais
reputados oradores sacros da capital.

Essas imagens foram trasladadas em procissão para a catedral-matriz (FIGURA 4) para, em seguida, ter início a demolição da capela, autorizada por dom
Manoel Antônio de Paiva e pelo prefeito Mário Pessoa, no mesmo ano de 1927.
Com o terreno livre, dom Manoel se empenhou para iniciar a construção da nova catedral; incumbiu o arquiteto Salomão da Silveira de elaborar o projeto, que viria a ficar pronto e ser apresentado em 1928. Logo
depois ocorreu a bênção da pedra fundamental.
Em 1929, ocorreu sua saída da diocese de Ilhéus:
Causou vivo pesar à diocese a nova de haver sido transferido
para Garanhuns [Pernambuco] o seu ilustre prelado dom
Manuel Antônio de Paiva, que já se achava perfeitamente
identificado com seu rebanho, de quem se fizera abnegado
e piedoso pastor (CAMPOS, 2006, p. 645).
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Dom Manoel Antônio de Paiva foi transferido antes de ser iniciada
a construção da nova catedral. Tomou posse da diocese de Garanhuns,
Pernambuco, como segundo bispo, no mesmo ano, permanecendo até sua
morte no dia 19 de maio de 1937. Tinha por lema episcopal: Omnia possum
in eo qui me confortat, ou seja, Tudo posso naquele que me fortalece.

7 Dom Eduardo: um bispo com fama de santo
Era a ideia de santificação o que permeava o imaginário dos diocesanos,
quando seu segundo bispo, dom Frei Eduardo José Herberhold foi empossado,
em 22 de março de 1931. “Dom Eduardo nasceu em Lippstadt, na Westfália
(Alemanha), aos 28 de junho de 1872” (SANTOS, 1967, p. 6). Veio para o Brasil, em 1894, ainda jovem, para
FIGURA 5 – Frei Eduardo Herberhold (antes de ser
renovar os quadros das provínsagrado bispo)
cias franciscanas. Foi ordenado
padre em 1895, no Recife, onde,
por sucessivos anos, exerceu
cargos dentro da Congregação
Franciscana no Brasil, atuando,
inclusive, na região amazônica.
Em 1928, foi sagrado bispo auxiliar de Santarém, no Pará.
Dom frei Caetano Lima dos
Santos, sexto bispo de Ilhéus,
franciscano, biógrafo de dom
Eduardo, em sua obra escreveu:
Creio que essas palavras dão para
uma apresentação de D. Eduardo a
sua nova Diocese: Um São Francisco
revestido de cinzenta estamenha6,
Bispo da Santa Igreja. O decreto
consistorial que o nomeava para a
importante diocese datava de 30 de
janeiro de 1931. Tomou posse no dia
Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.
22 de março do mesmo ano. Sucedia
assim, o humilde franciscano, ao operoso e mui digno primeiro
Bispo de Ilhéus, D. Manoel Antonio de Paiva (1967, p. 33).
6

Hábito de frade.
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FIGURA 6 – A posse de dom Eduardo em Ilhéus, 22 de março de1931, dando-lhe as boas-vindas, em nome dos diocesanos, o Dr. Rui Penalva de Faria

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

Dom Eduardo marcou a história da diocese e do povo de Ilhéus
pelo seu carisma, extrema humildade e desprendimento nas relações de
poder. Seu maior marco na diocese de Ilhéus foi, sem dúvida, ter iniciado
as obras de construção da nova catedral que, até hoje, pelo povo de Ilhéus,
é conhecida como a “Catedral de Dom Eduardo”. Dizia-se, entre os mais
antigos de Ilhéus, que “quando a catedral ficasse pronta, o mundo iria se
acabar”, porque no imaginário do povo, por ter sido uma obra tão grandiosa, ela nunca seria concluída.
Padre José Gonçalves de Oliveira, na sua crônica de 1967 (p. 2), resumiu as ações de Dom Eduardo à frente da diocese de Ilhéus:
Dom Frei Eduardo, que continua as lides apostólicas de Dom
Manoel; sua gestão se caracteriza pelo intenso movimento
missionário na sede e no interior da Diocese; visitas pastorais
frequentes; início da construção da Catedral; escreveu duas
cartas pastorais; criou as freguesias [paróquias] Itajuípe e
Ibicaraí; os padres franciscanos começaram a trabalhar na
diocese, nas freguesias de Itajuípe e de Caravelas; funda-se a
Associação de Santa Isabel das Senhoras de Caridade. Dom
Eduardo começou a construir o Palácio Episcopal no lugar
da antiga Casa dos Bispos.
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FIGURA 7 – AnƟgo palácio episcopal de Ilhéus, hoje Escola Santa Ângela

Fonte: <hƩp://escolasantaangela.blogspot.com.br/2010/09/caracterizacao-da-escola-santa-angela.html>.

Sobre a construção de outro palácio episcopal, devemos esclarecer
que dom Manoel Antônio de Paiva havia começado um destinado a ser a
residência oficial do bispo de Ilhéus, no local que hoje conhecemos como
Alto da Piedade, onde também se construiu a Escola Feminina, devido à
vinda da Congregação da União Romana de Santa Úrsula, a convite de
dom Manoel, em 1916. A madre Maria Thaís do Sagrado Coração Paillart
funda o Instituto Nossa Senhora da Piedade. O colégio começa a funcionar com 16 alunas no dia 7 de fevereiro de 1916 (INSTITUTO NOSSA
SENHORA DA PIEDADE, 2010, p. 1).
Dom Manoel, ao ser transferido para Garanhuns, deixa o palácio
inacabado. Quando dom Eduardo tomou posse, recusou aquela residência, pois queria ficar mais perto do seu rebanho, e aquela íngreme ladeira
era um obstáculo, então resolveu por bem propor a madre Thais a doação
do edifício à Congregação da União Romana de Santa Úrsula, para que se
fundasse, ali, uma escola de ensino gratuito e um orfanato voltados para
crianças carentes. Assim nasceu a Escola Santa Ângela, ao lado do convento e da Escola Feminina, consolidando o Instituto Nossa Senhora da
Piedade de Ilhéus, existente até hoje.
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8 Ações de dom Eduardo para começar a construir a nova
catedral de Ilhéus
O início das obras da construção da nova catedral de Ilhéus foi um
episódio conturbado na vida da cidade. Depois de ter-se demolido a Capela de São Sebastião, em 1927, que, repetimos, foi uma perda irreparável
para o patrimônio histórico, artístico e cultural de Ilhéus, no início das
obras de construção, no dia 23 de dezembro de 1931, surgiram críticas ao
projeto arquitetônico e à localização da obra:
Dias depois de haver o bispo benzido o terreno onde ia ser
alevantada a catedral, o que ocorreu a 23, o dr. João Amado
iniciou um série de artigos no Diário da Tarde criticando a
ubiquação e o estilo do templo. Sincronicamente, a redação
da gazeta [Gazeta de Ilhéus] pedia que os técnicos fossem
ouvidos sobre a matéria.
Esta questão prolongou-se. Amado queria o novo domo na
Cidade Nova e outros opinavam pela sua localização mesmo
sobre as ruínas da demolida igreja de São Sebastião, na praça
Luiz Viana.
Naquela referida data teve início a obra do grandioso
edifício, suspensa seis dias depois, para ser reiniciada em
27 de janeiro de 1932 (CAMPOS, 2006, p. 681, grifos
nossos).

Houve inúmeras reuniões, em que por oito meses dom Eduardo
teve de esperar para aprovar definitivamente o projeto de autoria do
arquiteto-engenheiro Salomão da Silveira. Antes disso, o embate sobre
o citado projeto, criticado pelas autoridades civis e pelo prefeito Eusínio Lavigne, devido ao seu estilo arquitetônico, terminou por exigir a
consulta a autoridade gabaritada no assunto, no caso, o professor Dr.
Arquimedes Memória, na época diretor da Escola de Belas Artes do
Rio de Janeiro.
O professor Dr. Arquimedes Memória respondeu à consulta dizendo que a aprovação do local dependia de um estudo mais apurado do plano de urbanização de Ilhéus, e que não poderia, no momento, se pronunciar sobre o assunto. Quanto ao projeto de Salomão da Silveira, Campos
(2006, p. 689) relatou em sua crônica:
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Agora, no que tangia ao projeto falou, claramente,
considerando-o destituído de requisitos de arte arquitetônica
e, por isso mesmo, na qualidade de técnico, era-lhe impossível
fazer crítica de qualquer natureza.
Razão porque resolvera traçar um esboço de fachada do
edifício em lide, cujo clichê o jornal publicou, para mostrar
as correções aconselháveis ao projeto.

Segundo Campos (2006, p. 689), o prefeito Eusínio Lavigne resolveu
se pronunciar através do Diário da Tarde, explicando o interesse da prefeitura na construção da catedral,
É que desejava ver a cidade dotada de um templo digno da
religião católica e à altura do respeito devido aos cânones da
arte e do progresso.

Depreciou com veemência a capacidade profissional de Salomão
da Silveira e defendeu a mudança da construção da catedral para outro
terreno. É perceptível, em sua crônica, a simpatia de Campos pela causa
defendida pelo prefeito Eusínio Lavigne, que reproduz a sua fala publicada no jornal: “Quero prestigiar a obra, não só no seu aspecto material,
mas também na sua feição espiritual, por amor à cultura da inteligência”
(CAMPOS, 2006, p. 689).
O impasse somente foi definido com a intervenção do governo do
Estado, através de seu Secretário do Interior que, segundo Campos (2006,
p. 689),
[...] interveio ditatorialmente na questão, aprovando em 22
de junho do ano seguinte [1932] o plano discutido, pois a
Sociedade de Engenheiros Civis da Bahia o aprovava com
muitos garbos.

Resolvido o impasse, o projeto de Salomão da Silveira foi retomado
no terreno onde, desde a época de dom Manoel, se desejava construir o
templo, ou seja, onde ficava a antiga capela de São Sebastião, após oito meses de paralisação (FIGURA 8). As obras de construção da nova catedral
de Ilhéus, com a fachada projetada por Salomão da Silveira, desenhada em
detalhes, foi reproduzida em cartões-postais, na época, para se divulgar e
arrecadar fundos para sua construção
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9 A hora é chegada: a catedral como dom Eduardo a viu
pela última vez
Segundo o padre José Gonçalves de Oliveira (1967), dom Eduardo tinha
muita ânsia de ver a catedral construída, salientando, às vezes, que as necessidades por que passava na diocese (explica isso a seus padres), era porque ele investia tudo o que recebia de espórtulas7 de missas, crismas e tudo mais nas obras
da catedral. Dom Caetano comentou, na biografia que escreveu sobre a vida de
dom Eduardo, que
FIGURA 8 – Construção da nova catedral de
Ilhéus,foto datada de 29.11.1937

[...] com insistência, com ardor,
se dirigia aos fiéis, nos sermões e
nas cartas pastorais suplicando,
exortando, para que contribuíssem
para o prosseguimento das obras
do novo templo do Senhor
(SANTOS, 1967, p. 56).

Dom Caetano continua a falar do empenho de
dom Eduardo, relatando um
episódio que o emociona:
Mesmo uma coleta realizada a
bordo, espontaneamente, pelos
passageiros, para lhe proporcionar
uma classe menos incômoda, ele a
aceitou dizendo que utilizaria para
sua Catedral, e ficou onde estava
(SANTOS, 1967, p. 57).

Segundo dom Caetano (1967), através do depoimento de um padre chamado Emílio, até do papa Pio
XI dom Eduardo recebeu

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

7

Donativo, em dinheiro ou em gêneros, auxílio, esmola, ajuda que os padres da Igreja recebiam para desempenhar suas funções litúrgicas e sacramentais.
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auxílio para empregar nas obras da catedral. Com o passar dos anos, com
uma vida de sacrifício e oração, de pastoreio em sua grande diocese, e de
empenho por completo para o avanço da construção de sua catedral, dom
Eduardo passou a dar sinais de cansaço físico, o coração parecia que a
qualquer momento iria falhar. O que não o fazia diminuir seu ritmo mediante as necessidades de seus diocesanos e seus compromissos fora da
diocese de Ilhéus.
Sempre esteve preocupado em conseguir meios para empregar na construção da catedral, talvez daí a fama de santidade que permeia o imaginário religioso do povo de Ilhéus. É impossível, para os que conhecem um pouco da
história de Ilhéus, olhar sua Catedral de São Sebastião e não fazer uma alusão ao
bispo dom frei Eduardo José Herberhold.
Em 1939, participou, no Rio de Janeiro, da assembleia dos
bispos do Brasil. Ao retornar à Bahia, desembarcou em
Salvador no dia 24 de julho de 1939 e, na noite do mesmo
dia, veio a falecer de um ataque cardíaco. Estava com 67 anos
(DIOCESE DE ILHÉUS, 2013, p. 1).

O corpo de dom Eduardo chegou a ser velado na capital baiana, na
catedral basílica de Salvador, de onde o povo levou seu caixão, nas mãos,
até a praça Castro Alves e, de lá, foi transportado de carro até o porto,
onde o embarcaram no vapor Ilhéus.
Às 9 horas do dia 26 de julho atracou o navio na ponte n° 1
onde se achavam as autoridades. Ao cais, à Praça ‘Firmino
Amaral’, aos prédios adjacentes, a população afluiu em
massa. Um onda humana acompanhou os despojos do
querido Bispo até a Catedral de S. Jorge, transformada em
câmara mortuária. Não foi sem dificuldade que se obteve
licença de sepultamento na Catedral em construção. Por
fim, o amor filial e a veneração religiosa venceram. O féretro
saiu da Catedral de São Jorge às 16 horas do dia 27 de julho,
as ruas regurgitavam. Não valeram cordões de isolamento.
Muitos choravam. Houve até quem tirasse lascas do caixão
de D. Eduardo para guardar como relíquias. E as flores
tiravam com a mesma finalidade. Entrando o cortejo no
lugar do enterramento, o povo apinhou-se, subindo pelos
andaimes e sobre as pilhas de materiais para ver pela ultima
vez, o ataúde em que jazia D. Eduardo (SANTOS, 1967, p.
66, grifo de autor).
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FIGURA 9 – O caixão de dom Eduardo chega à Catedral de São SebasƟão, em construção,
para ser sepultado, em 27 de julho de 1939

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

Padre José Gonçalves de Oliveira (1967, p. 2) assim escreveu sobre
dom Eduardo:
Sua santidade, bondade e mansidão a todos cativava; por isto
ele ainda continua a viver no coração dos seus diocesanos e
no céu, no seio de Deus.

Seu lema episcopal era: “Tudo se faça na caridade”.

10 Dom Felipe e dom Benedito: dois bispos em menos de
uma década
Após dois anos de vacância, a Santa Sé nomeia o terceiro bispo de
Ilhéus. Em 1941 toma posse dom Felipe Benito Condurú Pacheco, nascido em 1892, ordenado padre em 1915, eleito bispo de Ilhéus em 1941.
Segundo pe. José Gonçalves de Oliveira (1967, p. 2),
Era pregador emérito, estilista, que fez proveitosas visitas
pastorais, reorganizou a Obra das Vocações Sacerdotais e
fundou o semanário Diocesano ‘VOZ DE ILHÉUS’ (grifo
do autor).

38

Passou pouco tempo à frente da diocese de Ilhéus, sendo nomeado
primeiro bispo da recém-criada diocese de Parnaíba, no estado do Piauí,
onde tomou posse em 1946. Morreu aos 80 anos de idade, em 1972.
FIGURA 10 – D. Felipe Condurú Pacheco e seu clero diocesano de Ilhéus na década de 1940

Fonte: Arquivo pessoal de Leocádia Lima Vasconcelos (Canavieiras-Bahia)8.

Em 12 de janeiro de 1947, toma posse dom Benedito Zorzi, o quarto
bispo de Ilhéus. Nasceu em 1908, foi ordenado padre em 1933, nomeado
bispo de Ilhéus em 1946 e sagrado bispo no mesmo ano. Padre José Gonçalves de Oliveira (1967, p. 2), em sua crônica, assim se refere a Dom Benedito:
Organizador, construtor e missionário. Fundou em sua
própria casa de residência o Seminário Menor de São
Jorge, construído e inaugurado depois em edifício próprio
no Fundão; construiu o Edifício São José para patrimônio
da mitra; em moldes mais moderno reeditou ‘A VOZ
DE ILHÉUS’. No seu tempo realizaram-se importantes
solenidades religiosas, como: Congresso das Vocações
Sacerdotais, solenes comemorações da proclamação do
Dogma da Assunção e visita de Nossa Senhora de Fátima,
peregrina do universo. Vieram para a Diocese os Padres
Passionistas e as Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena
(grifo do autor).

8

Irmã do falecido padre Edson Lima Ribeiro, o segundo em pé à direita da foto. Reprodução: Oslan Costa
Ribeiro (UESC).
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A concepção e construção do Seminário Diocesano de São Jorge dos
Ilhéus foi a maior marca do pastoreio de dom Benedito Zorzi na diocese. Sua
construção foi fruto de intensa campanha, com envio de donativos pelas paróquias para a realização desta obra localizada às margens do rio Fundão, próximo
ao atual bairro Teotônio Vilela em Ilhéus. De 12 a 16 de outubro de 1949, foi
realizado, por ele, na cidade para qual fora sagrado bispo, o I Congresso Diocesano de Ilhéus sobre Vocações. Nesta ocasião, dom Benedito Zorzi exorta, em
sua mensagem de inauguração do congresso:
É, portanto, urgentíssima a cooperação de todos os nossos
amados diocesanos como os nossos veneráveis cooperadores
à frente para a construção e para o funcionamento da Obra das
obras, o Seminário da Diocese de Ilhéus, a sementeira donde
sairão os futuros salvadores de almas, os Cristos vivos, que virão
melhorar a presente sociedade para bem da Pátria brasileira e
maior glória de Deus (CONGRESSO..., 1950, p. 9).

Na programação do I Congresso Diocesano de Ilhéus sobre Vocações estava prevista a bênção da primeira pedra fundamental do futuro
Seminário, ocorrida no dia 15 de outubro de 1949, e que agora transcrevemos na íntegra. A tradução da ata do evento, cujo original era em latim,
foi publicada no livro do mesmo congresso, em 1950:
Sendo Sumo Pontífice Pio XII,
Bispo de Ilhéus D. Benedito Zorzi, Pároco de São Jorge de
Ilhéus Mons. André Guimarães Costa, Reitor do Seminário de
São Jorge R. P. Manuel da Rocha Barreto, secretário do Bispado.
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil o
General Eurico Gaspar Dutra, Governador do Estado da
Bahia o Dr. Otávio Mangabeira, Prefeito da cidade de Ilhéus
o Sr. Artur Leite da Silveira.
Assistindo os Exmos. e Revmos. Srs. Bispo Diocesano D.
Florêncio Sizínio Vieira, Bispo de Amargosa e D. Anselmo
Pietrulla, O.F.M. Bispo de Campina Grande, Clero e Fiéis, no
dia 15 de outubro de 1949, no lugar denominado ‘Fazenda
Jaguaripe’, à margem direita do rio Fundão, no distrito Banco
da Vitória do município de Ilhéus, no quilometro seis desde
o Palácio Episcopal, na estrada de Ilhéus a Itabuna.
Invocando o Nome do Senhor, sob a proteção da Bemaventurada Virgem Maria, Mãe da Graça, e de São José e dos
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Santos Padroeiros S. Jorge e São Sebastião, Mártires, para maior
glória de Deus, e para o aumento da Igreja Católica, Apostólica,
Romana na Diocese de Ilhéus. O Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo
de São Salvador da Bahia, D. Augusto Álvaro da Silva, seguindo
o ritual benzeu e colocou a primeira pedra do Seminário de São
Jorge dos Ilhéus (CONGRESSO..., 1950, p. 123, grifo do autor).

Todos os bispos de Ilhéus que passaram pela diocese tomaram para si
uma missão a ser efetivada em seu pastoreio. Uns terminaram o que começaram
outros, portanto, alguns começaram, lançaram a semente e, por força maior, não
tiveram tempo de concluir sua obra. D. Benedito Zorzi foi feliz na sua grande
ação, pois conseguiu começar e terminar. Uma das resoluções do I Congresso
Diocesano de Ilhéus sobre Vocações previa, além da construção do seminário
diocesano, o incremento da Obra das Vocações Sacerdotais através da concessão de bolsas, ação executada durante o seu ministério diocesano.
FIGURA 11 – Abertura solene do I Congresso Diocesano de Ilhéus sobre Vocações em 1949

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

Em circular n.º 13, de 19 de março de 1952, destinada aos padres do
clero, recebida pelo Pe. Agostinho Stauder, vigário de Canavieiras, e colado
por ele na página 44 do livro deTombo I da mesma paróquia, Dom Benedito
Zorzi comunica a mudança da celebração do domingo das Vocações Sacerdotais na diocese, que há muitos anos era celebrada no último domingo do mês
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de outubro, na Festa de Cristo Rei9, o que causava um inconveniente, segundo
ele, porque diminuía ou quase anulava outra intenção da Igreja universal para
esse domingo: o Dia das Missões. Achando por bem, dom Benedito transfere
a celebração do Dia das Vocações, na diocese, para o último domingo do mês
de maio, dando as seguintes instruções, em trecho extraído da própria circular:
Seja ele celebrado desta forma: durante todo mês de maio,
na hora da devoção mariana, antes da bênção do Ssmo.
Sacramento, reze-se a oração do ‘I Congresso Diocesano
de Ilhéus’. A última semana seja dedicada às vocações com
a promoção de comunhões, missas e sobretudo a pregação
sobre o sacerdócio. Nessa semana façam-se coletas ‘pro’
término da primeira parte do Seminário Diocesano.
Além destas coletas ordinárias na igreja, cujo resultado
material, via de regra é mínimo, promova V. Revma. uma
coleta geral na paróquia para o mesmo fim.
Pode anunciar aos fiéis que, com a graça de Deus e as bênçãos
de Nossa Senhora, por todo este ano [1952], a primeira parte
do nosso Seminário ficará em condições de funcionar, com a
capacidade aproximadamente de 70 alunos: e que, embora o
povo já haja feito muito pelo Seminário, ainda é necessário um
esforço para não deixarmos a obra sobrecarregada de dívidas
(LIVRO DE TOMBO I, 1950-1960, p. 44, grifos do autor).

Aconteceu que, no decorrer de 1952, mais precisamente no dia 30 de
junho, dom Benedito recebeu um telegrama da Nunciatura Apostólica, no
Rio de Janeiro, informando e parabenizando-o por sua eleição, pela Santa Sé,
para assumir a diocese de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Pelo
documento datado de 27 de junho e assinado pelo próprio núncio dom Carlos
Chiarlo, e recebido juntamente com o telegrama acima citado, dom Benedito
passou a ser bispo eleito de Caxias do Sul e administrador apostólico de Ilhéus
até sua posse no Rio Grande do Sul. Também esse aviso impresso foi colado
na página 46, verso, do Livro do Tombo I, da Paróquia de São Boaventura de
Canavieiras, pelo Pe. Agostinho Stauder, que assim anotou ao lado:

9

A festa de Cristo Rei encerra o calendário litúrgico da Igreja Católica e foi instituída por Pio XI, em 11 de
março de 1925. Sua finalidade político-religiosa era mostrar o senhorio de Jesus sobre o mundo, acima das
situações de ateísmo e falta de religião. Situada no final do ano litúrgico, esta festa eleva Cristo à condição
de centro do universo, portanto, tudo converge para Ele.
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No dia 30 de junho, dia após a saída da imagem-peregrina
de Fátima, o repórter ‘Esso’ irradiou para todo o Brasil a
transferência de Sr. Bispo.
Caiu sobre nós como uma chuva fria!
Sentimos muito, mas Deus quer assim, seja feita a Vontade
de Deus!
Para mim e Canavieiras é um golpe grande!
Que Deus nos envie outro Apóstolo de seu coração! (LIVRO
DE TOMBO I, 1950-1960, p. 46 v., grifo do autor).

Era próprio de dom Benedito Zorzi terminar o que começava. Seus focos
eram o cuidado e a necessidade de vocações sacerdotais, de ter uma casa formadora na diocese para tal fim, e com luta conseguiu inaugurá-la antes de sua saída
definitiva de Ilhéus para assumir a diocese de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
em fins de 1952.
FIGURA 12 – Bispo diocesano, seu clero e outros religiosos convidados para a festa de São
Boaventura em Canavieiras em 1952

Fonte: Livro do Tombo da Paróquia de São Boaventura de Canavieiras.
Nota: Sentados, da esquerda para a direita, o seminarista Raimundo Araújo, pe. João Clímaco, dom Benedito Zorzi,
pe. AgosƟnho Stauder (vigário de Canavieiras) e frei Juvêncio. Em pé, da esquerda para a direita, um seminarista
não idenƟficado, frei Fidelis, pe. Gaspar Sadock e o cônego Rubens Mesquita.
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Baseado no registro de pe. Agostinho Stauder, vigário da paróquia
de São Boaventura de Canavieiras entre 1951 e 1958, no Livro de Tombo I
(1950-1960, p. 52-53) da mesma paróquia, ele anotou:
Festa de Cristo Rei: celebramos a festa de hoje por intenção
do Seminário de Ilhéus, que o Sr. Bispo inaugura, a grande
Obra indispensável para nossa Diocese.

O domingo da festa de Cristo Rei, antes das reformas litúrgicas do
Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), era comemorado no último
domingo do mês de outubro de cada ano, como cita o Missale Romanum 8º
majus, de 1944, editado e impresso nos EUA, nas normas litúrgicas do Sacrosancti Concilii Tridentini (Sagrado Concílio de Trento), que aconteceu entre
1545-1563. Consta no calendário litúrgico: Dominica ultima Octobris – D. N.
Jesu Christi Regis, Duplex I classis.
Pois bem, a Festa de Cristo Rei, último domingo do mês de outubro
do ano de 1952, era o dia 26 de outubro, dia em que dom Benedito Zorzi
inaugurou a obra mais importante de seu pastoreio nesta diocese, o Seminário Diocesano de São Jorge dos Ilhéus.
Pelo que consta no relato do pe. Agostinho Stauder, vigário de Canavieiras, no Livro de Tombo I (1950-1960), nossa fonte primária de pesquisa para esta explanação, tendo ele estado ausente em viagem de desobriga
no interior da paróquia de Canavieiras, ao chegar, no dia 27 de novembro
de 1952, soube que dom Benedito Zorzi antes de partir para Caxias do Sul,
Rio Grande do Sul, tinha estado na cidade no dia anterior. Ficou desapontado por não ter se despedido do prelado, e lamentou:
Fiquei bastante confuso, pois, nós, padres do Interior, não
recebemos nenhuma comunicação sobre a viagem de Sua
Excia. Revma. Deus permitiu que fosse assim. Fiat! (LIVRO
DE TOMBO I,1950-1960, p. 44).

Portanto, assim termina o pastoreio de dom Benedito Zorzi na diocese de Ilhéus, conscientizando e evangelizando seus fiéis sobre a importância das vocações sacerdotais na vida da Igreja. Realizou o I Congresso
Diocesano de Ilhéus sobre Vocações em 1949, e não parou por aí, determinou que em todas as festas, e especialmente no mês de maio, fosse
enfatizada essa necessidade.
Faleceu aos 80 anos de idade, em Caxias do Sul,em 1988. Seu lema episcopal era: Ut benedictionem possideatis, isto é, “Para serdes herdeiros da bênção”.
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11 Dom João Resende Costa: ilustre filho de dom Bosco
Nasceu em 1910, no município de Borda da Mata, Minas Gerais. Frequentou a Universidade Gregoriana, em Roma, onde se doutorou em Teologia, em 1937. Sua ordenação sacerdotal se deu em julho de 1935, na Basílica de
Santo Inácio, em Roma. Eleito bispo de Ilhéus em 1953, e sagrado no mesmo
ano, tomou posse da diocese de Ilhéus em seguida.
Muitos movimentos foram feitos em prol da juventude;
visitas pastorais eficientes; continuação das obras da catedral;
construção das capelas da Maternidade [Santa Isabel] e do
Seminário e, com grande pompa, realizou o Congresso
Mariano de Vocações (OLIVEIRA, 1967, p. 3).
FIGURA 13 – D. João Resende Costa e seu clero no reƟro de 1953

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

Dom João Resende Costa, além de ter realizado I Congresso Eucarístico Mariano, de 27 a 31 de outubro de 1954, realizou também a Semana Paroquial do IV Centenário de criação da Paróquia de São Jorge dos
Ilhéus, de 30 de setembro a 7 de outubro de 1956.
Muito dinâmico, dom João frequentemente visitava o Abrigo São
Vicente, em reuniões com a Sociedade José de Anchieta, e fazia visitas pastorais rurais. Em 1955, no dia de São José, padroeiro de Itabuna, sagrou
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os sete sinos da nova Igreja Matriz de São José que estava em construção,
com as obras já bem avançadas.
Figura 14 – Sagração dos sinos da Matriz de São José, em Itabuna, 1955

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

No ano seguinte sagrou os cinco sinos da nova catedral de Ilhéus,
que totalizavam 2.500 quilos, todos doados por D. Josephina Nascimento,
maior benfeitora das obras do novo templo, sogra do ex-prefeito Ariston
Cardoso.
No seu governo, foram aceleradas as obras da catedral, que já era
palco, nesse período, de grandes celebrações diocesanas. Em 1957 foi nomeado bispo coadjutor e administrador apostólico “Sede Plena”10 com direito a sucessão da arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde
faleceu aos 96 anos de idade em 2007. Seu lema episcopal era: In lavdem
gloriæ Dei, ou seja, “Para o louvor da glória de Deus”.

10

De acordo com os cânones 312 a 318, do Código de Direito Canônico publicado em 1917, e que estava
em vigor na época, em determinados casos a Santa Sé nomeava um bispo auxiliar como Administrador
Apostólico Sede Plena. Esse administrador gozava de plenos poderes na Igreja Particular, embora houvesse outro bispo como titular no cargo. Caso o bispo titular, por algum motivo estabelecido no direito
eclesiástico, estivesse impedido de exercer suas funções, o Sede Plena assumiria a diocese.
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FIGURA 15 – Sagração dos sinos da nova catedral de Ilhéus, por dom João Resende Costa,
em 1956

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus.

12 Dos Tabuleiros de Valença a São José de Porto Alegre:
a diocese de Ilhéus origina duas novas dioceses na
segunda metade do século XX
A grande extensão territorial da diocese de Ilhéus, estipulada pela
bula papal de Pio X Majus Animarum Bonum, de 20 de outubro de 1913,
no início do século XX, foi um grande avanço para a Igreja Católica na
Bahia. Um grande avanço, mas não o suficiente, pois a população crescia,
novos municípios surgiam e, consequentemente, as paróquias tinham de
ser criadas, também para a Igreja se fazer presente entre seus fiéis, com
mais autonomia jurídica perante sua diocese, e com jurisdição civil local,
que lhe é propícia quando um bispo a cria, uma “paróquia legitimamente
erigida tem, ipso iure, personalidade jurídica” (CÓDIGO DE DIREITO
CANÔNICO, 2010, p. 40).
As distâncias cada vez mais dificultavam a comunicação com a sede
da diocese: o município de Ilhéus, com todas as paróquias erigidas canonicamente ao Norte, na região conhecida como Tabuleiros de Valença até
o extremo sul do estado da Bahia, com a paróquia de São José de Porto
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Alegre, criada em 1755, juntamente com aquele município, e que teria seu
topônimo alterado para Mucuri em 1931 (SECRETARIA DE CULTURA
E TURISMO DA BAHIA, 1997), tinha dificuldades em administrá-las.
É sabido por todos que, na primeira metade do século XX, o principal meio de transporte no sul da Bahia era marítimo, através de vapores
que atracavam nos portos das principais cidades da diocese: Ilhéus (sede),
ao norte, Maraú, Camamu, Valença, Itacaré (antiga Barra do Rio de Contas), ao sul da diocese, Canavieiras, Belmonte, Porto Seguro, Alcobaça,
Prado, Caravelas e Mucuri (divisa com o estado do Espírito Santo).
Até então, falamos de cidades litorâneas, e a diocese de Ilhéus era
também constituída de paróquias localizadas fora do litoral, cujo acesso
era por terra. Com isso, era muito difícil a visita pastoral dos bispos nesse
período, até que dom Felipe Condurú Pacheco, terceiro bispo de Ilhéus,
entre 1941-1946, aventou a possibilidade de se projetar, junto à Santa Sé, o
pedido de criação, com sede no município de Caravelas, de uma prelazia, o
que não foi à frente por causa de sua saída da diocese em 1946.
Seu sucessor, o quarto bispo de Ilhéus, dom Benedito Zorzi, levou
essa ideia adiante no ano de 1948. Ele escreve uma carta ao Núncio Apostólico no Brasil, dom Carlo Chiarlo, entre 1946 a 1954, propondo a criação
de uma prelazia, desmembrada da diocese de Ilhéus, com sede em Caravelas, justificando que tal cidade era populosa, tinha uma boa casa canônica
(casa paroquial), possuía uma infraestrutura de transportes boa. Continuando, observa a escassez de padres nas paróquias do extremo sul da Bahia,
tendo padres religiosos nas paróquias de Santo Antônio de Caravelas e
de Nossa Senhora da Pena de Porto Seguro, e outro, provisoriamente, na
paróquia de São Bernardo de Alcobaça.
O Código de Direito Canônico (2010, p. 120) nos esclarece, em sua
Seção I, Título I, Capítulo I e Canon 370, que:
A prelazia territorial e a abadia territorial são uma determinada
porção do povo de Deus, territorialmente delimitada, cujo
cuidado, por circunstâncias especiais, é confiado a um
prelado ou abade, que a governa como seu próprio pastor, à
semelhança do bispo diocesano.

Por que uma prelazia em Caravelas? As paróquias acima citadas
eram paróquias de padres religiosos, frades franciscanos, vindos para a
diocese de Ilhéus trazidos pelo segundo bispo, dom Eduardo José Herberhold (1931-1939). Pelo entendimento do que é prelazia, a intenção
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de dom Benedito Zorzi era entregar à Congregação Franciscana (Ordem
dos Frades Menores), as paróquias do extremo sul da Bahia, sob o status
de prelazia. Como estava, ele tinha a obrigação de suprir de sacerdotes
da própria congregação todas essas paróquias que, até então, não tinham
padres presentes.
A nota de rodapé do Cânone 370 (CÓDIGO..., 2010, p. 120) sobre
prelazias explica:
As Prelazias e Abadias territoriais surgiram inicialmente
como favores a certos mosteiros ou eclesiásticos, que
eram subtraídos à jurisdição do Bispo local (donde veio
a denominação antigamente usada de nullius dioceses).
Posteriormente a figura da prelazia territorial foi usada ou
para obviar certas dificuldades de caráter político ou para
organizar eclesiasticamente territórios que não tinham os
elementos mínimos (clero próprio, substrato econômico)
para constituir-se em diocese. Assim aconteceu no
Brasil, onde a oposição do governo e da própria Igreja
a que os territórios da Amazônia, sem condições iniciais
para ser dioceses, fossem considerados oficialmente
territórios de missão, dependentes de Propaganda Fide11,
fez que continuassem a depender da então Congregação
Consistorial (hoje Congregação dos Bispos) e fossem
erigidos em Prelazias.

A intenção de dom Benedito Zorzi era abrir mão de sua autoridade
episcopal, criando uma prelazia sediada em Caravelas, para que o trabalho
da Igreja fosse mais profícuo no extremo sul da Bahia, o que não acontecia
devido às distâncias, e ao fato de a diocese de Ilhéus ainda não ter, nesse
período, um seminário próprio, o que só veio a ocorrer em 1952.
A Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) é uma congregação
fundada por São Francisco de Assis, na Itália, em 1209, e está presente
no mundo inteiro. Assim sendo, teria condições de suprir de padres e
sustentar a prelazia com seus próprios recursos, e não precisaria se submeter à autoridade do bispo de Ilhéus, e sim, à de seu Superior Geral.
Esse ideal de uma prelazia, de dom Benedito Zorzi, já não era o mais
indicado à realidade do município de Caravelas que, econômica e infraestruturalmente, era viável. Partindo desse pressuposto, ele logo pensaria em criar não uma prelazia, mas uma diocese. Isso foi o que dom
11

Propaganda da fé (HOUAISS, 2008, p. 2.312).
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Jaime Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, disse a dom Benedito Zorzi,
quando este o consultou sobre o assunto durante o Congresso Eucarístico Nacional em 1948. E dom Jaime disse mais: “O novo bispo daria
por pedras e paus para arranjar padres”12 (DIOCESE TEIXEIRA DE
FREITAS-CARAVELAS, 2010, p. 1).
Tomando essas informações é possível inferir que dom Benedito, ao
ser transferido para Caxias do Sul, em 1952, tinha por objetivo uma nova
diocese, desmembrada da de Ilhéus, com sede no município de Caravelas.
Seu sucessor foi dom João Resende Costa que, durante seu governo à
frente da diocese de Ilhéus, entre 1953 e 1957, fez várias visitas pastorais
ao Extremo Sul, a fim de fazer um levantamento prévio das condições
econômicas de Caravelas para sediar uma possível diocese.
Todo esse levantamento foi feito sob sigilo pontifício, mas, em 1957,
dom João comunica ao vigário de Caravelas que a Santa Sé estaria pensando em criar uma nova diocese no sul da Bahia, com sede naquela cidade,
Caravelas, pela infraestrutura que esta oferecia. O vigário de Caravelas, frei
Oswaldo (DIOCESE TEIXEIRA DE FREITAS-CARAVELAS, 2010),
anuncia isso ao povo e começa uma campanha entre as autoridades a fim
de conseguir uma casa digna para ser a residência episcopal. Acontece que
dom João é transferido, em 1957, da diocese de Ilhéus, e o assunto fica
para ser resolvido após a posse de seu sucessor, em 1958, que seria dom
Frei Caetano Lima dos Santos, sexto bispo de Ilhéus.
Com a posse de dom Caetano recomeçam as ações para a criação
da nova diocese de Caravelas. Como o processo corria sob sigilo pontifício, sugiram boatos de que a sede da possível diocese não seria mais em
Caravelas, que, nessa ocasião, já construía a residência episcopal, próxima
à Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, mas poderia ser na cidade de
Belmonte ou na de Porto Seguro.
Segundo o site da diocese de Teixeira de Freitas e Caravelas (2010),
dom Caetano fez uma visita pastoral repentina a Caravelas para reafirmar
que aquela cidade seria, sim, a sede da nova diocese.
Quatro anos se passam quando, em 1962, a notícia chegou. Pela bula
Omnium Eclesiarum, de 21 de julho de 1962, do papa João XXIII, é criada a
diocese de Caravelas, com território desmembrado da Diocese de Ilhéus:
A nova diocese contemplaria uma área de 26.924 Km² com
uma população aproximada na época de 270.000 habitantes e
sete paróquias, sendo o território da diocese composto pelas
cidades de Santa Cruz de Cabrália, Porto Seguro, Prado,
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Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Mucuri, Medeiros Neto
(DIOCESE TEIXEIRA DE FREITAS-CARAVELAS,
2010, p. 1)

A diocese de Ilhéus tem, com isso, seu território reduzido, tendo seu
limite ao sul na região conhecida como Vale do Jequitinhonha, onde se encontravam as paróquias de Nossa Senhora do Carmo de Belmonte, Nossa
Senhora da Conceição de Itapebi e de São João Batista de Itagimirim.
Em 1974, dom Valfredo Bernardo Tepe, oitavo bispo de Ilhéus, em
reunião com os demais bispos do Regional Nordeste III da CNBB (Bahia
e Sergipe), sugere uma proposta de desmembramento da diocese de Ilhéus
apresentando três hipóteses. A diocese de Ilhéus, em 1974, tinha uma área
de 28.536 km² com 45 municípios, 37 paróquias canonicamente eretas.
Dessas 37 paróquias, só 28 tinham padres residentes, sendo as restantes anexas. A população era de 1.007.399 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, [20--?]).
A primeira hipótese previa ceder às dioceses de Amargosa, Jequié e
Vitória da Conquista os seguintes municípios da diocese de Ilhéus: Valença, Cairú, Taperoá, Nilo Peçanha, Teolândia, Wenceslau Guimarães, Gandu, Itamari, Ituberá, Ibirataia, Ipiaú, Firmino Alves e Potiraguá, num total
de 220.953 habitantes e uma área de 6.975 km².
Nessa primeira hipótese, a diocese de Ilhéus ficaria com 31 municípios, uma área de 21.561 km² e uma população de 786.446 habitantes
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
[20--?]).
A segunda hipótese previa a cessão de quatro municípios: Valença,
Cairú, Taperoá e Nilo Peçanha à diocese de Amargosa, e o restante ficaria
com duas dioceses, a de Ilhéus e a nova diocese de Itabuna.
A justificativa apresentada para Itabuna sediar uma nova diocese foi
a cidade ter a melhor infraestrutura religiosa, administrativa e econômica
para a montagem rápida do bispado, mesmo levando em conta que as sedes das duas dioceses ficariam separadas uma da outra por apenas 30 km.
Nessa segunda hipótese a diocese de Ilhéus cederia à nova diocese
de Itabuna os seguintes municípios: Itabuna (sede), Ibicaraí, Floresta Azul,
Santa Cruz da Vitória, Firmino Alves, Itororó, Itapé, Buerarema, Itajú
do Colônia, Una, Camacan, Pau Brasil, Mascote, Canavieiras, Potiraguá,
Itapebi, Itagimirim e Belmonte, num total de 460.353 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, [20--?]) e
uma área de 14.535 km².
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Ficaria a nova diocese de Itabuna com 18 municípios, 15 paróquias
canonicamente eretas, seis das quais na cidade de Itabuna que, segundo a
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ([20-?]) de 1974, já contava com 140.537 habitantes. Oito municípios da nova
diocese de Itabuna eram anexados às outras paróquias, ou seja, não tinham
paróquias e sim comunidades atendidas pela paróquia mais próxima.
Caso essa hipótese fosse aceita, contaria a nova diocese de Itabuna
com apenas 13 padres, entre seculares e religiosos.
A terceira e última hipótese do documento previa ceder à Diocese
de Amargosa nove municípios ao norte da diocese de Ilhéus: Valença,
Cairú, Nilo Peçanha, Taperoá, Teolândia, Wenceslau Guimarães, Itamari,
Gandu e Ituberá. E apresentava outra proposta de uma nova diocese, não
em Itabuna, devido à proximidade com Ilhéus. Surgiu o nome do até então
povoado de Eunápolis, que se tornaria município ainda em 1988. É de se
supor que se a diocese fosse criada e instalada na década de 1970, tal município seria criado logo em seguida.
Foi proposto dar à nova diocese o nome de diocese de Santa Cruz,
com sede no referido povoado. Seriam cedidos, da diocese de Ilhéus para
a de Santa Cruz, os seguintes municípios ao sul da diocese-mãe: Mascote,
Canavieiras, Potiraguá, Belmonte, Itapebi e Itagimirim, e a diocese de Caravelas cederia os municípios de Santa Cruz Cabrália, Guaratinga e Porto
Seguro, num total de 233.035 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, [20--?]) e uma área de 16.727 km².
Os principais motivos para desmembrar uma diocese e criar outra
eram as dificuldades pastorais de se atender, com padres, tamanha extensão, como ainda era o caso da diocese de Ilhéus em 1974.
O projeto de dom Tepe previa, também, em 1974, a possibilidade
de se criar, no Estado da Bahia, duas novas Províncias Eclesiásticas, uma
dela com sede em Ilhéus, ou seja, elevar a diocese de Ilhéus à categoria de
arquidiocese. Isso só veio a ocorrer em 2002, quando o papa João Paulo II
elevou, não a diocese de Ilhéus, mas as dioceses de Vitória da Conquista e
de Feira de Santana à categoria de arquidiocese.
A diocese de Ilhéus continua sufragânea à arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Seguindo com nossa análise, foram apontadas no documento vantagens e desvantagens de se dividir, mais uma vez, a extensa diocese de
Ilhéus. As vantagens seriam a diminuição da extensão geográfica e da
população para possibilitar melhor atendimento da diocese de Ilhéus, e
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o fortalecimento das novas dioceses de Amargosa e Jequié, atendimento
mais intensivo no Sul através de seu bispo. A nova diocese de Itabuna teria
os recursos humanos e materiais (infraestrutura) para sua montagem e,
juntamente com a diocese de Ilhéus, ficariam com uma razoável extensão
geográfica e populacional, o que facilitaria num futuro próximo a criação
de uma arquidiocese.
A desvantagem para a diocese de Ilhéus, com a divisão, era a perda
de boas paróquias, principalmente as mais antigas, como as de Valença,
Cairú, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Canavieiras e Belmonte. Uma nova
divisão da diocese de Ilhéus ainda a deixaria grande, considerando que
seria apenas uma solução provisória.
Cresceu o interesse quanto a ser a nova diocese no município de
Itabuna. Vários documentos foram produzidos defendendo esta proposta.
Esses documentos defendiam a infraestrutura da cidade, como comércio
forte e indústrias, estar localizada às margens das BRs 101 e 415, mas o
fator determinante mesmo foi a monocultura cacaueira e a força da sua
economia, e a estrutura física da Igreja Matriz de São José, padroeiro da
cidade, que teria todas as condições de ser a catedral diocesana. O documento assim a descreve:
A Igreja de São José – padroeiro da cidade de Itabuna – está
localizada à Praça Tiradentes s/n. Tem capacidade para 400
pessoas sentadas e 200 em pé. Possui na sua extensão nada
menos que seis salões grandes e três salas de porte menor.
A casa paroquial possui três quartos (um completo), sala de
estar, copa e cozinha, além de dependências para empregada,
e um pequeno depósito. Em cima de um dos salões há
possibilidade de se construir uma residência.
A igreja tem um órgão de tubos, armários para paramentos,
um armário de ferro. É pobre de mobiliário, mas estamos
tentando suprir nossa deficiência.
Nas duas laterais da igreja existem jardins, e no fundo, uma
área livre com projeto para construção de uma área de
lazer que servirá para os diversos grupos de jovens e para a
catequese (DIOCESE DE ILHÉUS, 2012, p. 1).

O Conselho Presbiteral da diocese de Ilhéus, em reunião ordinária
no dia 14 de abril de 1977 (DIOCESE DE ILHÉUS, 2012), aprovou, por
unanimidade, a cessão dos municípios de Valença, Cairú, Taperoá e Nilo
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Peçanha à diocese de Amargosa, que ficou desfalcada com a criação da
diocese de Jequié. A resolução também aprovou o desmembramento da
diocese de Ilhéus em duas, sendo a nova diocese a ser sediada em Itabuna.
No dia 7 de novembro de 1978, pela bula Benignissimo Dei Consilio do
papa João Paulo II, cria-se a diocese de Itabuna – Dioecesis Itabunensis –,
com os seguintes municípios: Itabuna (sede), Ibicaraí, Floresta Azul, Santa
Cruz da Vitória, Firmino Alves, Itororó, Itapé, Buerarema, Itajú do Colônia, Una, Camacan, Pau Brasil, Mascote, Canavieiras, Potiraguá, Itapebi,
Itagimirim e Belmonte.
Sua instalação se deu com a tomada de posse de seu primeiro bispo,
dom Homero Leite Meira, em 1° de janeiro de 1979.
A Igreja Matriz de São José passou a ser Catedral Diocesana de Itabuna, sagrada solenemente no dia 18 de março de 1993, pelo núncio apostólico no Brasil, dom Alfio Rapisarda, juntamente com o terceiro bispo de
Itabuna, dom Paulo Lopes de Faria.
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2
A diocese de Ilhéus na
contemporaneidade
Dom Mauro Montagnoli CSS

1 Admirável mundo novo: o Concílio Vaticano II (19621965)
A celebração do centenário da diocese de Ilhéus coincide com as
comemorações do cinquentenário do Concílio Vaticano II.
O papa João XXIII surpreendeu todo o mundo, não só a Igreja Católica, ao anunciar, em 25 de janeiro de 1959, a realização de um Concílio
Ecumênico motivado pela realidade de um mundo que revelava um grave
estado de indigência espiritual, e pelo fato de a Igreja de Cristo ser “tão vibrante em vitalidade” que se sentia chamada a colaborar mais eficazmente
na solução dos problemas dos nossos tempos.
Desde o começo, o papa João XXIII classificou explicitamente o
Concílio Vaticano II como um concílio “pastoral” e observou que deveria
ser diferente dos concílios gerais anteriores, porque não fora convocado
para combater alguma ameaça específica ou para discutir temas relativos
à fé e à moral. Ele havia sido convocado para promover “a iluminação, a
edificação e a alegria de todos os cristãos”, tanto o clero quanto os leigos.
E também não era restrito apenas aos católicos romanos, mas pessoas de
outras igrejas cristãs também foram convidadas a participar do concílio.
Foi como um “novo Pentecostes” para uma “nova era”, no dizer do mesmo papa João XXIII. A convocação se deu no dia 25 de dezembro de
1961. Com o documento Humanae Salutis, o papa João XXIII estabeleceu
o ano de 1962 como o da abertura oficial do Concílio. Não demorou muito para que escolhesse uma data bonita e simbólica: o dia 11 de outubro,
que lembrava a conclusão do Concílio de Éfeso, acontecido no ano 451.
Como os peregrinos sentiam alegria ao ver as portas de Jerusalém,
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depois de longa caminhada, assim foi naquele dia tão esperado, em que
finalmente começaria o Concílio proposto.
No dia 11 de outubro de 1962, o papa João XXIII afirmou que o
Concílio Vaticano II deveria trazer a Igreja para o século XX e combater
a ideia de que a Igreja era uma instituição que se encontrava sob ameaça,
o que acabara fazendo com que ela desse as costas ao mundo. Ele foi
direto contra os “profetas do juízo final” que tinham uma visão negativa
do estado em que o mundo se encontrava e do lugar que a Igreja ocupava
neste mundo.
O Concilio Vaticano II aborda questões e perspectivas de ordem
geral, o que faz com que seu estilo seja inteiramente diferente daquele dos
concílios anteriores.
Na abertura, ficou famoso o discurso do papa João XXIII. Ele transmitiu a certeza de que o Concílio era fruto de inspiração divina, e que tinha
chegado a hora da Igreja se renovar, se aproximar do mundo de hoje, e se
colocar a serviço da humanidade, com a qual queria assumir solidariamente suas grandes causas, e a ela oferecer a luz do Evangelho.
Ele começou seu discurso com a bonita expressão: Gaudet Mater Ecclesia, “Alegra-se a Mãe Igreja”.
Quatro anos depois, terminava o Concílio com as mesmas palavras
de alegria e de esperança. O último documento aprovado foi a constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje. Ele começa com as palavras: Gaudium et Spes, “As alegrias e as esperanças”.
É significativa esta constatação. Entre o início e o fim do Concílio,
há uma coincidência especial. No começo, a alegria da Igreja que via chegar o dia tão esperado. No final, esta mesma alegria alargada para toda a
humanidade.
Gaudet Mater Ecclesia, Gaudium et Spes. Alegria no começo, alegria no
final. Entre as duas manifestações, se realizou o Concílio. Ele foi feito sob
o signo da alegria e da esperança, e uma vez convocados, os bispos católicos do mundo inteiro foram para Roma.
Na ocasião, dom Caetano teria escrito uma carta ao Núncio Apostólico no Brasil, dom Armando Lombardi, com data de 1º de março de1962,
na qual expressa sua satisfação em ter recebido a circular relativa ao Concílio, com a data de 24 de fevereiro, e salientava que, “se Deus não mandar
o contrário, irei ao Concílio; irei sozinho”.
Dom Caetano participou dos quatro períodos nos quais se desenrolou o Concílio.

58

Chamam-se a essas novas abordagens que se encontram presentes
nas longas declarações do Concílio Vaticano II de “mudanças de paradigma”, e que nada mais são do que uma nova maneira de se pensar que
acabam por virar as velhas ideias ao avesso. Os documentos do Concílio
Vaticano II foram responsáveis por diversas mudanças de paradigma, expressão que havia sido empregada anteriormente por João XXIII, que se
refere com frequência a uma nova era, a uma nova fase da humanidade e
aos avanços que algumas vezes ocorrem com demasiada rapidez. A história, a sociedade e, principalmente, a tecnologia parecem avançar cada
vez mais, sem que haja uma pausa, fazendo com que o mundo e a Igreja
tenham grande dificuldade em acompanhar essa evolução. As regras são a
mudança e a inovação e, aparentemente, não existe mais coisa alguma que
consiga se manter inalterada, de modo que as pessoas têm de se adaptar
constantemente a essas mudanças. Hoje chama-se a isso “uma mudança
de época”, mais do que uma época de mudança.
O Concílio afirma que a Igreja não pode correr o risco de ser deixada para trás. Se quiser influenciar a sociedade moderna, ela deve adaptar-se
a essa sociedade e participar dela e, ao mesmo tempo, oferecer às pessoas
um porto seguro e firme que só pode ser alcançado por meio de uma fé
que nunca muda.
[...] a Igreja tem a obrigação de examinar em todas as épocas
os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para
que assim possa responder de modo apropriado para cada
geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido
da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É, por
isso, necessário conhecer e compreender o mundo em que
vivemos (CONCÍLIO... , 2004, p. 338, n. 4).

Juntamente com “sinais dos tempos”, uma das expressões mais associadas a uma das mudanças de paradigma do Concílio Vaticano II, temos o vocábulo italiano aggiornamento. Normalmente ele é traduzido como
“atualização”. No entanto, a palavra atualização dá a impressão de que,
uma vez que alguma coisa é atualizada, não haverá mais necessidade de
atualizá-la novamente. Uma tradução mais precisa e também mais literal
de aggiornamento é “o ato de colocar as coisas em dia”. Apesar de ser um
pouco desajeitada, essa expressão nos faz lembrar com exatidão que o
aggiornamento é um processo permanente. O Concílio determinou que a
Igreja promovesse um aggiornamento em duas esferas principais: a institu-
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cional (relativa à estrutura da Igreja) e a individual (relativa a cada um dos
cristãos), e a melhor maneira de atingir essa meta seria respeitando e fortalecer tanto a tradição quanto a inovação, ao invés de procurar contrapor
uma à outra.
Outra mudança de paradigma foi a da comparação da imagem da
Igreja com a de um peregrino. O Concílio Vaticano II refere-se repetidamente à Igreja encarnada e transcendente, santa e pecadora, como uma
jornada física e espiritual da vida terrena para a vida eterna no paraíso.
Como tal, ela pode cometer erros e deslizes porque é perfeita e imperfeita
ao mesmo tempo: perfeita, porque fundada por Jesus, e imperfeita, porque
povoada por seres humanos falíveis.
Os dezesseis documentos1 instituiram outras mudanças, tais como
uma visão positiva do mundo e da cultura modernos, uma participação
crescente dos leigos na Igreja, a celebração da diversidade e a tentativa sistemática de estender o seu alcance às outras religiões (cristãs e não cristãs)
e às pessoas sem religião, ou seja, a toda a humanidade.
Essas questões tanscendem o conteúdo dos dezesseis documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II ao longo de seus quatro períodos. Primeiro período do Concílio (11.10 a 8.12.1962); segundo período do Concílio (29.9 a 4.12.1963); terceiro período do Concílio (14.9 a
21.11.1964); quarto período e conclusão do Concílio (14.9 a 8.12.1965).

2 Período após o Concílio Vaticano II
Os dezesseis documentos publicados, bem como os acontecimentos
e os discursos que estiveram por detrás de sua elaboração, contam a história do Concílio Vaticano II no momento em que ele se reuniu. No entanto,
as suas mudanças de paradigma e as suas ideias inovadoras tinham de ser
1

Constituição dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina; Constituição dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja; Constituição Sacro Sanctum Concilium sobre a sagrada liturgia; Constituição
pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje; Decreto Inter Mirifica sobre os meios
de comunicação social; Decreto Orientalium Ecclesiarum sobre as Igrejas orientais; Decreto Unitatis
Redintegratio sobre o ecumenismo; Decreto Christus Dominus sobre o múnus pastoral dos bispos
da Igreja; Decreto PerfectaeCaritatis sobre a conveniente renovação da vida religiosa; Decreto OptatamTotius sobre a formação presbiteral; Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado
dos leigos; Declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa; Decreto Ad Gentes sobre
a atividade missionária da Igreja; Decreto Presbyterorum Ordinis sobre o ministério e a vida dos
presbíteros; Declaração Gravissimum Educationis sobre a educação cristã; Declaração Nostra Aetate
sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs.

60

implementadas, e foi a partir desse ponto, por essa razão e desse modo,
que ele transformou-se em um campo de batalha no alvorecer do terceiro
milênio da cristandade.
O Concílio Vaticano II teve grande participação dos bispos e dos
leigos, despertou atenção mundial tão intensa e instituiu um número tão
considerável de mudanças de paradigma e de inovações, que ninguém seria capaz de refrear o seu espírito com sucesso absoluto, embora alguns
tenham tentado.
Cinquenta anos após sua realização, o Concílio Vaticano II se encontra, nos dias de hoje, com algumas vozes de dentro da Igreja dizendo que
ele avançou muito rápido e foi longe demais, enquanto outros acreditam
que a Igreja ainda não avançou o suficiente e que, na verdade, a Igreja vem
diminuindo sensivelmente o seu ritmo de mudança, se é que não o reverteu por completo.
Ao proclamar um “Ano da Fé”, de 11 de outubro de 2012 a 24 de
novembro de 2013, o papa Bento XVI cita seu predecessor João Paulo II
ao dizer:
Pareceu-me que fazer coincidir o início do Ano da Fé com o
cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II poderia
ser uma ocasião propícia para compreender que os textos
deixados em herança pelos Padres Conciliares, segundo as
palavras do beato João Paulo II, não perdem o seu valor nem a
sua beleza. É necessário fazê-los ler de forma tal, que possam
ser conhecidos e assimilados como textos qualificados e
normativos do Magistério, no âmbito da Tradição da Igreja.
Sinto hoje ainda mais intensamente o dever de indicar o
Concílio como a grande graça de que se beneficiou a Igreja no século
XX: nele se encontra uma bússola segura para nos orientar
no caminho do século que começa (JOÃO PAULO II, 2001,
grifos do autor).
Quero aqui repetir com veemência as palavras que disse,
a propósito do Concílio, poucos meses depois da minha
eleição para sucessor de Pedro: Se o lermos e recebermos
guiados por uma justa hermenêutica, o Concílio pode ser e
tornar-se cada vez mais, uma grande força para a renovação
sempre necessária da Igreja (BENTO XVI, 2011).
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3 O Concílio Vaticano II na diocese de Ilhéus
3.1 Período de dom Caetano Antônio Lima dos Santos,
OFMcap
FIGURA 1 – D. Caetano Lima dos Santos

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.

Dom frei Caetano Antônio Lima dos Santos, OFMCap, o sexto bispo de Ilhéus, assumiu o governo da diocese no dia 14 de agosto de 1958.
Missionário, percorreu a diocese frequentes vezes, deixando em toda parte
a sua palavra evangelizadora e boa.
Empenhou-se pelas vocações sacerdotais, ampliando o seminário
menor e trazendo padres do exterior. Dava assistência às paróquias mais
longínquas, viajando de carro ou de canoa, montado a cavalo ou numa
lambreta.
A evangelização passava pela promoção social, mas dom Caetano
não deixava de tirar um pouquinho dos ricos para dar aos pobres. E entre
uma sessão e outra do Concílio, em Roma, estava sempre de malas arru-
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madas para fazer pregações na Alemanha e captar recursos para a diocese.
Suas realizações mais significativas foram a fundação do Instituto São
José, em Itabuna, a criação do Ginásio Diocesano dom Eduardo, em Ilhéus,
a implantação da rádio Bahiana, de onde diariamente enviava a sua mensagem no programa “A voz do pastor”, a conclusão da catedral, cujas obras
há anos estavam paralisadas, e a construção da nova residência episcopal no
Alto dos Carilos. A primeira casa do bispo foi construída por dom Manoel
Antônio de Paiva, o edifício do palácio episcopal no Alto do Teresópolis. A
segunda casa do bispo foi construída por dom Felipe Conduru Pacheco, o
prédio onde funciona a atual cúria diocesana e o Colégio Status.
A Faculdade de Direito de Ilhéus, inicialmente chamada de católica,
só foi possível ser criada com o seu aval, tendo a diocese como mantenedora. As autoridades civis precisaram de sua liderança para reivindicar,
do presidente Kubitschek, em Brasília, a construção do porto da Região
Cacaueira.
O seu trabalho começou a dar frutos com a ordenação de alguns
padres jovens que iniciaram as reformas pastoral e litúrgica. Criou as paróquias de Santa Rita em Ilhéus, da Conceição em Itabuna, as paróquais de
Gandu e Potiraguá, e desmembrou de Ilhéus a nova Diocese de Teixeira
de Freitas-Caravelas. Fundou a Cáritas Diocesana.
Na sua simplicidade franciscana, conquistava a todos: leigos, associações religiosas, protestantes, espíritas, maçons, fazendeiros, políticos,
trabalhadores, a gente humilde das comunidades rurais. O reconhecimento ao seu talento e à sua cultura continua vivo em Ilhéus, mediante cadeira
cativa como membro da Academia de Letras dessa cidade.

3.1.1 Catedral em honra de São Sebastião
A maior de suas realizações, sem dúvida, foi a conclusão da catedral
de Ilhéus, solenemente consagrada no dia 27 de setembro de 1967, com a
presença do enviado especial de Sua Santidade o papa, o Núncio Apostólico
dom Sebastião Baggio e outras autoridades eclesiásticas, civis e militares.
Após 36 anos de trabalho e delongas, a nova catedral ficou concluída graças à determinação de dom Eduardo, aliada à dedicação de dom
João Rezende e dom Caetano, ao idealismo de Salomão da Silveira, à iniciativa pioneira da Sociedade dos Amigos de dom Eduardo, ao trabalho
perseverante das Senhoras de Caridade e, acima de tudo, à generosidade

63

do povo de Ilhéus.
O sonho de dom Eduardo e do povo de Ilhéus tornava-se realidade.
Houve quem visse nessa realização um milagre nascido da esperança.
A catedral de São Sebastião, também conhecida como catedral de dom
Eduardo, tornou-se o monumento mais expressivo já edificado em Ilhéus.

3.1.2 Movimento vocacional e Seminário Diocesano
Até então não houve um movimento organizado na diocese. Dom
Felipe Conduru Pacheco, terceiro bispo diocesano, fundou a Obra das
Vocações Sacerdotais que durante o seu governo, floresceu.
Dom Benedito Zorzi, quarto bispo diocesano, fundou o Seminário
São Jorge dos Ilhéus.
Em sua mensagem aos diocesanos, por ocasião do I Congresso Diocesano de Ilhéus sobre as vocações sacerdotais, realizado entre os dias 12 e 16
de outubro de 1949, dom Benedito Zorzi, então bispo de Ilhéus, escreveu:
A quem visita o sul baiano não passa despercebido o surto de
progresso: em toda a parte: igrejas em construção, a começar
pela igreja mãe, a Catedral, escolas, abrigos, maternidades,
hospitais... Pois bem: estas igrejas ficarão desertas, ao pé de
seus pórticos crescerão as ervas e sobre seus muros as árvores,
os doentes e velhos entrarão na eternidade sem o conforto
dos sacramentos, com grave risco de sua salvação, as crianças
abandonadas e os órfãos continuarão em sua miséria moral
e física, a sociedade, já tal mal ferida, chegará ao fundo desse
plano inclinado de suas paixões não dominadas, se não
envidarmos todas as forças para formarmos num futuro
próximo, um numeroso, bom e eficiente clero diocesano,
a mola mestra de todo o são movimento, quer social ou
religioso (CONGRESSO..., 1950, p. 9).

A primeira resolução do congresso foi a construção do seminário diocesano, e no dia 15 de outubro de 1949, às 9 horas da manhã, foi dada a bênção em sua pedra fundamental. A solenidade foi presidida pelo arcebispo
primaz de São Salvador da Bahia, dom Augusto Álvaro da Silva, e assistida
por dom Benedito Zorzi, bispo de Ilhéus, dom Florêncio Sizínio, bispo de
Amargosa, dom Anselmo Pietrulla, bispo de Campina Grande, Paraíba, pelo
clero local e grande número de fiéis.
O local escolhido era denominado Fazenda Jaguaribe, de propriedade
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da diocese de Ilhéus, à margem direita do rio Fundão, no distrito de Banco da
Vitória, município de Ilhéus, na rodovia Ilhéus-Itabuna, hoje Jorge Amado.
O seminário de Ilhéus foi fundado no dia 7 de março de 1949, onomástico de Santo Tomás de Aquino, por dom Benedito Zorzi, em seu próprio palácio. Eram 16 alunos e destes só um se tornou sacerdote, o padre
Jorge Saraiva de Castro.
O primeiro reitor foi monsenhor Manuel Barreto, que permaneceu
no cargo até outubro de 1952, quando o seminário passou a funcionar no
prédio construído para tal.
Em 1953, o padre Alcido Birck foi nomeado reitor e regeu o seminário até agosto de 1958, quando padre Antonio Nobre, recém-chegado de
Roma, foi nomeado para o cargo, que ocupou até julho de 1961. Depois
veio padre Dorival de Freitas, que permaneceu reitor até o fim de 1962.
Em março de 1963, padre Jorge Saraiva de Castro é nomeado reitor.
Até aquela data o seminário de Ilhéus dera 7 sacerdotes.
O quinto bispo diocesano, dom João Rezende Costa, organizou diversas maratonas vocacionais, sempre no sentido de angariar auxílios paras as vocações pobres.
Com dom Caetano tentou-se dar um impulso ao movimento vocacional propriamente dito. Em 1967, organizou-se uma equipe com um
sacerdote, Pe. Jorge, com uma religiosa, Ir. Gilcele, franciscana de Itabuna,
e uma leiga.
Com o objetivo de fundar clubes vocacionais e conscientizar os pais
a respeito das vocações específicas da Igreja, a equipe diocesana vocacional fundou, como experiência piloto, o único clube vocacional na paróquia
Nossa Senhora da Conceição, em Itabuna, sob a orientação do pároco frei
Joaquim. Com este mesmo propósito, a equipe esteve nas paróquias de
Uruçuca, Ibicaraí e Coaraci.

3.1.3 Catequese
Em abril de 1960 instalou-se, oficialmente, na diocese de Ilhéus, o
ensino religioso. As pioneiras foram Maria Catarina Lavigne de Lemos,
Lúcia Diamantino de Sousa, Alaíde Cerqueira Magalhães, Maria de Lourdes Lemos, Paulina Ribeiro, Serafina Blanco Barral, em Ilhéus; Terezinha
Vieira de Santana, em Buerarema; Maria da Glória Conceição, em Itabuna; Olga Oliveira de Castro Lima, em Ubaitaba. Orientadas pelo padre
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José de Aguiar Carneiro, todas se dedicaram com grande zelo apostólico
às escolas públicas primárias, na preparação para a primeira comunhão
e Páscoa. Posteriormente, organizaram-se maratonas catequéticas, cursos
para professores e orientadores, visando sempre ao entrosamento entre a
catequese escolar e a catequese paroquial.
Em março de 1964, a coordenação diocesana de catequese foi entregue à irmã Maria de Lourdes Thomas, das irmãs ursulinas, que lhe deu
grande impulso, buscando implantar os objetivos da linha 3 do Plano de
Pastoral de Conjunto da CNBB.
Seguindo a linha 3 do Plano de Pastoral de Conjunto, obedecendo
ao 2° Plano Regional Nordeste III, e tendo em vista a situação especial da
diocese, a equipe diocesana de catequese estabeleceu os seguintes objetivos:
1°) formar equipes diocesanas estruturadas e capacitadas a fim de ministrar
cursos intensivos na sede e no interior da diocese; 2°) aprofundar a reflexão
catequética nas suas linhas doutrinárias e pastorais; 3°) ampliar a área de
ação catequética, colocando como prioritária a catequese de adultos e começando a catequese de adolescentes; 4°) levar ao povo de Deus uma maior
compreensão do batismo; 5°) capacitar a comissão diocesana de catequese e
fornecer maiores auxílios catequéticos à comissão paroquial.
Para a realização desse programa, a comissão diocesana de catequese
contou com o valioso apoio dos párocos e a dedicada e generosa colaboração das religiosas de Ilhéus, Itabuna, Ibicaraí e Ipiaú.

3.1.4 Movimento litúrgico
O primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II foi a
Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, em 4 de dezembro de 1963. A partir de então, toda a Igreja Católica se impôs a tarefa
ingente de fazer a reforma litúrgica.
Na diocese de Ilhéus, formou-se a equipe litúrgica formada pelo padre Jorge Saraiva de Castro como coordenador, auxiliado pela madre Dominique, ursulina, e mais um leigo.
No mês de maio foi realizado o Primeiro Encontro Diocesano de
Liturgia, que contou com a presença de 40 pessoas, na maioria estudantes
do Colégio Piedade, de Ilhéus, da Ação Fraternal de Itabuna, algumas freiras e alguns leigos. A meta foi organizar as equipes paroquiais de liturgia.
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3.1.5 Movimento Familiar Cristão
Fundado em 29 de junho de 1958 pelo ainda estudante de teologia
Jorge Saraiva de Castro, o Movimento Familiar Cristão (MFC) ficou limitado à cidade de Ilhéus até fevereiro de 1961. A partir daí ele se propagou
por outras cidades da diocese. Em 1962, foi realizado o primeiro encontro
diocesano do MFC.

3.1.6 Movimento Estudantil
Em outubro de 1965, surgiu na diocese um movimento estudantil denominado União dos Estudantes Cristãos Ativos (UNESCA), com a finalidade de dar formação cívica e religiosa aos estudantes. Era um movimento
ecumênico dirigido pelo frei Paulo Bus e pelo pastor Adauto Magalhães, da
Igreja Presbiteriana de Ilhéus. Teve como atividades: reuniões, conferências,
passeios, peregrinações, acampamentos e construção de casas populares.

3.1.7 Cáritas Diocesana
A Cáritas é uma organização criada pela Conferência dos Bispos do Brasil
(CNBB), em 1959, e tem como finalidade a assistência social, a educação de base
e a promoção humana de pessoas, grupos e comunidades.
A Cáritas Diocesana foi criada em 25 de janeiro de 1962 e foi seu
primeiro diretor mons. André Guimarães Costa. Por motivo de saúde, foi
substituído, em 1° de maio de 1963, por frei Domingos Demeyere, que foi
seu diretor por mais de uma década.

3.1.8. Renúncia ao cargo
Em 1969, dom Caetano renunciou ao cargo de bispo de Ilhéus e
solicitou sua redução ao estado leigo. Casou-se e exerceu a profissão de
professor, com o nome de batismo, Antônio Lima dos Santos.
Para suceder dom Caetano, foi nomeado o sétimo bispo de Ilhéus,
dom Roberto Pindarello de Almeida, que não chegou a tomar posse por
motivos de saúde.
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FIGURA 2 – D. Roberto Pindarello de Almeida

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.

3.2 Período de dom Valfredo Bernardo Tepe, OFM
Figura 3 – D. Alfredo Bernardo Tepe

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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Estando vacante a sede diocesana de Ilhéus, o papa Paulo VI designa
dom Valfredo Bernardo Tepe administrador apostólico em 29 de agosto de
1970, que toma posse como oitavo bispo diocesano, em 7 de março de 1971.
Dom Tepe, desde que chegou à diocese, teve o maior cuidado com
a formação dos padres e dos leigos.
No dia em que recebeu o título de cidadão honorário de Ilhéus,
em 1991, fruto do reconhecimento do seu profícuo zelo apostólico, no
seu discurso, dom Tepe afirmou que, desde o início do seu ministério na
diocese de Ilhéus, procurou atuar nas áreas social e educacional. Na área
social a diocese construiu os centros comunitários dos bairros Nelson
Costa, Nossa Senhora das Vitórias, Teotônio Vilela e o da Vila Nazaré.
Na área educacional, ele se preocupou com a formação das gerações
futuras. Para a formação do clero, reabriu o seminário diocesano e criou
o Instituto de Teologia. Para a formação dos leigos, fundou a Escola de
Teologia para os Leigos (ETEL), em 1989.
Por causa da grande extensão da diocese de Ilhéus, pediu ao papa
João Paulo II a criação da diocese de Itabuna, no que foi atendido, com a
sua criação no dia 7 de novembro de 1978, totalmente desmembrada da
diocese de Ilhéus.
Implantou, na diocese, o Movimento de Cursilho de Cristandade
(MCC), o Encontro de Casais com Cristo (ECC) e os Missionários da Fraternidade Cristã (MFRAC). Incentivou e se empenhou na formação das comunidades, promovendo a descentralização para melhor atingir as bases e as
camadas mais pobres e marginalizadas da sociedade. No espírito de Puebla,
respondendo à opção preferencial pelos pobres, dinamizou a pastoral rural
e apoiou a fundação de sindicatos e associações de trabalhadores.
Acolheu, na diocese, associações de fiéis como as Missionárias da
Santíssima Trindade e as Franciscanas Missionárias Pequeninas de Belém.
Em vista do seu espírito marcado pelo serviço partilhado, assumiu
vários encargos, em nível nacional e internacional.
Ao completar 75 anos de idade, apresentou ao papa a renúncia do
ofício, que foi aceita. Após 25 anos de uma vida totalmente dedicada à
diocese, retirou-se da vida ativa e em julho de 1995 deixou a diocese, transferindo-se para Salvador.
No dia 14 de fevereiro de 2003, vítima de infarto fulminante, faleceu
com 84 anos de idade. Encerrou sua vida de doação e entrega ao serviço
do Reino, vivendo intensamente o mistério da Santíssima Trindade, da
qual era muito devoto e grande propagador da devoção.
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3.2.1 Formação do Seminário Diocesano

Em vista da escassez de vocações, por alguns anos o seminário esteve desativado. Dom Tepe encaminhava os seminaristas para outros seminários. Mas, nesse ínterim, interessou-se por construir outra ala acima do
antigo prédio do seminário, na rodovia Ilhéus-Itabuna, no Fundão.
Foi assim que, em 1978, resolveu fundar o Seminário Maior São Jorge dos Ilhéus. Chamou de volta os seminaristas que estavam dispersos em
outros seminários e se instalou com eles na nova ala, em conjunto com o
Centro de Treinamento de Líderes (CTL). Assim, o local passou a ser denominado como “Seminário”. A partir de 1º de fevereiro de 1978, passou
a residir ali, onde foi reitor por muitos anos. Marcou a vida de quantos
partilharam do seu convívio, com exemplos de serviço, intensa vida de
oração, muito estudo e profunda humildade.
Incentivou, animou e acompanhou a pastoral vocacional. Em 1988
deu início ao Seminário Menor São Domingos Sávio, que funcionou até
1995.

3.2.2 Instituto de Teologia de Ilhéus (ITI)
No dia 1º de fevereiro de 1978, foi criado o Instituto de Teologia de
Ilhéus (ITI), com o objetivo de oferecer uma formação, aos futuros padres
da diocese, mais adequada à realidade local. O instituto foi inaugurado
de forma simples e familiar. Uma missa em honra do Espírito Santo reuniu, pela manhã, na capela do Seminário, dom Tepe, professores, alunos
e amigos. Padre Ângelo Agazzi proferiu a aula inaugural com o tema “A
Teologia como Ciência”. Logo depois, irmã Laura Gorgulho iniciou o curso com a primeira aula de “Introdução à Bíblia”. Eram quatorze alunos:
dez seminaristas diocesanos, dois carmelitas e duas senhoras engajadas na
pastoral da diocese.
Inicialmente destinado só aos seminaristas da diocese de Ilhéus, passou logo em seguida a acolher seminaristas de outras dioceses, a pedido
dos seus bispos. Também vieram estudantes de congregações religiosas
masculinas. Em resposta à demanda de uma melhor formação teológica, o
Instituto passou a receber estudantes de congregações femininas e leigos
e leigas engajados no trabalho pastoral.
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3.2.3 Centro de Treinamento de Líderes Santa Cruz (CTL)
Aos três de janeiro de 1976, foi criado o Centro de Treinamento de
Líderes Santa Cruz (CTL) que passou a funcionar no prédio do antigo
seminário. Ele tem como finalidade a formação cultural e religiosa e o
treinamento de líderes que possam promover o bem estar social e espiritual das comunidades. Presta-se para atender às necessidades das pastorais
e dos movimentos eclesiais e também para encontros de formação para
outras entidades laicas.
Por ele passam, a cada ano, centenas de pessoas que participam de
encontros (casais com Cristo, vocacionais, entre outros) cursos de formação, dias de espiritualidade, assembleias, cursilhos etc.

3.2.4 Escola de Teologia para Leigos (ETEL)
Para a formação dos leigos, incentivou a criação da Escola de Teologia – ETEL, em Ilhéus e em outras cidades da diocese. O objetivo era
oferecer, aos agentes de pastoral e aos animadores de comunidades, uma
formação bíblica, teológica, espiritual e pastoral em vista do compromisso
missionário para o anúncio e a construção do reino de Deus inaugurado
por Jesus Cristo. Tinha a duração de três anos.

3.2.5 Presença de religiosas na diocese
Na diocese de Ilhéus atuam, em várias áreas, as seguintes congregações religiosas femininas: União Romana da Ordem de Santa Úrsula
(ursulinas), que se dedica à educação da juventude e à catequese, as Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que atende no Abrigo São
Vicente de Paulo, as Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que
cuida e orienta as crianças em creches, e as Irmãs de Nossa Senhora dos
Humildes, que atende e cuida de crianças que estão em situação de risco.

3.2.6 Serviço de evangelização
No serviço de evangelização foram criadas equipes diocesanas para
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atender em três linhas de ação:
Evangelização: dedicou-se grande empenho à descoberta e formação de líderes na cidade e na zona rural, jovens e adultos, com o objetivo
de que venham a exercer os ministérios de dirigentes de culto, da comunhão eucarística, da palavra, do bem-estar da comunidade. Foram incentivadas as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). No setor de saúde, foi
dado grande destaque à formação e à educação da mulher para sua missão
de mãe. Incrementou-se a articulação da Pastoral da Juventude.
Catequese: através de cursos, treinamento de professores, dias de
formação para jovens, e visitas, procurou-se atingir todas as paróquias da
diocese, formando os líderes da catequese paroquial e das escolas.
Liturgia: foram realizados cursos capazes de ensinar a preparar as
celebrações nos vários tempos litúrgicos nas paróquias e no centro da diocese, com destaque para a animação do canto litúrgico.

3.2.7 II Congresso Vocacional
No dia 28 de agosto de 1983, realizou-se em Ilhéus o II Congresso
Vocacional, que contou com a participação de cerca de mil e quinhentas
pessoas provenientes das dezoito paróquias da diocese.
O I Congresso Vocacional tinha acontecido em 1950 e teve como
fruto a construção do prédio do seminário, hoje Centro de Treinamento
de Líderes Santa Cruz.
O II Congresso Vocacional se realizou no Instituto Nossa Senhora
da Piedade, em Ilhéus. Dom Tepe abordou o tema “As Vocações”. Também foi tratado o tema “O papel da família no despertar da vocação”. Um
show musical foi promovido pela pastoral da juventude, com a animação
do então seminarista e hoje padre Walmir Neves, da arquidiocese de Vitória da Conquista. Após o show foi feita a caminhada vocacional até o
Ginásio de Esportes Herval Soledade, onde foi celebrada a santa missa
presidida por dom Tepe e concelebrada por vários padres. Na ocasião,
foram ordenados presbíteros os diáconos Antônio Carlos Lucas da Trindade, Antônio Celso Ramos da Silva e Gilberto Antônio dos Reis,
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3.2.8 Romaria da Terra, ano 1986
No dia 21 de setembro de 1986 aconteceu a I Romaria Diocesana da
Terra, na Vila Tancredo Neves, na cidade de Gandu, organizada por padres Saletinos, irmãs Clarissas Franciscanas, irmãs do Imaculado Coração
de Maria e líderes leigos.
A romaria diocesana da terra foi decidida em assembleia para celebrar, no ano de 1986, o Ano Internacional da Paz e também a implantação
da reforma agrária no país, aprovada pela Constituição Federal.
Para ajudar na preparação do evento, foi produzido um manual
com cinco encontros, uma via-sacra e cantos. Os temas dos encontros
foram: “Terra, assunto de Igreja?” “Quem é o dono dessa terra?” “Os
negros, sementes de uma nova sociedade.” “Qual o lugar da mulher na
sociedade?” “Queremos terra na terra, já temos terra no céu.”

3.2.9 Novas dioceses
a) Diocese de Amargosa
Com a criação da diocese de Jequié, a de Ilhéus cedeu as paróquias dos
municípios de Valença, Nilo Peçanha, Taperoá e Cairu, situadas ao Norte, à
de Amargosa, que ficara desfalcada com a criação da nova prelazia.
No dia 14 de abril de 1977, reunido em sessão ordinária, o conselho
presbiteral aprovou, por unanimidade, esta resolução, publicando uma declaração que vem assinada pelos presentes: dom Valfredo Tepe, padre Jorge
Saraiva, vigário-geral, padre Alberto Kruschewsky, padre Paulo Lima, padre
Florisvaldo Santanta, frei Joaquim Cameli, padre Francisco Xavier Cardoso,
padre Cristiano Krauf.
b) Diocese de Itabuna
Na mesma reunião do dia 14 de abril de 1977, foi aprovada a divisão
da diocese de Ilhéus em duas, tendo como sedes, respectivamente, Ilhéus,
que abrange todos os municípios ao norte, e Itabuna, que fica com todos
os municípios ao sul da atual diocese de Ilhéus. Assim se criaram duas
dioceses com área geográfica e população equilibradas.
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3.3 O atual bispo diocesano
Figura 4 – D. Mauro Montagnoli

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.

Dom Mauro, da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo (CSS), estigmatinos, é o nono bispo diocesano de Ilhéus.
Natural de Ouro Fino, Minas Gerais, nasceu aos 4 de julho de 1945.
Foi ordenado sacerdote no dia 24 de janeiro de 1971. De 1971 a 1988 foi
formador nos seminários dos estigmatinos em Morrinhos e Goiânia, estado de Goiás, e em Campinas, São Paulo. De 1988 a 1994 foi Superior Provincial da Província Santa Cruz, com sede em Campinas, sendo eleito para
o cargo duas vezes. Em 1994 foi eleito conselheiro geral da Congregação
dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, cargo que ocupou
até 20 de dezembro de 1995, quando foi nomeado bispo de Ilhéus.
No dia 24 de fevereiro de 1996, foi ordenado bispo na sua cidade
natal, Ouro Fino, e tomou posse da diocese de Ilhéus, no dia 10 de março
do mesmo ano, com grande solenidade na Catedral de São Sebastião. Estiveram presentes vários bispos, todos os sacerdotes presentes na diocese,
delegações de todas as paróquias da diocese e de outras cidades e dioceses
e muitas autoridades civis e militares.
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Na sua homilia de posse, dom Mauro destaca os aspectos mais significativos do seu ministério de pastor: anunciar que Deus é o Pai das
misericórdias, que enviou Seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade
decaída e libertá-la do pecado e da morte, e que enviou o Seu Espírito
Santo Consolador.
Isto só se alcança quando pastor e rebanho caminham juntos, em
comunhão profunda com a Santíssima Trindade, a verdadeira comunidade, no respeito às individualidades. O elo de união das individualidades é
a caridade.
Com o seu lema “Presidir é servir bem”, dom Mauro tem procurado
seguir o Bom Pastor, que serviu bem, morrendo por todos. Na acolhida e
na ajuda a todos, e auxiliado pelos padres e os diocesanos, ele vem cuidando com carinho da formação dos presbíteros, dos diáconos permanentes
e dos leigos, bem como da formação para a consciência de cidadania e do
serviço da evangelização.

3.3.1 A formação presbiteral
3.3.1.1 Propedêutico
Dom Mauro assinou decreto em 13 de dezembro de 1998 e criou
o curso propedêutico que se destina aos candidatos ao presbiterato que
concluiram o curso médio ou equivalente, antes de ingressar no seminário
maior. O curso tem a duração de um ano, no mínimo. Em março de 1999,
iniciou-se a experiência na paróquia de Itajuípe. O curso permaneceu aí
por um período de onze anos. Depois foi transferido para a paróquia de
Gandu, onde funciona a partir de 2010. Os objetivos dessa etapa são: discernimento vocacional, amadurecimento humano-afetivo, formação espiritual com uma experiência de Deus alimentada com leituras bíblicas, com
a oração e a liturgia. O curso visa, ainda, a completar a formação intelectual, à iniciação à vida comunitária e uma compreensão mais aprofundada
da Igreja, do sacerdócio e do ministério presbiteral.

3.3.1.2 Seminário Maior São Jorge dos Ilhéus
O seminário nasceu da decisão do bispo dom Benedito Zorzi que,
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em 1950, começou a construção do prédio. O seminário foi inaugurado
em 1952 e funcionou por alguns anos. Depois de um certo tempo, o prédio do Seminário passou a ser o centro de formação pastoral da diocese e
recebeu o nome de Centro de Treinamento de Líderes Santa Cruz (CTL).
Em 1978, Dom Tepe retomou as atividades de formação dos futuros padres e instalou aí no CTL, o seminário maior.
Em 15 de março de 2004, foi construída nova residência dos seminaristas, ficando o seminário separado do prédio do CTL. Aí desempenham atividades de formação humana, psicológica, espiritual e pastoral.
O curso acadêmico de filosofia e teologia é feito no Instituto de Teologia
de Ilhéus (ITI).

3.3.2 A formação laical
Para responder à necessidade de formação teológica e espiritual dos
cristãos leigos, a diocese mantém aberta a Escola de Teologia para Leigos
(ETEL), com o formato de um curso de nove finais de semana durante o
ano, e com a duração de três anos. A escola funciona nas dependências do
Instituto de Teologia, e os cursistas ficam hospedados no CTL.
Além da escola diocesana que acontece na cidade de Ilhéus, algumas
paróquias têm a sua escola paroquial, sempre no intuito de oferecer aos
fiéis leigos oportunidade de uma formação permanente na fé e no aprofundamento da espiritualidade.

3.3.3 A escola diaconal
No dia 23 de março de 2012, foi inaugurada a escola de preparação
para o diaconato permanente. É um ministério que já esteve presente nos
primórdios da Igreja. Os documentos do Magistério situam a sua origem
na escolha dos sete homens “de boa reputação, repletos do Espírito e de
sabedoria” (At 6,1-6), embora o texto não fale explicitamente de diácono,
ao menos no sentido atual do termo, mas, sim, de ministros. Referências
explícitas a eles se encontram nas cartas de Paulo (Fl 1,1 e 1Tm 3,8-13). Na
Igreja primitiva há vários documentos sobre a vida e a ação dos diáconos.
O Concílio Vaticano II (Lumen Gentium) restaurou o diaconato como
grau próprio e permanente da hierarquia e estabeleceu condições teoló-
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gico-pastorais favoráveis para que esse ministério pudesse desenvolver-se plenamente, entre as quais ressaltam-se: a eclesiologia de comunhão e
participação; a teologia da diversidade dos carismas e ministérios; o poder
como serviço, além da própria necessidade pastoral.
No dia 15 de novembro de 1965, durante a V Sessão do Concílio, na
VII Assembleia Geral Extraordinária, os bispos aprovaram a restauração
do diaconato como grau distinto e permanente da hierarquia.

3.3.4 Formação da consciência para a cidadania
3.3.4.1. Semana Social Brasileira
As Semanas Sociais são parte da ação evangelizadora da Igreja em
muitos países. Mesmo com formatos diferenciados, essas semanas articulam as forças populares e intelectuais para debater questões sociopolíticas
relevantes e traçar perspectivas para o país baseadas no ensino social da
Igreja.
A década de 1990 foi marcada pela realização das Semanas Sociais
Brasileiras (SSB), advindas de um rico processo de mobilização popular
nas décadas de 1970-1980, onde nasceram e se fortaleceram as pastorais
sociais que, juntamente com numerosos movimentos e organizações sociais, iniciaram o debate para construir o Projeto Popular para o Brasil.
Através das Semanas Sociais Brasileiras, cinco preocupações sempre
estiveram presentes: a) o diagnóstico da realidade sociopolítica e econômica
do país; b) a mobilização ampla de todas as forças vivas da sociedade (eclesiais e não eclesiais); c) a tomada de posição com relação a alguns compromissos concretos em âmbito global; d) o protagonismo real e efetivo dos
leigos; e) o caráter propositivo dos debates.
A 1ª Semana Social Brasileira, realizada em 1991, tratou de “Mundo, trabalho, desafios e perspectivas”, e de como confrontar as inovações
tecnológicas emergentes com as relações que elas implicavam no mundo
do trabalho
A 2ª Semana Social Brasileira, de 1994, teve como tema “O Brasil,
alternativas e protagonistas”. Tratou-se de buscar alternativas ao modelo
econômico neoliberal, imposto através das privatizações e do sistema financeiro internacional. Ao fim dessa Semana, chegou-se a uma síntese:
“Brasil economicamente justo, politicamente democrático, socialmente
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solidário e culturalmente plural”. Destaca-se como resultado desta 2ª SSB,
o nascimento de o “Grito dos Excluídos”.
A 3ª Semana Social Brasileira debateu o tema “Resgate das dívidas
sociais – justiça e solidariedade na construção de uma sociedade democrática” e realizou-se nos anos de 1997, 1998 e 1999. Esta 3ª SSB incentivou
um processo plural e participativo de reflexão e mobilização da sociedade
em torno do resgate das dívidas sociais e da conquista de direitos, sobretudo dos excluídos. Motivados pelo processo da SSB, realizaram-se simpósios, tribunais e um plebiscito nacional sobre a dívida externa do país.
Nesse período surge a Rede Jubileu Sul no Brasil, nas Américas, Ásia e
África, que atua na defesa de um mundo sem dívidas financeiras e sociais.
A 4ª Semana Social Brasileira discutiu a realização de um “Mutirão
por um novo Brasil – Articulação das forças sociais para a construção do
Brasil que nós queremos”. A SSB teve como motivação juntar as forças vivas e ativas da sociedade, em vista de uma maior incidência política, maior
visibilidade e maior impacto sobre a transformação social e a construção
do Brasil que queremos.
Nota-se, a partir da participação no processo integral das Semanas
Sociais, um grande revigoramento e a participação de lideranças, comunidades, paróquias e dioceses, ampliando e aprofundando o exercício da
democracia participativa.
Com as Semanas Sociais, foram aprofundadas a articulação e o intercâmbio entre as diversas pastorais sociais, movimentos e associações e
outros setores da Igreja, o que tem levado a atividades comuns de mobilização e compromisso, fortalecendo assim uma ação mais orgânica e de
conjunto.
A 5ª Semana Social Brasileira, que foi aprovada por unanimidade
pelos bispos na Assembleia Geral de 2011, vai acontecer em 2013 e tem
como tema “O Estado, para que e para quem?” O Estado brasileiro deve
estar a serviço não só de pequenos grupos detentores de poder econômico e ou poder repressivo e punitivo, mas de todos os cidadãos e cidadãs
que aqui vivem. Muitas vezes os políticos e legisladores defendem interesses particulares de grupos, empresas, e até de estrangeiros. O Concílio
Ecumênico Vaticano II afirma que a comunidade dos discípulos, que é a
Igreja, está no mundo, e sua missão consiste em ser sinal e instrumento do
reino de Deus na sociedade. E ainda: a primeira missão que Jesus confiou
à sua Igreja não é de ordem social, política ou econômica, mas de ordem
religiosa. Porém, dessa dimensão religiosa, pode a Igreja extrair força e luz
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para ajudar a organizar a sociedade humana em seus aspectos políticos,
sociais e econômicos, de acordo com os mandamentos da lei de Deus
(Gaudium et Spes).
A diocese de Ilhéus realizou a sua I Semana Social Diocesana em
1998, na cidade de Ipiaú, Bahia. Teve como tema: “Uma sociedade justa e
solidária a serviço da vida e da esperança”.
A II Semana Social Diocesana aconteceu na cidade de Coaraci,
Bahia, em 2005, com a participação do bispo, de padres, religiosas, leigos
e leigas, lideranças de movimentos sociais e populares, num total de 77
pessoas. Em sintonia com a IV Semana Social Brasileira e com os ideais de
paz e solidariedade – difundidos pelos trabalhos das Pastorais Sociais da
Igreja Católica, ela, a Diocesana, tratou da questão da “nova ordem social
da Região Cacaueira”.
A 5ª Semana Social Diocesana aconteceu na cidade de Ilhéus, entre
os dias 27 e 28 de abril de 2013.

3.3.4.2 O Grito dos Excluídos
A proposta do Grito dos Excluídos surgiu no Brasil, no ano de 1994,
e o primeiro foi realizado em setembro de 1995, com o objetivo de aprofundar o tema da Campanha da Fraternidade do mesmo ano, que era “A
fraternidade e os excluídos”, e responder aos desafios levantados na 2ª
Semana Social Brasileira, cujo tema era “Brasil, alternativas e protagonistas”. A partir de então, o 7 de setembro passa para a história não somente
como o dia do Grito do Ipiranga, símbolo da independência do Brasil,
mas também como o dia do Grito dos Excluídos, símbolo da luta por uma
soberania real e efetiva. Em 1999, o Grito rompeu fronteiras e estendeu-se
para as Américas.
O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular carregada de
simbolismo, pois é um espaço de animação e profecia, sempre aberto e
plural, de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas dos excluídos.
Na diocese de Ilhéus, o Grito dos Excluídos faz parte do seu plano
de pastoral e é celebrado desde 1996.
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3.3.5 As concentrações religiosas
3.3.5.1 Romaria Diocesana do Bom Jesus da Lapa, ano1997
Dentro da programação do primeiro ano do tríduo em preparação
ao jubileu do ano 2000, tivemos a visita, da imagem peregrina do Bom
Jesus da Lapa, à cidade de Ituberá. No dia 21 de novembro de 1997, a
imagem foi levada em carro aberto, saindo da cidade de Valença até a cidade de Ituberá, passando pelas cidades de Taperoá e Nilo Peçanha, num
percurso de 40 km.
Nas cidades havia uma multidão esperando a imagem do Bom Jesus, e durante todo o trajeto, à beira da pista havia grupos de pessoas
aplaudindo o Bom Jesus. Era gente que sorria, chorava, ajoelhava-se à
beira da estrada; as casas ou casebres enfeitados com pano branco e
velas acesas nas janelas. Era tanta gente que o cortejo de mais de 100
automóveis chegou à cidade de Ituberá com 3 horas de atraso. Nem por
isso a multidão “arredou pé”. Quando a imagem do Bom Jesus chegou
a Ituberá, havia mais de cinco mil pessoas aguardando. Na entrada da
cidade ela foi confiada aos cuidados do bispo diocesano, dom Mauro,
pelos missionários redentoristas que acompanharam a visita.
Depois, foram mais duas horas de caminhada até a praça da Matriz.
Aí, o andor com a imagem foi depositado num palanque preparado em
frente à igreja e deu-se início à celebração. Tudo muito bonito, com muito
entusiasmo do povo, festa, fogos, cantos, danças. Terminado o ofertório,
sem nenhum aviso, caiu uma tempestade sobre a multidão, dando um banho
em todos os presentes, desde o presidente da celebração, dom Mauro, até
a imagem do Bom Jesus. Encerrou-se aí a celebração. Já era 0h e 30m da
madrugada do dia 22.
A imagem do Bom Jesus permaneceu dois dias na cidade e recebeu a
visita da população local e também de romeiros que começaram a chegar
à cidade.
No dia 23, o dia da grande romaria, de manhã cedinho, começaram a
chegar as caravanas das cidades vizinhas e de toda a diocese de Ilhéus. Uma
multidão de quase 10 mil peregrinos invadiu a cidade.
Na frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi feita
a saudação aos romeiros, a grande maioria em veste branca e com chapéu
coberto de pano branco e com uma fita verde ou azul na cabeça, traje
característico dos devotos do Bom Jesus. A seguir, começa a subida da la-
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deira de mais de mil metros em direção ao Santuário de Santo André. Foi
uma verdadeira caminhada de penitência. Sob um Sol escaldante, crianças,
jovens, adultos e velhos subiram até chegar ao topo do monte onde está
o Santuário de Santo André Apóstolo. Descortina-se daí um magnífico
panorama de toda a Costa do Dendê.
Às dez horas, foi celebrada a missa campal, em frente ao santuário,
presidida por dom Mauro e concelebrada por vinte e quatro sacerdotes
diocesanos e dois missionários redentoristas. Celebração muito bem preparada, alegre, festiva, com grande participação dos fiéis, apesar do sol de
verão muito quente.
À tarde, na celebração de despedida da imagem do Bom Jesus da
Lapa e encerramento do ano do Redentor, dom Mauro batizou vinte e
quatro jovens numa pequena piscina preparada no palanque em frente à
igreja matriz. Apesar do Sol escaldante, a praça estava cheia e a celebração
foi muito tocante, vendo-se aquelas pessoas serem batizadas como Jesus
no rio Jordão.
A seguir, os missionários se despediram do povo, dom Mauro deu a
bênção final com a imagem do Bom Jesus e a entregou imediatamente aos
missionários. As 16 horas e 30 minutos, a imagem do Bom Jesus da Lapa
partiu, e os romeiros também foram deixando a cidade, cantando, alegres
e satisfeitos pela grande festa que a paróquia de Ituberá lhes preparou.

3.3.5.2 Missões Populares em Ilhéus, ano1999
Por solicitação de dom Mauro, os religiosos estigmatinos da Província Santa Cruz, com sede em Campinas, São Paulo, organizaram e realizaram as santas missões populares na cidade e município de Ilhéus, de 9 a 18
de julho de 1999. Foi um momento forte de preparação do povo católico
para a celebração do Jubileu dos 2.000 anos de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Com o tema “Para que todos sejam um”, as missões procuraram
atingir todas as paróquias da cidade e muitas comunidades da zona rural
do município. A preparação durou cerca de quatro meses, com o cadastramento de todas as famílias católicas e uma novena com encontros de
oração e reflexões nas paróquias e comunidades.
Foram visitadas mais de quinze mil famílias, milhares de doentes
atendidos e ungidos, centenas de celebrações da palavra e da eucaristia.
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Mais de 150 missionários, padres, irmãs e irmãos religiosos, seminaristas,
leigos e leigas, vindos de fora e das paróquias de Ilhéus, participaram desse
grande mutirão.
No dia 8 de julho, às 19 horas, foi celebrada a Missa do Envio, presidida pelo bispo, na catedral. A igreja estava repleta de fiéis, presentes todos
os missionários. Após a missa, os missionários foram encaminhados para
as paróquias e comunidades do município de Ilhéus.
As atividades diárias consistiram em oração pela manhã bem cedinho, visitas às casas, e celebração à noite. A cada dia era tratado um tema.
Em todas as comunidades se fez também a procissão penitencial.
No dia 18 de julho, com a praça da catedral repleta de fiéis, foi celebrada a santa missa de encerramento das missões presidida pelo bispo e
concelebrada por todos os padres missionários e párocos da cidade.

3.3.5.3 10o Encontro Intereclesial das CEBs, ano 2000
Entre os dias 11 e 15 de julho de 2000, a cidade de Ilhéus acolheu
milhares de pessoas vindas dos mais diferentes locais do Brasil para celebrar o 10o Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base
(CEB)
O tema do encontro foi: “CEBs: Povo de Deus. 2000 anos de caminhada” e contou com a participação de 3.063 pessoas. O número de bispos católicos presentes também foi expressivo: setenta, e também quatro
bispos evangélicos. Representando outras sete Igrejas cristãs, participaram
73 pessoas. Vieram ainda diversos convidados do Brasil e de outros países.
A presença e participação de sessenta e cinco indígenas de trinta
nações foi um dos traços mais singulares desse encontro. Estiveram presentes três pais de santo e cinco mães de santo das comunidades afro-brasileiras.
Foram discutidos, nesse encontro, a história das comunidades, os
novos desafios impostos à evangelização num mundo dominado pela exclusão, e os compromissos que devem ser assumidos para a construção de
um futuro no qual prevaleçam, na prática, os valores do Reino pregados
por Jesus.
As celebrações foram experiências profundas de oração, criando-se
clima de verdadeira espiritualidade.
No último dia, foram aprovadas a carta final, a carta dos bispos cató-
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licos, a carta dos bispos evangélicos e assumidos compromissos.
O 10o Intereclesial das CEBs foi “Um céu na terra de Ilhéus”.
Na carta final (2000) às comunidades, lemos:
Sentimos a força do axé em tantas demonstrações de carinho
das famílias, das comunidades, da equipe de coordenação, de
dom Mauro, que tão bem nos acolheram. A preparação do
encontro foi um grande mutirão de partilha das comunidades
de todo o Estado [...] Estar em Ilhéus nestes dias, significou
para nós sentir o peso dos 500 anos de Brasil e a certeza de
que são outros os 500 anos que desejamos. A celebração de
abertura, da Terra Sem Males, a Tarde Orante, frente ao mar,
as celebrações nos arraiais, nas comunidades, a celebração
final com a grande romaria das comunidades, nos fizeram
viver momentos de intensa emoção, de purificação da
memória histórica, de fortalecimento de nossa esperança, de
compromisso na opção pelos pobres, na luta pela justiça, na
construção da cidadania, na causa do Evangelho.

3.3.5.4 III Congresso Eucarístico Diocesano, ano 2005

No dia trinta de outubro de dois mil e cinco, aconteceu em Ibirataia,
Bahia, o III Congresso Eucarístico Diocesano, como encerramento do
Ano Eucarístico solicitado a toda a Igreja pelo papa João Paulo II. Este
tinha sido aberto em outubro de 2004, no México.
O tema do congresso foi “Eucaristia e missão, comunidade, vida
e pão”.
Na parte da manhã, iniciou-se o congresso com a inauguração do
marco histórico na praça em frente à igreja matriz. Estavam presentes padres, religiosas, seminaristas e fiéis vindos de todas as paróquias da diocese
e de outras dioceses. O bispo diocesano, dom Mauro Montagnoli, deu a
bênção do monumento, aspergindo água benta, lembrando o Cristo Água
Viva. Em seguida, todos saíram pelas ruas da cidade fazendo a sua manifestação de fé e adoração a Cristo presente no Santíssimo Sacramento da
Eucaristia.
Após uma caminhada de mais de três horas, com uma multidão que
lotou as ruas da cidade, encerrou-se o congresso com a solene celebração
eucarística presidida pelo bispo dom Mauro e concelebrada pelos padres
presentes, no Estádio Municipal.
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3.3.5.5 I Congresso Diocesano do Encontro de Casais com
Cristo, ano 2008
Com o tema “Família, eixo transversal de toda a ação evangelizadora
da Igreja”, realizou-se o I Congresso Diocesano do Encontro de Casais
com Cristo (ECC), em 30 de novembro de 2008, no Centro de Convenções da cidade de Ilhéus. Teve como objetivo insistir com os casais a respeito das suas responsabilidades religiosas e cívicas, integrar as pessoas
que participam do ECC, animar e fortalecer os casais na sua nobre e difícil
missão de gerar e educar filhos. Participaram cerca de 800 pessoas vindas
das várias paróquias da diocese. O encontro começou às 8 horas, com a
recepção dos participantes, e se encerrou com a solene celebração eucarística às 16 horas.

3.3.5.6 Dia Nacional da Juventude (DNJ): a juventude em um
dia de festa
O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, durante o Ano Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas.
Estava evidente que a juventude precisava mobilizar-se e construir espaços de participação para pensar e repensar uma nova sociedade.
Todo ano organiza-se um dia de festa da juventude, sempre com um
tema importante a ser debatido e trabalhado com grupos. Como disse um
dos membros participantes,
[...] a juventude brasileira é uma das parcelas mais sofridas da
sociedade (a mais atingida pelo desemprego e pela violência),
mas a alegria e a vontade de estar junto, também são uma de
suas marcas (DNJ..., 2012).

O DNJ é o principal evento da Pastoral da Juventude e acontece em
todo o país, em todos os estados. Foi pensado como um dia em mutirão,
planejado antecipadamente, com a divisão de tarefas bem definida e uma
boa avaliação ao final.
Em 2013, o DNJ completa 27 anos de existência. Tempo de discussões férteis entre os grupos de todo o Brasil, na intenção de promover
o protagonismo juvenil, defender a vida da juventude, anunciar sinais de
vida e denunciar sinais de morte.
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São 27 anos de razões para celebrar a vida da juventude, lutar por
direitos, defender a vida, celebrar a fé, semear sinais do Reino!!!

3.3.5.7 Romaria da Terra e das Águas
As Romarias da Terra e das Águas se inspiram em Abraão que, atendendo ao chamado de Deus, sai em caminhada, com sua família, de Ur, na
Caldeia, e vai em busca da Terra Prometida (Gn l2).
Mais tarde, o Povo de Deus, escravo no Egito, é liderado por Moisés
e sai como peregrino em fuga rumo à Terra da Promessa. Encontraram-na
porque Deus sempre cumpre o que promete.
Em memória a esse fato, anualmente, os hebreus se juntavam para
relembrar e celebrar esse acontecimento. As festas bíblicas eram verdadeiras romarias. Também Jesus, conservando a tradição dos seus pais, participou de romarias ao Templo de Jerusalém.
Hoje, o povo da Bíblia somos nós. A Terra Prometida é aqui, a nossa
região, a nossa diocese. Mirian e Moisés sou eu e é você. E Deus continua
cumprindo o que diz.
Fazer romaria é sair do próprio ambiente e juntar-se a outros e outras buscando manter a fé viva, a mística, o sonho, a utopia.
As romarias são momentos de alegria e de festa em que o povo
expressa a sua fé, os seus sofrimentos, a sua resistência, a sua ternura, demonstrando sua capacidade de partilhar a vida, a terra, o pão, os sonhos e
as conquistas.
As Romarias da Terra e das Águas nos ajudam a vivenciar e expressar a mística ecumênica e cósmica, e beber de outras fontes de espiritualidade, sobretudo indígenas e negras.
Elas são centradas na palavra de Deus e na vida do povo e têm um
cunho profético de denúncia da realidade de opressão vivida pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo, e da cidade e das injustiças que contra
eles se cometem. Elas buscam, através da fé e do elemento religioso, a
transformação da sociedade
Caminhando juntos, os passos se tornam mais largos, a fadiga mais
suave e a esperança se renova a cada instante.
A diocese de Ilhéus sempre esteve atenta ao problema da terra e se
preocupou em participar, junto com os trabalhadores sem terra, de suas
reivindicações pela aplicação da reforma agrária na Região Cacaueira. Para
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fortalecer essa movimentação, em 1986 foi realizada a 1ª Romaria da Terra, na Vila Tancredo Neves, em Wenceslau Guimarães, Bahia. Em 2002, a
2ª Romaria da Terra se deu no Acampamento Cocós, em Ubaitaba, Bahia.
Em 2004, o tema da Campanha da Fraternidade da CNBB tratou do
problema da àgua e teve como tema: “Água, fonte de vida”. A partir de
então, a romaria diocesana passa a tratar da questão da água, patrimônio
de todos os seres vivos, e ela passa a ser denominada Romaria da Terra e
das Águas. E, a cada ano, tem sido realizada nas várias cidades do território
da diocese.

3.3.5.8 Centenário da Diocese
O nome jubileu ou ano jubilar provém da palavra hebraica yobel,
que significa “chifre de carneiro”, um instrumento de sopro, um “berrante” que servia para anunciar um chamado ou um julgamento de Deus (Ex
19,13 = shofar). O ano do yobel é o ano que começa pelo toque do chifre/
yobel. Daí o nome “jubileu”
O jubileu propõe basicamente a realização de três atos essenciais:
ano de descanso da terra, ano de libertação de escravos e ano de perdão
de dívidas.
Os sonhos e as ansiedades do povo que retornava do exílio na Babilônia levaram à formulação da proposta de um amplo “jubileu”. O reencontro com a terra e com as pessoas que lá viviam naquela época e cultivavam estas terras mostrou os problemas e as dificuldades dessa proposta.
Mas permaneceu a sua força utópica como reserva de sentido, para eles e
também para nós, hoje. Temos nossos imensos problemas e dificuldades
para por em prática essa proposta do jubileu bíblico, mas cremos e esperamos um mundo novo melhor. “O que nós esperamos, conforme sua
promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça” (2Pd 3,13).
Esses projetos de “utopia”, que ainda não têm lugar, mas que estão
no futuro, firmados pela promessa de Deus, buscam por sua realização.
Para nós, hoje, fala forte e, de forma mais radical, a proposta jubilar no
ministério de Jesus de Nazaré (Lc 4, 16-24).
A princípio, declarava-se "Ano Jubilar" somente a cada 100 anos. A
história relata que o papa Clemente VI reduziu o período para 50 anos;
mais tarde, o papa Paulo II reduziu-o ainda mais, para 25 anos, período
esse que se mantém até hoje.
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O papa João Paulo II, na bula Incarnationis mysterium, em que proclamou o jubileu do ano 2000, afirmava:
O tempo jubilar faz-nos ouvir aquela linguagem vigorosa
que Deus usa, na sua pedagogia de salvação, para impelir o
homem à conversão e à penitência, princípio e caminho da
sua reabilitação e também condição para recuperar aquilo
que não poderia conseguir só com as suas forças: a amizade
de Deus, a sua graça e a vida sobrenatural, a única onde
pode achar solução às aspirações mais profundas do coração
humano (1998).

É verdade que celebrar um jubileu é, sem dúvida, fazer memória do
caminho percorrido, das conquistas alcançadas, dos pecados cometidos,
dos obstáculos superados, da história , passo a passo, com perseverança
e audácia. Mas celebrar um jubileu é também e, sobretudo, perscrutar o
horizonte do futuro e abrir-se às novas interpelações que o Espírito Santo
quer suscitar na Igreja jubilar.
Com efeito, a celebração do jubileu nos convoca a reassumir nosso compromisso em meio às perplexidade do mundo contemporâneo, de
maneira criativa e evangélica. Pede sobretudo à Igreja a transparência do
testemunho, a audácia da profecia, a firmeza da esperança.
Somos convocados a viver intensamente este tempo jubilar, a empenhar-nos com novo alento e ardor na vivência da nossa vocação na
Igreja diocesana, a dar efetividade à missão profética em nossas paróquias
e comunidades, a continuar alimentando o nosso compromisso evangélico na Eucaristia e na Palavra de Deus, pois: “o que vimos e ouvimos nós
anunciamos”(1Jo 1, 3). A abertura do ano jubilar da Diocese de Ilhéus se
deu no dia 11 de novembro de 2012, com uma solene celebração eucarística na Catedral, presidida pelo bispo diocesano dom Mauro Montagnoli e
concelebrada por todos os padres da diocese e com grande concentração
de fiéis, vindos das várias paróquias.
A celebração do ano jubilar comportou uma série de atividades, tais
como as concentrações para celebrar as vocações específicas na Igreja,
vocação laical, religiosa consagrada e sacerdotal.
Realizou-se a peregrinação da imagem de São Jorge mártir, padroeiro
da diocese, que percorreu todas as paróquias, acompanhada de uma exposição fotográfica relatando a história dos 100 anos da diocese. A celebração do centenário será no dia 20 de outubro de 2013, na cidade de Ilhéus.
Os participantes, vindos de todas as paróquias da diocese, se concentrarão,
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logo de manhã, nas imediações do Centro de Convenções e seguirão em
caminhada de oração, louvor e ação de graças até a praça da Catedral, onde
participarão da solene concelebração eucarística, tendo a presença de vários
bispos e sacerdotes, autoridades civis, militares e outros religiosos. Após a
celebração, os festejos prosseguirão até à tarde, com apresentações culturais,
danças, músicas.
O jubileu representa, para todos nós, diocesanos, um tempo de profunda reflexão e de tomada de consciência da nossa missão comum de
fazer acontecer essa proposta de Jesus: a evangelização dos pobres, a libertação dos cativos e a recuperação da vista aos cegos (Lc 4,18). Temos a
responsabilidade de tornar presente a utopia do jubileu.
Iluminados e animados pelo lema do centenário, “O que vimos e
ouvimos nós anunciamos” (1Jo 1,3), pedimos que o Espírito Santo nos
sustente, e a intercessão de Nossa Senhora das Vitórias e de São Jorge
mártir, nosso padroeiro, alcancem-nos as graças de que precisamos para
sermos fiéis no seguimento de Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador.

Mensagem Final
Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, isto é,
o tempo de sete semanas de anos, quarenta e nove anos. No
sétimo mes, no décimo dia do mes, farás ressoar o toque
da trombeta; [...]declarareis santo o quinquagésimo ano e
proclamareis a libertação de todos os moradores da terra [ ...]
Será para vós um jubileu [...] (Lv 25,8-10).
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3
A diocese, o bispado de Ilhéus e
os colégios católicos1
Ivaneide Almeida da Silva

A criação do Colégio Nossa Senhora da Piedade e do Colégio Diocesano São José foi apoiada pelas oligarquias locais, a partir de incentivo da
Igreja Católica que, durante as primeiras décadas da República, pretendeu
alterar as bases laicas do novo regime, investindo na família e na educação. As articulações entre a Igreja e as parcelas abastadas da sociedade de
Ilhéus envolveram a educação feminina ministrada no Piedade, e a educação masculina no São José, e foram atravessadas por interesses diversos que ultrapassavam o espaço dessas instituições escolares. As transformações sociais e políticas de Ilhéus envolveram a criação do bispado de
Ilhéus, a chegada do primeiro bispo e a instalação dos colégios.

1 As transformações em Ilhéus no início do século XX
Ilhéus é uma cidade que começou a se consolidar economicamente
no final do século XIX com a implantação da cacauicultura, e se constituiu
a principal produtora de cacau do Brasil. Além das excelentes condições
do mercado internacional, o vertiginoso aumento dessa cultura deveu-se à
abundância da mão de obra, devido à emigração dos sergipanos, atraídos
pela existência de terras devolutas, por causa das secas cíclicas que assolavam suas regiões e cidades. O aumento desta mão de obra efetivamente
fez crescer o número da população ativa (FALCON, 1995; GARCEZ,
1977; FREITAS, 1979).
Durante o período de implantação e expansão da monocultu1

Texto originário de parte da dissertação de mestrado da mesma autora, com o título História e Educação
Religiosa em Ilhéus, 1916-1930, UFBA, 2004.
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ra cacaueira, muitos dos imigrantes que chegaram à região foram se
fixando (HALLA, 1996). Passado o processo de desmatamento das
terras próprias para o cultivo, reduziu-se a possibilidade de trabalho
permanente (VIRGENS 1996; ARAÚJO, 1992). Por isso, durante as
safras, havia abundância de trabalho, o que não ocorria nas entressafras, quando o trabalhador ficava disponível. Como não havia outras
atividades para a mão de obra em disponibilidade, ela não se fixava
na região, havendo, portanto, falta de emprego e, como consequência,
exploração da força de trabalho.
Os trabalhadores, em sua grande parte, nada se beneficiaram com a
riqueza que o cacau do sul da Bahia proporcionava aos grandes proprietários – produtores e comerciantes. A sobrevivência dos trabalhadores foi
ainda mais difícil nessa região, pois todos os bens eram muito caros, até
os de primeira necessidade. Os alimentos básicos tinham preços muito
elevados, acabando por determinar a relação de dependência do trabalhador com o fazendeiro. No entanto, nesse período, em Ilhéus, as questões
relativas ao trabalhador e sua relação de dependência naquela economia,
tornavam-se secundárias diante de tudo o que a cidade tinha para mostrar,
a partir de suas transformações urbanas, em favor da ostentação do grupo
detentor do poder na década de 1910.
O desenvolvimento da lavoura cacaueira e a sua consolidação como
principal fonte econômica começaram a atrair grupos de origens diversas,
de segmentos socioeconômicos e culturais díspares, que foram aos poucos
se tornando, uns trabalhadores, e outros fazendeiros e produtores de cacau. Entre esses últimos, um novo grupo social estava em processo de formação durante as primeiras décadas do século XX, chamado por Mahony
(1996) de “nouveaux riche”, que seguiu estabelecendo novas dinâmicas em
Ilhéus, aumentando seu poder aquisitivo e constituindo oposição política
à oligarquia que dominava a região.
O novo grupo social obteve um rápido enriquecimento, transformando seus hábitos e costumes. O gosto pelo supérfluo, a divulgação da
riqueza pessoal e outras atitudes serviam para ostentar o status dos “novos
ricos” desta região. Eles constituíam a minoria dos habitantes de Ilhéus e
passaram a demonstrar seu poder social e político construindo palacetes,
túmulos ostentatórios, entre outras obras (RIBEIRO, 2001). Muitos deixavam suas fazendas e construíam mansões no centro de Ilhéus. Mahony
(1996) destaca detalhes dos costumes daquele grupo: jantava usando porcelanas e taças importadas, comprava pianos para suas salas, trazia suas
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roupas do Rio de Janeiro e de Paris, e colocava suas filhas para estudar no
“new french convent school [em Ilhéus, e seus filhos em Salvador] at elite boarding
schools or the university” (MAHONY, 1996, p. 486).
Já nas duas primeiras décadas do século XX, o cacau transformou
Ilhéus em uma das mais prósperas cidades do Estado. Segundo Falcon
(1995), nas primeiras décadas do século XX, a cidade espalhava-se de forma não planejada ao redor da Igreja de São Sebastião. Ainda assim, construções e melhoramentos foram modificando o urbanismo da cidade, que
recebeu uma nova dinâmica, havendo preocupação em aumentar o progresso material. Buscava-se mesmo o progresso da “civilização do cacau”,
expressão utilizada por Guerreiro (1979) para demonstrar as transformações e modificações políticas, econômicas e sociais que ocorriam em
Ilhéus na Primeira República. A cidade era chamada, inclusive por jornais
da capital do Estado, de “A Princesa do Sul”, devido ao seu crescimento e
desenvolvimento. A criação de instituições políticas, jurídicas e educacionais vai delinear o que chegou a ser essa civilização do cacau (FREITAS;
PARAÍSO, 2001).
O comércio de Ilhéus também se desenvolveu, pois além da exportação do cacau, eram negociadas mercadorias necessárias ao abastecimento regional. Os grandes comerciantes exerciam muitas funções em Ilhéus.
Em razão do seu poder aquisitivo, atuavam como credores, fazendo com
que os pequenos produtores ficassem sob sua dependência, seus devedores, e como pagamento dessas dívidas atrasadas, eram exigidas suas terras.
Esse fato também se constituiu em um meio para a concentração da posse
de terras nas mãos de poucos. Ambos, comerciantes e fazendeiros, contribuíram para a implantação de instituições públicas (através do pagamento
de impostos) e particulares, através de doações a comissões de arrecadação organizadas para esse fim.
Campos (1981) foi uns dos que detalhou essas transformações no
cotidiano urbano em Ilhéus entre os anos 1910 e 1930. As atividades socioculturais, como musicais, concursos e quermesses, ligavam-se ao partidarismo local, dada a necessidade de sua permissão ou financiamento,
além da divulgação feita pela imprensa que, por sua vez, e não raro, era
controlada pelo grupo que detinha o poder político. Este geria a vida social, penetrando em organismos como associações comerciais, filantrópicas e religiosas, provendo-as dos recursos necessários, principalmente as
obras religiosas do primeiro bispo que, segundo Falcon (1995, p. 93), foi
“nomeado graças às reivindicações dos chefes locais”.
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A vida social, política e cultural de Ilhéus era moldada pela “hegemonia do cacau”. Por isso, a rede escolar não destoava desse caminho orientado pelo capital cacaueiro. Muitas das modificações urbanas incluíram escolas públicas, do Estado e do Município. Essas eram
de “primeiras letras” e atendiam aos filhos e filhas dos trabalhadores
rurais e urbanos. O apoio oficial ocorria, também, “sob a forma de
subvenções, para as escolas particulares, praticamente todas ligadas a
alguma ordem religiosa” (APEB, Diário Oficial do Estado da Bahia,
1923, p. 560). Havia também as escolas formadas por grupos que se
organizavam em sociedades beneficentes, culturais e escolares. Essas
eram reservadas à formação dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, estavam envolvidos com a produção do cacau, desde os braçais
até os técnicos e profissionais.
O Jornal de Ilhéus (1918, p. 3) comentou algumas das transformações
urbanas de Ilhéus, ilustrando e chamando a atenção para a iniciativa da
instrução escolar na cidade:
Eis a cidade com iluminação elétrica, serviço telefônico e de
esgoto, sede de um bispado e de um vice-consulado, cheia
de jardins e passeios, com diversões e salubre, com uma
arquitetura quase completamente moderna, destacando-se
as confortáveis mansões, elegantes e ricas. [...] Constituída
por importantes casas comerciais, consideradas verdadeiros
entrepostos de venda no atacado no interior de toda zona,
elas têm relações comerciais com as principais praças do
país, ou mesmo com o estrangeiro. [...] Há uma grande
lacuna a preencher, a municipalidade destina, de acordo
com a lei, a sexta parte da sua receita bruta para a instrução,
mantendo 28 escolas primárias públicas e ajudando algumas
privadas.

A imprensa divulgava maciçamente as reformas e melhorias ocorridas na cidade de Ilhéus. As instituições criadas tinham lugar de destaque,
pois iam compondo o que já se chamou aqui de Civilização do Cacau. Entre elas, estava principalmente a criação da diocese e do bispado de Ilhéus.
A diocese de Ilhéus, entre as instaladas na Bahia, apresentava uma tendência futura vantajosa, em razão da grande expansão econômica do sul do
Estado. O bispado de Ilhéus desmembrou-se do arcebispado da Bahia e
abrangeu 28 paróquias, muitas das quais pertenciam às antigas capitanias
de Ilhéus e Porto Seguro (AZZI, 2001).
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2 A criação do bispado de Ilhéus
Em agosto de 1915 chegava a Ilhéus o seu primeiro bispo, d. Manoel Antônio de Paiva, vindo da Paraíba. A diocese de Ilhéus havia sido
criada em 1913, por d. Jerônimo Thomé da Silva, arcebispo da Bahia.
Nesse mesmo período, foram criadas também as de Barra do Rio São
Francisco e Caetité. O trecho destacado abaixo justifica a iniciativa:
[...] a Bahia, alma ‘mater’ da nacionalidade brasileira,
aureolada sempre de tradições tão gloriosas, não pode nem
deve deixar de acompanhar o exemplo edificante que lhes
oferecem os Estados de S. Paulo e Minas Gerais, onde
se multiplicam as dioceses num testemunho eloqüente e
insofismável do quanto vale a boa vontade quando posta a
serviço das nobres causas (REVISTA ECLESIÁSTICA DA
BAHIA, 1912, p. 78, grifo do autor).

O apoio do Estado à Igreja já não era realidade desde a implantação do regime republicano, que separou as duas instituições. A partir daí,
o episcopado brasileiro passava a solicitar ajuda e colaboração das elites
regionais e locais para a implantação de obras e instituições da Igreja Católica. Em São Paulo, ainda na primeira década do século XX, o arcebispado
no Brasil criou cinco dioceses, graças à expansão cafeeira e ao apoio dos
“barões do café”. Na Bahia, a diocese de Ilhéus foi implantada em 1913,
com a colaboração dos “coronéis do cacau”, grandes fazendeiros e comerciantes. Na notícia seguinte fica evidenciado o crédito depositado na
população local para que tal realização viesse a ocorrer:
Em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul,
têm sido criadas diversas dioceses a pedido dos povos,
que têm promovido os meios não só para a aquisição de
palácios para residência dos prelados, como de patrimônios
e construção de catedrais. Confiamos que o povo de Ilhéus,
católico na sua quase totalidade, não se recusará a auxiliar a
maioria da comissão nomeada pelo venerando Arcebispo,
da qual é presidente o coronel Antônio Pessoa, que está
agindo no sentido de ser brevemente comprado um prédio
á rua D. Manoel Victorino, já contratado e que precisa de
consertos e de mobília. O Jornal abriu uma subscrição e
está certo de que muitos dos seus assinantes mandarão o
seu óbulo (AO..., 1914, p. 3).
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A proclamação da República, em 1889, transformou ações e dinâmicas da Igreja. Segundo Júlio Maria (1981), no período colonial, o sentimento católico manifestado na vida da população era vivaz e entusiástico,
devido ao fato de a Igreja Católica ter estado interligada à sociedade nos
aspectos políticos, econômicos e culturais. Já no período Imperial, foi instituído o “regalismo”, um princípio português que dava direito ao Estado
de regular externamente a Igreja, e ao imperador de nomear e apresentar
os benefícios e dignidades eclesiásticas sem consultar o prelado. Isso causou dificuldades para a Igreja, como o enfraquecimento das ordens religiosas, o desprestígio do clero e a expansão do racionalismo e ceticismo
das classes dirigentes.
Um ano depois de proclamada a República, o governo provisório
publicou um decreto que abolia da Igreja seus direitos referentes aos concedidos pelo Estado, seus privilégios, recursos e prerrogativas. Ficou, então, vedada ao Governo Federal a elaboração de leis e regulamentos sobre
religião, e à Igreja, o direito das confissões religiosas reservado ao exercício
do culto. A liberdade religiosa estava assegurada aos indivíduos e à Igreja,
podendo esta última manter o domínio dos seus bens e o direito à propriedade.
Carneiro (1950, p. 152) chegou a afirmar: “Estamos no direito do
regime comum; devemos aproveitar a liberdade que nos é dada” Referiu-se à situação permitida com a separação entre o Estado e a Igreja, a partir
da proclamação da República. Essa mudança no regime político e a restituição de uma liberdade à Igreja brasileira implicaram atividade e trabalho
para seus membros, um clero acostumado aos privilégios e ao recebimento de subsídios do Estado.
A partir desse momento, a Igreja seria responsável por seu patrimônio, e também por adquiri-lo, já que não contava mais com o apoio
do Estado. Como resposta à resolução republicana, a Igreja organizou
a Pastoral Coletiva, resolução do episcopado brasileiro, de 19 de março
de 1890, assinada por todos os bispos de então (JÚLIO MARIA, 1981),
que analisou as vantagens com as mudanças do regime, o que garantiria a
ação episcopal e social da Igreja em toda a sociedade, e o direito de criar
ou dividir paróquias ou dioceses, publicando bulas, decisões do concílio
ou do pontífice, funções legítimas das autoridades eclesiásticas e, o mais
importante, garantir a plenitude do direito de propriedade à Igreja e seus
institutos.
Segundo Jorge Nagle (2001), ações para arregimentar os católicos bra-
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sileiros difundiram a instrução religiosa e o desenvolvimento de uma ação
social católica. Foi um período de tomada de decisões e afirmação da Igreja.
Um primeiro sinal da mobilização dos católicos no Brasil foi a Carta Pastoral de 16 de julho de 1916, que se refere à instrução religiosa, visando implantar centros catequéticos, o ensino de religião nas universidades e acordos com governos estaduais, permitindo o ensino religioso, também, nas
escolas públicas estaduais. A ruptura entre o Estado e a Igreja não afastou os
dois setores, e isso ocorreu graças ao empenho dos católicos. Até a primeira
década do século XX, a Igreja, com o apoio da Santa Sé e das oligarquias,
havia superado a instabilidade inicial e investia maciçamente na família e na
educação.
Na Bahia, o arcebispo dom Jerônimo Thomé da Silva desenvolveu
uma ação episcopal para fortalecer a instituição eclesiástica, criando novas
dioceses. Esse intuito de desenvolvimento foi moderado devido às dificuldades de sustentação econômica dessas circunscrições – limites territoriais
eclesiásticos. As dioceses criadas em várias regiões do Brasil têm relação
direta com os benefícios adquiridos pela Igreja Católica, mesmo com o
advento da República, pois ela conquistou uma posição satisfatória através
do apoio que recebeu das elites regionais. Em Ilhéus, a implantação do
bispado ocorreu com o apoio dos “coronéis do cacau”.
Na Primeira República, marcada pela concentração de poder nas
mãos das oligarquias locais, a Igreja procurou situar-se acima das várias
classes, mas estava a favor das dominantes. Quando foi instalado o bispado de Ilhéus, o bispo esteve aliado aos estratos sociais abastados, atendendo, muitas vezes, demandas dessa parcela da sociedade, pois, segundo
determinações canônicas do período, a Santa Sé costumava exigir, para
a criação e constituição de uma diocese, a formação de um determinado
patrimônio. Essa não era uma exigência difícil de ser cumprida no Brasil,
no período, tendo em vista em a aliança da Igreja com as oligarquias locais.
Em Ilhéus, dom Jerônimo, o então arcebispo da Bahia, em uma missa, falou ao povo sobre a necessidade de criar a diocese. Sendo a ideia bem
acolhida, nomeou uma comissão encarregada de organizar a arrecadação
de óbulos para preparar o referido patrimônio. Reuniram-se, então, o arcebispo e a comissão nomeada para tal empreendimento. Em 1913, o então
arcebispo da Bahia comunicava a criação da diocese de Ilhéus:
D. Jerônimo Tomé da Silva [...] nomeou uma comissão para
angariar óbulos destinados à formação do patrimônio do
bispado de Ilhéus [...], composta do cônego vigário José
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Evaristo de Gois Bittencourt, coronéis Antônio Pessoa,
Misael Tavares, Ramiro Ildefonso de Araújo Castro e
Domingos Adami de Sá e doutores João Mangabeira e José
Júlio de Britto (CAMPOS, 1981, p. 302-303).

Diferente do Jornal de Ilhéus, a Revista Eclesiástica da Bahia registrou
que à primeira reunião não compareceram os coronéis Domingos Adami de Sá e João Mangabeira. O motivo suposto foi a oposição política
entre os membros que compunham a comissão. No entanto, aquele foi
um momento importante, pois foram nomeadas as subcomissões das
freguesias da zona que compreenderia o novo bispado, e eleito o presidente da comissão central. Para esse cargo, elegeu-se o coronel Antônio
Pessoa da Costa e Silva. Como chefe político, objetivava a unificação política sob seu mando, estimulando a cooptação dos líderes oposicionistas
e o adesismo. E enquanto intendente de Ilhéus, ele convidou seus opositores políticos, Domingos Adami de Sá e João Mangabeira (FALCON,
1995; FREITAS, 1979; RIBEIRO, 2001), para compor a comissão do
bispado. Para reafirmar a condição de oposicionistas, estes não estiveram presentes às reuniões.
As lutas político-partidárias tinham como alvo das disputas o controle do poder político e a concentração da posse de terras. Os conflitos
de interesses eram evidenciados através das lutas entre famílias, a partir
das invasões das propriedades e da utilização dos serviços dos jagunços,
capangas que cuidavam da guarda pessoal dos coronéis, além de executarem os "mandados". A autoridade dos coronéis se consolidava na capacidade de fazer cumprir suas decisões, muitas vezes com uso da força e
da violência. Essa era a realidade que se queria esconder. No entanto, as
marcas da violência e dos conflitos existiam, em contradição com os sinais
de civilização que se pretendia construir e mostrar.
Os jornais costumavam publicar notícias sobre as lutas partidárias.
Abaixo, segue uma notícia do Jornal de Ilhéus, que chama a atenção para as
disputas políticas e, ao mesmo tempo, invoca a sociedade ilheense para
a inauguração do bispado de Ilhéus, com a chegada do primeiro bispo,
dom Manoel de Paiva, fazendo um apelo para que cessassem os conflitos
existentes.
Tréguas, portanto, á infrene e negra luta partidária, que retalia,
que esmaga, que desagrega a sociedade em seu conjunto
geral, desataviando, afeando a formosíssima imagem do
progresso; tréguas ao medonho, tétrico e cruel vício, a
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essa bárbara e terrível concupiscência, criadora nefasta do
desbragado solapamento das famílias, operária maldita do
descrédito, da penúria e que atira suas vítimas á degradação e
á infâmia dos alcoices, ruindo tal como as quedas pavorosas.
Torna-se essencial que o povo se capacite que em Ilhéus há
flores em profusão, ha harmonias de sons, vozes maviosas,
tem alvoradas esplendidas e, assim, o recém esperado deve
defrontar ao iniciar o seu santo e peregrino sacerdócio uma
tão ofuscante homenagem que lhe produza tal emoção, que
se tornar venha perdurável, na linha paralela e condigna ao
grau de civilização a que atingiu este Município.
É um preito que se impõe essa homenagem de Fé (API,
Jornal de Ilhéus, 1915, p. 2).

Os interesses e as ideias para o progresso e a civilização de Ilhéus
não eram comuns entre a parcela social abastada, mas sim, para os que se
encontravam sob o controle do grupo que estava no poder, os pessoístas,
chamados assim em razão do nome do seu líder político, Antônio Pessoa.
Esse período liderado pelos pessoístas compreendeu, então, a criação da
diocese em Ilhéus, a instalação do bispado, a fundação dos colégios católicos e de outras instituições. Desde 1914, aos ilheenses foi solicitado que
doassem recursos para a aquisição e formação do patrimônio do bispado,
tendo sido aberta, para isso, uma subscrição.
O Jornal de Ilhéus resolveu abrir uma subscrição para a
aquisição de um prédio decente para residência do bispo
e espera que os seus amigos e assinantes não se furtem a
concorrer para um fim tão nobre, tão elevado, nos remetendo
a importância, que cada um puder dar, certo de que
praticarão um ato louvável, de patriotismo e religião; deverá
ser imediatamente publicado o nome da pessoa (homem ou
senhora) que tiver a generosidade de enviar o seu óbulo, com
a declaração da importância. Ilhéus, 20 de fevereiro de 1915
(API, Jornal de Ilhéus, 1915, p. 1).

O resultado da quantia para o início da construção do patrimônio do
bispado pareceu satisfatório. O total das listas de arrecadação foi de aproximadamente R$29:500.000 (vinte e nove contos e quinhentos mil réis)
(JORNAL DE ILHÉUS, 1915). As campanhas de arrecadação de óbulos
para a organização do patrimônio do Bispado de Ilhéus eram realizadas
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pela comissão organizada
[...] para este fim e para adquirir o patrimônio do bispado;
está se aparelhando para dirigir pedidos aos fazendeiros e
negociantes no sentido de bem cumprir sua missão, confiante
em que ninguém se recusará a concorrer para um fim tão
nobre e tão grandioso. A criação do bispado de Ilhéus é
mais um passo na senda do progresso desta terra (REVISTA
ECLESIÁSTICA DA BAHIA, 1914, p. 54).

No dia 8 de agosto de 1915 comemorou-se a chegada do primeiro
bispo e houve a inauguração do bispado de Ilhéus. Ainda a bordo de um
grande navio a vapor, o Marahú, D. Manoel celebrou a primeira missa, que
foi anunciada com uma salva de 21 tiros. Esse trecho da notícia do Jornal
de Ilhéus (1915, p. 1) demonstra toda a movimentação daquele dia:
[...] acompanhado de cerca de dez mil pessoas, que se
acotovelavam durante todo o percurso do itinerário
anteriormente organizado. O trânsito pelas ruas por onde
passou o préstito se tornou dificílimo, apesar da ordem
estabelecida pelas irmandades, sociedades, escolas públicas
e comissões que se apresentaram incorporadas. [...] As ruas
estavam caprichosamente ornamentadas pela municipalidade,
que não poupou esforços para dar o maior brilho á recepção
do primeiro bispo de Ilhéus. [...] Seguiu-se o Te-Deum e depois a
benção, sendo s. ex. o Sr. bispo acolitado pelos quatro párocos
das freguesias de Ilhéus, Itabuna, Canavieiras e Belmonte,
por um capuchinho da Piedade, e pelos demais oficiantes.
[...] Assinado o auto pelo bispo e por muitas outras pessoas,
a comissão encarregada das festas convidou s. ex. a deixar a
Catedral, acompanhando-o até o palácio do bispado, em cujas
imediações o povo se aglomerava.

O coronel Misael da Silva Tavares, intendente interino neste período,
enviou um telegrama às autoridades políticas e eclesiásticas e à imprensa
local e de Salvador, convidando-as para a festa de posse do bispo, e encerrada a programação do dia, este coronel ofereceu, em sua residência,
um banquete em homenagem ao recém-chegado. Naquela ocasião, todos
os partidos políticos estavam presentes, alguns através de representantes,
porque a ideia era destituir qualquer risco de imagem de violência e conflito, transmitindo um sentimento geral de certeza, de controle e perpetuação da imagem do progresso em Ilhéus (FREITAS; PARAÍSO, 2001;
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FALCON, 1995).
O banquete oferecido pelo coronel Misael da Silva Tavares constituiu um símbolo de civilização para o estrato social abastado daquela
sociedade. Darnton (1995, p. 284) comenta que
[...] as pessoas podem expressar o pensamento, manipulando
coisas em lugar de abstrações – servindo certos pedaços de
carne a certos membros da tribo, arrumando a areia em certos
desenhos no chão da cabana navaja, ficando ao pé da árvore
mudyi, matando gatos.

E acrescenta que gestos veiculam relações metafóricas e “os símbolos funcionam não só por causa de seu poder metafórico, mas também
devido à sua posição dentro de um quadro cultural” (DARNTON, 1995,
p. 294). Esse banquete oferecido aos representantes políticos de Ilhéus,
por ocasião da posse do primeiro bispo, foi um símbolo de ostentação e
poder para aquela parcela da sociedade ilheense.
A mais nova autoridade eclesiástica foi recebida, junto com os outros poucos convidados, para degustar um cardápio escrito em francês
(FREITAS; PARAÍSO, 2001), o que deixaria, nos visitantes ali presentes,
a representação de uma sociedade de bons costumes e de fino trato. Foi,
portanto, uma oportunidade de evidenciar a face da riqueza e polidez da
civilização do cacau, bem diferente de notícias veiculadas sobre aquela terra, como de predomínio do banditismo e da violência. A inauguração do
bispado representou mais um passo para o progresso e desenvolvimento
do sul da Bahia.

3 O primeiro bispo de Ilhéus
O bispo D. Manoel Antônio de Paiva nasceu na paróquia de Curinhem, na Paraíba, em 25 de abril de 1873. Quando concluiu o curso primário foi internado no Colégio do Professor Demétrio Toledo,
em Itabayanna, no mesmo Estado, e depois seguiu para o Seminário
de Olinda, em Pernambuco, onde fez seus estudos preparatórios para a
ordenação, terminando o curso de Humanidades em 1888. Com a criação da diocese da Paraíba, terminou seus estudos teológicos em 1896 e,
nesse mesmo ano, recebeu o presbiterato, tornando-se sacerdote (API,
Jornal de Ilhéus, 1915).

101

De volta à Paraíba, dirigiu o jornal A Imprensa, um periódico bissemanal católico. Foi sacerdote e deão do Cabido (assembleia dos cônegos) da
catedral dessa arquidiocese, reitor e professor de Teologia e Direito Canônico do Seminário Diocesano da Paraíba. Já designado primeiro bispo de
Ilhéus, D. Manoel Antônio de Paiva foi sagrado em Petrópolis, no dia 18
de junho de 1915, e quando chegou à sua diocese foi recebido com muita
pompa e ostentação pelo poder municipal. Já na direção da diocese, iniciou
suas investidas na fé do povo de Ilhéus e na construção material do bispado desta cidade. Tais fatos também são comentados na literatura de Jorge
Amado (2000, p. 8):
Contentavam-se com atender os pedidos de dinheiro do
bispo e dos padres para obras e folguedos: o colégio das
freiras, no alto da Vitória, o palácio diocesano, escolas de
catecismo, novenas, mês de Maria, quermesses, festa de
Santo Antônio e São João.

Em agosto de 1916, D. Manoel editou o semanário diocesano O Monitor, um periódico que, segundo divulgava, buscava defender os interesses
da família e da religião ilheenses. Também fundou uma colônia agrícola às
margens do rio Gongogi, em Itajaí, freguesia do sul da Bahia, com escola
e centro de catequese para índios remanescentes daquela zona.
D. Manoel permaneceu em Ilhéus até 1929, quando foi transferido
para Garanhuns, em Pernambuco. Na circular de despedida dirigida ao
clero e aos fiéis, agradeceu às instituições civis, judiciárias, militares e consulares, às famílias e à imprensa que, segundo ele, cada uma “se ocupou
benevolamente de minha humilde pessoa” (REVISTA ECLESIÁSTICA
DA BAHIA, 1929, p. 307). Ainda em 1927, esteve à frente do projeto
de construção da catedral e lamentou não ter “podido realizar todos os
projetos que tinha em mente em prol do engrandecimento religioso desta
diocese” (REVISTA ECLESIÁSTICA DA BAHIA, 1929, p. 308).
Duas de suas principais obras foram a criação das instituições educacionais religiosas: o Colégio Diocesano São José, um colégio masculino,
dirigido pelo próprio bispo, e o Colégio Nossa Senhora da Piedade, hoje
Instituto Nossa Senhora da Piedade, um colégio feminino, sob a direção
das irmãs ursulinas. A educação dos seus filhos e filhas foi uma preocupação do grupo político em ascendência, concretizado a partir do projeto
educacional do bispo.
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4 Os colégios Piedade e São José
A iniciativa do primeiro bispo de Ilhéus de criação dos colégios em
estudo é evidenciada nos periódicos, crônicas e documentos dessas mesmas instituições. Esse fato relaciona em Ilhéus, assim como em outras localidades, a Igreja e a educação na Primeira República. A criação de novos
bispados teve como consequência a fundação de diversos colégios católicos e escolas paroquiais, não só nas sedes, como no interior das dioceses.
As muitas dioceses criadas em várias regiões do país têm relação
direta com os benefícios adquiridos pela Igreja Católica que, embora não
estivesse diretamente ligada às lutas republicanas, obteve vantagens, com
o advento da República, tornando-se a instituição mais envolvida com a
educação escolar, especialmente a educação das elites. Em Ilhéus, o Colégio da Piedade e o Colégio Diocesano São José foram instituições educacionais criadas por iniciativa do primeiro bispo, d. Manoel, como já comentado, com apoio dos fazendeiros e comerciantes, conforme aponta o
trecho seguinte de um jornal:
Deverá realizar-se hoje, às 14 horas, no Paço Municipal desta
cidade, a reunião de distintos cavalheiros de nossa sociedade,
convocada pelo Ex.mo. Sr. D. Manoel Antônio de Paiva, bispo
diocesano. Destinado a tratar de interesses atinentes ao bem
geral de Ilhéus [...], para a prosperidade de nossa terra [...].
A fundação de um educandário para meninos, com um
curso igual ao do Ginásio Nacional, e de outro para
meninas, idêntico aos que existem na Bahia; a formação do
patrimônio da diocese, necessário para empreendimentos
úteis e indispensáveis: - tudo isto que constitui objeto de
preocupação de d. Manoel, está a reclamar o auxílio de todas
os cavalheiros independentes e de boa vontade [...].
Ao alcance de todas as inteligências se patenteia a conveniência
resultante da instalação de colégios entre nós: desdobrarse-á a atividade social em nosso meio, pelo fluxo e refluxo
da mocidade estudiosa nos templos da instrução [...]. Maior
movimento em nossa vida comercial, pois nosso capital ficará
circulando junto a nós, concorrendo necessariamente para
o progresso material de nossa urbs e do nosso município.
Unamo-nos aos esforços do Ex.mo. Sr. D. Manoel e teremos
dado mais um passo em benefício da geração nova confiada
aos nossos destinos [...] (API, Jornal de Ilhéus, 1915, p. 1).
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Para a Igreja, a instrução escolar devia ser distinta para homens e
mulheres, formando-os na concordância com os respectivos papéis masculinos e femininos já delineados pela sociedade, que, além de diferentes,
eram desiguais. O sistema de ensino laico já tendia a ser misto ou coeducacional, mas o bispo de Ilhéus manteve as convicções católicas sobre o
ensino privado e criou instituições escolares religiosas para educar, separadamente, as filhas e os filhos das famílias abastadas, respectivamente, os
colégios Piedade e São José.
A história construída pelo Colégio da Piedade está relacionada, inicialmente, à necessidade de uma instituição religiosa de educação feminina
para a formação das moças de famílias abastadas de Ilhéus. A importância dada à moral católica e seus princípios com relação à mulher e sua
educação (FREYRE, 2002), fez com que várias ordens religiosas viessem
instalar-se no país, entre o final do século XIX e o início do século XX.
A Ordem de Santa Úrsula, ou Ordem Ursulina, dedicada à educação
da juventude feminina, de origem italiana, criada no século XVI, chegou a
Ilhéus em 1916. Em um contexto de transformações na Europa, motivadas principalmente pela expansão marítima, viúvas e jovens, coordenadas
por Ângela Merici (MARIANI, 1994), fundaram a Ordem das Ursulinas,
com o intuito de educar as meninas “a fim de protegê-las contra os inimigos da Igreja e a corrupção dos costumes” (PASSOS, 1995, p. 10).
O culto a Santa Úrsula, que cresceu durante a Idade Média, desenvolveu-se nos períodos posteriores e não ficou restrito à Europa. A Ordem
atingiu o continente americano, nas áreas de influência da catequização
jesuítica, no Brasil, nas províncias de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão
e Bahia (CALMON apud PASSOS, 1995). A Companhia de Jesus, que se
dedicava ao ensino, foi responsável pela difusão do culto a Santa Úrsula, principalmente através dos colégios católicos femininos, que a tinham
como sua protetora.
As primeiras instituições ursulinas foram instaladas na Bahia, em
Salvador: o Convento e Colégio Nossa Senhora das Mercês, em 1897, e o
Convento e Colégio de Nossa Senhora da Soledade, em 1900. Em Ilhéus,
a Ordem Ursulina chegou com a fundação do Colégio Nossa Senhora da
Piedade, sob a coordenação da Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart.
A Igreja Católica, com as mudanças ocorridas na história, começou a
se preocupar com a formação das jovens, para que se tornassem, no futuro,
boas esposas, mães zelosas e propagadoras da fé. O interesse na educação
religiosa feminina tem origem em um fenômeno chamado de “feminização
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do catolicismo” (LANGLOIS apud MARGOTTO, 1997), no qual as mulheres eram responsáveis, no espaço doméstico, pelas rezas e devoções, o
que fazia com que fossem vistas como as que manteriam a prática religiosa,
e a Igreja passou a ser considerada, um espaço de grande presença e ação
femininas.
Durante o século XIX, foram fundados muitos estabelecimentos de
ensino para moças. Esse processo de educação esteve, claramente, sob a
liderança do catolicismo, que percebeu a necessidade de a mulher receber
uma formação cristã nas suas escolas, vendo-a como a base de constituição da família. A presença da Igreja no campo da educação e moral católicas tem início, portanto, na educação familiar, se completando na escola.
Em ambos os espaços, a mulher era a responsável pela reprodução da
moral e do culto religioso.
O ensino ministrado às meninas, nos conventos e colégios, implicava
a existência de limites, uma vida semelhante à das freiras. A partir do século XVIII, a proposta educativa foi sendo modificada para um ensino que
reconhecia as moças não mais como futuras religiosas, mas como pessoas
destinadas a constituir família (ISMÉRIO, 1995). Assim, o programa de
ensino voltou-se mais para questões da vida prática, para o cotidiano de
uma dona de casa – o cuidado com a família, a formação dos filhos e filhas
– formando as meninas para o convívio em sociedade.
A importância da educação feminina, além da busca por um refinamento social, também objetivava educar a moça para destiná-la ao casamento, utilizado como veículo de alianças políticas e econômicas entre as
famílias (FRAISSE apud MARGOTTO, 1997). O grande interesse pela
fundação do Colégio da Piedade foi demonstrado a partir dos esforços e
recursos oferecidos para tal.
No Brasil, muitas ordens religiosas fundaram instituições de ensino destinadas, principalmente, aos filhos e filhas das elites. As ordens de
origem francesa foram as que mais imigraram para o Brasil entre os anos
de 1890 e 1930 (AZZI, 1983). Nesse período, a Igreja tinha carência de
recursos, porém os grupos dirigentes possibilitaram a implantação dessas
instituições, doando terrenos, recursos para a construção dos prédios e
matriculando seus próprios filhos.
O interesse e investimento da Igreja na educação das elites constituiu uma estratégia de sustentação e destaque em meio à parcela social e
economicamente dominante, mantendo-se numa posição de influência.
Como discute Margotto (1997), é provável que a demanda social também
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possa ter facilitado essa mudança, e em Ilhéus isso se tornou evidente,
pois a educação dos jovens foi uma preocupação do grupo político em
ascendência, assim como a instalação do bispado e a construção de outras
instituições.
As transformações ocorridas na Ilhéus na década de1910 modificaram a dinâmica da cidade, que foi capaz de sediar costumes diferenciados
a partir de uma população de origem diversa, implicando em diferentes
regras de comportamento. Tal realidade em nada conservava a “moral das
famílias”, principalmente das filhas dos ricos do cacau. Em uma população em que seus membros tinham uma origem variada, existiam diferentes
e, como consequência, divergentes comportamentos, causando a preocupação com a formação das mulheres dos estratos abastados. Então, fez-se
necessário um controle social mais rígido na uniformização do comportamento, que fosse coerente com a posição política e social daquele grupo. E
o Colégio da Piedade proporcionou, a partir de sua proposta de educação,
a instrução de muitas regras e normas de convívio para aquelas mulheres.
O Colégio Diocesano São José, também fundado em 1916, foi diretamente organizado e coordenado pelo então primeiro bispo de Ilhéus, a
cargo da diocese. O São José foi inaugurado em um sobrado (localizado
no centro da cidade), adaptado às condições necessárias a um colégio de
tal relevância, e sua administração ocorria na secretaria do bispado. No
imóvel foram construídas grandes salas para as aulas, e dormitórios para
os alunos internos. O suprimento do mobiliário do colégio foi adquirido
por uma doação (API, Jornal de Ilhéus, 1916).
A instalação dessas instituições escolares representaria, sobretudo,
prestígio para a cidade de Ilhéus, além do benefício que teriam os pais de
família, o comércio, a sociedade de Ilhéus e de todo o sul da Bahia. Tudo
estaria diretamente relacionado com o progresso da região,
[...] dos que têm interesses subordinados à fortuna e
engrandecimento de Ilhéus e dos que são generosos na
efetivação de empresas de utilidade publica [; e do] fluxo e
refluxo da mocidade estudiosa nos templos da instrução, e
ver-se-á a criação de academias literárias onde assistiremos
os primeiros ensaios dos nossos filhos na conquista do que
se constitui para eles um ideal e uma visão (API, Jornal de
Ilhéus, 1915, p. 2).

A preocupação abrangia, além de um movimento social maior, uma
intensificação na vida comercial da cidade, visto que o capital investido na
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educação dos filhos circularia na região.
As famílias da região que colocassem seus filhos no São José não
precisariam separar-se deles, internando-os ali mesmo, em Ilhéus, onde
receberiam educação aprimorada sem sair da cidade. Seria preenchida uma
lacuna, pois não haveria a necessidade de enviar os filhos para os colégios
da capital. E o bispo acrescentava outras vantagens:
Unamo-nos aos esforços do Ex. mo. Sr. d. Manoel e teremos
dado mais um passo em benefício da geração nova confiada
aos nossos destinos; e, mais tarde, vencidas as dificuldades
de pouca monta para as almas grandes, receberemos dessa
geração bênçãos, e dos vindouros aplausos e títulos de
benemerência que formarão um nimbo glorioso em torno
dos nossos nomes (API, Jornal de Ilhéus, 1915, p. 2).

O trecho acima é parte do discurso do bispo d. Manoel em reunião
que aconteceu no salão da intendência do Paço Municipal. Lá estiveram
presentes muitos cidadãos daquela sociedade, que subscreveram uma lista
de R$14:600$000 (quatorze contos e seiscentos mil réis) acrescentada pela
parte do coronel Misael Tavares, que doou mais R$2:000$000 (dois contos
de réis) para a instalação do Colégio São José. A Igreja Católica em Ilhéus
contava, mais uma vez, ou mesmo a um só tempo, com apoio fundamental
do poder político e da parcela abastada da sociedade local.
A fundação do Colégio Diocesano São José ocorreu sob as mesmas
circunstâncias que as do Colégio N. S. da Piedade, porém funcionou até
1919, apesar dos persistentes apelos do primeiro bispo à sociedade no
sentido de obter recursos materiais para sua manutenção. A expectativa
era de que esse Colégio se equiparasse ao Colégio D. Pedro II, no Rio
de Janeiro, ou ao Ginásio da Bahia, o que havia ocorrido com o Piedade
que, após três anos de inaugurado, foi equiparado à Escola Normal da
Bahia, em 1919.
O ensino ministrado aos alunos do São José não se originou de uma
ordem religiosa específica, para a qual tivessem sido elaborados princípios
morais e pedagógicos exclusivos, como foi o caso da educação do Piedade,
pertencente à Ordem Ursulina. Os princípios, regras e critérios norteadores do ensino no São José, evidenciados nos documentos, estavam sob
orientação do bispo d. Manoel de Paiva. Os alunos estavam classificados
em internos, semi-internos ou externos, de acordo com o curso e o período de permanência na instituição. Havia possibilidades de escolha, com

107

relação à participação do aluno no colégio, o que ficava a cargo da família.
Os alunos que não moravam em Ilhéus eram internos, e os alunos da cidade eram semi-internos ou externos.
O aproveitamento e desenvolvimento de cada aluno, segundo os
padres e professores, estavam diretamente vinculados a sua condição de
interno ou externo. Os alunos externos tinham contato com diversos ambientes e mais oportunidade de circular por outros meios sociais, como a
rua, os bares e os bilhares, já que não estavam em tempo integral na escola. Eles eram alvo de numerosas reclamações dos padres e do bispo d.
Manoel, sendo tachados como alunos sem aproveitamento e que podiam
influenciar de forma negativa os internos, os quais não deveriam ter tais
experiências. Uma das principais reclamações quanto aos alunos externos
era a falta de controle dos próprios pais, já que seus filhos frequentavam
outros lugares que não a casa e a escola. Dessa forma, presenciavam situações que não estariam condizentes com a educação ministrada no São
José, podendo ocorrer problemas com a disciplina e o comportamento
desses alunos.
A diversidade no comportamento e no cumprimento de deveres era
presente no cotidiano dos alunos do São José. E, segundo os apelos do
bispo, a situação do aluno externo podia ameaçar a dos internos. O colégio
tinha, portanto, a expectativa de aumento do número desses alunos, o que
seria vantajoso para a instituição, tanto sob o aspecto do desenvolvimento
educacional, no qual a formação seria continuada e uniforme, quanto sob
o aspecto financeiro, pois o investimento da família seria maior.
O ingresso das meninas no Piedade podia demonstrar a vigilância
moral que era exigida para as mulheres naquele período. No entanto, essa
preocupação não foi identificada no Colégio São José, pois não foram encontrados documentos, como editais de matrícula, exigindo critérios que
habilitassem, ou não, o menino para ali ingressar. Do estatuto do colégio
constam somente: disciplinas relativas a cada série e curso, horários de aula
e atividades, a pensão a ser paga, local de matrícula, e cursos extras, como
o de música, e a lista do enxoval. A ausência de critérios moralmente determinados, exigidos para o ingresso do aluno, pode ser considerada como
uma lacuna do São José, ou que determinados padrões morais estivessem
relacionados mais com a formação destinada ao gênero feminino (SOUZA, 2001). A educação era diferenciada por sexo, e viabilizava a formação
diferenciada dos gêneros.
Os meninos faziam o curso secundário, que constava de uma educa-
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ção preparatória ou preliminar para o ingresso nos cursos superiores. Segundo Leite (1999), os meninos em Salvador faziam os cursos primários e
secundários em colégios de prestígio. Após esses cursos, muitos ingressavam nas escolas superiores. Esses eram os privilégios dos filhos de famílias
abastadas, pois raros eram os filhos dos menos abastados que conseguiam,
pelo menos, ingressar no secundário. A Escola Normal também não era
de fácil acesso às camadas populares, sendo praticamente exclusivo para as
elites e emergentes camadas médias da sociedade, e frequentado somente
por mulheres (ALMEIDA; NOGUEIRA, 2002).
Considerando apenas as disciplinas ministradas no Piedade e no
São José, sem situá-las em seus determinados cursos, sejam eles o secundário ou o normal, pode-se perceber o direcionamento de cada formação para posições divergentes. Os currículos escolares eram diferentes
entre o alunado feminino e o masculino, no tocante à organização e à
prioridade dos conteúdos. O ensino acabava se definindo especificamente a partir do gênero, pois as escolas assim estabeleciam, através de seus
currículos e atividades destinadas a cada sexo.
Ler, escrever e contar, saber as quatro operações e a doutrina
cristã consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os
sexos; destaca-se o ensino da geometria para os meninos e,
para as meninas, os trabalhos de agulha (FREITAS, 2001).

No Piedade, a preocupação era educar mulheres aptas à reprodução
do ambiente doméstico, atividade reservada ao feminino. A educação da
mulher preocupava-se em disciplinar as meninas para torná-las boas esposas, boas cristãs e boas mães, pois constituía uma função social para a
mulher, refletida através do currículo. No entanto, para os meninos do São
José a educação secundária teria (exclusivamente) a intenção de prepará-los para sua posição profissional na sociedade, porque, de acordo com as
disciplinas, nenhuma delas fazia alusão ao mundo privado do lar (LEJEUNE apud FREITAS, 2001).
O São José não se desenvolveu como outros colégios de educação
masculina e religiosa na Bahia naquele período. A estagnação das atividades do Colégio deveu-se ao fato de muitos rapazes da cidade saírem
para estudar em colégios da capital do Estado. A justificativa sustenta-se
na questão da formação educacional dos gêneros, já que para os homens
era comum sair para estudar em outras cidades, afastando-se da família,
reforçando a formação masculina na ligação com o público. Isso fazia com
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que, simbolicamente, houvesse a quebra definitiva do “cordão umbilical”
com o lar, enquanto para a menina era conveniente estudar ali mesmo no
Piedade, onde o contato com a família seria mais constante.
O São José foi fundado para atender a uma clientela que terminou
por migrar para outros colégios, como o Colégio Antônio Vieira, onde o
número de alunos do sul da Bahia crescia com os anos. O Colégio São José,
de acordo com as condições de sua criação e fundação, seria a “menina dos
olhos” de d. Manoel, o primeiro bispo, no entanto, sua história foi efêmera
em Ilhéus. Já o Colégio N. S. da Piedade, em poucos anos de instalação,
tornou-se um centro católico especializado em educação feminina, equiparado à Escola Normal do Estado, procurado pelas filhas das famílias mais
ricas da cidade e da região.
O processo de produção e reprodução contínua do trabalho de diferenciação entre homens e mulheres, submetidos e levados a se distinguir, masculinizando-se ou feminilizando-se, foi garantido por instituições
como a família, a Igreja, o Estado e a escola. Esse processo de reconstrução social a partir de princípios de divisão geradores dos gêneros, garantia
e perpetuava uma ordem (BOURDIEU, 2002).

Considerações finais
A educação religiosa em Ilhéus aproximou a Igreja Católica das classes abastadas, pois os seus filhos e filhas eram o seu público alvo. Além
de manter relações com as oligarquias, era importante, para a Igreja, que o
indivíduo aceitasse a religião católica, por isso forneceu às famílias abastadas de Ilhéus um instrumento que, para muitas delas, significaria status: a
educação de seus filhos e filhas. Dessa forma, a Igreja (sob a figura do primeiro bispo e com a realização do seu projeto educacional), os fazendeiros
e comerciantes de cacau foram os protagonistas na criação do Colégio
Nossa Senhora da Piedade e na do Colégio Diocesano São José.
A educação, ali ministrada, considerando o teor de suas disciplinas,
suas atividades e métodos, traduziu as pretensões formadoras destas instituições escolares – a formação das filhas e dos filhos dos grupos socialmente
privilegiados daquela sociedade, através do requinte e dos valores requeridos
por aquele grupo. Uma educação rígida e fechada em determinados valores,
com regras de convivência, posições e interesses relacionados ao estrato social abastado, foi a que as escolas católicas protegeram e defenderam.
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4
Criação, história e vida do Instituto
Nossa Senhora da Piedade através
de documentos e relatos
Marita Maria Ocké de Freitas

1 Introdução
A diocese de Ilhéus foi criada em 1913, por D. Jerônimo Thomé da
Silva, arcebispo da Bahia e, em agosto de 1915, chegava a Ilhéus D. Manoel Antônio de Paiva, primeiro bispo da diocese. A história do Instituto
Nossa Senhora da Piedade (INSP) (FIGURA 1) se mistura com a história
da cidade e da diocese de Ilhéus.
Uma das primeiras ações de D. Manoel foi a criação de colégios católicos. O Colégio Diocesano São José, para rapazes, dirigido pelo próprio
bispo, não teve vida longa. O Colégio Nossa Senhora da Piedade, para
moças, ficou sob a direção da Ordem das Ursulinas, de origem italiana1, e
se mantém até hoje. Fundado em 21 de janeiro de 1916, educou gerações
de moças de nossa diocese, tendo em Madre Thaís do Sagrado Coração
Paillart sua protagonista maior.

1

As irmãs ursulinas começaram seus trabalhos em 1535, na cidade de Bréscia, norte da Itália. Tempos
depois elas fundaram um convento em Avignon, cidade francesa (N.A.).
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FIGURA 1 – InsƟtuto Nossa Senhora da Piedade

Fonte: Arquivo do InsƟtuto N. S. da Piedade.

O terreno onde está localizado o INSP foi doado por José das Neves Brasil, e sua construção contou com a ajuda de famílias de políticos,
de fazendeiros e de comerciantes ilheenses. As instalações do Colégio,
hoje Instituto N. S. da Piedade, são referenciais arquitetônicos da cidade.
Já recebeu outros nomes: Escola Normal e Ginásio N. S. da Piedade e
Convento N. S. da Piedade, esse último em virtude de as freiras ursulinas
residirem em suas dependências.
A capela do Piedade, concluída em 1929, foi construída a partir da
adaptação realizada por Salomão da Silveira, em 1927, baseada em uma
planta encomendada na França pela Madre Thaís, em estilo neogótico.
Desde a sua fundação, o Piedade se propõe a formar agentes da
história e sujeitos de seu próprio desenvolvimento, como está posto no
site oficial da Instituição. Despertar a consciência crítica e histórica; transmitir valores básicos do cristianismo e preparar os jovens para participarem dos embates da contemporaneidade através da inserção na mensagem
do Evangelho, interagindo com a cultura e as ideologias, sempre foi uma
constante do ideário desse centro de ensino. A filosofia do INSP se define
por uma educação cristã personalizante, criadora, libertadora, crítica, integral, integrada e integrante
O currículo adotado pelas ursulinas sempre se preocupou com a
formação moral, religiosa e cultural de seus alunos. Na época da sua criação, quando a ênfase era a educação feminina antenada com o seu tempo,
todos os esforços estavam direcionados para uma educação que tornasse
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a mulher uma excelente dona de casa, responsável pela moral de seu lar
e pela criação de filhos saudáveis. No seu Regimento Interno, consta que
as finalidades específicas deste estabelecimento se baseiam nos princípios
que devem orientar toda instituição católica: criar um ambiente animado
pelo espírito evangélico de liberdade e caridade; orientar “ultimamente”
toda a cultura humana para a mensagem cristã; iluminar pela fé o conhecimento que os alunos vão adquirindo do mundo, da vida e do homem.

2 As irmãs ursulinas e o Instituto Nossa Senhora da
Piedade
Santa Úrsula é, talvez, uma das mais populares santas da Idade Média, sendo sua festa celebrada em 21 de outubro.
As histórias que envolvem a existência de Santa Úrsula têm várias
origens. A primeira está relacionada a uma inscrição datada do quinto século, encontrada na cidade de Colônia, Alemanha, em 1155. A inscrição
declara que certo Clematius tinha restaurado uma antiga igreja em um
local onde várias virgens foram assassinadas. Somando-se a isto, menções
às virgens são feitas em um sermão datado do oitavo século e Úrsula é
colocada como a líder do grupo e assegura-se que elas foram assassinadas durante as perseguições aos cristãos na era do Imperador Maximiano
(285-305). A versão mais clássica diz que Úrsula era filha de um rei da
Inglaterra e que seu pai impôs a ela, para futuro esposo, um nobre cristão
chamado Etério, que era proprietário de terras na Bretanha francesa. Ali,
ele pretendia estabelecer-se com seus soldados cristãos, em um povoado, e
por esse motivo pediu ao rei da Inglaterra que mandasse sua noiva Úrsula
e 100 virgens para se casarem com os soldados solteiros. Durante a travessia elas foram vítimas de violenta tempestade que desviou a embarcação
para onde, hoje, são os Países Baixos. Dali, Úrsula e suas companheiras
foram para cidade de Colônia. A caminho, elas encontraram os hunos,
povo bárbaro que as agrediu e martirizou. Seus corpos foram sepultados
por cristãos de Colônia e no local erigiram uma igreja dedicada a Úrsula e
suas companheiras
Ângela Mérici, filha de uma família de classe média, natural de Desenzano, na Itália, tinha apenas 15 anos quando ficou órfã. Partiu, então,
com um tio, para Salo, onde ingressou na Ordem Terceira de São Francisco. Desde muito cedo esta jovem, referida como possuidora de uma be-
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leza rara, viveria a mais santificante das vidas. Dormia em leito de tábuas,
alimentava-se somente de pão e água, e dava assistência a todos os que a
procuravam. Foi para atender às famílias, especialmente as mulheres, que
Ângela fundou, em Bréscia, Itália, em 1535, a Ordem das Ursulinas, para
assistência e formação de meninas pobres. Pela importância de sua obra, a
fundadora das ursulinas foi proclamada santa pelo papa Pio VII, em 24 de
maio de 1807, sendo festejada pela Igreja no dia 27 de janeiro.
FIGURA 2 – Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart

Fonte: Arquivo do InsƟtuto Nossa Senhora da Piedade.

Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart (FIGURA 2) veio da França em 1915, como provincial das ursulinas. Recebeu dois convites para
fundar colégios sob a orientação de sua Ordem. São Paulo ofereceu todas
as condições para que lá se instalasse esse grupo vindo da França, mas ela
se comoveu com o pedido dos ilheenses, através de seu bispo dom Manoel
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de Paiva, para abrir, aqui, um colégio religioso.
Madre Thaís fez amigos que a ajudaram nessa árdua tarefa, o próprio bispo, que fizera o convite, madre Terezinha do Menino Jesus, que
ela dizia ter sido o seu braço direito, o Sr. Rodolfo e D. Ana Vieira, que a
hospedaram quando visitou, pela primeira vez, Ilhéus, o coronel José das
Neves, que doou parte do terreno onde foi edificado o colégio, dom Eduardo, o segundo bispo de Ilhéus, que doou o palácio onde deveria morar,
para que ali se fundasse um orfanato, o engenheiro Salomão da Silveira,
que esteve à frente de várias construções, Dr. João Mangabeira que, como
deputado federal, conseguiu verbas governamentais para o andamento das
obras, Dr. Mário Pessoa, Eusínio Lavigne, entre outros.
Instaladas no prédio que abrigava o convento e o internato, teve
início a obra de construção da Capela de Nossa Senhora da Piedade;era
1927. Toda a região auxiliou na construção daquela que será o símbolo
da arquitetura neogótica no Estado da Bahia. Terminada em 1929, ela foi
consagrada em 31 de agosto do mesmo ano. A capela completa 84 anos
realizando batizados, missas, casamentos e outras celebrações. Tem, em
seu altar-mor, a imagem de Maria aos pés da cruz, aconchegando ao colo
o Cristo morto – a Piedade –, representação imagética da mãe que perdeu
seu Filho amado, dor maior de uma mulher, seu apogeu. Os belos vitrais,
que retratam as “sete dores de Maria”, proporcionam uma perfeita iluminação ao templo e completam a beleza simples internalizada na grandiosidade desse espaço de fé.
A capela de Nossa Senhora da Piedade (FIGURA 3) é uma joia do
patrimônio cultural ilheense e brasileiro.
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FIGURA 3 – Interior da capela do InsƟtuto Nossa Senhora da Piedade

Fonte: Arquivo do InsƟtuto Nossa Senhora da Piedade.

3 Instituto Nossa Senhora da Piedade
O colégio iniciou suas atividades à rua Conselheiro Saraiva, atual
Antônio Lavigne de Lemos, com 16 alunas, em 7 de fevereiro de 1916.
Nessa época, o casal Adelaide e José das Neves César Brasil havia doado
um terreno, no Alto das Quintas, atual Alto da Piedade, para que lá fosse
construído o prédio do Palácio Episcopal, e cedeu uma parte do terreno
para que as freiras iniciassem seu empreendimento educacional.
Em 16 de julho de 1917, o Colégio Nossa Senhora da Piedade
transferiu-se para sua sede própria. O início dos trabalhos e da vida
foi precário. Faltava água, luz, e o acesso a ele era feito por uma ladeira
íngreme que, quando chovia, ficava intransitável. No ano de 1921, foi
reconhecido como de utilidade pública, e no ano seguinte foi equiparado
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à Escola Normal do Estado da Bahia.
Madre Thaís não descansava. Supervisionava as obras, cuidava das
alunas, tratava dos doentes, a exemplo do ocorrido na época da gripe espanhola, em 1918, que matou muita gente no mundo inteiro. Madre Thaís
e uma outra irmã que não contraíram o vírus da gripe cuidaram pessoalmente das alunas e freiras doentes. Na escola não houve vítimas fatais.
A Escola Normal, em 1923, diplomou as suas primeiras professoras.
Preocupada com a infância desamparada, a Madre fundou, em 1934, no
prédio anteriormente destinado à sede episcopal, um orfanato que recebeu, inicialmente, o nome de Orfanato Santa Ângela, em homenagem à
Santa Ângela Merici. Posteriormente, em reconhecimento do gesto do
bispo d. Eduardo Herberhold, o de ter doado as instalações destinadas à
diocese, sua denominação passou a ser Orfanato D. Eduardo.
Em 27 anos de existência, o Orfanato D. Eduardo beneficiou centenas de meninas carentes. Algumas que demonstraram mais aptidão para os
estudos foram encaminhadas ao Piedade, para o curso ginasial e pedagógico, com bolsa integral, e hoje muitas são professoras do Estado da Bahia
(FIGURA 4).
Madre Thais, por seus serviços prestados à educação e à instrução
da juventude de Ilhéus, foi agraciada pelo governo francês com o título de
“Officier d’Academir”.
FIGURA 4 – Alunas do InsƟtuto Nossa Senhora da Piedade na década de 1940

Fonte: Arquivo do InsƟtuto Nossa Senhora da Piedade.
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Para entender o significado e a importância de uma escola deste porte na época em que ela foi concebida e construída, é preciso entender a
própria história da Educação nesta região. Estudar não era obrigatório,
mulher não precisava ir à escola, e ainda não tinha direito a voto. A escola
e, consequentemente, o saber, eram para um pequeno grupo de privilegiados que podia pagar o deslocamento para centros maiores, e possuía família para bancar o longo período de estada nesses centros ou para aqueles
obstinados que teimavam em estudar.

3.1 O Instituto e a Associação de Pais e Mestres
Em 3 de dezembro de 1961, foi constituída a Associação de Pais e Mestres do INSP, com sede social nas dependências do colégio. Seu estatuto da
Associação declara que não admitirá qualquer discriminação religiosa, étnica
ou social, não poderá se envolver em questões político-partidárias, nem permitirá que seus membros, sócios ou diretores usem o seu nome em tais assuntos. O objetivo da Associação é o aperfeiçoamento da comunidade educativa
e terá como finalidade a defesa dos interesses morais, intelectuais, pedagógicos
e materiais do INSP; integrar os pais dos alunos na vida do INSP, conscientizando-os dos ideais da educação cristã e cívica e de seus deveres em relação à
mesma; estabelecer contato mais íntimo entre pais, professores e educandos;
obter unidade dos propósitos educativos; concorrer para a cultura e orientação
dos pais e professores mediante palestras e conferências realizadas por professores, pais de alunos ou outras pessoas indicadas por sua experiência e cultura;
prestigiar as iniciativas dos poderes públicos e de particulares que visem ao
aperfeiçoamento e aprimoramento moral e intelectual da infância e juventude;
zelar pela biblioteca do INSP, concorrendo para seu desenvolvimento.
Os sócios poderiam ser efetivos, beneméritos e honorários. Os órgãos
da Direção superior eram: a Assembleia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal.

3.2 A Associação das Ex-alunas das Ursulinas, núcleo de
Ilhéus
Segundo o relatório de Ami Vieira Barbosa, presidente da associação
no biênio 1964-1966, esse órgão foi fundado em 15 de novembro de 1951,
no Instituto N. S. da Piedade de Ilhéus, por iniciativa da diretora, sendo
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priora a madre Maria das Dores Britto.
A primeira presidente eleita e empossada foi a Prof.ª Maria da Conceição Soares Lopes. Foram também presidentes da associação de ex-alunas: Leonor Otero Nunes, Maria de Lourdes Abreu, Solange Pessoa
Dórea, Ami Vieira Barbosa.
No dia 10 de março de 1952, presentes a madre Maria das Dores
Britto, priora; madre Santo Inácio Batalha, vice-priora; madres Maria Madalena de Jesus, Ana de Jesus e Maria Clara, ex-alunas, hoje religiosas, e um
grande número de ex-alunas, houve a primeira reunião para a aprovação
dos Estatutos. Em agosto de 1953, o bispo, dom João Rezende Costa, em
uma reunião apresentou à necessidade de criar a Obra dos Tabernáculos.
Em 11 de abril de 1954 ela foi organizada.
Em 5 de setembro de 1954, foi eleita, por aclamação, presidente da
Associação, a Prof.ª Maria Catarina Lavigne de Lemos, sendo empossada
nesse mesmo dia. Na primeira reunião de 1955 foi entregue, pela presidente, para a Obra dos Tabernáculos, a quantia de dois mil e quinhentos
cruzeiros, importância que na época exigiu um grande esforço da diretoria. A 5 de junho desse mesmo ano, a Associação compartilhou da grande
dor que enlutou o coração não só das religiosas, mas de todos os ilheenses,
que foi o falecimento da inesquecível e saudosa Madre Thaís. Na última
reunião do ano, 30 de outubro, foram marcados o dia e o lugar adequados
para colocação do busto de Madre Thaís, mandado fazer em São Paulo pelas ex-alunas. Compareceram a esta solenidade, realizada a 4 de dezembro,
não somente religiosas, ex-alunas e alunas das ursulinas, como também
autoridades civis, eclesiásticas e militares. No ano seguinte, por ocasião
do primeiro aniversário da morte da pranteada religiosa, a Associação organizou uma homenagem à memória da veneranda madre, no Edifício
Bancrelar, sendo orador o Sr. Otávio Moura, diretor do Diário da Tarde.
Para melhor desenvolvimento da Obra dos Tabernáculos, por proposta da madre Maria Teresa do Menino Jesus Decroocq, então priora, foi
eleita uma diretoria especial sob a presidência da senhora Carmelita Mendonça. Após sua mudança para Salvador, ficou como presidente Maria Vitória Nascimento Cardoso, como vice-presidente, Maria Catarina Lavigne
de Lemos, e tesoureira, Cora Leal Lavigne de Lemos.
A Obra dos Tabernáculos desenvolveu crescente atividade vestindo2 igrejas e capelas da região ao tempo em que se preparava com gosto
2

Vestir igrejas e capelas significa decorar com obras de arte e alfaias (N.A.).
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e entusiasmo para vestir a catedral de dom Eduardo.
Alguns fatos do período de 1956 a 1958 merecem ser marcados: o
retiro espiritual pregado pelo padre Sebastião Drago; a campanha de “Um
dia de Salário do Operário da Catedral”, recebida e realizada com grande
entusiasmo pelas diversas comissões organizadas; a campanha em favor
do Orfanato D. Eduardo, dirigido pelas religiosas Ursulinas.
Em relação ao biênio 1962/1964, o fato de maior realce foi a reunião comemorativa das Bodas de Ouro da estimada madre Maria Teresa
do Menino Jesus Decroocq. Foi-lhe entregue um retrato pintado a óleo
pela pintora Malisa, presente das ex-alunas. Usou da palavra a presidente
Solange Pessoa Dórea, enaltecendo a figura brilhante da ilustre jubilar.
Neste biênio, a Associação ajudou materialmente duas associadas,
sendo que uma delas, tuberculosa, recebeu um tratamento especial em
Belo Horizonte, com viagem de avião, hospedagem e assistência médica
por conta da Associação, auxiliada por mais duas outras associações religiosas. No dia 15 de novembro, houve uma reunião preparatória para
o Natal das Mães mais pobres da Escola Santa Ângela. O ponto alto da
reunião foi uma palestra proferida pelo padre Dorival de Freitas, sobre a
“União dos corações pela caridade”.
Ainda nesse fim de ano de 1964, as ex-alunas rifaram uma “Cadeira
da Mamãe”, em benefício da Obra dos Tabernáculos, que deseja vestir
condignamente a nova Catedral, ora em fase de conclusão.
No sábado e no domingo de Ramos de 1965, realizou-se o retiro
espiritual das ex-alunas quando foram pregadores o bispo diocesano,
dom Caetano Lima dos Santos, e o padre Dorival de Freitas, ambos com
eloquência, zelo e piedade.
Esse relatório permite vislumbrar o espírito cristão participativo
plantado pela Piedade no espírito de suas alunas.

4 Fragmentos de memória
Quantas recordações nos trazem nossa querida Piedade! Se fôssemos colocar todas as nossas lembranças, não caberiam em apenas um livro. Cada ex-aluno tem um caso, uma história, uma lembrança para contar.
Pesquisando os papéis da Piedade para fazer este artigo, encontrei duas
folhas datilografadas de Conceição Lopes (inéditas), que ela escreveu para
os 60 anos da Piedade, em 17 de setembro de 1967. Um testemunho lindo:
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BILHETE À MINHA QUERIDA PIEDADE
Há sessenta anos, precisamente, nós nos encontramos e
firmamos uma grande amizade. E como fui e ainda sou
beneficiada, em razão dessa amizade!
Recebi muito, muito de você, Piedade, mas o que lhe dei em
troca? A pergunta fica em suspenso...
Sessenta anos fazem um longo tempo!
Era tudo tão diferente!
Juntas fomos ficando adultas, com uma diferença, porém.
Você foi meu ponto de partida para a longa, difícil e bela
viagem da concretização dos meus ideais.
Os preparativos para minha importante jornada foi você
quem os fez e com que sabedoria!
Fui uma daquelas que participou da primeira turma de sua
casa lá na Colina.
Turma harmoniosa, alegre, brincalhona, franca, além de
estudiosa e muito amiga dos mestres.
Saudosas deixamos você para nos lançarmos a uma nova e
decisiva etapa.
Hoje celebrando seus sessenta anos, com gratidão e
amor relembramos aquela época de formação das nossas
personalidades, de sedimentação das nossas aspirações e
estruturação de uma escala de valores que vem regendo nossos
pensamentos e atitudes pela vida afora, louvado seja Deus!
Nessa nossa querida Casa, Piedade, tivemos a transmissão da
fé e a dádiva da Esperança que veio até os nossos dias iluminar
a caminhada das quatro que sobraram da turma de seis e de
tantas outras que nos foram sucedendo e continuam a suceder.
E ao invés de receptivas que éramos, passamos a ser
dadivosas na medida de nossas possibilidades.
Não foi, porém, sem sofrimentos que conseguimos realizar
alguma coisa de útil e assim conquistar um lugar ao sol. Foi ao
preço de muitas perdas, de certas injustiças e de não poucas
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desilusões. Mas, apesar de tudo, conseguimos completar
nosso amadurecimento.
De minha parte, aprendi a amar a vida com suas cores reais.
Descobri que a felicidade também se ganha quando a gente
consegue dar uma dimensão maior às coisas pequeninas.
Tenho então me posto inteiramente nos pequeninos
momentos de realização que me têm sido concedidos.
E da soma de todos eles vai resultando minha quase total
realização que hoje, carinhosa, filial e mui profundamente,
agradeço a você, Piedade querida.

Ana Virgínia Santiago (2005, p. 8) fez um belíssimo artigo para o
Diário de Ilhéus em 4 de junho de 2005, véspera do aniversário de morte
de madre Thaís. Ela lembra com gratidão a presença dessa
[...] doce mulher que, após 40 anos de sua chegada ao Brasil,
terminava a sua missão na Casa que construiu e tanto amou
– a Piedade, para ir ao encontro do Pai.

No seu artigo, Ana Virgínia (2005, p. 8) nos conta algumas lembranças de ex-alunas:
Como Albertina Pacheco, da turma de 1941, a doce Tia
Berta, que conviveu e aprendeu com Madre Thaís e fica
emocionada, quando diz ‘eu tenho muito amor por esta casa.
Quando entro nesta sala, revivo momentos de emoção que
passei com ela. Parece que a ouço falar Ma fille!’ (grifo da
autora).

Ainda conta Ana Virgínia (2005, p.8):
Carminha Mendes Oliveira, certa vez, em encontro com exalunas, contou que provocava a saída da sala de aula para
poder ser levada até Madre Thaís, no que considerava um doce
castigo. Era prêmio subir até a sala da religiosa para ‘poder
sentir a maciez de suas mãos nas minhas, aconselhando-me a
ficar calada quando estava em sala’ (grifo da autora).

Ana Virgínia (2005, p.2005) nos traz ainda a lembrança de Maria:
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Maria Garcia, a querida Maria da portaria, chegou ao
convento em 15 de dezembro de 1949, trazida pelas mãos
de D. Benedito Zorzi, para ser religiosa, não o fazendo
porque os tempos rígidos da época não permitiam que a
noviça visitasse a família. E, hoje, ouvindo-a falar sobre
a sua vida na Casa que a abriga desde então, ouvimos a
emoção em suas palavras contando a reação de Madre
Tháis, quando soube de sua decisão e o motivo de tê-la
tomado: ‘Madre Thaís foi quem me acolheu aqui. Era a
minha segunda mãe! Parece que estou ouvindo Ma Mere
falar: Não, ma fille, você é a pessoa indicada para a portaria.
Você vai tomar conta de nossa Casa!’ (grifo da autora).

Eu e minha irmã Mariza fomos internas no convento ainda pequenas; eu com 4 anos de idade e Mariza com 5. Gostamos tanto que nem nas
férias queríamos ir pra casa. Tantas lembranças, o carinho das Irmãs que
cuidavam de nós. No nosso tempo havia as Irmãs e as Madres. Diferença
apenas de graduação. Minha irmã cursou até o 4o ano ginasial e eu saí de lá
formada em professora em 1959. 15 anos na Piedade e só tenho boas lembranças. Uma recordação que tenho e acho que, por ser bem pequena na
época, ficou gravada na minha mente: todas as alunas internas e externas
reunidas no salão que fica embaixo da Capela, e Madre Thaís entrando no
salão dando a notícia do fim da Segunda Guerra Mundial. É uma recordação que me emociona.
No mesmo jornal que Ana Virgínia (2005, p. 8) escreveu, no dia 4 de
junho de 2005, Célia Aleluia fez sua homenagem a Madre Thaís deixando
seu testemunho e um acróstico:
Toda vez que eu, estudante ainda, ou nos anos posteriores,
ganhava uma oportunidade para conversar com Madre Thaís,
ouvia muito atenta os seus sábios conselhos, aproveitava
a ocasião para eliminar as minhas dúvidas, aprendia mais
e treinava melhor o meu “gaguejado francês”, como por
exemplo:
‘Allons, enfants, de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé.’ (E outras pequenas frases e
perguntas). Ela aceitava, gostava e sorria... ao terminar, eu
lhe dizia bem alegre e suavemente: ‘Je suis enchantée. Merci,
ma Mère.’ ao que ela me respondia, com um abraço: – ‘Oh,
oh, ma Coeli! Oui... oui... Merci, beaucoup, ma jeune fille!’
(grifos da autora).
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Diferente e especial, porque em prosa, é o acróstico a seguir, dedicado a Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart:
Mui querida e Reverenda Madre Thaís
Estamos todas nós aqui, suas ex-alunas, nesta memorável
data,
Reverenciando a sua mui saudosa e santa memória
E elevando nossas humildes almas aos Céus, até junto à sua,
Mui amada mãe espiritual de nossos pobres corações!
As palavras que ora lhe dirigimos, embora simplórias,
Respeitosamente serão as mensageiras fidedignas,
Inebriadas da mais pura e verdadeira gratidão
E da mais sentida e incontida saudade,
Tanto nossas, quanto de nossos pais, de nossos familiares e
de nossos amigos, presentes ou representados,
Há também o preito sincero, que faço por nossas ex-mestras,
‘madres e irmãs-conversas’ assim chamadas naquela época,
Acompanhado pelo dos diversos professores, auxiliares
outros e amigos desta sua bendita e nobre Casa,
Incluindo, ainda, nesta homenagem, a voz das alegres e
diversas turmas de professorandas aqui diplomadas,
Sem esquecer, com a devida permissão, a Turma de 1945, da
qual fez parte esta filha que ora aqui lhe fala.
Dos meus saudosos pais, Carmelita e Ceciliano Silva, há
alguns anos falecidos, aqui lhe revelo agora, querida
Madre,
Um grande reconhecimento que sempre lhe devotaram,
pelas muitas atenções que lhe mereceram.
Segue-se o ‘muito obrigado’ filial e profundo, meu, irmã
mais velha,
Adicionado ao dos meus manos Carlos Alberto, José
Mariano,
Conchita Maria e José Celino, todos nós sempre genuflexos e
reverentes a si, tão bondosa e simpática Madre Thaís;
Respeito, amizade, devoção, bem querer e sinceridade,
sempre lhe devotamos;
E sempre foi grande a alegria de quando vínhamos visitá-la
e cada um de nós recebia seu largo sorriso, ganhando seu
abraço apertado e sua bênção carinhosa.
Como também não posso esquecer os cumprimentos das
10 alunas da ‘Turma de 1945, que aqui se apresentam
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identificadas com o simbolismo brincalhão daqueles
velhos dias:
O albor da manhã (Alba) refletiu-se na linda rocha
(Carmosina)
E o eco do aleluia (Célia) veio, enfim, consolar (Consuelo) a
gorducha e jovem moura (Dirce);
Uma dama francesa (Haidée), sentando-se ali à beira da mota
(Elnita),
Recordou-se pacificamente (Maria da Paz), que seu lindo
rosário (Rosa), brilhou muito sob a luz de uma estrela (Stela)
(Num respeitoso parêntesis, ousamos perguntar: – Pelos
nomes ora citados, lembra-se, Madre Thaís, quem somos nós?
E sabe, boa Madre, que sempre lhe quisemos muito bem?)
Porque três componentes daquela ‘Turma’ já se foram para
o Além (Consuelo, Elnita e Dirce),
As colegas presentes e também as ausentes, hoje por mim
representadas, deixam aqui expressas as suas fraternas
orações pelas almas das três falecidas, bem como pela alma
da Veneranda Madre Thaís.
Iluminai, Senhor, aquelas colegas e aquela Madre, iluminaias, Senhor!
Luzes dos Céus, luz do sol, luz da lua, luz das estrelas,
Luzes todas do Universo, resplandecei sobre este Instituto,
que ora se agiganta para um futuro consolidado e promissor!
Abençoai, Senhor, a Piedade, a Casa de Madre Thaís!
Revigorai, sempre, Senhor, todo o seu corpo Docente e o
Administrativo e todo o seu alunado!
Transcendei mais e mais, Senhor, aos páramos celestiais, a
alma orante, a obra espiritual e toda a herança educacional,
idealizada, iniciada, acompanhada, vivida e deixada pela nossa
amada, eloquente, virtuosa e santa Madre Thaís! (ALELUIA,
2005, p. 5, grifos da autora).

Outro depoimento é da ex-aluna Dalva Fraga de Oliveira (2012, f.
1/1) que hoje reside na Flórida, EUA:
A primavera passa e depois volta e a mocidade nao nos volta
mais... Nao sou tao saudosista, mas muitas vezes me volto ao
passado a procura daquele tempo em que passei sete anos
interna no Convento da Piedade. Em meio a saudade de
casa,(a Piedade foi o primeiro lugar em que dormi fora) ,a
vontade louca de que o tempo fosse muito rapido e as ferias
chegassem logo, o certo e que la vivi um dos melhores tempos
da minha juvenatude e hoje na altura dos meus 72 anos sinto
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este fato profundamente.Quantas amizades inesqueciveis foram
feitas la, umas conseguimos mante-las, outras se perderam
nos caminhos diferentes que seguimos, embora me lembre
perfeitamente de cada uma delas. Acreditem que faco esforco
para manter contacto ou por telefone ou pela internet. As
religiosas eram verdadeiras maes para conosco, embora naquele
tempo parecessem muito rigorosas , mas hoje, depois de ter
tido experiencia com filhos e netos, posso compreender a luta
que elas tinham ao lidar com tantas cabecinhas , cada qual
querendo ser mais independente do que a outra. Podiamos
sentir que elas cuidavam de nos com desvelo de maes .Agradeco
a Deus pela oportunidade de ter morado la durante sete anos
e ter recebido uma educacao que ate hoje consigo colher os
frutos. Alguem ja disse que: SAUDADE É O AMOR QUE
FICA. E é assim que sinto pelo meu Colegio, por cada uma das
religiosas e por todas as minhas colegas e contemporâneas...

Maria Luisa Nora (Baísa) (2012, f. 1/1) também deu seu testemunho:
Estudei e trabalhei na Piedade, que foi também onde estudaram
meus filhos e estuda meu neto, o que mora em Ilhéus. O colégio
teve papel fundamental na emancipação da mulher do sul da
Bahia nos séculos XX e XXI, e tem procurado oportunizar
o acesso à formação e à informação aos jovens de todas as
classes sociais. Lá estão muitas de minhas amigas e alguns
amigos (as mulheres predominam), e lá se encontra uma das
pessoas que mais admiro, respeito e por quem tenho amizade,
que é Irmã Georgina. Esta religiosa, para mim, representa
a concretização do ideal ursulino, a prova de que é possível
a coerência entre o discurso e a prática, e me impressionam
também seu senso de justiça e sua autenticidade.
Tenho perfeita consciência do papel do Instituto Nossa
Senhora da Piedade no desenvolvimento regional, e creio
que esse é um estudo que está por ser feito. A publicação de
um livro com toda essa pesquisa será uma forma de resgate
da nossa história e da nossa cultura, e uma tentativa de
consolidar valores num país que está tão carente deles.

A diocese de Ilhéus tem uma história rica e tem muito de que se orgulhar. E nós, povo de Deus desta terra de São Jorge dos Ilhéus, só temos
que agradecer por tudo o que temos. Nossa história, nossos valores, nosso
povo. Que bom que nós somos sementes desta árvore e também nós podemos ajudar a vida a ser mais bonita
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5
Batismos e compadrio na
Freguesia de Santo Antônio
do Rio das Caravelas
Uerisleda Alencar Moreira
O interesse pelo particular, entretanto, não restringe a
amplitude do tema, pois focalizar as experiências de vida de
homens e mulheres, ainda que de ângulos particularizados,
significa um espraiar de olhares sobre paisagens a perder
de vista.
(Maria Odila Leite da Silva Dias, 1981)

1 Introdução
O sul da Bahia é marcado pelos primeiros encontros entre nativos e
europeus no século XVI, fato que tem sido constantemente rememorado pelos brasileiros de norte a sul do país. Aspectos outros da cultura, sociedade e
economia foram por muitos séculos marginalizados dos estudos científicos,
entretanto, desde meados do século XX, as pesquisas têm se apresentado sob
uma diversidade de abordagens como modo de possibilitar uma melhor compreensão do particular nessa Região.
A Vila de Caravelas, situada no extremo sul da Bahia, inscreve-se nas
relações político-administrativas estritamente ligadas a outras vilas e municípios da região, uma vez que sua freguesia eclesiástica, bem como os órgãos
da administração, estiveram até a segunda metade do século XX atrelados a
outras vilas e/ou cidades. Como exemplo, durante todo o século XIX, a Freguesia Eclesiástica de Caravelas esteve sob a jurisdição da Capitania da Bahia e,
somente em 20 de outubro de 1913, com a emissão da Bula Majus Animarum
Bonun, pelo papa Pio X, decretando a criação da diocese de Ilhéus, a administração eclesiástica caravelense passou a fazer parte da referida diocese.
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Tal mudança na administração eclesiástica possibilitou uma maior
efetividade na relação entre as paróquias espalhadas por uma vasta região e
os componentes do clero. Ter um bispo próximo da comunidade significa
uma melhor articulação entre comunidade, clero e evangelho, uma vez que
uma das principais missões do bispo é levar o evangelho e as escrituras
onde estiverem os filhos de Deus, o que pode ser verificado no disposto
nos Códigos Canônicos, quando afirma no Cânone 375§1 que os bispos
“[...] sucedem aos Apóstolos, são constituídos, pelo Espírito que lhes foi
conferido, pastores na Igreja [...]”.
Desta maneira, verifica-se a importância da criação da diocese de
Ilhéus para uma Caravelas distante da capital baiana, uma vez que estar
mais próxima do bispado é também estar mais próxima dos ensinamentos
que lhe são peculiares, além da possibilidade de realizar com frequência os
sacramentos que somente ao bispo cabe ministrar, como a crisma.
Os sacramentos católicos são aplicados, no sul baiano, desde o início
de sua colonização efetiva, e a vinda dos primeiros padres. Como exemplo toma-se o primeiro batismo realizado em terras caravelenses quando,
segundo Ralile (1949), antes mesmo da fundação da Igreja na referida localidade, em 1553, após um naufrágio na região de Abrolhos devido à
tempestade, o sacerdote conseguiu chegar à praia em um batel, e ali fez o
primeiro batizado, de uma anciã indígena, em seu “quijeme”1, que estava
à beira da morte.
Os sacramentos católicos são sete e acompanham todo o percurso
de vida dos indivíduos, do nascimento (batismo) à morte (extrema unção,
hoje, sacramento do doentes). O estudo dos sacramentos, por vezes, pode
ser considerado atemporal, tendo em vista que o seu valor simbólico e ritual
manteve-se no tempo e no espaço. Os sacramentos ministrados na diocese
de Ilhéus são os mesmos em todas as paróquias católicas do mundo, mudavam-se a língua corrente (para as partes que não eram realizadas em latim)
e os sujeitos da ação.
Neste sentido, entende-se que estudar o batismo no século XIX, em
Caravelas, é também estudar o batismo em Ilhéus, Canavieiras e em outras localidades, pois seu valor ritual não se altera. A Igreja Matriz de Santo
Antônio de Caravelas foi palco de inúmeras celebrações religiosas, e compreender o seu passado é, também, compreender a sua participação na co-

1

Habitação ou casa, em Patxohã, língua dos Pataxós habitantes no Extremo Sul baiano ainda na contemporaneidade (N.A.).
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munidade religiosa quando esteve sob a jurisdição da diocese de Ilhéus2,
bem como pelas aproximações culturais, que podem ser representativas das
práticas coloniais de todo o sul baiano3.
As cidades e vilas coloniais, mesmo com suas especificidades, tinham em comum os modelos civilizatórios portugueses, que organizavam
vários aspectos da vida cotidiana da população. Como exemplo, tome-se
o conjunto arquitetônico do pelourinho da Vila de Caravelas, que se assemelha aos das demais cidades coloniais. Ruas estreitas, voltadas para um
centro comum, a praça, e diante desta, a igreja. Verificou-se que outras
cidades coloniais possuem o mesmo modelo estrutural urbano, em que
homens, mulheres, idosos, idosas e crianças a ocupavam assumindo os
mais diversos papéis, ante as condições sociais, econômicas e jurídicas de
cada indivíduo.
O urbano deixa, assim, um legado à posteridade, que imprime em
seus traços parte da mentalidade de quem o ocupou. Tratando-se do urbano, refere-se a todos os componentes que estão inseridos na constituição
da cidade, como a presença de uma igreja que, com sua riqueza de detalhes, remete, a quem a observa, a todo um construto de símbolos socialmente construídos. Assim como o urbano, as práticas culturais que ali
eram exercidas advinham de uma junção entre civilizadores e subalternos,
num conflito resultante na miscigenação dos povos.
Nota-se, desse modo, que práticas tipicamente europeias ganharam
respaldo ante os povos indígenas e os africanos transportados à Colônia a
fim de exercerem o trabalho escravo. A título de exemplo tem-se a realização dos sacramentos da Igreja Católica. Pregavam-se as benesses dos mesmos, ao passo que se impunha um modelo civilizador que jamais permitiria a permanência e/ou propagação do paganismo. É neste contexto que
se situa o presente trabalho, numa vila colonial cujos costumes cotidianos
eram pautados nas determinações hegemônicas, as quais impulsionaram
nas populações subalternas a criação de espaços para a (re)apropriação da
realidade.

2

3

As igrejas de Caravelas fizeram parte da diocese de Ilhéus por 50 anos, pois em 1963 foi criada a Diocese
de Caravelas, sendo todo o Extremo Sul desmembrado da diocese de Ilhéus (N.A.).
Apesar das proximidades culturais, não descartamos as múltiplas possibilidades e particularidades de cada
comunidade, vila, freguesia etc. Considera-se a representatividade pelo viés das normatizações gerais da
colonização europeia, como, por exemplo, a profissão de fé oficial no território colonial e imperial, no
que se refere à fé católica. Também não se descartam as demais religiões silenciadas e camufladas cotidianamente, apenas referem-se às normatizações oficiais e impostas pelo Estado (N.A.).
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2 A Igreja Matriz de Santo Antônio do Rio das Caravelas
Situada entre a rua Teobaldo Costa e a praça Santo Antônio, a Igreja
Matriz de Santo Antônio está localizada no centro do local onde estava
o pelourinho de Caravelas. Verifica-se, na FIGURA 1, que a Igreja Matriz
localiza-se em um local distinto da vila oitocentista, tendo em vista estar
localizada nas proximidades do rio das Caravelas, importante rota de navegação durante o Período Colonial. Além disso, as principais ruas da cidade
histórica convergem para a praça. Tal é a relevância do dito espaço que,
nas proximidades da praça, situa-se a Casa da Câmara e Cadeia, formando,
assim, um conjunto arquitetônico típico do Brasil Colonial. O conjunto
arquitetônico da igreja, finalizado em 1770, destaca a torre sineira com
acesso externo, a fachada com três portas retangulares, encimadas por
frontões retangulares e acima três janelas em arco pleno. Em seu interior
são observados os retábulos rococós e o frontão iniciado por colunas em
estilo coríntio. Além dos moradores da Vila, a igreja atendia às almas das
populações do campo de diversas origens étnicas, sociais, econômicas e
jurídicas, além de moradores de outras freguesias.
FIGURA 1– Planta de localizações da Igreja Matriz de Santo Antônio e a rua principal de
Caravelas, Bahia

Fonte: D’ Souza Neto, José Olimpio.

Na FIGURA 1, observa-se que a planta baixa da Igreja mostra que
o esquadro não está alinhado à rua principal. A Igreja Matriz foi erigida no
mesmo lugar onde a primeira igreja de Caravelas foi construída, e consagra-
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da a Santo Antônio por um padre capuchinho. Este desalinhamento pode
ser explicado pela memória local, que confere a origem do apadrinhamento
de Santo Antônio para a cidade como tendo início em 1581, ano em que, diz
a lenda, uma imagem de Santo Antônio foi encontrada pelos desbravadores
em um toco de siriba4. Em 1725, deu-se início à construção da Catedral de
Santo Antônio (hoje catedral adjunta), pelo padre jesuíta Antônio Espírito
Santo. A memória caravelense remete ao início da construção da atual igreja
e lembra que um padre colocou a imagem de Santo Antônio em um toco
de siriba nas suas imediações, próximo ao beco do Siri, de frente para o estuário do rio. No dia seguinte, a imagem estava caída e, assim foi em outros
dias até que, por fim, a imagem foi colocada de frente para sul, permanecendo em pé até o dia seguinte, ficando, assim, o construto com uma leve
inclinação em direção à rua do meio (atual rua Sete de Setembro). Segundo
Araújo (1820), a paróquia foi criada por Alvará em 11 de janeiro de 1755,
tendo como primeiro pároco o padre Luiz Delgado, que foi sucedido, em
1809, pelo pároco Manoel Domingues Monteiro. Estes exerceram a função
secular de vigário da Vara da Comarca.
Estes párocos possibilitaram a aplicação regular dos sacramentos
católicos junto à população caravelense, bem como participaram e presenciaram o cotidiano dos seus sujeitos históricos. Os espaços arquitetônicos utilizados pela comunidade católica na contemporaneidade são
os mesmos utilizados pelos caravelenses no século passado. Apesar de a
sociedade ter sofrido modificações, é possível entrever que o papel do sagrado e do espaço religioso mantiveram-se e mantêm-se vivos, no passado
e no presente.
Como mostra a FIGURA 2, a pia utilizada para a realização do sacramento do batismo localiza-se embaixo da torre, e é guardada por uma grade
de ferro. A atual grade não é a mesma utilizada nos Oitocentos, mas ressalta-se
que, segundo as Constituições Primeiras, havia a necessidade de este espaço
estar localizado em lugar reservado e protegido por grade. É provável que a
determinação de ser lugar reservado se origine da necessidade de manter a
sacralização do espaço, que não poderia ser utilizado para outros fins. Além
disso, as constituições determinam, ainda, que não se deixe água nas pias batismais de um dia para o outro, não a transfira para a pia de água benta e nem
que a reutilize.
4

A expressão “toco de siriba” refere-se à parte do tronco vegetal da siriba que fica na terra depois de cortada.
A siriba é uma planta nativa das regiões de manguezais brasileiras e pode ser encontrada em diversas faixas
litorâneas (N.A.).
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FIGURA 2 – Planta baixa da Igreja Matriz Santo Antônio

Fonte: Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo da Bahia. InsƟtuto do Patrimônio ArơsƟco Cultural da Bahia, 1988.

Ressalte-se que a sacralização do ambiente está relacionada ao papel
de sagrado a que o mesmo remete. Segundo Elíade (2008), para o homem religioso os espaços apresentam-se qualitativamente diferentes uns
dos outros, tendo em vista que se elaboram rótulos e conceitos para os
mesmos. Verifica-se ainda que para a sociedade católica o espaço como
lugar propício ao contato com Deus pode estar fundamentado nas próprias escrituras. “Não te aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés; tira as
sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa”
(Êxodo 3:5).
Portanto, pode-se entrever que a própria estrutura arquitetônica da
Igreja Matriz de Santo Antônio organiza-se sob uma construção simbólica
dos espaços sagrados. Verifica-se, assim, na FIGURA 2, que a nave onde
os fiéis ficavam para assistir às missas, entre outras cerimônias, localiza-se como centro, tendo em seu entorno a entrada para os demais lugares
sagrados: a capela-mor, onde fica o altar em que se invocava a proteção
de Santo Antônio, que é onde se professam as celebrações de missa, casamento, crisma, entre outras; a sacristia, onde ficam guardados os objetos
a serem utilizados nos rituais, como o cálice, o guarda-corpo, os castiçais,
entre outros, o batistério, onde fica a pia batismal e, em alguns casos, um
armário para guardar os santos óleos (se não ficarem ali, podem ser guardados na sacristia); a capela do Santíssimo; a capela lateral, onde fica a
imagem do Senhor Morto; além do acesso ao coro. Portanto, no próprio
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espaço sagrado – a igreja – é possível observar a distinção dos espaços.
Toda a estrutura arquitetônica da igreja é considerada sagrada, mas a sacralização não se apresenta homogênea, tendo em vista que se atribui força
diferenciada aos diferentes espaços.

3 Os registros de batismo como fonte histórica
As fontes eclesiásticas são oriundas da documentação originada nos
registros da Igreja Católica, como os livros de assentos de batismo, casamento, óbito, visitações do Tribunal do Santo Ofício, devassas, dentre outros.
Documentação rica para a pesquisa sob diversos prismas, de acordo com os
questionamentos do historiador, em abordagens múltiplas que abarcam as
mais variadas vertentes historiográficas, como demografia, serial, quotidiano, mentalidades etc.
No Brasil, as fontes eclesiásticas foram e são amplamente utilizadas
para a pesquisa, constituindo fonte privilegiada para trabalhos que consagraram os grandes nomes da historiografia brasileira, como Gilberto
Freyre (1995), dentre outros, além de possibilitarem a construção das relações entre a Igreja Católica e a sociedade na qual estava inserida. São ainda
amplamente utilizadas como fonte para os historiadores que se ocupam da
família, em especial a família escrava, pois apresentam dados referentes às
relações e interrelações entre os sujeitos nas sociedades colonial e imperial.
Na Bahia, os registros eclesiásticos estão espalhados por diversos
arquivos, como o Arquivo da Arquidiocese da Bahia e os arquivos das dioceses. Por constituírem acervo particular, quando resguardados no Acervo Diocesano, alguns documentos são de difícil acesso para a pesquisa
acadêmica, a depender da administração local. Porém, o acesso às fontes
por vezes é estimulada pela própria diocese, como é o caso do Arquivo
da Diocese de Teixeira de Freitas – Caravelas, em que a comunidade eclesiástica convidou graduandas em História, da Universidade do Estado da
Bahia, para investigar e organizar seu Acervo Histórico, no sentido de
construir trabalhos científicos e promover exposições em comemoração
aos seus 50 anos5.
5

A elaboração das exposições, bem como de trabalhos acadêmicos, como as monografias Baptizei solemnemente
e pus os santos óleos ao inocente: o batismo na Vila de Porto Seguro de 1837-1845, de Uerisleda Aleancar Moreira, e
Ungindo com óleos santos na Bahia dos oitocentos: compadrio entre escravos em Vila Viçosa e Colônia Leopoldina (18421849), de Aretuza da Cruz Silva, têm amplo incentivo do bispo d. Carlos Alberto dos Santos, que permite
o acesso aos arquivos de sua diocese e, assim, contribui com os estudos da história do sul da Bahia (N.A.).
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Na massa documental referente aos séculos XVIII e XIX, arquivada na cúria da diocese de Teixeira de Freitas-Caravelas, foram localizados
os livros de assentos de batismo, de casamento e de óbitos das vilas de
Alcobaça, Caravelas, Mucuri (Porto Alegre), Viçosa, Porto Seguro, Prado,
Trancoso e Verde. Por estarem submetidos às intempéries do arquivamento
inadequado, sofreram, ao longo dos anos em que permaneceram guardados
no armário das igrejas das vilas e depois nos da cúria diocesana, desgastes
que comprometem seu manuseio e leitura. As folhas já rendadas6, por vezes
parecem desfalecer em decomposição nas mãos daqueles que buscam ali o
seu fazer historiográfico.
Dos livros de batismos localizados, optou-se por trabalhar com os
assentos da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas, no período
de 1821 a 1823, devido à riqueza de detalhes disponíveis na fonte, à condição de preservação dos documentos e à possibilidade de manuseá-lo sem
ditar-lhes mais danos.
O livro selecionado para a pesquisa pode ser considerado como fonte primária, que, de acordo com Rodrigues (1982, p. 143), “é aquela que
contém uma informação de testemunha direta dos fatos”, testemunha esta
registrada pelo pároco da igreja, sob a confirmação de, no mínimo, mais
três sujeitos, um dos pais, um padrinho e o próprio batizando.
Os assentos de batismo constituem-se em registros manuscritos utilizados para resguardar, no arquivo da Santa Madre Igreja, os dados referentes a cada batizando. Vale ressaltar que esses registros atendiam às normas instituídas pela legislação sinodal e que era obrigatória sua realização.
De acordo com o Concílio de Trento, e promulgado pelas Constituições
Primeiras do Arcebispado da Bahia, o registro de batismo deveria conter:
Aos tantos de tal mês, e de tal ano batizei, ou batizou de
minha licença o padre N. nesta, ou em tal Igreja, a N, filho
de N e de sua mulher N. e lhe puz os Santos Óleos: foram
padrinhos N. e N. casados, viúvos, ou solteiros, fregueses
de tal Igreja, e moradores de tal parte (VIDE, 2010, p. 155).

Além da normatização do registro do assento de batismo, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia promulgaram a norma quanto
à realização ritualística do batizado e constituem rica fonte para a investigação do valor simbólico do ritual do batismo para a sociedade do século
XIX. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia também po6

Documento rendado é aquele que está repleto de furos e buracos (N.A.).

138

dem ser consideradas fontes primárias impressas.
Para Freire (2010), o batismo cristão era almejado por todos os estratos da população brasileira no período de colonização, tendo em vista
que representava a inserção do pagão na Igreja Católica, além de favorecer
a construção de laços de solidariedade através do compadrio. Desta maneira, compreende-se a relevância dos arquivos religiosos, em especial os
registros de batismo, para identificar a presença dos mais variados sujeitos
na sociedade oitocentista.

4 Batismo: ritual e concepção simbólica na Freguesia de
Santo Antônio da Vila de Caravelas
O batismo é um dos sete sacramentos da Santa Madre Igreja que, segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (VIDE, 2010,
p. 136), “causam graça nos que o recebem [...] a qual [...] por excelência
[...] nos santifica com Deus”. Sendo o primeiro dos sacramentos, o batismo simbolizava a “porta por onde se entra na igreja católica”(VIDE,
2010, p. 138), então legítima detentora dos meios de salvação da alma no
pós-morte. Segundo o código sinodal, os sacramentos garantiam “efeitos
maravilhosos, [...] se perdoam os pecados [...] ainda que sejam mui graves”
(VIDE, 2010, p. 138). Desta maneira, é possível entrever que o papel simbólico7 do batismo origina-se do pressuposto da existência de pecados a
serem perdoados, pecados estes resultantes do imaginário construído pela
crescente ideologização propagada pela igreja a partir do mito8 da origem adâmica do pecado originário e de seus descendentes9, em que toda
e qualquer “desobediência” a Deus, Pai e Todo-Poderoso, se configuraria
como imediata perda de privilégios espirituais ou da própria salvação. Assim, o batismo ganhava o sentido proposto por João Batista, de um rito
de “conversão para o perdão dos pecados” (Lucas 3:3). Neste sentido, o
batismo configura o renascimento para uma nova vida, em que ao aceitar
e/ou pedir o sacramento do batismo, “professa o batizado a fé católica,
7

8

9

O simbólico, segundo Pitta (2005), pode ser considerado a representação que evoca o ausente – por não
pertencer à materialidade –, às vezes não é percebido (N.A.).
O conjunto de elementos como os símbolos, os arquétipos e os schémes articulados em uma história cujo
tempo indefinido aparece como nos primórdios, fundante dos seres e das práticas que os mesmos acarretam. A narrativa passa a ser a solução imaginária para que os sujeitos resolvam os seus conflitos. Ver Pitta
(2005) e Elíade (2008) (N.A.).
Ver Gênesis 3: 1-24; 4:7.
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a qual se obriga a guardar [...]” (VIDE, 2010, p. 138). Em contrapartida,
a Igreja garante aos batizandos que, ao receberem o sacramento, a eles
o céu se abrirá e caso a partir de então não cometa mais pecado mortal,
confesse regularmente as faltas cometidas e ainda siga os preceitos da fé
católica, “depois do batismo recebido [ao] morrerem, certamente se salvam” (VIDE, 2010, p. 139).
Ora, se o batismo veicula a possibilidade de uma nova vida cheia
de bênçãos a partir do perdão dos pecados, então quais pecados eram
cometidos pelas crianças? Ao recorrermos à origem adâmica do pecado
original, verificamos que toda a descendência de Eva seria fruto do pecado, sendo assim, ao nascerem, as crianças inseriam-se numa sociedade
que já a designava como o resultado de um pecado anterior a ela, a qual
a designava a um “estado de culpa”. Após o batismo é que alcançaria o
“estado de graça”.
Para que pudesse ser considerado legítimo, o sacramento de batismo
era regulamentado, segundo os códigos sinodais e os rituais romanos, pela
junção de três elementos no ato de ministrar o sacramento, quais sejam:
a matéria, a forma e os ministros. A matéria é representada pelo elemento
água. Segundo Elíade (2008), os simbolismos aquáticos fundamentam-se
em valores pré-cristãos que foram reapropriados pela Igreja, que os fundamentou na existência do Cristo. Para Tertuliano (apud ELÍADE, 2008,
p. 111-112),
[...] a água foi a primeira sede do Espírito divino, que a preferia
então a todos os outros elementos [...] Foi a água a primeira
que produziu o que tem vida, a fim de que nosso espanto
cessasse quando ela gerasse um dia a vida no batismo [...]
Toda água natural adquire, pois, pela antiga prerrogativa com
que foi honrada em sua origem, a virtude da santificação no
sacramento, se Deus for invocado sobre ela. Logo que se
pronunciam as palavras, o Espírito Santo, descido dos Céus,
para sobre as águas, que ele santifica com sua fecundidade;
as águas assim santificadas impregnam-se, por sua vez da
virtude santificadora [...] O que outrora curava o corpo cura
hoje a alma; o que trazia a saúde no tempo traz a salvação na
eternidade [...]

É possível que Tertuliano tenha remontado à preferência do espírito
divino pelo elemento água, pois no princípio, antes mesmo de Deus criar
o céu e a terra, “as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-Se
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sobre a superfície das águas” (Gêneses 1:2). As palavras pronunciadas a
fim de que se invoque o Espírito Santo, citadas por Tertuliano, constituem
a forma: Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti (VIDE, 2010,
p. 138). Estas estão fundamentadas no modelo mítico10 deixado pelo Cristo11. A realização do ritual em si, ou seja, as palavras professadas durante
a utilização dos objetos materiais que compunham o rito, só poderiam ser
legitimamente realizadas pelo “ministro”, que corresponde ao próprio pároco, representante da Igreja, que é o único habilitado a proceder a junção
da forma e da matéria.
Um dos papéis exercidos pelo pároco era o de ministrar os sacramentos, sobre os quais tinha grande responsabilidade, podendo inclusive perder a oportunidade da própria salvação caso ministrasse um sacramento de maneira errada ou fosse conivente com alguma prática então
considerada ilícita. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
o alertavam para o fato de que “aquele que administra ou recebe os sacramentos indignamente, condena a sua alma e a priva dos meios ordenados
para a sua salvação” (VIDE, 2010, p. 137). Percebe-se que a regulação de
controle perpassava não apenas pelos fiéis, mas também pelos próprios
membros do clero, de tal modo que os mitos de pecados consequentes da
desobediência a Deus e à Santa Igreja retiravam toda e qualquer possibilidade de salvação dos indivíduos.

5 “Forão seus padrinho”: a formação das relações de
compadrio no batismo de crianças escravas
O presente estudo busca observar, através dos assentos de batismo
da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas, a formação dos laços
de compadrio forjados na Vila de Caravelas (1821 a 1823), onde sujeitos
das mais variadas classes econômicas, étnicas e jurídicas se fizeram presentes no intuito de receber o Primeiro Sacramento da Igreja Católica: o batisOs valores transcendentes são revelados pelos seres divinos ou pelos ancestrais cuja ação primeva passa
a ser considerada no seio social exemplar. Esses valores e ações, ao serem transmitidos através do mito,
por vezes transformam-se em modelos de gestos arquetípicos que o homem repete de geração a geração.
Neste caso, por vezes, há a presença de uma personagem que, ao narrar suas ações, torna-se um modelo
exemplar em que o sujeito/herói torna-se criador do objeto (ELÍADE, 1991). A repetição das ações ditas
exemplares é transmitida às gerações através de um corpus simbólico que determina a ação e as concepções dos sujeitos. Para Elíade (2008), os homens religiosos buscam nos modelos míticos das personagens
(heróis ou deuses) o modelo de ação a ser seguido, o que torna a própria ação sagrada (N.A.)
11
Ver Marcos 1:4-9; 10:39.
10
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mo. Entre os anos de 1821 e 1823, verificamos a presença de 971 sujeitos,
entre homens, mulheres e crianças, participantes do ritual do batismo na
pia batismal da Igreja Matriz de Santo Antônio, onde foram realizados
427 batismos no período.Dos 427 batizandos, 140 (32,8%) tiveram sua
condição jurídica assinalada como escrava. O batismo e seu registro ganharam conotações diversas na sociedade escravista, em que, para a Igreja
convertiam-se em sujeitos que passavam a professar a fé católica; para os
senhores de escravos, o registro em livro eclesiástico era uma prova inconteste de sua posse sobre o (a) cativo(a); para os batizando e seus pais,
poderia ser a possibilidade de alargar e fortalecer suas relações de sociabilidade, através do apadrinhamento ritual. Segundo Jonis Freire (2010),
o apadrinhamento ganhou conotação de parentesco fictício, ou ritual, em
que relações de solidariedade mútua se consubstanciavam no interior dos
lares e no cotidiano de padrinhos, afilhados e dos pais destes. Neste sentido, Robert Slenes (1999, p. 70) enfatiza que
[...] não há razão para pensar que os laços de amizade estáveis
com compadres ou outros ‘companheiros da escravidão’
tenham constituído uma raridade. As mesmas conclusões se
aplicam no Oeste paulista como um todo e provavelmente às
outras regiões de plantation em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Suspeito que são generalizáveis para outras províncias
e períodos em que o setor de grande lavoura apresentava
condições de estabilidade ou expansão econômica.

Apesar de não ser uma região de plantation, observa-se uma presença
significativa de escravos entre os batizandos, tendo em vista que Moreira
(2011) constatou que apenas 1,9% dos batizandos, na Vila de Porto Seguro, de 1837 a 1845, tiveram sua condição jurídica assinalada como escrava.
Toda a efervescência econômica e social que Caravelas vivia neste período
aparece também nos assentos de batismo, através do número de escravos
por senhor e do número total de escravos presentes nos assentos no período estudado, já que possuir escravo era um sinal de riqueza.
Para os anos em estudo, é interessante refletir que os números que
aparecem podem não corresponder ao total de escravos na escravaria de
cada proprietário, uma vez que a fonte utilizada para esta pesquisa (registros
de batismos) é limitante para analisar este aspecto. Outro aspecto a ser ressaltado é a tendência de que houvesse uma maior presença masculina nas
escravarias, mas os registros de batismos nos apresentam uma maior presença feminina, tendo em vista que aparecem mais mães do que pais escravos.

142

Stuart Schwartz (2005) aponta uma proporção, observada em seis engenhos
no recôncavo baiano, em 1816, de 275 homens para 100 mulheres. Ainda segundo o autor, no próprio tráfico atlântico havia um desequilíbrio em favor
dos homens, o que influencia diretamente na desproporcionalidade entre
sexos nas escravarias, frequentemente alimentadas por esse mesmo tráfico.
No universo de proprietários que tiveram seus escravos batizados, o
capitão-mor Francisco Alvares Tourinho foi quem mais batizou membros
de sua escravaria. Vejamos, na TABELA 1, quem são estes batizandos,
seus pais e padrinhos. As relações de sociabilidade estabelecidas entre pais
e padrinhos da escravaria do capitão-mor Francisco Alvares Tourinho,
como observado na TABELA 1, se deu em duas direções, intra e extramuros, uma vez que aparecem padrinhos do mesmo proprietário dos pais do
batizando, padrinhos de escravarias diferentes, bem como sujeitos forros e
livres. É interessante ressaltar que a maioria dos padrinhos escolhidos também são escravos, o que pode indicar a utilização do ritual para fortalecer
os laços de amizade e/ou parentesco já existentes. Neste caso, é possível
inferir que esses compadres e comadres, muito além do preconizado pelas
legislações sinodais, pudessem fazer parte das estratégias e lutas diárias
pela sobrevivência e maior autonomia no contexto escravista.
Neste aspecto, as crianças batizadas aparecem como meras coadjuvantes nas cenas – inseridas e submetidas a um contexto centrado no
adulto, alheias a toda a carga simbólica do ritual do batismo que lhes era
aplicado. As crianças, então, passaram de destinatárias do sacramento, a
objeto/motivo utilizado pelos pais para o estreitamento/fortalecimento
de relações sociais. O círculo familiar estendia-se em torno das crianças
batizadas, ao passo que esses arranjos de sociabilidade poderiam ganhar
diferentes configurações de acordo com os interesses dos pais e seu “círculo” de acessibilidade a sujeitos outros. Veja que a inocente Sabina, filha
legítima de Caetano e Graça, escravos do capitão-mor Francisco Alvares Tourinho, teve como padrinhos: Felipe, escravo do mesmo senhor,
e Francisca, escrava de Ana Joaquina. A presença da madrinha de outra
escravaria pode representar certa mobilidade desses sujeitos no interior da
vila, ou da fazenda12. Felipe, por sua vez, além de Sabina, foi padrinho de
Benedita, filha de Anna, escrava do mesmo senhor. Felipe aparece em dois
dos oito batismos, o que equivale a 25% das preferências desta escravaria
para os anos em estudo.
12

Neste estudo, as fontes impossibilitam fazer inferências quanto ao fato de os sujeitos viverem no meio
urbano ou rural (N.A).
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-

Geraldo

Mãe

Sebastiana

Francisca

Aguida

Anna

Aguida

Graça

Sebastiana

Aguida

Pais

Escravo
-

Felipe
Joséde S.
Anna

Forro

Pedro José
Antônio
Pedro

Escravo

Escravo

Escravo

Escravo

Escravo

Jurídica

Filipe

Luiz

Filipe

Bernardo

João

Nome

-

O mesmo

-

O mesmo

O mesmo

O mesmo

Romana

Sebastiana

Josefa

Theodora

Bernarda

Francisca

Anna Maria

José Simplício
Ferreira

Nome
Catherina

Proprietário
Ilegível

Padrinho

Fonte: ACDTxC, Livro de assentos de baƟsmo da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840).

João

Clara

Ilegível

Ilegível

-

Caetano

Sabina

Roque

-

Victoria

-

-

Poscina

Benedita

Pai

Nome

Batizando

TABELA 1 – Escravos baƟzados do Capitão Mor Francisco Alvares Tourinho

Escrava

Escrava

Escrava

Escrava

Escrava

Escrava

Forra

Escrava

Jurídica

-

O mesmo

Proprietário

Antônio Alvares Tourinho

O mesmo

João de Figueredo Alves
Tourinho

O mesmo

O mesmo

Anna Joaquina

Madrinha

Observa-se, ainda, na TABELA 1, que ao batizar mais de um filho, uma mesma mãe não escolheu os mesmos sujeitos como compadres.
Aguida batizou três filhos, e Sebastiana dois, ambas escolheram padrinhos
diferentes para cada um de seus rebentos, o que pode ser um elemento que
corrobore a hipótese de que as crianças e seus batismos eram utilizados
como forma de alargar as redes de sociabilidade e de auxílio mútuo.
Os sujeitos presentes na pia batismal por vezes assumiram diferentes papéis, como é o caso de João, que em 13 de maio de 1821, foi padrinho de Poscina, filha de Aguida, e em 24 de agosto de 1823 levou sua
filha legítima, Clara, a receber o sacramento de batismo. Nesta ocasião,
João e Francisca escolheram Pedro e Sebastiana como compadres. Desta
maneira, os registros de batismo apontam as diferentes tramas familiares,
forjadas num processo de (re)apropriação da realidade e reelaboração das
normas sociais.
TABELA 2 – Paternidade de Inocentes
Frequência

Inserido

Percentual

Ilegível

1

Legítimo

24

22,2

Natural

82

75,9

Total

107

99,1

Sistema*

1

Total

108

0,9

0,9
100,0

Fonte: ACDTxC, Livro de assentos de baƟsmo da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820 – 1840).
Nota: * Número acrescentado à soma total de baƟzandos para facilitar as aproximações do cálculo de percentuais.

Entre os batizandos escravos, verificamos a presença de 76,4% de
inocentes (crianças)13 e de 23,6% de adultos. Dos inocentes, podemos verificar, na TABELA 2, a presença de filhos legítimos e naturais entre as
crianças batizadas. Na TABELA 2 constata-se a frequência de 22,4% de
filhos legítimos, que eram fruto de uma união conjugal sacramentada pelo
matrimônio católico. Esse dado pode ser um indício da formação da família conjugal no interior das senzalas e choupanas, questão discutida por
Slenes (1999), que aponta as diferentes formas de organização familiar
13

A palavra “inocente” representava o conceito de criança no Brasil colonial e imperial, tendo em vista
que o infante, enquanto ser incompleto, não era visto como capaz de cometer pecado, pois ainda não
adquirira consciência para isso. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia não deixam a idade
limítrofe para seu término, tendo em vista que o parâmetro para sair da inocência é a capacidade de pecar
em sã consciência, que pode ser tanto para o “homem como para a mulher, tanto que chegar aos anos da
discrição, que regularmente são os sete anos [...]” (VIDE, 2010, p. 188).
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escrava, levando em conta a bricolagem14 dos elementos ancestrais africanos aos elementos culturais portugueses impostos a estes sujeitos. O autor
contesta as teses de promiscuidade escrava muito em voga no Brasil até
meados do século XX, enfatizando que, apesar dos desmandos escravistas, que possibilitavam a venda do escravo e a sua consequente retirada do
plantel de seu senhor, por vezes foi possível localizar famílias conjugais
extensas, com mais de 10 ou 15 anos de convivência, contados a partir da
data do matrimônio até o batismo do último filho.
Os filhos legítimos são, desta maneira, indícios de que os escravos na
Vila de Caravelas, para além de serem mercadorias ou “escravos coisas”15,
nos moldes de Cardoso (1962), eram sujeitos, homens e mulheres, que,
apesar das imposições do sistema ao qual estavam submetidos, elaboravam socialmente espaços propícios ao exercício de protagonismo, mesmo
que seja este “camuflado”, num processo constante de (re)apropriação das
normas sociais.
A presença de filhos legítimos é um fator que pode ser indício da existência de escravarias perenes. Mattoso (1992, p. 157) afirma que “[...] apenas
a mãe – nunca o homem ou o casal – declarava na pia batismal um filho que
nascera escravo”, isso no Recôncavo baiano. A ausência do pai das crianças
também foi constatada por Silva (2011) nos batismos na Colônia Leopoldina e em Vila Viçosa. São fatos que se contrapõem aos casais que legitimaram
seus filhos diante do pároco na Vila de Caravelas. Neste caso, podemos observar a formação de uma família sacramentada pela religião oficial, quando
na pia batismal, filhos são considerados legítimos de pais escravos, como a
pequena Theodora, como consta o assento que segue:
Aos três dias do mez de [Feve]rei[ro] de mil oi[to]centos e
vinte dous annos, nesta Freguezia de Santo Antonio da Villa de
Caravellas, baptizei solenemnemente e pu[s] os [san]tos óleos
a inocente Theodora, filha legitima de Manoel e Theodora,
captivos de Manoel Ferreira da Rocha: padrinhos Manoel,
Michel de Certeau (1994) discute que os povos nativos da América por vezes se (re)apropriavam da ordem
dominante, inserindo sob diversos aspectos suas representações e leis, enfatizando que, por vezes, uma
prática dominante podia não possuir a mesma representação para seus diferentes usuários, indicando que
pelas maneiras de fazer, pode resultar no que o autor chama de bricolagem, de acordo com os interesses
de cada grupo de sujeitos históricos (N.A.).
15
Cardoso (1962) analisa a relação capitalismo e escravidão, refletindo sobre o papel do escravo para a
economia do Rio Grande do Sul. Em seu estudo, o autor enfatiza a condição de mercadoria imposta ao
escravo na sociedade colonial e na imperial. Como um bem patrimonial, o escravo podia ser vendido,
trocado, legado e empenhado, deixando assim de fazer suas próprias escolhas, tornando-se, desta maneira,
um escravo coisa (N.A.).
14
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escravo de Ailton da Rocha e Raimunda captiva de Amaro da
Rocha: Do que para constar [fiz] este assento que assina a supra.
O Vigário Manoel Domingues Monteiro
(ACDTxC, Livro de assentos de batismo da Freguesia de
Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840)).

É possível considerar o assento de Theodora como uma rica fonte para
a pesquisa sobre o matrimônio entre escravos. Eni de Mesquita Samara (1989)
enfatiza que a própria noção de casamento (matrimônio) entre escravos é uma
questão difícil de abordar, tendo em vista as dificuldades de acesso às fontes
específicas. A autora aponta que aproximadamente 1/3 da população escrava
vivia em união estável e/ou era casada, em São Paulo, no século XIX, percentual este que dialoga com os 22,4% encontrados na Vila de Caravelas.
Na TABELA 2 é possível visualizar que 76,6% dos inocentes batizados foram considerados filhos naturais. O filho natural era aquele oriundo
de relações que poderiam ser sacramentadas a posteriori pela igreja, em que
mãe e pai não tinham impedimento algum para contrair matrimônio no
futuro. A legislação permitia o registro, no assento, do nome do pai e da
mãe que tiveram filho fora do matrimônio, se “for coisa notória e sabida,
e não houver escândalo”16 (VIDE, 2010, p. 156). Não foi localizada uma
incidência de filhos considerados naturais com a indicação do nome do
pai; apenas o nome da mãe aparece nos assentos.
Robert Slenes (1999), em estudo sobre a formação da família escrava,
no Sudeste, no século XIX, aponta a frequente formação de famílias perenes, contrapondo estudos que não vislumbravam esta possibilidade. Até a
década de 1970, o imaginário em relação aos escravos, fundamentado por
estudos acadêmicos, pontuava relações conjugais estáveis e intensa promiscuidade no interior das senzalas, afirmando que crianças desconheciam a
presença paterna e, por vezes, até mesmo mal conheciam a mãe e os irmãos.
O desregramento moral dos escravos era apontado por autores basilares da historiografia brasileira, como Gilberto Freyre (1995), Florestan
Fernandes (1965), entre outros. A família escrava era vista como “inexistente”, uma vez que qualquer relação afetiva estável seria impraticável numa sociedade em que se considerava a soberania absoluta do senhor que buscava,
16

Há ainda outras nomenclaturas para referir-se aos filhos concebidos fora do matrimônio, nas relações chamadas espúrias. Estas relações eram passíveis de penalidades que iam de multa a degredo, talvez por causa
das penalidades, por vezes omitiu-se ante a pia batismal o nome do pai da criança, cf. Moreira (2011).
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a todo custo, impedir qualquer tipo de aproximação ou solidariedade entre
escravos. Os pilares familiares dos escravos foram destruídos, provocando
certo desregramento sexual e a quebra do desejo, por parte dos africanos, de
criar famílias extensas e/ou mesmo manter a “linhagem”, princípio e base
da família africana, juntamente com o culto aos antepassados.
Estudos subsequentes forjaram contestações a esses posicionamentos,
revisitando as fontes de pesquisa, elaborando novas leituras e inserindo novas
fontes, como a FIGURA 3, em que Jean Baptiste Debret testemunha o casamento entre escravos. Apesar de representar escravos de senhores ricos, não
acreditamos que esta representação seja uma exceção no cotidiano da sociedade escravista. Pelo contrário, não apenas casamentos legitimados pela Igreja,
como observado na Vila de Caravelas através de uma significativa presença
de filhos legítimos entre os anos de 1821 e 1823, mas também pela presença,
repetidas vezes, no mesmo intervalo, de mães solteiras que buscavam forjar
alianças sociais para garantir uma extensão familiar para si e para seus rebentos.
FIGURA 3 – Casamento de negros escravos de uma casa rica

Fonte: Debret et al., 1975.

Seguindo os passos da formação das extensas famílias africanas, bem como
mapeando o construto das senzalas no Sudeste, Slenes (1999, p. 34) aponta que
Os estereótipos correntes sobre a família escrava [...] não
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retratariam a ‘quebra’ da cultura de origem e a falta de
assimilação da cultura dominante, mas um processo de
adaptação criativa á adversidade, baseada em preceitos
da própria cultura africana. Dessa forma, a instabilidade
nas relações sexuais e a matrifocalidade refletiriam, sim,
as condições de cativeiro, mas não traduziriam valores e
comportamento alijados (grifo do autor).

Slenes (1999) se reporta ainda às práticas africanas de poligamia (união
de um homem com mais de uma mulher). A centralidade da mãe africana é
trazida pela reporta a literatura para discutir a ideia de a família escrava ser,
em sua essência, por vezes extrapatriarcal. A família africana, para Slenes,
não foi extinta com a travessia Atlântica, mas foi reelaborada pelos sujeitos
históricos escravizados. Para tal, novas formações e novos sujeitos foram incorporados às redes de sociabilidade individuais, e estas às de outros sujeitos,
formando, desta maneira, extensas redes de afetividade e companheirismo.
Neste ponto, o autor aborda o alto índice de “parentesco simples” (formado
entre homem/mulher e filhos), mesmo com a elevada desproporção entre
homens e mulheres provocada pelo tráfico negreiro. A este grupo, por vezes
inseriam-se sujeitos outros, que não faziam parte do grupo consanguíneo
imediato, mas formavam laços de compadrio inerentes às estratégias de sobrevivência das mães, pais, filhos e compadres escravizados.
Ante o exposto, podemos compreender a presença de mães solteiras
como um ato de autonomia da mulher escrava, e não como reflexo de uma
suposta promiscuidade no interior das senzalas. Moreira (2011) discute as
penalidades impostas aos pais cujos filhos são fruto das relações chamadas
espúrias, de modo a refletir sobre a possibilidade de uma omissão proposital
do nome do pai no momento do batismo. Quantos filhos naturais foram
apadrinhados por seus próprios pais?
Seja filho natural ou legitimo, as crianças escravas batizadas receberam,
no ato do batismo, a proteção espiritual dos padrinhos escolhidos por seus
pais (ou apenas por sua mãe). Estes passavam a ser, segundo a Legislação
Sinodal, seus pais espirituais, aqueles que deveriam guardar a proteção e o
direcionamento religioso de seus afilhados. Para os pais da criança, Schwartz
(2005) aponta que o padrinho e a madrinha passavam a ser realmente os segundos pais das crianças, não apenas para servir de guia na fé católica, mas,
principalmente, para garantir a proteção da criança no mundo terreno, além
de tornarem-se comadres e compadres, estabelecendo parcerias outras, forjando, assim, alianças que poderiam suavizar ou colaborar na luta diária pela
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sobrevivência em que, segundo Góes (apud FREIRE, 2010, p.1),
As alianças familiares estabelecidas por sangue e casamento
ampliavam-se ainda mais com a prática da cultura católica
dos laços voluntários do apadrinhamento ritual. A escolha de
um padrinho e uma madrinha para batizar uma criança ligava
as famílias a redes mais amplas de clientelismo, com trocas
constantes de favores ou deferências. Os padrinhos tinham
o dever sério e sancionado pela Igreja de guiar o bem-estar
espiritual de uma criança; podiam ser chamados para corrigir
pais irresponsáveis, ou substituir aqueles que, por morte, doença
ou ausência, não podiam cumprir com seus deveres. [...] Uma
vez que os padrinhos poderiam ser chamados a substituir os pais
verdadeiros, sua escolha era um assunto delicado e produzia
um intrincado padrão de parentesco ritual que escorava e
espelhava a compreensão da ordem entrelaçada da hierarquia
sagrada e secular.

Desta maneira, a relação de compadrio, sacramentada pelo rito católico, era considerada de suma importância para a sociedade colonial,
inclusive, e principalmente, para a população escrava, que ao se (re)apropriar do rito católico, encerrava na pia batismal um ato de protagonismo,
escolhendo, entre os demais membros da sociedade caravelense, aqueles
que preferiam como compadres e comadres.
GRÁFICO 1 – Condição Jurídica dos Padrinhos

Fonte: ACDTxC, Livro de assentos de baƟsmo da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840).

No GRÁFICO 1 podemos observar a ocorrência equitativa entre
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padrinhos livres (incluindo os forros) e escravos, o que pode indicar que a
preferência esteja relacionada ao trato diário, àqueles sujeitos que já estão
inseridos no cotidiano dos pais das crianças e que, talvez, o rito católico
tenha sido utilizado para sacramentar/legitimar institucionalmente as relações que já eram próximas. Apesar do número equitativo de padrinhos escravos e livres, é possível entrever que não há uma preferência significativa
pelo mesmo padrinho, tendo em vista que a maior ocorrência de apadrinhamento foi de Bernardo, escravo do Padre José Simplício Ferreira, que
aparece em seis batismos, como representado na FIGURA 4.
FIGURA 4 – Comadres e afilhados de Bernardo

Fonte: ACDTxC, Livro de Assentos de BaƟsmo da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840).

Observa-se que Bernardo esteve presente com madrinhas diferentes,
o que pode ser um indício de que ele não possuía uma relação conjugal estabilizada, ou mesmo que a escolha dos padrinhos não dependia da relação
conjugal dos sujeitos. Schwartz (2005) destaca que a instituição do apadrinhamento refletia a sociedade, na qual o papel masculino estava em destaque
nas relações sociais. Desta maneira, ao homem era destinado o papel mais
importante, o de ser o provedor, caso o afilhado viesse a ter alguma necessidade, ficando à madrinha um papel secundário. Apesar do papel de destaque
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ser o masculino, observa-se que Bernardo era escravo, e dos seus afilhados,
apenas uma teve como madrinha uma mulher livre, e mesmo esta pertencia
à base hierárquica da sociedade, tendo em vista que era forra e crioula.
Em estudos acerca das relações de compadrio em São João del Rei,
Brügger (2007) constatou que escolhiam-se padrinhos com hierarquia social superior, estabelecendo as chamadas “alianças para cima”, como estratégia de ascensão social, ou mesmo de alforria do rebento. Para Venâncio,
Souza e Pereira (2006), a hierarquia, além de econômica e de ascendência
familiar (muito comum na América Portuguesa), poderia estar relacionada
ao sistema de “prestígio”, que estava atrelado à capacidade de cada indivíduo dispor de recursos, fossem eles pessoais ou não, gerando o que os
autores chamaram de “economia de favores, de dom e contra-dom; em
outras palavras, de reciprocidade social envolvendo desiguais” (p. 274).
O papel de destaque de Bernardo quanto ao apadrinhamento pode
não estar relacionado a sua condição jurídica, nem a sua condição financeira,
mas a interesses outros de alargamento familiar entre pais e padrinhos, bem
como a possibilidades de auxílio mútuo que poderiam ser oriundos da oficialização desta aliança. João Reis (1988, p. 32) discute uma suposta (re)apropriação do parentesco simbólico do ritual cristão como tentativa de recriar
as extensas famílias, como em África, rearticulando, assim, “uma rede de solidariedades que lhe proporcionasse maior amparo, ainda mais que a família
sanguínea imediata estava permanentemente sob ameaça de desagregação”.
Desta maneira, Bernardo, apesar de cativo e sem posses, pode ter sido escolhido tantas vezes por, talvez, ser escravo do padre e, nessa condição, ter
uma maior possibilidade de circularidade – ir e vir – no interior da Vila.
É interessante observar que o padrinho mais requisitado, entre cativos, era também escravo, o que pode ser um dado que se contrapõe
aos dados localizados por Gudman e Schwartz (apud REIS, 1988) no Recôncavo baiano, onde 70% dos padrinhos eram sujeitos livres. Abaixo da
percentagem de Bernardo, temos um sujeito livre com três afilhados, o
reverendo coadjutor Francisco Alves, que descumpria o disposto no Livro Primeiro, Título XI e Título XVIII das Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia (VIDE, 2010), que orientava que os próprios pais e
religiosos (padres, vigários, cônegos, dentre outros), não poderiam exercer
a função de apadrinhamento.
Uma questão que se destaca nas variabilidades das relações sociais
presentes nos registros de batismo, diz respeito à ocorrência de batismos
de filhos legítimos de pais cuja situação jurídica é díspare, ou seja, pais
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livres com mães escravas. Talvez, e isto é apenas uma hipótese, pois por
vezes essas relações aparecem nos registros, como no matrimonio de Serafim e Joaquina, como segue no assento abaixo:
Aos quinze dias do Mês de Abril de mil oitocentos e vinte e hum
annos nesta Freguesia de Santo Antonio da Villa de Caravelas
baptizei solemnemente e pus os Santos Óleos a innocente
Anna filha legítima de Serafim dos Anjos Pereira e Joaquina
captiva de Manoel Rodrigues Santiago, ele forro e pardo: forão
seus padrinhos Narcisio Monteiro do Rosario, pardo, solteiro,
Antonia Monteiro dos [...] mulher de Jozé Suares: do que [para]
constar fis este assento [...].
O Vigário Manoel Domingues Monteiro
(ACDTxC, Livro de assentos de batismo da Freguesia de
Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840)).

Além de Anna, os inocentes Gertrudes e Benedicto também tinham
pais com condições jurídicas diferentes. Gertrudes era filha de [...] Lopes17, e
de mãe cujo nome está ilegível no assento, e era escrava de Manoel Lopes da
Silva. Verifica-se que ambos os pais tinham nome e sobrenome no assento, o
que legitima sua condição de livres. A nenhum dos pais foi atribuída a condição de forro. Como teria sido realizado o casamento entre homens livres e
mulheres escravas? O mesmo questionamento pode ser direcionado à relação
dos pais de Benedicto, filho legítimo de João Pereira, índio, e Jacinta, escrava
de [...]. Até que ponto a relação conjugal destas mulheres escravas alçava certa
autonomia numa sociedade escravista, em que a qualquer momento o senhor
e proprietário poderia vendê-las ou enviá-las para outra parte? Havia a possibilidade de coabitação entre esses sujeitos? As crianças oriundas dessas relações
eram criadas cotidianamente como escravas, ou recebiam algum tratamento
diferenciado por terem o pai livre? Estes e outros questionamentos impõem-se à pesquisa, entretanto, no presente momento não são passíveis de resposta,
uma vez que as fontes são limitantes nestes aspectos.
A relação entre livres e escravos pode ter sido um elemento que impediu o registro de uma possível união estável entre eles. Mas a ausência
de registros diretos não impede que o historiador “fareje” suas fontes, em
busca do que pode estar obscuro, nas entrelinhas, adormecido e a espera
17

O uso de reticências entre colchetes identifica uma “renda” no assento, significa a impossibilidade de
identificação do que está escrito no texto pesquisado (N.A.).
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de sua emergência enquanto conhecimento a ser (re)apropriado pela sociedade no tempo presente.
Uma brecha dessas relações são as três crianças filhas de pais com
condições jurídicas díspares na Vila de Caravelas, entre 1821 e 1823. Dessas,
apenas Gertrudes teve como padrinhos outros escravos, já os pais de Anna
e de Benedicto escolheram como compadres sujeitos livres, sendo um padrinho descrito como pardo e solteiro, e o outro casado. Quanto às madrinhas, a da primeira é descrita como “mulher de Jozé Suares”, e do segundo
como “filha legítima”; ambas tiveram sua condição jurídica omissa no assento, bem como não há referências fenotípicas. Outra hipótese seria a de que
muitas mães naturais tivessem filhos com escravos de outros proprietários
e, por isso, intencionalmente omitiam a paternidade ante o pároco (e o seu
senhor). Mas estas hipóteses aparecem mais uma vez como possibilidades
de arranjos familiares, que sorrateiramente parecem desvelar-se da fonte, e
mesmo das figuras que, no presente estudo, são meramente ilustrativas.
GRÁFICO 2 – Frequência da condição jurídica das madrinhas

Fonte: ACDTxC, Livro de Assentos de BaƟsmo da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840).
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Em relação às madrinhas, observa-se, no GRÁFICO 2, que 57,9%
eram escravas e 8,4% eram forras, perfazendo um total de 66,3%, dado
este semelhante ao percentual de padrinhos escravos batizando crianças
escravas. Estas mulheres eram preferidas dentre um universo bem maior
de sujeitos (de diferentes condições jurídicas) e a análise realizada anteriormente para a presença de padrinho sugere que, provavelmente, tenham
sido preferidas por já existirem laços afetivos com os pais/mães. Ainda no
GRÁFICO 2, verifica-se a presença de madrinhas com condição jurídica
omissa, que pode significar tanto a presença ou proteção de Nossa Senhora, como as mulheres consideradas livres.
No rol das madrinhas, as mais solicitadas foram: Maria, escrava de
Carlos de Amorim Lima, e Josefa, escrava de João de Figueredo Alves Tourinho. Josefa foi madrinha de duas crianças, ambas escravas de parentes
de seu senhor: o inocente Roque, filho de Aguida, escrava do capitão-mor
Francisco Alvares Tourinho, e a pequena Guirina, filha legítima de Joaquim e Joaquina, escravos de Antonio Alvares Tourinho. Juntamente com
Josefa, os padrinhos foram: Pedro Jozé Antonio – crioulo forro, e Jozé,
escravo de Jozé Alves Tourinho, respectivamente. Neste caso, múltiplas
possibilidades de análise podem ser observadas, como, por exemplo, que
a escolha dos padrinhos e madrinhas possa ter sido efetuada pelo senhor,
e não pelas mães e pelos pais das crianças, como modo de os senhores se
apropriarem da solenidade para fortalecer seus vínculos de parentesco,
fazendo uso da escravaria de seus parentes. Neste caso, o senhor escolhe
o parente, e este, os seus escravos que serão padrinhos. Outro exemplo
desses vínculos familiares é o assento de Geraldo, filho de Sebastiana,
escrava do capitão-mor Francisco Alvares Tourinho, que foi apadrinhado
por Felipe Jozé de Santa Anna, e por Romana, escrava de Antônio Alvares
Tourinho. Essa documentação nos leva a supor uma possível intervenção
senhorial na pia batismal.
Entretanto, outra hipótese possível, e preferimos acreditar nela, é que
a escolha tenha sido realmente efetuada pelos pais das crianças, apresentando mais uma vez um ato de protagonismo ante a pia batismal, e o fato dos
padrinhos e madrinhas serem parentes de seus próprios senhores, pode ter
sido a brecha que “facilitava” o movimento entre escravarias, permitindo
uma melhor mobilidade entre as senzalas.
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FIGURA 5 – Comadres e afilhados de Maria

Fonte: ACDTxC, Livro de Assentos de BaƟsmo da Freguesia de Santo Antônio da Vila de Caravelas (1820-1840).

Na FIGURA 5, observa-se outro aspecto que sobressaiu nas fontes: a escolha dos mesmos padrinhos para batizar mais de uma criança.
Por exemplo, Cordilá escolheu os mesmos padrinhos para batizar seus
dois filhos, Rufino e Eufímia. Esta escolha repetida é uma exceção no
padrão encontrado nas fontes para o período em estudo, que é a escolha
de padrinhos diferentes para batizar mais crianças. Neste caso, a escolha
de padrinhos diferentes pode ser uma forma de alargar ainda mais as redes de sociabilidade, pois poderia ser arriscado entregar mais de um filho
aos mesmos padrinhos (principalmente escravos), uma vez que sua permanência na escravaria, ou mesmo na vila, estava atrelada à vontade de
seu senhor. Ante o exposto, que motivos poderiam ter levado Cordilá a
escolher Maria, escrava de Carlos de Amorim Lima, e Bernardo, escravo
do Pe. Jozé Simplício Ferreira, para apadrinhar seus dois filhos? Será que
o “assombro” de venda e separação dos núcleos familiares não afetava
estes sujeitos? Por quais fatores? Teria Carlos de Amorim Lima e o Pe.
Jozé Simplício Ferreira uma escravaria perene? São questionamentos que
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também, como outros suscitados anteriormente, ficaram em aberto no
presente estudo, devido às limitações das fontes.

6 Algumas considerações
As práticas sociais no Brasil colonial e imperial por vezes assemelham-se em diferentes vilas e cidades. Por este aspecto, considera-se que
alguns elementos da história das práticas religiosas em Caravelas podem
ser semelhantes às de outras localidades. Um norte deste aspecto, é que o
espaço físico da Igreja assume papéis simbólicos, independentemente do
local de seu construto. A Capela-Mor, por exemplo, em qualquer paróquia
é o lugar onde se realizam rituais corriqueiros, como missas e outras celebrações. A distribuição dos espaços também segue um padrão do construto, tendo apenas as peculiaridades forjadas pelos traços culturais do tempo
e do espaço onde está e/ou foi erigida a dita Igreja.
Os espaços sagrados foram criados para que neles a força da divindade se manifeste com maior propriedade que nos locais chamados profanos.
O batismo deve ser realizado no batistério, um local em que a entrada e
saída de sujeitos, em geral, eram resguardadas, para evitar qualquer tipo de
“contaminação” do ambiente. As práticas religiosas se mostraram, ainda,
como práticas sociais, e seu registro, o testemunho da frequência com que
esta prática era exercida no passado.
Pensar em religiosidade católica é, também, pensar no sacramento
do batismo, o primeiro dos sete, aquele que representa a inserção do sujeito no catolicismo, bem como a purificação do mal e do pecado original
herdado de seus antepassados. Como prática cultural, a sua apropriação
pela população se mostra evidente, ao passo que as relações sociais estabelecidas no rito de batismo mostram-se como instituições constantemente
(re)apropriadas por seus usuários.
Assim, homens e mulheres cativos buscaram, no rito de batismo,
muito mais que inserir-se na Igreja, pois fizeram uso da ritualidade para
estender seus laços sociais, os vínculos afetivos e obter um sossego, quando se podia ter a certeza de que haveria alguém que pudesse se responsabilizar pelos seus filhos caso viessem a faltar. Estar ausente na criação de
uma criança era uma ameaça constante na vida escrava, vez que os pais
da criança estavam constantemente submetidos aos desmandos de seu senhor nas questões relacionadas à permanência e/ou troca de escravaria.
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Os sujeitos poderiam ser realocados para outras propriedades ou mesmo
vendidos.
A dureza da vida escrava podia ser amenizada com o companheirismo de um compadre e/ou uma comadre. A legislação sinodal enfatiza,
no Livro I, Título XVIII, que para cada batizando deveria haver apenas
um padrinho e uma madrinha e deveriam ser nomeados pela mãe e/ou
pelo pai (caso fosse batismo de crianças). Os padrinhos não poderiam
ser hereges e/ou pagãos, pois seriam “os fiadores para com Deus pela
perseverança do batizado na fé, e [...] têm a obrigação de lhes ensinar
a doutrina cristã e bons costumes” (VIDE, 2010, p. 153). Obviamente,
os bons costumes referidos pelos códigos sinodais referem-se às praticas
permitidas pela Igreja Católica, e a própria presença de padrinhos era para
garantir que a criança seria, no decorrer de sua criação, instruída na fé.
Entretanto, para além de garantir a permanência da criança nos preceitos
católicos, os padrinhos assumiam um papel social extremamente relevante
para a vida cotidiana nas escravarias, a de colaborar com todos os aspectos
da sobrevivência do afilhado, e com o estreitamento de laços afetivos e de
colaboração com os pais da criança.
Aos escolher padrinhos com a mesma condição jurídica, os cativos
podiam estar fortalecendo seus grupos sociais e o sentimento de pertencimento, forjando, assim, cotidianamente, aliança após aliança, a comunidade escrava nos lares escravos dos Oitocentos. Os laços de solidariedade
estabelecidos na pia batismal, por vezes extrapolam o tempo em que são
produzidos. Onde há o exercício do batismo, há a presença de batizando,
sua família e seus padrinhos formando alianças sociais. Um norte desta
afirmativa são os registros de batismo produzidos já no século XX.
Aos vinte de Janeiro de mil novecentos e quatorze na Matriz
de Caravelas baptisei solemnemente a Romana, nascida
a quinze de Novembro do anno próximo passado, filha
legítima de João Domingues Monteiro e de Maria Martins
dos Santos, sendo padrinhos: Pedro Roque [...] e D.a
Nordelia Pinto Pereira; do que para constar fiz este termo
que assignei Vigário Conego Bernardo Candido Teixeira
(AISAC, Livro de assento e batismo da Igreja Matriz de
Caravelas, 1914, p. 183).

Verifica-se, no assento de Romana, que apesar das transformações
sociais e políticas no final do XIX, o registro mantém-se. Informa-se a legitimidade da criança, seu nome, o nome de seus pais e de seus padrinhos,
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todos presentes diante do pároco. A administração eclesiástica na Igreja Matriz de Santo Antônio passa a fazer parte da Diocese de Ilhéus em 1913,
mas o trato cotidiano das relações entre população e sacramentos católicos,
bem como seus valores simbólicos e sociais mantêm-se. Com a abolição da
escravatura e o advento da República, é provável que signos sociais, como
forro e a origem na escala somática18, tenham desaparecido dos registros
eclesiásticos, mas estes elementos podem não ter desaparecido do cotidiano
das relações. A escolha de padrinhos continua a ser efetuada, sob estratégias
e (re)arranjos diversos de alianças sociais e extensão de laços parentais.

18

Padrão de cores e características fenotípicas concernentes ao corpo dos indivíduos que pode ser classificado em uma escala somática, onde os diferentes caracteres que resultaram na mestiçagem da população
podem ser agrupados a fim de identificar diferentes perfis. Fazem parte da escala grupos como crioulos,
pardos, mamelucos, cabras, entre outros (N.A.).
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6
A Catedral de São Sebastião:
religião, urbanismo e poder
André Luiz Rosa Ribeiro

O Brasil se configurou, até o início do século XX, como um país
agrário, onde boa parte das relações econômicas era voltada para o setor
agroexportador. Será a partir do uso do capital estrangeiro na economia
brasileira, bem como da vinculação entre práticas sanitaristas e técnicas
de engenharia, que irá se formar um novo perfil dos principais núcleos
urbanos.
Essa ânsia de modernização terá respaldo nos modelos europeus tidos como “civilizados” e “modernos”. Segundo Brescianni (1998, p. 244),
[...] a Paris de Hausmann, o prefeito de Napoleão III, responsável
por dar à cidade sua configuração moderna nas décadas de 1850 e
1860, é exemplo modelar para outras reformas urbanas no século
XIX e início do século XX.

Hausmann fez de Paris uma cidade moderna, utilizando-se do urbanismo embelezador para “apagar a imagem da cidade antiga, velha e
insalubre” (RIBEIRO, 2003, p. 53), dissimulando a realidade social das
zonas periféricas.
Ao analisar, de modo geral, as intervenções urbanísticas feitas em
algumas cidades brasileiras no início do século passado, veremos essa realidade presente: as igrejas seculares de estilo barroco sendo demolidas e
dando espaço para outros estilos, como o neoclássico e o neogótico, tudo
em consonância com o modelo europeu. Para que essa transformação urbana ocorresse, foi fundamental a utilização do capital externo. No Brasil,
foi a partir do final do século XIX, quando os produtos agrícolas, como
café, borracha e cacau ganham importância no mercado mundial, que a
expansão comercial passa a produzir um novo processo de urbanização.
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O surto econômico traz uma nova visão sobre as cidades, onde a
estrutura urbana antiga não responde mais às expectativas e aos anseios
das novas classes sociais que se formaram no bojo desse processo. O capitalismo subverteu as condições materiais de existência e apresentou aos
núcleos coloniais novas atividades econômicas e novas exigências quanto
aos serviços urbanos.
Na maioria das vezes, o urbanismo embelezador e a arquitetura suntuosa foram utilizados para afirmação de poder. O poder público constituído procurava, mediante obras urbanísticas, não somente reorganizar o
plano urbanístico das cidades, como também perpetuar a memória, a dos
seus administradores, em artigos e livros que abordassem a questão urbana, em placas comemorativas expostas aos olhos da população.
Para o pesquisador que elegeu as questões urbanas enquanto temática, existem duas abordagens possíveis: uma essencialmente material e
outra em que a cidade aparece por uma ótica social. Nesta última abordagem, a cidade é vista a partir das relações sociais ocorridas dentro do
território urbano, o que evidencia um lugar de pluralidade e de diferenças.
Para Fenelon (1999, p. 7),
[...] a cidade e suas instituições devem ser vistas como espaços
de produção de conflituosas relações que historicamente
podem exprimir-se em dominação, cooptação ou consenso,
mas também em insubordinação e resistência.

De acordo com Freitas e Paraíso (2001), a dinâmica ocorrida na economia brasileira no final do século XIX proporcionou um desenvolvimento
urbano sem precedentes em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, as
quais, por estarem localizadas na zona cafeeira, se beneficiaram da expansão
comercial. Mesmo estando fora do eixo Rio-São Paulo, a cidade de Ilhéus
iniciará seu processo de desenvolvimento capitalista graças à lavoura do cacau que, a partir de 1904, suplantou o valor das exportações de fumo e
assumiu a condição de principal produto baiano de exportação, posição que
manteve até os anos 1970.
A implantação da monocultura e o seu crescimento econômico trazem para a cidade um promissor florescimento em todos os setores: demográfico, social, político e cultural. Prova do seu prestígio incontestável entre
as cidades baianas é a criação, no ano de 1913, do bispado, e a nomeação
do seu primeiro titular, dom Manoel de Paiva. A região do cacau torna-se
o polo dinâmico da economia baiana, os coronéis e suas famílias passam a
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residir na cidade, incrementando formas “civilizadas” do viver urbano.
O primeiro passo para inserir a cidade nos padrões modernizantes
da época, atendendo aos interesses e às expectativas da elite econômica
cacaueira, foi iniciar uma série de intervenções urbanas. A elite emergente
da Bahia sentia necessidade de demonstrar a sua riqueza e o seu poder
através da construção de palacetes, avenidas, igrejas e outros equipamentos urbanos. “Cada palacete era uma vitrine de demonstração de riqueza
que transcendia a importância das formas arquitetônicas” (SOUSA, 2001,
p. 113). A cidade passa a ter outro significado, onde as questões econômicas, políticas e sociais passam a se expressar cada vez mais no urbanismo.
A primeira preocupação era negar todo o passado colonial que estava
representado na arquitetura urbana, de estilo barroco, que não estava mais
em voga nos países que eram referências culturais. Em Ilhéus, a derrubada
da capela setecentista de São Sebastião para dar lugar a uma catedral de
enormes proporções e diversos estilos arquitetônicos (ecletismo) se encaixa
nessa perspectiva. Esta obra seria o maior marco simbólico da transformação urbana de Ilhéus, da passagem de simples vila a uma das mais importantes cidades brasileiras do século passado.
A ânsia de enquadrar Ilhéus nos modelos modernizantes dos centros
considerados “civilizados” e produzir na cidade de estilo colonial uma imagem de progresso e riqueza foi central nos projetos arquitetônicos financiados pela elite cacaueira, principalmente entre os novos-ricos, que sentiam
necessidade de afirmação na sociedade baiana. A ideia de que existe um
“caminho para a civilização”, como nos afirma Chalhoub (1996), faz parte
do imaginário dos políticos e governantes do final do século XIX, e é também incorporada pelos administradores ilheenses que desejavam comungar
dos projetos desenvolvidos na Europa e no Rio de Janeiro. Com relação à
necessidade de ostentação,
Os principais fazendeiros e comerciantes utilizaram a
cidade como um lugar estratégico para representar seu
prestígio político e social. As ruas e praças mais importantes
de Ilhéus passaram a ser conhecidas pelos nomes dos
moradores mais ilustres ou dos principais chefes políticos,
o que inegavelmente dava uma maior visibilidade e status ao
homenageado, imortalizado em uma placa de mármore ou
busto de bronze (RIBEIRO, 2003, p. 62).

Autores como Pechman (1998) e Oliva (2003) nos mostram que a
cidade desempenharia o papel de laboratório onde a civilização moderna
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estaria sendo gestada. Estabeleceu-se a ideia de que é pela cidade que se civiliza. É essa vontade de modernização e de polimento cultural que leva os
poderes público e privado a intervir na infraestrutura da cidade. A construção de novas imagens sobre a cidade influencia decisivamente nas diversas
interpretações da formação do imaginário urbano (PESAVENTO, 1997).
Evidencia-se essa realidade em Ilhéus, onde essas intervenções nos possibilitam discutir como o processo civilizatório se desenvolveu e tomou corpo.
A cidade de São Jorge dos Ilhéus, elevada à condição de uma das mais
prósperas da Bahia no início do século passado, buscou melhorar seus equipamentos urbanos, que não mais correspondiam às expectativas dos ricos
produtores de cacau e dos grandes comerciantes. Estes ansiavam por uma
cidade condizente com a sua nova posição econômica. Estas modificações
faziam parte da política de ostentação da riqueza e do poder dos coronéis do
cacau, que procuravam demonstrar, à população, que eram administradores
modernos e com ideias progressistas. Aquela vila colonial, sem recursos e
desprovida de toda infraestrutura, necessitava ser totalmente transformada,
para representar de maneira digna seus prósperos habitantes.
Duas obras arquitetônicas marcam profundamente as transformações
ocorridas em Ilhéus, na busca por uma estética urbana que evidenciasse o
progresso e a civilidade adquirida pela Região Cacaueira. São elas: o prédio da
Intendência, projetado sobre as ruínas do antigo colégio jesuítico, e inaugurado durante o governo do coronel Adami de Sá, e a Catedral de São Sebastião,
projetada pelo arquiteto provisionado Salomão da Silveira no local da antiga
igreja colonial da mesma invocação. Segundo Arléo Barbosa (1981), o primeiro bispo de Ilhéus, dom Manoel Antonio de Paiva, pediu à Silveira o projeto
para a sede da nova diocese. Em 1928, o projeto estava concluído e, no ano
seguinte, foi lançada a pedra fundamental, e o segundo bispo, d. Eduardo Herberhold, iniciou a sua construção no ano de 1931 (BARBOSA, 1981).
O projeto gerou uma série de discussões políticas e calorosos debates teóricos envolvendo personalidades nacionais, como Arquimedes
Memória, arquiteto brasileiro de renome, urbanista e diretor da Escola
de Belas-Artes do Rio de Janeiro, que foi solicitado pelo prefeito Eusínio
Gaston Lavigne (1930-1937) para dar parecer sobre o referido projeto e
sua possível concretização.
A sede do bispado de São Jorge dos Ilhéus foi construída onde existia uma pequena igreja jesuítica do século XVIII, de estilo barroco e com
torre oitavada, característica do Período Colonial. Os padres jesuítas aproveitaram o conteúdo místico do estilo em vigor e a religiosidade do povo
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ilheense e edificaram uma igreja que serviu à comunidade religiosa por
dois séculos.
A Igreja de São Jorge, também do mesmo período, pois a antiga matriz situada no “oiteiro” de São Sebastião havia sido abandonada nos fins
do século XVII, passou a ter honras de catedral. Para parte da elite política
e econômica, a igreja de São Sebastião, com suas pequenas dimensões,
não representava o espírito modernista e a riqueza dos ilheenses, causando
vergonha e destoando do progresso implementado na malha urbana da
cidade. O artigo do Correio de Ilhéus, intitulado “Catedral”, assevera:
Urge levantar esse templo majestoso, que deve ser a Casa de
Jesus Cristo, nosso Redentor. Os que passam por Ilhéus se
admiram do seu progresso, dos seus magníficos palacetes,
de seus jardins bem cuidados, de suas avenidas, do asseio
rigoroso da cidade, do grande movimento do porto; mas
quando chegam em frente da antiga matriz e entram na igreja
abarracada e arcaica construída ainda pelos esforços dos
jesuítas, sentem uma impressão bem desagradável. Não é
essa a igreja que deve servir de catedral de Ilhéus (CEDOCUESC, Correio de Ilhéus, 1928, p. 1.).

A demolição da Igreja de São Sebastião ocorreu no ano de 1927, durante a administração do então intendente Mário Pessoa da Costa e Silva, um
dos mais ferrenhos defensores da nova catedral. As imagens sacras do templo demolido foram transferidas para a Matriz de São Jorge, em procissão
que contou com a presença de representantes das famílias mais influentes da
região e de todos os membros do clero diocesano. O bispo dom Manoel de
Paiva deu a bênção litúrgica ao local e à pedra fundamental.
A cerimônia, segundo o Correio de Ilhéus (1928), prosseguiu com ladainhas e rezas dos fiéis que pediam a intercessão de todos os santos,
principalmente a de São Sebastião, para proteção da nova catedral. Várias
reuniões foram realizadas, ora para formar um grupo que presidisse as
obras e a arrecadação para sua concretização, ora para discutir a aprovação
do projeto e suas respectivas consequências para o urbanismo da cidade.
Está claro o desejo de que a construção representasse, à altura, a
“época de ouro” que a cidade estava atravessando e que fosse digna de
receber as orações dos fiéis. E que esta também representasse a memória
de alguns grupos sociais que fizeram parte da elite política no início do século XX, como personalidades progressistas que visavam ao crescimento
da cidade.
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Nesse contexto, tanto a antiga igreja de São Sebastião quanto a pequena matriz deixaram de ter importância para a maior parte da população,
que não levou em consideração os séculos em que tais templos serviram
ao povo católico, seja no culto ao padroeiro, seja na realização de inúmeras
cerimônias e eventos políticos e sociais que envolviam desde missas, casamentos, batizados, enterros, até mesmo eleições (RIBEIRO, 2003).
O projeto de modernização da cidade de Ilhéus teve como modelo
as mudanças ocorridas no Rio de Janeiro, então capital federal, e em Paris,
onde inúmeras igrejas góticas dos séculos XVII e XVIII foram derrubadas
para o embelezamento da capital francesa. Em Ilhéus, encontraremos a
mesma mentalidade; impera a substituição do que é considerado “velho”
para dar espaço ao que havia de mais moderno no estilo arquitetônico: o
ecletismo.
Esse ecletismo, presente no projeto do construtor Salomão da Silveira, teve como linguagem expressiva a aplicação de elementos que caracterizavam formalmente os estilos gótico, clássico e românico, trabalhados
interna e externamente no templo, implementando, em um dos mais representativos prédios urbanos, uma arquitetura híbrida com seus anacronismos culturais absolutamente desarraigados do contexto local.
Assim, o projeto da catedral foi mais uma tentativa de criar uma imagem de civilidade que, possivelmente, apagasse da memória de todos a sociedade rude e violenta que se caracterizara antes por disputas de terras protagonizadas por jagunços a soldo dos coronéis e por advogados e delegados
corruptos. No caso da catedral, a arquitetura seria utilizada para representar
essa nova fase vivida pela Região Cacaueira e atestar o poder e progresso
da urbe, deixando para as futuras gerações um monumento que trouxesse à
tona a época áurea do ciclo do cacau.
Ao fazermos uma análise sobre a arquitetura das cidades, percebemos que ela nos dá respaldo para entender o momento histórico pelo qual
passou determinada sociedade. Como documento histórico, a arquitetura
traduz as condições de vida e os valores dessa mesma sociedade. Por isso,
a análise do projeto da catedral é tão relevante para a compreensão do
comportamento e do modo de vida no início do século XX na diocese de
Ilhéus.
Ao lermos a correspondência existente no Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus, percebemos como a sociedade ilheense tinha necessidade de autoafirmação frente a certas cidades da Bahia. Mesmo sendo
uma região próspera, cujos rendimentos gerados pela exportação do cacau
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sustentavam boa parte da economia estadual, havia um sentimento de inferioridade em relação a Salvador e a cidades de outras regiões. Citavam
as catedrais de Feira de Santana, Santo Amaro, Valença e, especialmente,
a de Petrolina, em Pernambuco. Era preciso que Ilhéus construísse uma
catedral do mesmo porte das que existiam nessas cidades e que esta fosse
digna dos bispos do cacau.
Essa foi uma preocupação dos opositores ao projeto de Salomão
da Silveira, que levantaram algumas questões quanto à localização onde
seria erguido o novo templo católico. Para alguns técnicos, que realizaram um levantamento topográfico no local da construção, contratados
pela prefeitura, a área não comportaria tamanha edificação e no futuro iria
comprometer a harmonia em relação ao centro da cidade. Eusínio Lavigne desejava que a catedral fosse erguida fora do centro antigo, na Cidade
Nova, para onde a expansão urbana se direcionava. Esse terreno ficava
onde, atualmente, existe uma praça em frente à Maternidade Santa Isabel:
O plano da nova catedral de Ilhéus, reclamada pela população
despertou grande interesse público dado a divergência de
técnicos e pessoas outras que opinaram publicamente, quer
quanto ao local em que deverá ser erguido o novo templo,
quer quanto à planta aprovada pelo bispo diocesano e
submetida à aprovação da prefeitura municipal. Na opinião
de grande parte da população devia ser levantada à praça
João Pessoa, no local que existiu, até bem pouco tempo, a
capela de São Sebastião. Outra parte do povo, entretanto,
notadamente os técnicos e os apreciadores do urbanismo,
opinavam que fosse outro local destinado à fé católica entre
nós. Por outro lado, enquanto uns aprovavam o projeto
apresentado pelo arquiteto-contrutor Salomão da Silveira,
aprovado pelo bispo diocesano, D. Eduardo Herberhold,
outros o consideravam por vários motivos necessitado
de modificações, para melhor corresponder ao estilo da
arquitetura religiosa, em que se tratando de um monumento
de arte como deve ser o novo templo (API, Diário da Tarde,
1931, p. 1).

Em segundo lugar alegavam a inviabilidade de executar a planta apresentada por Silveira, haja vista ela não corresponder ao estilo arquitetônico
religioso e ser um projeto desenhado por um simples mestre de obras que,
segundo o prefeito Eusínio Lavigne, não tinha um orçamento rigoroso,
nem exata observância técnica ou vislumbre de arte.
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Devemos lembrar que o projeto de Silveira havia sido encomendado
pelo então intendente Mário Pessoa (1924-1928), cuja família era uma antiga
opositora do grupo político liderado por Eusínio Lavigne. A desqualificação de Salomão da Silveira como simples mestre de obras foi rebatida pelo
mesmo, que apresentou à imprensa o seu provisionamento como arquiteto,
documento daqueles que exerciam a profissão sem possuir o curso superior.
Anteriormente, os opositores e os adversários políticos do coronel Antonio Pessoa criticaram-no pela mesma razão, ser um advogado provisionado,
tachando-o de “rábula”.
FIGURA 1 – Desenho–projeto da nova Catedral de
Ilhéus, por Salomão da Silveira, de 4
de janeiro de 1932

Apesar da oposição da
prefeitura e da doação de um
terreno na Cidade Nova para
a construção da catedral, os
defensores do projeto de Silveira conseguiram, mediante
um abaixo-assinado, manter
o lugar de origem destinado
à construção. O diretor de
obras Humberto Sampaio,
também empenhado em manter o projeto original, recuou
o seu traçado e conseguiu um
parecer favorável ao local.
Já em relação ao terreno cedido à diocese pela prefeitura, na Cidade Nova, o
mesmo não foi aceito, e uma
das razões apresentadas foi
o fato de o local ser distante
do centro da cidade, pouco
urbanizado e inexpressivo
para as ações políticas e sociais. Conforme Vasconcelos
(2003, p. 110),

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus, 2012.
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Toda cidade, desde suas origens, tem um ‘centro’, que
não corresponde, necessariamente, ao centro geométrico,
mas que se diferencia funcionalmente das demais partes,
sobretudo como espaço público, ou como local de atividades
não residenciais. Entre suas características, o centro se
destaca como o lugar de melhor acessibilidade em relação ao
conjunto da cidade, como o local mais protegido, do ponto
de vista defensivo, ou ainda, como lugar de concentração de
poder, seja político, seja religioso, refletindo, neste sentido,
um simbolismo através das características construtivas dos
seus prédios principais (grifo do autor).

O próprio bispo, d. Eduardo, justificou a recusa do terreno doado
pela prefeitura, argumentando que se a catedral não fosse construída no
espaço proposto ficaria longe do seu rebanho, já que toda a movimentação
social da cidade ocorria no largo da antiga Igreja de São Sebastião.
Essa questão da localização da catedral suscitou sérios embates
políticos entre Mário Pessoa e Eusínio Lavigne, que representavam as
forças políticas rivais da região. Em alguns dos seus escritos, Lavigne
também aborda a questão do patrimônio cultural de Ilhéus, defendendo a preservação dos aspectos históricos urbanos, incluídas aí as velhas
igrejas. A própria Matriz de São Jorge esteve ameaçada de ser demolida
para a abertura de uma avenida durante o governo de Mário Pessoa. Isso
não aconteceu e ela é o único exemplar da arquitetura colonial preservado em quase todas as suas características, e sobrevive, guardando, em
seu interior, um rico acervo de imagens sacras de valor incomensurável
para a história e a cultura locais.
A construção da catedral, que demorou mais de três décadas para
ser concluída, se enquadra no jogo simbólico existente entre a memória
e o esquecimento, no qual estão presentes forças sociais e políticas divergentes que, em nome do progresso material e da modernização urbana, de
um lado, e de suas consequências negativas, de outro, travam um embate
acirrado sobre o padrão estético e urbanístico da cidade sede do bispado,
em uma íntima relação com o contexto econômico daquela fase histórica.
Sendo uma mistura de vários estilos arquitetônicos, a Catedral de
São Sebastião, ou de dom Eduardo, como também é conhecida, para muitos evidencia uma verdadeira obra de arte, enquanto para outros mostra
a ausência de um mínimo de bom gosto. Essa divergência de opiniões
encontra-se até os dias atuais na cidade. Entretanto, o que realmente nos
importa é o que pode ser lido sobre as gerações passadas a partir da aná-
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lise dessa obra arquitetônica. Mediante o estudo das obras arquitetônicas,
podemos reconstruir os sistemas figurativos característicos de uma época
e de um meio determinado, graças ao qual nos seria possível completar ou
retificar a nossa interpretação do período da história.
Nessa perspectiva, encontraremos, nas entrelinhas das correspondências analisadas, uma disputa entre as elites políticas que aproveitaram a
viabilidade ou não do projeto da catedral para trazer à tona antigas tensões.
De um lado, temos o grupo “pessoísta”, então na oposição, que apoiava
o projeto de Silveira, seguindo as determinações do bispo diocesano. Enquanto, do outro lado, estão os partidário de Eusínio Lavigne, que assumiu
o cargo de prefeito criado após a revolução de 1930 e com suas grandes
obras de saneamento modificou bruscamente o aspecto urbano de Ilhéus.
Apesar de considerar-se um “progressista”, Lavigne se posiciona
contrário ao projeto de Silveira e justifica-se alegando que, uma vez conhecido o projeto arquitetônico, o problema da localização
[...] veio reunir-se a crítica do projeto e esta se fez com tanta
insistência por parte de pessoas entendidas no assunto, que
achei de bom aviso consultar a respeito uma autoridade a
quem se não pudesse atribuir suspeição (API, Diário da
Tarde, 1931, p. 2).

A prefeitura, após consultar os pareceres de vários técnicos sobre
a planta da catedral, retardou por oito meses a aprovação da mesma. Seu
principal argumento baseou-se no parecer do professor Arquimedes Memoria, do Rio de Janeiro. O parecer de Memoria mostrou que a planta apresentava vários defeitos, ao tempo que apresentou um anteprojeto.
Em resposta, Salomão da Silveira escreveu uma carta ao referido arquiteto
questionando o novo esboço de planta enviado à prefeitura de Ilhéus.
Para Silveira, o anteprojeto não poderia ser de autoria de Arquimedes Memoria, pois no mesmo havia ausência de técnica profissional, sem
sinal de estética, por faltar harmonia de proporções:
[...] nota-se que só uma preocupação dominou a quem fez
empolgar aos leigos por efeito de conjunto no desenho,
sem atinar, nem procurar saber do executado (ACDI, carta
de Salomão da Silveira ao professor Arquimedes Memoria,
1931).

Para o prefeito, a carta de Silveira colocava em dúvida a sua honestidade
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enquanto administrador e, aproveitando a oportunidade, publica outra carta,
onde faz referência à administração anterior nas mãos do grupo “pessoísta”.
Eusínio Lavigne argumenta sobre o interesse da prefeitura na construção da
catedral, se colocando como defensor do patrimônio histórico ilheense, membro que era de uma das mais antigas famílias:
FIGURA 2 – Projeto da Catedral de Ilhéus, de autoria
do Prof. Dr. Arquimedes Memoria, encomendado pelo prefeito Eusínio Lavigne

Não houve, pelo menos nesses
últimos tempos, prefeito de Ilhéus de
mais coragem, sereno, sem violências,
de mais desprendimento e de mais
resistência na defesa do patrimônio
coletivo, dos direitos da cidade e
do município do que eu nesses
catorzes meses de governo em que
tenho trabalhado de verdade, sem
alarde, sem exibicionismo. Nunca
atendi conveniências de amigos, de
grupos ou seitas contra o espírito da
civilização, a que todo governante
deve se integrar, se quer mesmo ser
um governante perante as leis de
Deus ou as leis naturais e humanas...,
mas a fé do meu trabalho, de cuja
honestidade só poderão duvidar os
maldizentes, os invejosos, os míopes,
os incontentáveis, toda essa turba
de pobres de espírito e coração, que
constituem o tormento e o pesadelo
dos governos, na obra do saneamento
moral e físico da cidade (API, Diário
da Tarde,1931, p. 2).
Fonte: José Nazal, 2012.

O prefeito esclarece que também estava preocupado com o custo da
obra, já que esta seria financiada pela população e que ele, representante
da mesma, tinha o dever de zelar pelo bem-estar do povo e, portanto, seria
de bom alvitre acatar a opinião de um dos maiores especialistas sobre o
assunto no Brasil. De posse do anteprojeto traçado por Memoria, o prefeito o apresenta ao representante do bispo d. Eduardo Herberhold, o padre
Celso Monteiro, mostrando-lhe os verdadeiros motivos do adiamento da
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obra, pois o projeto de Silveira não correspondia a uma arte apurada de
estilo que pudesse despertar no povo de Ilhéus orgulho em possuir uma
bela a imponente catedral.
Lavigne sugeriu ao padre uma abertura de concorrência pública,
onde vários projetos seriam apresentados e julgados por uma comissão
técnica. Para o prefeito, a cidade e a fé católica só teriam a lucrar, pois
[...] uns auxiliariam a construção por sentimento religioso,
outros por amor à arte e ainda outros por bairrismo ou
ufania de possuir sua terra uma beleza de arquitetura (API,
Diário da Tarde,1931, p. 1).

Reafirmando sua defesa da religião católica e da arte, o prefeito, mediante uma série de artigos publicados na imprensa local, trava uma verdadeira batalha contra o projeto de Salomão da Silveira, que também se utiliza dos jornais para atestar sua indignação perante a atitude da prefeitura
municipal e procura se defender das acusações. Como vimos anteriormente, Silveira coloca em dúvida a procedência do anteprojeto apresentado
pela prefeitura como de autoria do professor Memoria. Para Silveira, sendo Memoria um conceituado arquiteto, além da questão ética, ele jamais
qualificaria o trabalho de um colega como “abaixo da crítica” e imerecedor
de uma avaliação mais detalhada.
Nunca pude me adaptar a idéia de que V. Sa. tivesse emitido
tais opiniões. Elas repugnaram, por todos os princípios, a
quem quer ponha acima do crítico vulgar. E tive a minha
crença justificada, tive a convicção de que tais conceitos tolos
e pretensiosos não provinham de V. Sa. Vendo por último
um desenho de anteprojeto para a construção da mesma
catedral, que se diz de sua autoria, no qual se vê a ressaltar
aos olhos, absoluta ausência de técnica profissional (ACDI,
carta de Salomão da Silveira ao professor Arquimedes
Memoria, 1931).

A atitude de Silveira repercutiu de tal forma que o prefeito publica
na imprensa uma cópia do ofício enviado ao Secretário do Interior do Estado da Bahia, procurando dessa maneira comprovar a autoria do anteprojeto de professor Memoria. Em carta do seu auxiliar de escritório, Vitório
Fernandes, o professor Memoria enviou somente o esboço da fachada
do catedral, pois segundo o renomado arquiteto a mistura de vários elementos e expressões arquitetônicas utilizadas por Silveira, dificultou uma
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avaliação mais precisa do mesmo.
Em sua defesa, Silveira desqualifica o projeto de Memória afirmando ser esse uma cópia do apresentado para a construção da Basílica de
Montmartre, em Paris, e que o seu estilo arquitetônico desandava em um
futurismo desataviado e ridículo, assim como erros grosseiros de projeção
de linha e sombras, erros de posição de colunas no átrio, de desconexão
entre a planta baixa e a elevação e, finalmente, contra as determinações
“litúrgicas” (ACDI, Diário da Tarde, 1932).
Apesar do empenho do prefeito em alterar o projeto da catedral, o
que permanece é a planta feita por Salomão da Silveira. Em 1932, Aloísio
Henrique de Barros Porto, Secretário do Interior da Bahia, aprova o projeto de Silveira e concede autorização para sua imediata construção no local
original, tendo em vista a disposição da Lei de Organização Municipal.
A obra somente foi inaugurada na década de 1960, e muitos dos seus
idealizadores morreram sem vê-la concluída. Para o povo ilheense e para
todos os que têm a oportunidade de contemplar a Catedral de Ilhéus, fica
evidente a riqueza que em tempos idos a região viveu. Toda a discussão
gerada em torno do seu projeto nos dá ao menos a certeza de que os envolvidos estavam imbuídos no modelo de modernização que permeia a
história da cidade neste período e tem seu auge na construção da catedral,
marco simbólico da pujança econômica de São Jorge dos Ilhéus.
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7
A fé que preserva a História: memória e
identidade na salvaguarda da Igreja do
Sagrado Coração de Jesus, Itajuípe-BA
Thaís dos Santos Vinhas

1 Introdução
O processo de colonização portuguesa no Brasil representou, para
além do domínio territorial e econômico, a configuração de um novo espaço religioso, tendo como fundamento a matriz católica europeia. As ações
de oficialização da chegada da frota cabralina no ano de 1500 revelam as
intencionalidades de expansão religiosa da Coroa de Portugal. A celebração de uma missa em seus primeiros dias em solo brasileiro deixa entrever
essa intencionalidade, perceptível nos relatos posteriores enviados ao rei
português pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, quando sinaliza, a partir da
sua visão interpretativa, um possível anseio, das “almas” aqui encontradas
de conhecer os princípios cristãos propagados pelo catolicismo. Sob essa
perspectiva, evidenciava-se como fundamental a presença católica no território que visavam colonizar.
Simbolicamente, esse fato marca o início da história da Igreja Católica no Brasil. No período colonial, a consolidação dessa inserção relaciona-se diretamente com o processo de constituição de territórios diocesanos
nas áreas de povoamento estabelecidas pelo governo português através
da ação integrada entre a Igreja e o Estado, estruturada no formato do
Padroado Régio1, como forma de garantir a implantação da fé católica nos
espaços colonizados por Portugal. Assim, no ano de 1551 se estabelece a
1

Sistema que conferia ao rei português, no período colonial do Brasil, o poder de intervir nos assuntos
eclesiásticos como a escolha de bispos, cônegos e párocos, além da criação de dioceses e paróquias (ROSENDAHL; CORRÊA; 2006).
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primeira diocese em solo brasileiro, implantada em Salvador, então capital
da Colônia, inaugurando um processo lento e gradual de configuração da
territorialidade religiosa da Igreja Católica brasileira.
No desenvolvimento histórico do território, a medida que se adensava o povoamento, tornava-se imperativo a difusão do catolicismo, considerado desde o período colonial como religião oficial.
Entretanto, ao longo dos cinco séculos da presença católica no Brasil, esse movimento se construiu de forma heterogênea, sendo marcado
pela dinâmica do tempo e do espaço que refreou ou intensificou, conforme a conjuntura política e econômica de cada período, a expansão do
espaço católico através da implantação de unidades diocesanas que agregavam inúmeras paróquias em sua área de inserção. Dados estatísticos da
Igreja sinalizam que, no período compreendido entre a Colônia e o Império, foram criadas doze dioceses no país. Esses dados crescem de forma
significativa nas primeiras quatro décadas do Brasil republicano, quando
há uma aceleração na criação de dioceses, totalizando sessenta e oito novas
unidades (CENTRO DE ESTATÍSTICA RELIGIOSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL, [200-]). Nessa caminhada histórica, no ano de 1913 foi
criada a diocese de Ilhéus, como resultado do desmembramento da arquidiocese de Salvador, até então responsável pela gestão religiosa no Estado.
A deliberação para a instituição de um território diocesano no sul da Bahia
se justifica pela nova dinâmica econômica vivenciada pelo desenvolvimento da lavoura cacaueira na região, que teve início no final do século XIX e
alcançou seu auge nas primeiras décadas do século XX. Assim, o cultivo
do cacau impulsionou economicamente o território sul baiano, desenhando uma nova geografia espacial e constituindo uma realidade sociocultural
religiosa fortemente influenciada pelo catolicismo.
No limiar do século XXI, a presença católica no território é perceptível através das inúmeras igrejas e capelas presentes nos municípios, nos povoados, nas antigas fazendas de cacau, nas festividades tradicionais baseadas
nas celebrações dos santos católicos, dentre outras tantas marcas tangíveis
e intangíveis que hoje caracterizam e identificam as diferentes comunidades
católicas existentes no sul da Bahia.
Essa realidade regional é o retrato de um contexto nacional construído ao longo da trajetória histórica da Igreja Católica em solo brasileiro.
O resultado desse processo se revela no patrimônio cultural católico que
atualmente constitui uma referência identitária para parte significativa da
população brasileira que assumiu o catolicismo como prática religiosa de
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vida, e que reconhece, em seus símbolos materiais e imateriais, parte essencial de sua história e identidade.
Na busca por entender aspectos relacionados à preservação do patrimônio cultural católico no Brasil a partir da mobilização de comunidades
que reconhecem, nesses bens, elementos significativos de sua história, memória e identidade, o presente estudo tem como objetivo analisar as ações
empreendidas pela comunidade católica itajuipense, localizada no sul da
Bahia, para a restauração e salvaguarda da Igreja Matriz Sagrado Coração
de Jesus. O direcionamento teórico que fundamentará a pesquisa centra-se
na concepção de que a eficácia das ações para preservação do patrimônio
perpassa, essencialmente, pelo vínculo afetivo estabelecido entre a comunidade e seu legado histórico-cultural.

2 Patrimônio cultural, memória e identidade: a necessária
relação entre comunidade local e preservação patrimonial
O processo histórico de constituição das sociedades se deu a partir
da vivência e interação do homem com seus semelhantes e com o meio
natural. Nesse processo, os indivíduos elaboraram um complexo sistema
de signos e significados para direcionar as suas ações. Ao se fixar em um
espaço e organizar a vida social, criaram um conjunto de elementos simbólicos que conduziram e deram sentido à existência humana. Esse conjunto
de elementos desenvolvidos na vida social ao longo do tempo caracteriza-se como a cultura dos diferentes grupos sociais (CUCHE, 2002).
Construída a partir de um processo acumulativo das vivências compartilhadas na vida em sociedade, a cultura revela as diversas formas de apreensão da realidade em diferentes tempos e espaços. Margeia o campo do
concreto e do abstrato, revelando crenças, sentimentos, percepções de mundo que, muitas vezes, se materializam nos vestígios que são deixados por
esses grupos em sua trajetória histórica. Nesse amplo universo de aspectos
que constituem o legado de um povo, encontram-se os monumentos que
compõem o patrimônio arquitetônico cultural de determinada sociedade.
Etimologicamente a palavra patrimônio remete à antiguidade, tendo em sua raiz o termo latino pater, relativo a pai, pátria. Kersten (2000)
afirma que a construção do conceito de patrimônio estruturou-se na
junção dos termos grego kleronomia (posse) e mnéïmon (memória que advém do objeto), do latim monumentum (obra do passado ou edificação
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comemorativa) e do alemão denkmal (Denk – o ato de pensar sobre/ Mal
– marca) e kuturget (herança de uma civilização). Esse processo resultou
na acepção clássica da palavra, definida como sendo a herança que se
recebe do passado e que serve como referência para uma sociedade,
acrescentando em sua nomenclatura o adjetivo histórico.
Entre o final do século XVIII e início do XIX, a valorização do patrimônio histórico e a preocupação com a sua preservação ganharam força
após a Revolução Francesa e a Industrial, consideradas como momentos
de destruição do legado cultural que possuía representatividade para as
sociedades em que se circunscreviam. Na iminência da perda, as atenções
voltam-se para o patrimônio e sua preservação, com abertura de um campo de estudo com ênfase nessa problemática.
No ocaso dos oitocentos e início do século XX há um processo de
ressignificação do conceito de patrimônio histórico impulsionado pelos
estudos desenvolvidos acerca da noção de cultura, que passa a representar
tudo aquilo que era produzido a partir de uma vivência compartilhada na
vida em sociedade. Assim, a compreensão acerca do patrimônio ganha
novas dimensões, passando a referir-se às construções representativas de
uma coletividade com significados definidos na vida social, sendo, portanto, referência da história, memória e identidade de diferentes grupos.
Nesse sentido, ao adjetivo histórico acrescentou-se o termo cultural, ampliando assim a noção de patrimônio como produção inerente a todo
grupo social em sua caminhada ao longo do tempo (LARAIA, 1997).
Esse processo possibilitou o reconhecimento do valor do patrimônio cultural enquanto referência individual e coletiva, tornando sua preservação um fator relevante para as sociedades.
Esse período marcou um momento de intensivo movimento de preservação patrimonial, empreendido por organismos institucionais com o
objetivo de estruturar meios de salvaguardar a herança histórica e cultural
das sociedades. Nesse contexto, foram criadas organizações voltadas para
a preservação patrimonial, tanto em nível internacional como nacional,
que deliberaram mecanismos oficiais de salvaguarda patrimonial alicerçados em cartas, convenções e diretrizes que nortearam a política patrimonial em âmbito mundial a partir do século XX.
Entretanto, apesar da elaboração desses instrumentos para a preservação do patrimônio cultural, ao longo do tempo esse direcionamento não
se mostrou eficaz. Diversos estudos (FONSECA, 2005; GONÇALVES,
1996; ABREU; CHAGAS, 2003) revelaram que a principal questão em
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relação à não valorização do patrimônio cultural e seu consequente desaparecimento ocorriam, em sua grande parte, em espaços em que não
havia uma relação efetiva entre o patrimônio cultural e o grupo social onde
ele estava inserido, por não reconhecer esses bens enquanto referência de
cultura, memória e identidade.
Sob essa perspectiva, novo encaminhamento foi dado às diretrizes
de preservação patrimonial, colocando a necessária e fundamental relação
entre comunidade local e patrimônio como principal mecanismo de efetivação das políticas de salvaguarda dos bens patrimoniais.
Assim, a questão concernente à preservação do patrimônio cultural
na contemporaneidade perpassa, em primeira instância, pela inserção na
comunidade local a partir do reconhecimento do patrimônio enquanto
referência de memória e identidade.
Essa premissa é considerada não apenas para garantir os aspectos cultural e social da preservação, mas também seu aspecto físico, uma vez que, tendo
a capacidade de referenciar um grupo de indivíduos, sua sobrevivência no
tempo e no espaço passa a ser uma necessidade reivindicada por esse grupo.
Dessa forma, as ações voltadas à salvaguarda patrimonial, percebendo a relevância do estabelecimento dessa relação, passaram a considerar
o envolvimento da comunidade como fundamento para as políticas de
preservação do legado de distintas sociedades.
A Carta Internacional para a Conservação das Cidades Históricas, de
1986, ressaltou a importância da adesão dos habitantes locais às políticas
e ações preservacionistas:
A participação e o comprometimento dos habitantes da
cidade são indispensáveis ao êxito da salvaguarda e devem ser
estimulados. Não se deve, jamais, esquecer que a salvaguarda
das cidades e bairros históricos diz respeito primeiramente
a seus habitantes (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, [200-], p. 1).

Esse pressuposto teve como embasamento a percepção de que o envolvimento da comunidade em ações preservacionistas se viabiliza através
do conhecimento acerca da história, reconhecendo, no presente, as evidências do seu passado histórico, muitas vezes representado pelo patrimônio cultural, uma vez que é na busca pela identificação com o grupo social
no qual se encontram inseridos que os indivíduos recorrem à memória na
tentativa de dar sentido à sua história e às suas origens. Jacques Le Goff
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(1996, p. 476) afirma que:
A memória é um elemento essencial do que costuma chamar
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das
atividades fundamentais dos indivíduos e da sociedade de
hoje, na febre e na angústia (grifo nosso).

A percepção do patrimônio enquanto elemento de vinculação entre
indivíduo e grupo social a partir das suas construções culturais realizadas
ao longo do tempo serviu de estímulo para a memória, que encontrou
no patrimônio um espaço de se revelar e constituir a identidade cultural
dos grupos sociais, agregando, à ideia de patrimônio, o sentido de valor,
atuando como símbolo que reforça o sentimento coletivo de identidade.
Nessa perspectiva, sua preservação configura-se na expressão de reconhecimento de um passado comum compartilhado pelos membros do grupo.
Assim, a relação entre memória e identidade evocada pelo patrimônio cultural está pautada nos sentimentos de pertencimento, fazendo com
que os atores sociais que ocupam o mesmo espaço no qual se encontram
esses bens reivindiquem, através de ações concretas, a preservação desse
patrimônio como documento de história, portanto, merecedor de ser salvaguardado para ser transmitido às gerações futuras (MENEZES, 1999).
Essa dinâmica de integração entre comunidade local e sua memória
e história a partir do patrimônio cultural pode ser evidenciada através do
processo de restauração e salvaguarda da Igreja do Sagrado Coração de
Jesus, localizada no município de Itajuípe, região sul da Bahia, através da
mobilização social para a preservação desse patrimônio.

3 A Igreja do Sagrado Coração de Jesus: patrimônio vivo
da história e da memória de Itajuípe
Historicamente, o município de Itajuípe tem sua origem no final do
século XIX, em um período em que começaram a surgir notícias de que o
desenvolvimento de uma nova agricultura iria reiniciar o desbravamento
e povoamento das terras localizadas ao leste da antiga Capitania de São
Jorge dos Ilhéus: era o nascimento da “civilização do cacau” 2.
Situada em um espaço geográfico com grande capacidade para o
2

O itajuípense Adonias Filho foi quem denominou de “civilização do cacau” a região do sul da Bahia, onde
se desenvolveu a lavoura cacaueira entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX (N.A.).
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desenvolvimento da lavoura cacaueira por possuir solo e clima favoráveis
ao plantio do fruto, Itajuípe assume um papel relevante na economia da
região sul baiana nas primeiras décadas do século XX, e foi a partir do
cacau que a localidade se projetou como importante centro econômico regional. Vale ressaltar que, nessa época, o então povoado de Pirangi, como
era denominado, pertencia ao município de Ilhéus.
No auge da produção cacaueira, por volta da década de 1920, o progresso econômico regional sinalizava um campo propício à ampliação da
área de inserção da Igreja Católica, e Itajuípe apresentava-se como um
desses espaços promissores à expansão do catolicismo na região. Assim,
no início do ano de 1925, doze anos após a criação da diocese de Ilhéus, o
prelado diocesano ilheense designou o frei Bento de Souza para que desse
início a uma missão de evangelização católica no povoado:
Possuía Pirangi grandes estabelecimentos comerciais de
compra e venda de cacau, casas de modas, armazéns de
molhados e de ferragens. Mais de cem casas de negócio.
Firmas importantes, de capital vultoso e sólida reputação.
Importava diretamente das praças nacionais e até
estrangeiras. [...] De contínuo realizavam-se no arraial belas e
concorridas festividades cívico-sociais, iniciando-se em 1925
a construção de um templo dedicado ao Sagrado Coração de
Jesus (CAMPOS, 2006, p. 630).

O Livro do Tombo da Igreja Matriz possui um acervo documental
baseado na memória de frei Bento, que anotou os primeiros registros sobre o desenvolvimento evangelizador do catolicismo na localidade, como
também os primeiros tempos de constituição e consolidação da fé católica
no território. Nessas narrativas mnemônicas, o processo de construção da
igreja, enquanto espaço físico, emerge dos escritos do frei, evidenciando
aspectos históricos da implantação da Igreja Católica no local.
Com o objetivo de cumprir a missão para a qual fora designado, frei
Bento marca simbolicamente o início da evangelização em Pirangi realizando uma missa na casa de um médico da localidade, o que deixa entrever
que não existia, até o ano de 1925, nenhum espaço instituído oficialmente
para a profissão da fé católica no território (BARBOSA, 1993).
Nesse sentido, intrínseca à ação evangelizadora estava o ensejo diocesano de demarcar a presença católica no local através da construção de
um templo que congregasse os adeptos do lugar, intenção comprovada
pelo fato de que apenas dez dias após a realização da missa celebrada por
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frei Bento, foi lançada a primeira pedra para a construção de um templo
da Igreja Católica no povoado:
A Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus é um patrimônio
histórico-cultural do município. Em 3 de abril de 1925, na
primeira sexta-feira do mês, foi lançada a pedra fundamental
dessa igreja (BELLO, 2012, inédito).

Esse ato deu início à instauração não apenas de um espaço físico,
mas, antes, e acima de tudo, de um espaço carregado de simbolismo para
os sujeitos diretamente envolvidos em sua construção, espaço que marca a
constituição histórica, cultural e religiosa da localidade, fazendo desse momento inicial a pedra angular para a configuração de memórias individuais
e coletivas do sujeito itajuipense que, depois de algum tempo, começa a
reconhecer a Igreja Católica do munícipio como patrimônio vivo de sua
história, porque essa relação não se estabeleceu no período inicial em que
foram sinalizadas as intenções diocesanas de construção do templo.
Essa afirmação se fundamenta nos relatos de frei Bento, que evidenciam
que os primeiros tempos foram marcados por dificuldades e problemas enfrentados para erigir a primeira Igreja Católica no município. A grande questão
concernente a essa problemática esteve centrada no fator econômico, uma vez
que as despesas da construção seriam pagas com donativos dos fiéis.
Sem ter um espaço estabelecido em que pudesse conscientizar a população para a necessidade de contribuir financeiramente com a obra e realizar
a coleta de donativos, a alternativa era “esmolar” nas ruas da localidade,
prática utilizada pela igreja, no período, para angariar fundos para suas obras.
Nesse empreendimento, frei Bento e os moradores locais que participaram
dessa etapa inicial foram hostilizados por parte da comunidade itajuípense,
que não se mostrou sensível, em princípio, ao projeto do frei:
Difícil será de crer se se disser que, durante um ano inteiro,
com pouquíssimas exceções, não houve em Pirangi quem
espontaneamente desse nem sequer 10$000 para as obras da
igreja. Quase todo dinheiro foi esmolado com sacrifício fora
do Distrito, na sua maior parte proveniente de espórtulas de
batizados, casamentos, etc. (JOSÉ NETO, 2006, p. 14).

Os empecilhos enfrentados não desanimaram o frei nos propósitos
de construção do templo, e mesmo com a falta de motivação de parte dos
moradores, frei Bento continuava a utilizar os espaços, nas missas que
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rezava, para conscientizar a população sobre o necessário envolvimento
financeiro nas obras da Igreja Matriz, uma vez que sem recursos oficiais
para levar o projeto adiante, restava conclamar a população do povoado
através da conscientização religiosa.
Esse processo de conscientização passa a acontecer quando um vínculo afetivo entre a população e a Igreja começa a se estabelecer. Os frequentes ritos realizados pelo frei serviram de base à constituição de uma
identidade católica na localidade. Congregados em torno de uma concepção religiosa comum, e reavivando constantemente os laços com os princípios católicos através das missas, os sujeitos que aderiram ao catolicismo
no povoado começaram a perceber a importância da construção de um
templo no local, o que futuramente vai fundamentar o reconhecimento
dessa igreja como patrimônio histórico-cultural do município:
Para que exista um patrimônio reconhecível, é preciso que
ele possa ser gerado, que uma sociedade se veja no espelho
de si mesma, que considere seus locais, seus objetos, seus
monumentos, reflexos inteligíveis de sua história, de sua
cultura (JEUDY, 1999, p. 19).

O envolvimento cada vez maior de moradores locais com as atividades religiosas, a criação de seções como os Apostolados dos Homens e
das Senhoras, presididos por representantes da comunidade, dentre outras
ações, acabaram por atrair adeptos para a causa da construção da Igreja e
os resultados desse estreitamento das relações entre os sujeitos e a religião
geraram um impacto positivo no levantamento de fundos para as obras:
– O povo dessa cidade construiu essa igreja pedra por pedra,
desde os mais poderosos ou financeiramente mais abastados,
até os mais humildes, de famílias menos conhecidas
(SANTOS, 2012, inédito).

Além da doação de um terreno, feita por um agricultor local para
a construção do templo, os membros da comunidade engajados na causa passaram a solicitar o auxílio financeiro da sociedade itajuipense, que
começa a se envolver diretamente com as obras. Além de recursos financeiros, moradores se dispuseram a trabalhar no levantamento do templo,
oferecendo sua força de trabalho para a construção:
– A minha mãe carregou pedra para fazer essa igreja,
minha mãe chegou aqui em 1927, já trabalhava a respeito
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da construção da igreja, já tinha os trabalhos, já estava
começada a igreja, estava em construção naquele momento
(VALE, 2012, inédito).

Gradativamente, as etapas de construção do templo vão sendo concluídas. Situado em uma parte elevada e central da localidade, a igreja se
projeta como um prédio de beleza singular, compondo a paisagem do
distrito de Pirangi. Acredita-se que, por volta de 1929, a igreja já estava
erigida em sua estrutura central, o que equivale, na arquitetura atual, à parte da nave que vai até o início do altar-mor, visto que a cúpula, a torre e o
altar que hoje fazem parte da estrutura foram construídos posteriormente.
Em todas as etapas da obra, a comunidade esteve envolvida ativamente:
– Construção de igreja é coisa demorada, vive exclusivamente
da doação de católicos e a comunidade itajuipense é uma
comunidade pequena, o mesmo que contribui hoje é o
mesmo que contribui amanhã e depois. [...] Aí foram várias
campanhas, campanha para a construção do altar, campanha
para aquisição de sino, relógio da torre, tudo era na base da
campanha, porque senão não conseguia fazer (BARBOSA,
2012, inédito).

Uma década após o início de sua construção, a igreja destaca-se
como um dos principais prédios do local:
Os prédios importantes do arraial são o da maçonaria e a
formosa igreja matriz, construída a esforços dos beneméritos
frades de São Francisco, que ali têm uma residência
(CAMPOS, 2006, p. 790).

A presença de frades franciscanos no município foi de grande relevância para as obras da paróquia, uma vez que aqueles que vieram
para o povoado eram de nacionalidade alemã, e percebendo o esforço
da comunidade para a construção do templo decidiram solicitar, de uma
instituição da Alemanha, auxílio financeiro para as obras, e durante toda
a fase inicial dos trabalhos a comunidade contou com o apoio econômico dessa instituição.
Considerada como parte constitutiva da história e memória de Itajuípe, cerca de oito décadas após a sua construção a Igreja do Sagrado
Coração foi tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural da
cidade através da Lei Municipal n.° 646, de 27 de dezembro de 2000.
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Entretanto, a oficialização do prédio como patrimônio cultural não
garantiu recursos que viabilizassem ações efetivas de preservação da igreja,
que já mostrava sinais avançados de degradação:
A participação das pessoas envolvidas nos processos de
reconhecimento patrimonial é de importância fundamental,
uma vez que o valor cultural das referências é dado não
somente pelos técnicos especializados, utilizando critérios
próprios de seus respectivos ofícios, mas principalmente
pelo valor de testemunho histórico e de concentração de
significados atribuídos pelo grupo social ao bem tombado
(CANANI, 2005, p. 16).

Nessa perspectiva, diante de um processo gradual de deteriorização
do prédio, no ano de 2007 a comunidade local se mobilizou para empreender um movimento de restauração do templo, numa luta para manter vivo
um patrimônio que faz parte da história do município e que é significativo para a memória e identidade dos seus moradores, compreendendo, de
fato, uma efetiva ação preservacionista baseada no sentimento de pertencimento entre o grupo social e seu patrimônio cultural.
FIGURA 1 – A Igreja antes da reforma

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Itajuípe.
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FIGURA 2 – A Igreja em processo de reforma

Fonte: Foto Thaís Vinhas.

4 Sentimentos de identidade e pertencimento: restauração
e preservação da Igreja do Sagrado Coração de Jesus
A constituição de um elo de ligação entre comunidade e legado histórico-cultural acontece a partir do “(re)conhecimento” desse patrimônio
pelos membros dessa comunidade, ou seja, conhecendo esse legado ao
mesmo tempo que o reconhece como elemento constitutivo da sua história, portanto referência de memória e identidade (MENESES, 2000). Esse
processo só se torna efetivo quando o patrimônio tem a capacidade de
oferecer um sentido identitário à comunidade local:
Se essa comunidade pára por qualquer motivo de estabelecer
os laços históricos necessários e passa a não se identificar com
os seus lugares de memória, os significados são perdidos e o
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seu patrimônio deixa de cumprir uma função social essencial
que é a manutenção da identidade do local (MARTINS et al.,
[200-], p. 8).

Assim, a manutenção da funcionalidade social do patrimônio cultural, tanto em seu uso original como na ressignificação dessa função, torna-se pressuposto fundamental para a sua salvaguarda, possibilitando que os
vestígios do passado sejam apropriados pela comunidade como marcas
que revelam a sua trajetória histórica, constituindo a memória coletiva do
lugar. E foi sob essa ótica de ligação entre comunidade e história local
como recurso efetivo de preservação patrimonial que foram empreendidas, pelos moradores locais, ações de salvaguarda da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus.
Na busca por entender os fatores intrínsecos da relação memória,
história e identidade presentes no processo de restauração do templo, essa
pesquisa buscou apreender a visão de distintos sujeitos pertencentes à comunidade itajuipense e de alguma forma envolvidos com as ações preservacionistas.
O recurso metodológico para o levantamento da percepção de moradores locais sobre o processo de restauração da igreja e a relação afetiva
desses sujeitos com a Matriz do Sagrado Coração de Jesus foi o questionário subjetivo, composto de cinco questões abertas, além de entrevista oral
com moradores que têm um trabalho desenvolvido no âmbito da comunidade católica ao longo do tempo.
Patrimônio vivo e presente na vida da comunidade, a restauração
passou a ser uma necessidade iminente diante dos problemas estruturais
que vinham sendo identificados no prédio. Os primeiros passos da restauração foram dados no ano de 2005 com o padre Laudelino Neto, responsável pela paróquia, na época. No decorrer da pesquisa, vários depoentes
enfatizaram os alertas que padre Laudelino fazia à comunidade sobre a
degradação do prédio, iniciando, assim, um processo de conscientização
sobre sua necessária restauração. A ação mais contundente empreendida
pelo padre foi uma campanha em que conclamava a comunidade com o
seguinte questionamento: – Você quer restaurar sua Igreja ou deixar que
ela se torne uma ruína? (SANTANA, 2012, inédito). Essa se tornou uma
ação emblemática para despertar na comunidade o desejo de restauração,
que começa a se concretizar dois anos mais tarde:
– Havia a indiscutível necessidade de trabalhos de restauração,
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considerando-se ser a Matriz Sagrado Coração de Jesus
a edificação mais bonita e mais importante da cidade. [...].
Localizada em local privilegiado nossa Matriz é mesmo um
monumento histórico desta cidade (SOUZA, 2012, inédito).

Por reconhecer a importância desse patrimônio e o significado que
ainda representa para a localidade, atuando como um sistema vivo de representação simbólica, o novo padre que assumiu a paróquia, Antonio
Carlos, conhecido como padre Tota, organizou, no ano de 2007, juntamente com membros da comunidade local, uma campanha para a restauração do templo, que encontrava-se em estado avançado de degradação:
Já no dia da minha posse caiu um pedaço de reboco quase
que na minha cabeça. Depois caiu um pedaço de alguma
parte da torre sobre o forro, as senhoras estavam rezando
dentro, foi um alarido danado. Então com permissão do
bispo eu consegui interditar a Igreja, fomos celebrar no salão
e começamos a obra de reforma (PADRE TOTA, 2012,
inédito).

As atividades começaram com uma solicitação ao bispo da Diocese
de Ilhéus para a interdição do prédio, já que a reforma implicaria a realização de trabalhos desde a fundação até o teto da igreja. Depois de autorizada a interdição, padre Tota indagou, em uma missa, se a comunidade
queria a reforma ou a restauração, enfatizando que o restauro possibilitaria
a manutenção e recuperação de aspectos originais do templo. Aprovada a
restauração, em uma missa solene o padre Tota fechou as portas da Igreja
para que as atividades tivessem início. Ele relembra:
No dia que nós fechamos essa igreja na interdição eu vi
essa comunidade chorar um pranto copioso [...] eu vi a
comunidade chorar em peso, eu nunca vi uma coisa dessa
(2012, inédito).
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FIGURA 3 – Torre e cúpula em processo de restauração

Fonte: Foto Thaís Vinhas.

FIGURA 4 – Lateral da igreja em reforma

Fonte: Foto Thaís Vinhas.
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As atividades ritualísticas passaram a acontecer no salão paroquial e os
trabalhos tiveram início no ano de 2008, quando foi possível levantar recursos para a obra. Um trabalho gradual de sensibilização da comunidade sobre
a relevância histórica e social da igreja foi realizado, o que envolveu parte
significativa dos moradores locais no processo de restauração, inclusive com
doação de verbas. Sensibilizada, a comunidade enviou donativos financeiros
para a obra, fator fundamental para que a salvaguarda do patrimônio fosse
empreendida:
– Por a comunidade ter laços afetivos com a Paróquia, ela
está sempre envolvida diretamente com todos os projetos e
realizações que vêm acontecendo desde o ano de 2008, com
o slogan ‘O zelo pela casa do Senhor nos consome’, baseado no
Salmo 69 (BELLO, 2012, inédito, grifo nosso).

Esse envolvimento só foi possível porque a igreja fez e faz parte da
história individual e coletiva de diferentes sujeitos:
– Foi nessa igreja que dei os meus primeiros passos para
o batismo, recebi a confirmação através da crisma, recebi
a minha primeira eucaristia e o sacramento do matrimônio
(CAETANO, 2012, inédito).
FIGURA 5 – Início da reforma interna da igreja

Fonte: Foto Maria Odília Oliveira Santana.
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FIGURA 6 – Aspecto interno da igreja após a restauração

Fonte: Foto Thaís Vinhas.

Assim, o patrimônio histórico-cultural torna-se um indicador empírico da memória. Sua existência auxilia na construção da identidade, do
sentimento de pertencimento a um grupo humano, dentro de uma historicidade delineada no tempo e no espaço. Sua preservação só se torna possível quando os indivíduos da sociedade o reconhecem como parte de sua
história, quando o passado é evocado através desses lugares de memória e
quando a identidade é percebida nessas realizações concretas:
– Eu fui criada pela minha avó naquela rigidez antiga na
criação, então eu não tinha outra diversão na minha vida,
passeio, atividade e distração que não fosse a Igreja. Tudo
na minha vida girava em torno da Igreja (SANTOS, 2012,
inédito).

A presença da Igreja no cotidiano dos moradores, exercendo sua
função social ao longo tempo, fez e faz com que ela seja reconhecida
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como patrimônio local, evocando, inclusive, as marcas simbólicas que foram instituídas ao longo do tempo, como o som das badaladas do sino
ainda presente na memória de alguns cidadãos itajuipenses:
– Se trata de um patrimônio da comunidade, tombado como
prédio histórico e recuperado com a ajuda da comunidade
católica e de outros setores. Hoje o trabalho está sendo
direcionado para a recuperação da torre e seus equipamentos,
principalmente do relógio e seus quatros mostradores que
antes norteavam os moradores indicando as horas através de
suas badaladas (SOUZA, 2012, inédito).

O apelo à memória dos sujeitos da pesquisa deixa entrever a intrínseca relação estabelecida entre a história coletiva de Itajuípe e a Igreja do
Sagrado Coração de Jesus. Através das lembranças de indivíduos que, ao
rememorarem suas vidas cotidianas, nos apresentam um mosaico de acontecimentos que tiveram o templo católico como palco central, podemos
perceber laços afetivos instituídos entre comunidade e religião:
– Sou católica de nascimento, tradição assim vem do tempo
dos meus bisavós. [...] Minha família é muito católica.
Lembro-me que na festa do padroeiro, meu pai era uma
pessoa simples, um administrador rural, mas lembro-me
bem que ele comprava roupa pra gente, pra essa festa do
padroeiro nós usávamos tudo novo, inclusive ele, usava
novo até o chapéu. Festa do Sagrado Coração de Jesus. É
realmente a tradição e a fé (ANDRADE, 2012, inédito).

Memória constituída não apenas pela vivência direta com os acontecimentos que marcaram o processo histórico do lugar, mas significativa
também porque faz parte da tradição oral perpetuada no âmbito familiar:
– Desde pequena fui criada seguindo as leis de Deus e
participando ativamente da Igreja-nós e Igreja-templo,
junto com meus pais e minhas tias, elas que participaram
da construção dessa igreja; lembro que tia Sinhá dizia que
carregou tijolos para esta construção. [...] Lembro dos
mais antigos comentando das festas religiosas, procissões e
missas que aconteciam nesta igreja, a sua importância para a
comunidade, a fé das pessoas, o início com os frades e depois
os padres continuando a missão (SANTOS, 2012, inédito).

Permeando as narrativas mnemônicas de sujeitos itajuipenses ouvidos
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nessa pesquisa, a relevância que a comunidade concede à Igreja Católica do município fica evidenciada pela afetividade presente nos relatos,
carregados de detalhes saudosistas daquilo que foi e ao mesmo tempo
projetando a esperança naquilo que permanecerá da Matriz do Sagrado
Coração de Jesus. Por isso o esforço coletivo para a sua preservação,
para que as gerações futuras tenham acesso a sua história através de um
patrimônio cultural que tem grande representatividade para a memória,
cultura e identidade do município.
No ano de 2010, a igreja foi reaberta e devolvida à comunidade quase totalmente restaurada: os alicerces e o teto foram refeitos, o piso foi
trocado, mantendo o seu design original, apesar de utilizar material diferenciado por não se encontrar mais no mercado o mesmo material usado na
primeira construção. Os trabalhos continuaram e em 2012 novos bancos
foram comprados. Ainda falta a restauração do altar e da torre, ações que
serão desenvolvidas gradualmente.
FIGURA 7 – Reforma do altar central

Fonte: Foto Maria Odília Oliveira Santana.
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FIGURA 8 – Altar central após a restauração

Fonte: Foto Thaís Vinhas.

Vale ressaltar que, durante a pesquisa, foi evidenciado que grande
parte da comunidade itajuipense, católica ou não, se sensibilizou com os
trabalhos de recuperação da Igreja Matriz e participou ativamente de sua
restauração, o que deixa entrever que o valor histórico e cultural do patrimônio transcende um grupo religioso específico.
Assim, podemos afirmar que a Igreja do Sagrado Coração de Jesus é
um patrimônio cultural da cidade de Itajuípe, tornando-se, portanto, elemento fundamental para a memória coletiva do local. Sua existência transmite, ao grupo, um sentimento comum de pertencimento a um espaço e
a uma sociedade específica. Sua preservação só se tornou possível porque
os indivíduos da localidade a reconhecem como parte integrante da sua
história, memória e identidade.
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Algumas considerações finais
A iniciativa da comunidade local só foi possível por ter a Igreja do
Sagrado Coração de Jesus um significado vivo para parte expressiva dos
moradores do município. Os sentimentos que o patrimônio evoca são
transcendentes, ao mesmo tempo em que sua materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas da comunidade.
Conjugando em si o histórico, o cultural e o sagrado, a Igreja permaneceu no exercício de sua função religiosa, mantendo vivos, no grupo,
os ritos e preceitos reconhecíveis e aceitáveis por parte significativa dos
moradores, tornando-se espaço onde a cultura, através das manifestações
religiosas, é frequentemente vivida, e a memória é evocada, fazendo com
que o grupo social reconheça, na igreja, enquanto patrimônio material
(estrutura física) e imaterial (crença), uma referência de identidade, reivindicando e empreendendo ações para sua salvaguarda.
A Igreja do Sagrado Coração de Jesus despertou, antes de tudo, o
sentimento de grupo na comunidade de Itajuípe. Sua restauração e preservação representam uma possibilidade de afirmação desse grupo perante
outras culturas, revelando o que lhe é peculiar através de sua história, seus
resquícios de um passado ainda vivo no presente, e a garantia de sua sobrevivência para as gerações futuras que ocuparão esse mesmo espaço.
A restauração da Igreja só se tornou possível porque a comunidade
a reivindicou e se mobilizou para que ela se concretizasse, reconhecendo,
no seu patrimônio, uma evidência de sua história e sua cultura.
O que caracteriza um patrimônio é a capacidade intrínseca de referenciar, de remeter os atores sociais de uma determinada localidade a um
passado compartilhado, porque relata, através de vestígios, um momento
anterior de construção de um lugar comum para todos os que fizeram, fazem ou farão parte da trajetória histórica dessa sociedade em todos os seus
âmbitos. E sobre esses aspectos, a Matriz do Sagrado Coração de Jesus se
projeta como patrimônio vivo da comunidade itajuipense.
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8
História e religiosidade como meios de
valorização do patrimônio cultural no
município de Maraú (BA)
Luiza Edmée Viana E. Santo

1 Introdução
O município de Maraú, localizado no sul do Estado da Bahia, está
distante 428 km de Salvador, a capital do estado, e 1180 km de Brasília,
capital nacional, e integra o território da Diocese de Ilhéus com a Paróquia
de São Sebastião. O acesso ao município pode ser feito pela BR-030 (via
Ubaitaba, estrada sem asfalto), pela BA-001 (via Camamu e Itacaré) ou por
via marítima. O município possui aproximadamente 19.101 (dezenove mil
cento e um) habitantes e uma área territorial de 823 (oitocentos e vinte e
três) km² de extensão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010). Além da sede do município, existem dois distritos,
Ibiaçu e Piabanha, e quatorze povoados, entre eles: Barra Grande, Taipu
de Fora, Taipu de Dentro, Saquaíra, Campinho, Algodões e Tremembé.
As principais atividades econômicas desenvolvidas no município são
a agricultura, a pesca e o turismo.O município possui enorme potencial
turístico devido à diversidade de recursos naturais e culturais. Parte do
patrimônio cultural de Maraú possui relação intrínseca com a colonização
jesuítica, de onde se originou o Aldeamento Jesuítico de São Sebastião de
Maraú, e tanto o patrimônio arquitetônico como as manifestações imateriais se relacionam com a presença da Igreja Católica no local.
A construção histórica deste município foi permeada pela presença
marcante da Igreja Católica e por práticas religiosas que se expressam nos
dias atuais como elementos do patrimônio cultural religioso. Este artigo é
resultado da pesquisa de mestrado intitulada “Patrimônio cultural,turismo
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e modos de vida no município de Maraú: caminhos e descaminhos na
construção de referências”, e tem como objetivo traçar um panorama histórico desta cidade e apresentar aspectos do patrimônio cultural que possuem vinculação com a presença da Paróquia de São Sebastião.
FIGURA 1 – Localização do município de Maraú - Bahia

Fonte: Ministério do Turismo (2009).
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Objetivamos traçar um panorama histórico sobre Maraú e apresentar
aspectos do patrimônio cultural que possuem vinculação com a presença
da Paróquia de São Sebastião neste município. A metodologia utilizada na
pesquisa que originou este artigo foi quali-quantitativa, com abordagem
exploratória, com levantamento de dados por meio de pesquisa bibliográfica e de campo. Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados primários foram entrevistas semiestruturadas individuais e com grupo focal,
realizadas com os moradores da sede.

2 O aldeamento jesuítico de São Sebastião de Mairaú:
aspectos históricos
O aldeamento jesuítico de São Sebastião de Mairaú teve origem nas
terras chamadas de “fundo das doze léguas”, ao norte da Capitania dos
Ilhéus, no início do século XVIII. Segundo Dias (2007a), já existiam, no
século XVII, as fazendas jesuíticas de Noviciato, Santa Inês e Santana, mas
as primeiras povoações nestes locais se deram a partir do século XVIII.
De acordo com Serafim Leite (apud DIAS, 2007a, p. 338),
Em torno do aldeamento e das fazendas de Santa Inês e de
Santa Ana se estabeleceram vários portugueses, arrendatários dos
jesuítas. Mais ao sul, capuchinhos italianos fundaram em 1705, o
aldeamento de São Sebastião de Mairaú que deu origem em 1718,
à povoação que, em 1758, passaria à condição de vila de Maraú
por pressão dos portugueses que moravam no entorno.

As vilas portuguesas foram construídas em torno dos aldeamentos, e
os modos de produção eram baseados na exploração do trabalho indígena
na lavoura para o abastecimento do consumo interno, como também para
Salvador e cidades agroexportadoras do Recôncavo (DIAS, 2007b). De
acordo com Dias, os índios também se dedicavam à atividade madeireira;
participavam das entradas para desbravamento do sertão; produziam artefatos manuais e trabalhavam para os portugueses das circunvizinhanças.
Os aldeamentos eram considerados pequenos centros urbanos onde
existiam os momentos de convivência social, como a realização de missas,
e contavam com a presença dos europeus. De acordo com Dias (2007b),
os aldeamentos foram assumidos pelos indígenas como espaços próprios
onde os colonos garantiam a terra e algum grau de liberdade.
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No início do século XVIII, havia quatro paróquias na Capitania dos
Ilhéus. No ano de 1718, mais quatro foram criadas pelo arcebispo dom
Sebastião Monteiro de Vide e incorporadas ao número anterior, sendo
elas: São Sebastião de Maraú, São Miguel da Barra do Rio de Contas, São
Boaventura do Poxim e Nossa Senhora do Carmo de Belmonte (CAMPOS, 2006). Ainda naquele ano, o aldeamento de São Sebastião de Mairaú
foi elevado à categoria de freguesia, de acordo com Dias (2007a).
Entre os anos de 1755 e 1761, o governo resolveu criar vilas onde
existiam os aldeamentos jesuíticos, tendo em vista o afastamento dos indígenas da obediência dos missionários da Companhia de Jesus (Campos,
2001, p. 248), com as seguintes elevações:
São Miguel e Santo André do Serinhaen, com dezesseis casais
de índios tupis e paiaiás, tendo sido a sua igreja construída pelos
padres ainda no século XVI, que foi condecorada com o título
de vila de Nova Santarém; Nossa Senhora das Candeias, de
índios tupiniquins, que se chamou vila de Nova Barcelos; São
Sebastião de Mairau, de índios de língua geral, [...] erigida em
vila a pedido dos seus habitantes, que obteve o nome de vila
de Mairau ou mais comumente, como em definitivo ficou, de
Maraú; e a antiga missão de Nossa Senhora da Escada, de índios
tupiniquins e tabajaras (?), que obtiveram um patrimônio maior
que o das outras aldeias, pois media cinco léguas de frente por
uma de fundo, instalada com o onomástico de Nova Olivença.
Era a mais importante de todas pois numerava 580 habitantes.

Conforme Dias (2007a), a permanência dos indígenas em Maraú durou
pouco tempo, mais precisamente entre os anos de 1705, data da formação do aldeamento jesuítico, e 1758, provável data da elevação da freguesia à categoria de
vila, quando, segundo o autor, já não existiam índios em Maraú, pois foram, provavelmente, absorvidos na então aldeia de Nossa Senhora das Candeias que, em
1759, se tornaria a vila de Nova Barcelos. De acordo com Serafim Leite (apud
DIAS, 2007b), havia constante mudança de sítios dos jesuítas e dos indígenas.
Ao término do período de ocupação jesuítica – fase de estímulo à
produção e exportação de farinha de mandioca no “fundo das sete léguas”
– os moradores do território de Maraú se espalhavam pelos sete braços de
rios, segundo Dias (2007a, p. 332), que acrescenta:
[...] tem 7 braços grandes, além de alguns pequenos: os
grandes se denominam Caulú, Caybro, e Trimembeca,
Sacoira, Prategy, Aldeia Velha, Taypús; e nestes braços estão
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a maior parte, e distantes uns dos outros moradores alguns
uma légua, e outros de meia para baixo distam, e na situação,
e lugar da Matriz tem 26 fogos, e as pessoas de comunhão,
que tem toda a freguesia são 1130.

Já ao findar do século XVIII, segundo Campos (2006, p. 282), a vila de
Maraú possuía aproximadamente dois mil moradores e era exportadora de
farinha e aguardente, como também de melado, goma, remos de voga, cocos,
melancias e ananazes; a arrecadação de rendas da câmara era insuficiente para
cobrir as despesas; parte da floresta foi derrubada, a mando dos jesuítas, para
a implantação de suas culturas de mandioca.

3 Memória e religiosidade: elementos de preservação do
patrimônio cultural marauense
A construção histórica de Maraú foi marcada pela colonização jesuítica, e os traços desse processo são expressos nos modos de vida, e estão na
memória dos moradores. A presença da Igreja Católica, especificamente da
Paróquia de São Sebastião, tem sido fundamental na manutenção de práticas
culturais, e a comunidade católica se constitui em um importante elemento de
valorização das manifestações locais.
Na sede de Maraú, os vestígios do período colonial estão impressos
na arquitetura dos séculos XVIII e XIX, em igrejas e casarões, assim como
nas festas religiosas e no folclore, que resguardam a memória da região. O
portal de turismo criado pela Bahiatursa – órgão estadual do turismo na
Bahia – ressalta o valor arquitetônico das edificações: “a importância de
Maraú nos séculos passados se revela, ainda hoje, nos prédios de arquitetura antiga, em estilo português, do século XVIII” (BAHIA, 2012, p.1).
O artigo 216 da Constituição de 1988 define o patrimônio cultural como:
Os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas artísticas e tecnológicas;

205

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico (BRASIL, 2000, p. 1).

Com relação ao patrimônio construído, de acordo com o Inventário de
Proteção do Acervo Cultural publicado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC) (1988, p. 125), a cidade de Maraú, “localizada
à margem do estuário de Maraú, está edificada em dois níveis: cidade alta e
cidade baixa. Ladeiras, protegidas por grandes arrimos, ligam os dois níveis da
cidade”. Existem duas edificações de caráter religioso com reconhecido valor
arquitetônico, registradas na década de oitenta do século passado. São elas: a
Igreja Matriz de São Sebastião e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição .
A Igreja de São Sebastião é uma das duas edificações de reconhecido
valor arquitetônico registrado pelo IPAC e se localiza na Praça Rui Barbosa, na cidade alta.
FIGURA 2 – Igreja Matriz de São SebasƟão

Fonte: Foto Luiza Edmée, 2013.
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FIGURA 3 – O interior da Igreja Matriz de São SebasƟão

Fonte: Foto Luiza Edmée, 2013.

Os dados tipológicos sugerem que a Igreja com as características atuais
foi construída no século XVIII, e que, no ano de 1799, a Igreja possuía a
mesma descrição que a da época da inventariação. Consta apenas que algumas
alterações foram feitas no século passado, quando foi construída a capela-mor.
Desta época são os altares neoclássicos e o frontão tardiamente
rococó. A presença das falsas tribunas na nave e em um dos
lados da capela-mor indica que seu projeto primitivo não foi
concluído, isto é, planta com corredores laterais superpostos
por tribunas, tão comum nas matrizes e igrejas de irmandades,
durante o século XVIII (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
ARTÍSTICO CULTURAL DA BAHIA, 1988, p. 126).

A Igreja Matriz de São Sebastião é reconhecida pelos moradores
como um dos principais patrimônios culturais do município. O reconhecimento provém não apenas da materialidade de sua estrutura (aspectos
arquitetônicos), mas deriva, essencialmente, do significado simbólico desta instituição, pois além da função estética, este é um espaço de práticas
coletivas que engloba parte significativa da comunidade, e é, também, um
importante elemento local da história e da memória.
A data comemorativa mais importante para a comunidade é a Festa
do Padroeiro São Sebastião, que atrai visitantes dos distritos e povoados

207

do município, como também de cidades circunvizinhas. A data oficial do
evento é 20 de janeiro, mas a festa começa desde o início do mês, com dez
dias de quermesse nas imediações da Igreja Matriz. Na quermesse acontecem apresentações musicais e são vendidas comidas e bebidas, inclusive alcoólicas. Uma semana antes da data , a escultura de São Sebastião é levada
para a Igreja de um dos povoados vizinhos, onde permanece até o dia 19.
No final de semana que antecede o dia do santo, a prefeitura municipal promove a Festa de Rua, com bandas regionais; a partir deste momento o lado profano da Festa de São Sebastião se sobrepõe aos aspectos
religiosos. Além dos visitantes, a festa atrai vendedores que comercializam seus produtos em barracas ao ar livre, como roupas, sapatos, CDs
e DVDs, bijuterias, e outros. No dia 19 de janeiro acontece a procissão
marítima, em que vários barcos saem de diversas localidades do município
para buscar o Santo. A procissão dura todo o dia e foge ao âmbito religioso, pois as embarcações saem carregadas de comidas e bebidas e a disputa
de som entre os barcos lembra uma festa de rua.
FIGURA 4 – Procissão maríƟma de São SebasƟão

Fonte :Foto Luiza Edmée - 2013.

Todas as embarcações se encontram em horário determinado, após
o dia de passeio pela Península, para buscar o Santo e, em seguida, retornar
em procissão para a sede de Maraú, onde são esperados por uma multidão
de fiéis e curiosos e por uma comissão que premia o barco mais bonito
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e animado. O padroeiro retorna à Igreja Matriz de São Sebastião. No dia
20 acontece a missa e também a procissão pela cidade, acompanhada pela
Filarmônica Lira da Conceição e dá-se o encerramento da festa religiosa.
FIGURA 5 – Missa solene em honra de São SebasƟão celebrada por D. Mauro Montagnoli

Fonte :Foto, Luiza Edmée, 2013.

FIGURA 6 – Andor de São SebasƟão, procissão terrestre

Fonte: Foto Luiza Edmée, 2013.

O catolicismo é a religião predominante entre os moradores da sede,
algo fácil de ser observado no cotidiano local. Além do patrimônio cultural supracitado, outras importantes manifestações culturais existentes na
cidade são vinculadas a essa religião, organizadas por alguns de seus mem-
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bros, tais como a Festa de Nossa Senhora da Conceição, Terno d’Almas,
Terno de Reis, Terno das Borboletas.
Em Maraú, as manifestações culturais são aparentemente vivas porque
estão salvaguardadas numa memória que se abriga “no gesto e no hábito, nos
ofícios onde se transmitem os saberes do silêncio, nos saberes do corpo”,
como afirma Nora (1993, p.14). O envolvimento dos moradores no revigoramento das manifestações culturais é algo que produz uma inovação constante
de traços e aspectos que marcaram a vida local. Esse revigoramento cultural
que os moradores buscam constantemente exprime o significado simbólico
que as manifestações ocupam no modo de vida daquela sociedade.
A valorização e preservação da cultura em Maraú é uma preocupação dos próprios moradores, se não de todos, mas de uma parte deles, que
se dedica à organização dos grupos e sua promoção junto à comunidade,
e à Paróquia de São Sebastião tem se configurado como um importante
aliado da preservação da cultura no município.

4 Considerações finais
A constituição do patrimônio cultural de Maraú perpassa por uma
participação ativa da comunidade católica, que tem buscado, ao longo da
história, investir em iniciativas de valorização e preservação dos aspectos
culturais. Essas iniciativas contam com a ação direta dos membros dessa
instituição religiosa. Não afirmamos, com isso, que não haja participação
de pessoas que não são católicas, mas podemos concluir que a participação dos membros desta religião tem sido fator importante na preservação
das manifestações como a Festa de São Sebastião, Festa de Nossa Senhora
da Conceição, Terno de Reis, Terno d’Almas, Terno das Borboletas, consideradas algumas das principais manifestações culturais do município.
Com relação ao patrimônio material, a Igreja Matriz de São Sebastião
é um importante elemento estético e, além desta, também a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição é reconhecida pelos moradores como patrimônio
municipal. As igrejas são consideradas edificações de maior valor simbólico
para a comunidade marauense e são alguns dos locais mais frequentados.
Diante do exposto, concluímos que existe uma relação importante entre a
história de Maraú, o patrimônio cultural e a Paróquia de São Sebastião, e que esta
instituição está presente na memória dos moradores, como também nos modos
de vida atuais e, talvez por isso, as manifestações culturais em Maraú pareçam
tão vivas e dinâmicas dentro de um contexto de constantes hibridismos culturais.
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9
Ilhéus: uma senhora
e três patronos
Janete Ruiz de Macedo

1 Introdução
Durante muito tempo o patrimônio cultural foi sinônimo de obras
monumentais consagradas à arte, ao luxo, aos templos religiosos, às edificações oficiais etc. Atualmente, no Brasil, de acordo com a Constituição
Federal de 1988, artigo 216, constituem seu patrimônio cultural os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (BRASIL, 2007).
Este texto irá abordar não somente os bens patrimoniais materiais
religiosos dedicados aos patronos da cidade de Ilhéus, como também suas
expressões no campo do intangível ou imaterial. A tradição das festas de
padroeiros na Europa e, posteriormente, na América Latina e no Brasil,
resultaram do longo processo de influência do catolicismo no mundo; em
nosso país, a espacialização dessas festas deu-se em virtude da presença
do Estado e da Igreja Católica, num amálgama produzido pela junção do
Estado e da Igreja para a organização territorial do Brasil. As dinâmicas e
as transmutações que podem ocorrer nessas festas, em quaisquer lugares
onde aconteçam, refletem a criação de uma identidade católica de forte
expressão ainda presente na sociedade atual.
Um dia memorável na trajetória de um núcleo urbano é a festa do
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padroeiro. Celebrar o dia do santo protetor exige abrir um espaço para a
manifestação de uma complexa tessitura social, permeada de dramas, conflitos, angústias e prazer.
Ao abordar o patrimônio religioso da cidade de Ilhéus, essa grande
Senhora, sede da Capitania de São Jorge dos Ilhéus e líder da epopeia do
cacau e, em especial, as manifestações festivas, é imperioso investigar as
vontades sociais que se manifestam em cada situação, isto é, situações em
que se cria um tempo especial, rompendo o tempo rotineiro, instituindo
um calendário que não é forçosamente aquele oficialmente estabelecido.
Cada festa reúne, à sua maneira, as forças que certo grupo conta
para exercer o poder, numa escala estabelecida por bairro, classe, família
ou município, durante um intervalo de tempo variável, cuja duração e intensidade são determinadas por fatores vários, dentre os quais se destaca
a atitude assumida por outros grupos face à própria festa.
O texto trabalha com imagens e documentos que privilegiam o patrimônio cultural religioso material e imaterial. As festas são apresentadas pela imprensa, livros de memórias e pela administração pública como
"festas históricas", destacando-as e produzindo eventos que pontuam a
história social do município e da região.
Ignoradas e em muitos momentos negada a sua relevância histórica, as festas dos padroeiros são referidas como "tradicionais" ou "folclóricas", como acontecimentos repetitivos desprovidos de qualquer historicidade além da inexorável decadência a que estariam, supostamente,
condenadas. Ora, essa imagem de uma tradição à margem da história,
de um folclore imóvel e fadado à banalização pelo avanço imperioso do
progresso promove o boicote de uma determinada memória, em função
da promoção de outras. É possível ir além do óbvio, recuperar o sentido
imediato de tantas festas em que se adivinha nelas a resistência da pequena propriedade, a luta dos trabalhadores, as peripécias da trajetória
dos estratos médios empobrecidos, assim como os momentos de reafirmação e reprodução de poder das elites dominantes. As festas, além
de violentar o equilíbrio entre as medidas e as proporções, buscando o
excesso, sem o qual não é festa, instalam um tempo e um lugar de exceção, palco especial de luta pelo poder, ou contra os poderes. As medidas
e os homens, todos sabem muito bem, oscilam fatalmente entre a ordem
e a desordem, o corpo e sua sombra e, somente assim, nessa perspectiva, pode ser compreendida uma cidade em que três patronos disputam
espaço sem que nenhum deles reúna condições para tornar-se hegemô-
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nico. O melhor templo, a melhor festa e a disputa social se refletem no
sagrado, no espaço do sagrado em disputa, deixando os três patronos em
eterno "páreo".
O espaço do sagrado, na vila de São Jorge dos Ilhéus, desde que
a coletividade surge como personalidade social, tem pontos geográficos,
conforme Durkheim (1996). Pelo caminho do sul, situado nas proximidades do marco fundador, há São Sebastião; no centro da cidade, marco da
expansão da vila colonial, está São Jorge e, finalmente, no alto, a dominar a
cidade, sua baía e uma parcela do Atlântico, fica Nossa Senhora da Vitória
ou das Vitórias, como alguns querem.

2 São Sebastião
Comecemos pelo Sul. Segundo Barros (1981), a antiga capela dedicada a São Sebastião foi erguida pelos padres jesuítas em 1765, de costas
para o mar e na encosta de um monte, atual morro de São Sebastião. No
altar-mor encontrava-se a imagem do orago, e nos altares laterais as da
Virgem da Conceição e do Senhor dos Passos.
FIGURA 1 – A Igreja dedicada a São SebasƟão até a segunda década no século XX

Fonte: Arquivo do Centro de Documentação e Memória Regional – CEDOC/UESC.
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No início do século XIX, a festa de São Sebastião era comemorada
com danças e mascaradas barrocas. Erguia-se um mastro, enfeitado de bandeirolas e, no dia da festa, homens mascarados percorriam a vila tocando
tambores. Wied Neuwied (1958) relata que, ao lado da igreja, era improvisada uma fortaleza e dois partidos eram criados, os cristãos (portugueses)
e os mouros, para guerrear entre si por dias. Isso porque a imagem de São
Sebastião tinha sido tomada aos cristãos pelos mouros islâmicos. Era uma
rememoração e representação das lutas pela reconquista da Península Ibérica aos mouros, que ocorreu entre os séculos VIII e XV, cuja vitória final
coube aos cristãos. Portugal foi resultado desse longo embate. Ainda Neuwied (1958), em sua narração, diz que essa representação durava vários dias,
nos quais o povo “não saía” da igreja. Na última noite, que antecedia ao dia
maior dedicado a São Sebastião, os cristãos, finalmente, venciam os mouros
e retomavam a imagem do santo trazendo-a para a sua igreja.
Dia 20 de janeiro, com pompa e circunstância, com sermões e cantando o Te Deum laudamus – cântico de agradecimento a Deus por uma
bênção, uma alegria, um grande acontecimento, que significa “A Vós, ó
Deus, louvamos” – São Sebastião era festejado e honrado.
O largo dessa igreja (FIGURA 1) era um dos principais pontos de
referência da vida política e social de Ilhéus. Lavigne (1967) relata que o
templo serviu, por muitos anos, de sede de seção eleitoral e representou
um papel histórico nas lutas políticas de Ilhéus. As suas paredes guardavam o eco não só dos belos cânticos religiosos e dos sermões eloquentes
dos sacerdotes, mas, também, das vozes dos mesários e eleitores, em momentos de naturais controvérsias suscitadas pelos embates eleitorais.

2.1 Hagiografia de São Sebastião
Segundo Santo Ambrósio e alguns hagiógrafos, esse mártir cristão
nasceu em Milão, cidade de sua mãe; para outros foi em Narbona, cidade
da Gália, atualmente sul da França, no ano 250 d.C., terra natal de seu pai.
Cresceu em Milão e nela se educou, e seguindo o exemplo materno, desde
criança São Sebastião (FIGURA 2) se mostrou forte e piedoso na fé.
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FIGURA 2 – Imagem de São SebasƟão venerada na anƟga capela, demolida em 1927

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.

Atingindo a idade adulta, alistou-se como militar nas legiões romanas do imperador Diocleciano. A figura imponente, prudente e brava do
jovem militar agradou ao imperador, que o nomeou comandante de uma
das coortes de sua guarda pessoal – os Pretorianos. Cristão convicto, fato
ignorado pelo imperador, nunca deixou de ser um ativo propagador da fé,
tendo divulgado com paixão a doutrina entre os soldados, notadamente
entre os seus subordinados, levando muitos a se tornar cristãos. O governador de Roma, Cromácio, e seu filho, Tibúrcio, foram por ele convertidos
e confessaram a fé mediante o martírio. Tudo fazia para ajudar os irmãos
na fé e trazer para o Deus verdadeiro os soldados e os prisioneiros pagãos.
Tornou-se o grande benfeitor dos cristãos encarcerados em Roma, naquele tempo. Visitava com frequência as vítimas do paganismo, consolando-as
e animando-as, principalmente aqueles que seriam martirizados.
Sebastião foi denunciado, pois estava contrariando o seu dever de
legionário e oficial perante a lei romana. Preso, foi levado perante o imperador para justificar seu procedimento. Diante de Diocleciano declarou-se
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cristão. Perplexo, o imperador sentiu-se traído. Alegando, pontuadamente,
que tinha confiado nele, que esperava dele uma brilhante carreira e que
respeitasse o Império, em vão tentou fazê-lo renunciar ao cristianismo.
Sebastião não renunciou à sua fé no Salvador. O imperador, diante dos
argumentos de seu comandante, acusou-o de traição e condenou-o à morte, sem direito à apelação. Num descampado, os arqueiros da Mauritânia
despiram-no, amarraram-no a um tronco de árvore e o crivaram com uma
saraivada de flechas. Depois o abandonaram para que sangrasse até a morte. Milagrosamente Sebastião conseguiu sobreviver aos ferimentos. À noite, as cristãs Irene e algumas amigas, ao irem recolher o corpo de Sebastião
para dar-lhe sepultura, com assombro comprovaram que o mesmo ainda
estava vivo. Irene o levou para sua casa, onde se restabeleceu.
Em 20 de janeiro de 288 d.C, dia consagrado à divindade do imperador,
Diocleciano, acompanhado de sacerdotes, senadores e nobres, dirigiu-se para
o templo do deus Hércules, em Roma, onde seriam oferecidos os sacrifícios e
seria concedida audiência pública para quem quisesse pedir alguma graça ou
apresentasse alguma queixa ao soberano. Corajosamente, Sebastião se apresenta perante o imperador censurando-o pelas injustiças cometidas contra os
cristãos, ao acusá-los de inimigos do Estado e solicitou-lhe que os deixasse
em paz. Diocleciano, entretanto, permaneceu surdo aos seus apelos e ordenou que ele fosse espancado até a morte, com pauladas e golpes de bolas de
chumbo, e seu cadáver, jogado na Cloaca Máxima, em Roma. Ele apareceu,
em sonho, a Lucina, pedindo que o sepultasse nas catacumbas ao lado dos
apóstolos. Achado o corpo pela cristã, ele foi enterrado em uma das catacumbas da via Ápia, hoje conhecida como de São Sebastião. No século IV, sobre o
local foi construída uma basílica, e as suas relíquias foram transportadas para
esse templo cristão, onde se encontram até hoje.
Naquela ocasião, segundo a hagiografia, uma terrível peste assolava
Roma vitimando muitas pessoas. Entretanto, tal epidemia simplesmente
desapareceu a partir do momento da transladação dos restos mortais desse mártir, que passou a ser venerado como aquele que protege contra a
peste, a fome e a guerra. Seu culto, entre os católicos, data desse período
e, durante a Idade Média, seu túmulo foi um centro popular de devoção e
peregrinações.
No Renascimento, o santo tornou-se um dos temas preferidos dos
pintores e escultores. Seu martírio foi objeto de estudos artísticos e, consequentemente, das pinturas e esculturas de Bernini, Botticelli, Mantegna,
Perugino e El Greco, entre outros. Em Portugal era invocado nos momen-
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tos de epidemias, mas o culto desenvolveu-se, principalmente, a partir do
século XVI, com o nascimento do príncipe herdeiro, filho dos reis d. João
III de Portugal e d. Joana de Áustria, em 20 de janeiro de 1554, batizado
com o nome Sebastião, aquele que morreu prematuramente na batalha de
Alcácer-Kibir.
Existem, em Portugal, 92 igrejas, pelo menos, que o têm por orago. No
Brasil, é o padroeiro de 144 paróquias, inclusive da cidade do Rio de Janeiro,
cujo nome é São Sebastião do Rio de Janeiro. Durante o Período Colonial,
os colonizadores portugueses, em constantes guerras contra os índios e os
invasores estrangeiros, apelavam ao mártir para que os socorresse. Quando
venciam uma batalha davam graças ao santo e, em sua homenagem, construíam igrejas e faziam festa no dia 20 de janeiro. No sul da Bahia, a devoção a
São Sebastião também data dessa época; há templos e festas para o mártir nas
cidades de Ilhéus, Olivença, Canavieiras, Prado, Belmonte, Trancoso, Porto
Seguro e Maraú.

2.2 A demolição da capela de São Sebastião
O templo de São Sebastião (FIGURA 1), ao lado da velha matriz de
São Jorge e da igreja de Nossa Senhora da Vitória, forma a trindade das
velhas igrejas de Ilhéus. Segundo Lavigne (1967), era um dos poucos registros locais da arquitetura Barroca ainda existente no início do século XX.
A concepção urbanística desse período não se coadunava com o aspecto
colonial da cidade, visto como símbolo de atraso e de decadência, em razão da influência francesa, cujos padrões de modernidade assimilados estavam relacionados ao progresso material. A imagem da Região Cacaueira
como terra rica e progressista teve, em Ilhéus, seu principal referencial. A
cidade-símbolo do sul da Bahia sofreu as mais diversas intervenções por
parte do poder público municipal, buscando adequá-la aos novos ideais de
civilização. Com a criação do bispado, teve início uma campanha, encabeçada por dom Manoel de Paiva, para a construção de uma nova catedral no
local da capela colonial. A imponente catedral se constituiria em símbolo
da influência ilheense e um dos seus principais marcos arquitetônicos. O
início da demolição da capela ocorreu em maio de 1927, sendo as imagens
transferidas, em procissão, para a igreja de São Jorge (FIGURA 2), na época funcionando como catedral provisória.
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2.3 A construção da Catedral de Ilhéus
No início do século XX, o urbanismo buscava o enquadramento das
cidades a partir dos princípios de melhoramento e embelezamento, principalmente para criação de uma imagem de civilidade. A construção dessa
imagem, em Ilhéus, se fez por meio de intervenções em lugares e aspectos
urbanos que melhor poderiam transmitir a ideia de riqueza material e modernidade. No local da antiga capela de São Sebastião seria erguida a nova
Catedral de Ilhéus. O preconceito em relação ao estilo colonial foi um dos
fatores preponderantes para a construção da nova catedral diocesana, em
estilo eclético, com planta do construtor Salomão da Silveira. A substituição
da capela pela imensa catedral em vários estilos, colunas gregas, abóbodas
românicas e elementos góticos, causou uma acirrada discussão entre os que
defendiam uma completa mudança da arquitetura urbana e aqueles contrários à destruição do patrimônio colonial. Estes últimos, liderados pelo
prefeito Eusínio Lavigne, encabeçaram uma campanha contra a localização
do novo templo. Para eles, esse deveria ser construído na Cidade Nova, sem
o ecletismo de Salomão da Silveira. A pedra fundamental foi abençoada em
maio de 1931, porém, a polêmica sobre a localização e a planta da catedral
fez com que a obra fosse suspensa, sendo reiniciada no começo de 1932. Foi
apresentada uma nova planta, de autoria do professor Arquimedes Memoria, que propunha uma maior pureza arquitetônica em suas linhas. Após um
longo período de debates na imprensa, em junho do mesmo ano, o Secretário Estadual do Interior interveio em favor do projeto de Salomão da Silveira, que havia sido aprovado pela Sociedade de Engenheiros Civis da Bahia, e
gozava do apoio do bispado e de grande parte da população ilheense.
A construção da Catedral de São Sebastião foi um sonho acalentado
por dom Eduardo, que não perdia a oportunidade de buscar recursos para
a continuação da obra, que durou mais de três décadas. Por fim, em 21 de
setembro de 1967, no bispado de dom Antonio Caetano Lima dos Santos,
ela foi consagrada. A cerimônia foi realizada por dom Sebastião Baggio,
Núncio Apostólico no Brasil (AZZI, 1983, p. 436- 467).

2.4 Os beneméritos
Entre os maiores beneméritos da Catedral de São Sebastião estão o
segundo bispo de Ilhéus, Dom Eduardo Herberhold, e a senhora Maria
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Josefina Nascimento. Dom Eduardo era considerado pelos ilheenses um
sacerdote extremamente humilde e caridoso. De acordo com os costumes franciscanos, levava uma vida muito simples. Todos os recursos
materiais que angariava eram destinados às obras da Catedral. Entre indivíduos e entidades beneméritos da Catedral Diocesana, principalmente no que tange a sua construção, a maior foi a senhora Maria Josefina
Nascimento (FIGURA 3). Grande parte dos seus recursos materiais era
destinada à construção, merecendo o reconhecimento do papa Pio XII,
que lhe concedeu o diploma Pro ecclesia et pontificie. Falecida em 1961, seu
nome deve ser lembrado pelas novas gerações como exemplo de desprendimento material e devoção religiosa.
FIGURA 3 – D. Maria Josefina do Nascimento recebendo a cruz e o diploma, 1956

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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2.5 A festa de São Sebastião
Em 1916, um grupo de trabalhadores autônomos fundou a Associação dos Operários Estivadores de Ilhéus. Entretanto, os trabalhadores,
assim reunidos, estavam impedidos de trabalhar nos grandes e periódicos
embarques e desembarques de mercadorias, principalmente do cacau, pois
as empresas de navegação Lloyd Brasileiro e Costeira monopolizavam a
navegação costeira. Para o grupo só restava sobreviver fazendo trabalhos
esporádicos em pequenas embarcações à vela. Certo dia, nos idos de 1927,
a situação tornou-se insuportável, a fome era uma constante no seio familiar, então, um grupo de seis estivadores que observavam desesperados
o mar revolto e o vento forte que impossibilitava a entrada das pequenas
embarcações no porto, decidiu implorar aos representantes das empresas
que dessem oportunidade para que todos os estivadores se unissem em
um único sindicato, enquanto classe trabalhadora. Dirigiram-se à capela
de São Sebastião, e um deles, olhando para imagem do mártir, prometeu
que se ele os ajudasse na unificação dos sindicatos, a partir daquela data
o tomariam como patrono dos estivadores. A empreitada teve sucesso e
quando os estivadores decidiram adquirir sede própria, enfrentaram novas
barreiras e dificuldades. Era uma missão difícil, mais uma vez São Sebastião foi invocado e atendeu às súplicas desses homens que impulsionavam
o progresso de Ilhéus e da região. Daí por diante os estivadores assumem a
organização da festa sebastianina em substituição à Sociedade do Glorioso
Mártir São Sebastião, entidade responsável pelas festividades desde o final
do século XIX, como pode ser constatado nos fragmentos abaixo:
A mesa administrativa desta Sociedade, tendo de fazer
celebrar em sua Capela, segunda-feira 20 do corrente,
com toda a solenidade e brilhantismo, a festa em louvor
do mártir São Sebastião, convida a todos os senhores
sócios e sócias e mais fiéis devotos para assistirem aos
atos religiosos, apresentando o seguinte programa [...]
(COMEMORAÇÕES, 1902, p. 1).
[...] continuam os preparativos para a festa de São Sebastião
que se realizará depois de amanhã, nesta cidade, sob os
auspícios do Sindicato dos Estivadores de Ilhéus (AS
FESTAS..., 1934, p. 1).
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2.5.1 Os preparativos
A primeira festa de São Sebastião realizada sob os auspícios dos estivadores ocorreu no dia 20 de janeiro de 1927. Na ocasião, o bispo d. Eduardo convidou alguns deles para colocar a pedra fundamental da Catedral
de São Sebastião. A imagem do santo, que tinha permanecido durante
todo o ano na sede do Sindicato, a essa época foi ricamente ornamentada
e carregada em procissão, pelos estivadores. Observe-se que a preparação
e as despesas com essa festividade ficaram às expensas da comunidade
estivadora, e assim foi daí por diante, até os dias de hoje.
Os preparativos desse festejo seguiam um dos costumes trazidos pelos portugueses para o Brasil, o de erguer bandeiras nos dias de festas de
seus santos. Erguida a bandeira do santo, no alto do mastro, sinal significativo de que ele está presente na festa e aguarda o concurso dos seus fiéis,
vinha o período do novenário, momentos diários de reflexão e preparação
espiritual, um rito sempre presente no passado e no presente desse festejo,
o que pode ser constatado no noticiário local:
As novenas de São Sebastião iniciaram-se desde hontem,
na catedral diocesana, com extraordinária concorrência de
fieis, estando marcado o dia 21 do corrente para realização
da grande festa católica em louvor ao mártir, devendo a
mesma revestir-se de excepcional cunho religioso (A
FESTA...,1934, p. 1).
[...] ontem foi encerrado o novenário que teve como tema
este ano ‘Missão da família cristã no mundo hoje’, iniciada
desde o dia 11 passado, a festa de São Sebastião uma das
mais tradicionais e importantes de Ilhéus (ESTIVA..., 1995,
p. 1, grifo do autor) .

No dia maior do mártir São Sebastião tinha alvorada. A função primordial dessa manifestação festiva é concitar os religiosos e a população
para o ápice da festa, sendo a queima de fogos uma das mais tradicionais
formas de expressão popular para homenagear um ente querido. O padre
Francisco Xavier, vigário-geral de Ilhéus, informa parte da programação
festiva em homenagem ao santo dizendo que “às 5 horas haverá alvorada e
às 9 será realizada missa solene” (TERMINAM..., 1998, p. 1). Entretanto,
com o decorrer dos anos, algumas variações e acréscimos ocorreram nessa
manifestação dos ilheenses, o que se pode constatar a seguir:
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Logo pela manhã de ontem, às 5 horas realizou-se, com
uma assistência verdadeiramente extraordinária na Praça
João Pessoa, em altar armado diante da nova catedral em
construção, a missa campal celebrada pelo bispo d. Eduardo,
que foi uma expressiva demonstração dos sentimentos
católicos da nossa população (AS FESTAS..., 1933, p. 1).

Organizar e proceder à transladação processional da miraculosa imagem do sindicato para a catedral (FIGURA 6) é o momento seguinte da
grande festa. Sempre foi e é uma tradição que os estivadores desempenham com esmero. O Diário da Tarde, de 20 de janeiro de 1948, em sua
matéria “As festas do glorioso mártir”, na página 4, registra isso.
Pela manhã, daquele dia, saiu da sede dos Sindicatos às 9 horas
a imagem do orago em procissão, acompanhado de fiéis e
banda musical da Santa Cecília, dirigindo-se para a catedral de
São Jorge onde foi celebrada a missa da diocese, acolitado por
outros sacerdotes do clero local.

Ressalte-se que a presença feminina nas festas religiosas era, e ainda
é, decisiva, embora os homens se ocupem das funções “mais nobres”. Segundo Alceu Maynard Araújo (1973), a limpeza e a decoração das capelas
e igrejas feitas por mulheres (FIGURA 5) parecem obedecer a um rito de
fertilidade. Ele relata que, tradicionalmente, cabe às grávidas varrer a igreja
com a finalidade de assegurar um bom parto.
FIGURA 4 – Mulheres conduzem a imagem de São SebasƟão no retorno à sede do Sindicato
dos EsƟvadores

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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FIGURA 5 – Limpeza da interior da Catedral de São SebasƟão, realizada pelos esƟvadores e
suas esposas

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

FIGURA 6 – Translado da imagem de São SebasƟão da sede do Sindicato dos EsƟvadores
para a Catedral

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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2.5.2 A missa e sua composição
O ponto alto das festividades é, sem dúvida, a missa solene (FIGURAS
7, 8, 9 e 10). Elas, desde que a diocese passou a bispado, foram concelebradas
pelo bispo diocesano, o vigário geral, ou por algum outro clérigo convidado,
de importância ímpar, e outros sacerdotes Alguns fragmentos de periódicos
locais registram essa relevância:
Às 11 horas entrará, a festa, sendo encarregado da orchestra o distincto professor da philarmonica Victoria Francisco
Pereira da Silva Pauparahyba, que fará cantar uma missa intitulada Caichangá; pregando ao evangelho o ilustre pregador
padre João Baptista Ferreira de Almeida, cantando a missa o
Rvmo. Vigario José Evaristo Góes Bittencourt (COMEMORAÇÕES, 1902, p. 1).
FIGURA 7 – Missa solene da festa de São
SebasƟão

Ante-hotem foi então o dia das festas religiosas e populares consagradas
ao glorioso martyr [São Sebastião] da
igreja já, havendo, pela manha, ás 10
horas, solene missa cantada, na catedral, sendo oficiante mons. Evaristo
de Góes Bittencourt, prelado domestico desta diocese, acolytado por dois
sacerdotes e servindo de mestre, de
cerimônia o padre Celso Monteiro
(AS FESTAS..., 1931, p. 1).

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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FIGURA 8 – Missa solene celebrada pelo bispo D. Valfredo Tepe

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

As festas religiosas foram ontem assinaladas com toda a
pompa e brilho, efetuando-se pela manhã a missa solene de
São Sebastião com a presença de exmas. familias e inúmeros
fieis. Foi celebrante do oficio religioso o padre João Silvestre,
capelão da Igreja da Piedade auxiliado por outro sacerdotes.
O conjunto coral, sob a direção da professora Alzira Velloso
abrilhantou a cerimônia, bem como a filarmônica ‘Amantes
da Lira’ que após o ato, visitou na residência episcopal,
o eminente chefe do governo diocesano, d. Eduardo
Herberhold, prestando carinhosa homenagem ao bispo de
Ilhéus (AS VIBRAÇÕES...,1935, p. 1, grifo do autor).
Amanhã, dia 20, segundo a programação elaborada pelo
sindicado, às 9 horas, missa solene celebrada por Dom
Walfredo Tepe (SÃO SEBASTIÃO..., 1971, p. 6).
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FIGURAS 9 e 10 – Comunidade ilheense reunida para missa solene; enquanto os sacerdotes
entram, seus acólitos entoam o canto de entrada escolhido para a ocasião

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

A missa solene tem início com a procissão de entrada da comunidade clerical, enquanto os fiéis cantam e um grupo deles toca seus instru-
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mentos, dando à solenidade o tom festivo. A música e o canto não são
simplesmente as trilha sonoras da celebração, elas são louvores a Deus, daí
serem importantes e imprescindíveis, por isso conta com a participação
de toda assembleia.
A Euterpe 3 de Maio abrilhantou todas as solenidades religiosas
que se realizaram sob os auspícios da Sociedade União dos
Operários Estivadores em Ilhéus (AS FESTAS..., 1933, p. 1) .
O coral constituído de gentis senhorinhas esteve sob a
direção da professora Conceição Lopes, tendo também
executado vários números de seu repertório a filarmônica ali
presente (AS FESTAS..., 1948, p. 4).

Não existe celebração na liturgia cristã em que não se proclame a
Palavra de Deus. Pela palavra, Deus convoca e recria o seu povo, através
de uma resposta de conversão por parte de quem a ouve. Inúmeros pregadores assumiram o púlpito da Catedral durante a festa de Sebastião:
[...] assomando, ao púlpito, [...] que produziu eloqüente sermão
sobre o padroeiro da diocese e a necessidade da construção
da sua nova catedral de Ilhéus (AS TRADICIONAIS...,
1934, p. 1).
FIGURA 11 – Conclamação para ouvir a Palavra durante missa solene em São SebasƟão

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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FIGURAS 12 e 13 – Celebração da eucarisƟa e a comunhão durante missa solene da festa
de São SebasƟão

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

Conforme o programa elaborado pelo Sindicato dos
Estivadores de Ilhéus, para o dia 20 será celebrada missa
[...] com comunhão geral dos estivadores e suas famílias (A
CIDADE..., 1958, p. 1).

2.5.3 A procissão
Todas as procissões têm propósitos: caminho a se percorrer e objetivo a que se quer chegar. A procissão de São Sebastião é polissêmica e multifuncional, na medida em que diferentes pessoas dão significado pessoal
ao ensejo festivo, no objetivo maior que é render louvores ao padroeiro.
É um cortejo herdado do catolicismo ibérico e representa o legado da
religião judaico-cristã. Segundo Fragata (2006), a origem das procissões
católicas remonta à Idade Média, quando a “peste negra” ameaçava a humanidade e o pouco entendimento dos fenômenos da natureza a deixava
temerosa. Segundo o imaginário dos europeus, a realização pública de cortejos com as relíquias sagradas e as imagens de santos, entoando ladainhas,
cantos sagrados e rogando o perdão divino, os livrariam da ira divina,
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causa maior de todos os males terrenos. Andrade (2009) afirma que as
procissões religiosas, com desfile de fiéis acompanhando o pálio, seguido
pelos andores com imagens dos santos do dia, foram instituídas no Brasil
desde 1549, quando Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, desembarcou na Bahia.
A trajetória da procissão de São Sebastião (FIGURAS 14 a 19) que
ocorria no final da tarde, quase sempre incluía o circuito ao redor do morro do mesmo nome.
Às 5 horas da tarde sahirá em procissão o glorioso martyr
S. Sebastião e outros santos, percorrendo as ruas Marquez
do Herval, São Jorge, Almirante Barroso, Rua Nova, Rua
Direita do Commercio, 28 de junho, Collegio, Conselheiro
Dantas, Conselheiro Saraiva e praça S. Sebastião (AS
HOMENAGENS..., 1902, p. 1).
FIGURA 14 – Procissão de São SebasƟão, década de 1940

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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FIGURA 15 – O andor de São SebasƟão carregado durante a procissão em sua homenagem

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

FIGURA 16 – A procissão de São SebasƟão

A tarde houve concorridíssima
procissão que percorreu a cidade,
rodeando a Avenida 2 de Julho,
sendo puxada pela banda da União
Protetora.O cortejo processional
foi extraordinário, recolhendo-se
ás 18 horas à cathedral havendo,
então, naquelle templo, a bençan
precedida de inspirado sermão
do Padre Celso Monteiro que
fez um eloqüente panegyrico
do martyr São Sebastião (AS
FESTAS..., 1931, p. 1).

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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FIGURA 17 – A procissão de São SebasƟão na Av. Dois de Julho

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

À tarde, às 16 ½ horas, será realizada a grande procissão do padroeiro da diocese, saindo o cortejo da catedral, percorrendo as
ruas principais da cidade e dando a volta ao morro de São Sebastião. Pessoas gradas, associações religiosas, com os seus estandartes, exmas. famílias e as filarmônicas de Ilhéus e de Itabuna
acompanharão o préstito que será decerto extraordinário (AS
TRADICIONAIS..., 1934, p. 1) .
FIGURA 18 – O Apostolado de Oração na procissão de São SebasƟão

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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A tarde, cerca das 16 horas sairá da catedral imponente cortejo
processional, com o aparecimento de associações religiosas,
figuras do clero local, e fieis, percorrendo o préstito várias
ruas e contornando o morro de S. Sebastião. Ao recolher-se
a procissão o bispo de d. Eduardo Herberhold fará o sermão
panegírico do grande mártir, seguindo-se a benção aos fieis
(AS FESTAS..., 1935, p. 1).
FIGURA 19 – O andor e a banda do sindicato dos esƟvadores parƟcipando da procissão de
São SebasƟão

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

A procissão de São Sebastião foi iniciada às 16 horas,
quando o sol vespertino banhou as ruas da cidade para
que desfilasse por elas a imagem de São Sebastião, patrono
dos Estivadores. O préstito saiu da Matriz de São Jorge
passando pela Praça Cel. Pessoa, rua Tiradentes, Praça
Municipal, rua Marquês de Paranaguá, dando a volta na
Avenida Dois de Julho e encerrando-se na Catedral de São
Sebastião, onde foi pronunciada pelo padre Schley Andrade
o Sermão, seguindo-se a benção solene do SS Sacramento
(A CIDADE..., 1958, p. 1).

Como foi citado acima, o andor de São Sebastião é ornamentado
pelos estivadores na sede do seu sindicato e conduzido solenemente para
a catedral. As cores utilizadas na decoração do andor não seguem uma
padronização, e no decorrer dos anos registram-se várias alterações cro-
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máticas, sendo, entretanto, a cor vermelha a mais recorrente. A imagem,
em meio às flores, demonstra a veneração sincera dos estivadores.
FIGURA 20 – A chegada do andor do santo márƟr na Catedral

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

FIGURA 21 – Andor de São SebasƟão ornamentado com flores brancas

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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FIGURAS 22 e 23 – Andor de São SebasƟão ornamentado com flores vermelhas

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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Ao terminar as festividades religiosas, o traslado da imagem de São
Sebastião, de volta à sede do sindicato, geralmente, ficava a cargo das mulheres (FIGURA 4), mas nem sempre tal fato ocorria.
Após a benção na catedral e encerrada a parte religiosa do
programa, formou-se um cortejo para conduzir uma imagem
de São Sebastião, em rica charola, à sede dos Sindicatos dos
Operários de Ilhéus, onde foi entronizada solenemente, em
sessão presidida pelo Sr. Domingos Cícero Alves, falando
nessa ocasião o Sr. Demétrio Lourdes, pelo Sindicato dos
Estivadores, Leopoldo Freire, pela ‘Amantes da Lira’, Antonio
B. Teixeira, representante do ‘Diário da Tarde’, o presidente
do Sindicato, o Sr. Domingos Cícero, e por fim o Sr. Emydio
Villela, pelo Centro Operário Itabunense. Estiveram presentes
à sessão exmas. famílias, associados e diretores do Sindicato dos
Estivadores e representantes de associações diversas de classes
(AS VIBRAÇÕES..., 1935, p. 1, grifos do autor)

2.5.4 A festa profana
As comemorações sebastianas, profanas, foram sempre bastante animadas e, em alguns momentos, segundo as descrições jornalísticas, obscurecem quase por completo as cerimônias religiosas. Essa prática, adotada
no Brasil pelos colonizadores, disseminou-se e pode-se dizer que reproduz
um modelo ainda em vigor em Portugal. Há festas em que a hipertrofia do
sagrado supera a do profano, e vice-versa; entre a secularização e a sacralização, a presença da Igreja se impõe, mediando a religiosidade popular e
o culto aos santos padroeiros. Essas festas, tanto as de origem portuguesa,
quanto as de origem espanhola, trouxeram elementos essenciais que influenciaram as louvações ainda presentes no Brasil do século XXI.
As filarmônicas, os ranchos, os ternos, os leilões são presenças marcantes durante toda a primeira metade do século passado. Eram momentos ímpares de expressão e manifestação da cultura popular, de sociabilidade, integrando diversas tradições, nas quais as camadas populares se
envolviam com intensidade. As festas possuem potencial para se tornar
momentos de liberação e de manifestação populares, ou mesmo de quebra
de comportamentos padronizados.
Hontem houve leilão, durante o qual tocou a philarmonica
Lyra Juvenil e no de hoje tocará a Victoria. Nas noites de hoje e
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de amanhã haverá iluminação em frente à Capella e no corêto
armado na praça São Sebastião (AS HOMENAGENS...,
1902, p. 1).

Todas as descrições concordam que a festa atinge o seu paroxismo
no jogo e nas distrações; há uma grande profusão de barraquinhas, pavilhões, bancas ambulantes, ostentosamente adornados de bandeirolas de
cores vivas, cintilantes, pitorescamente iluminadas por lanternas e lampiões de diversos feitios e tamanhos; uma infernal gritaria de pregões, jogadores, assistentes, entrecortada de ditos brejeiros, pilhérias apimentadas,
gostosas gargalhadas; a isso tudo envolve, em confusão, a informe onda de
povo que, em contínuo vai e vem, move-se aos encontrões, num intenso
foco de luz e de poeira. O jornal Diário da Tarde descreve de forma minuciosa a festa de São Sebastião na década de trinta do século passado:
À noite, vários ternos e ranchos vieram à rua, concorrendo
brilhantemente para encerrar, com grande êxito, os festejos
de São Sebastião nesta cidade. Assim os ternos da Bola Preta,
da Leoa Agoniada, das Borboletas Infantis, este do São
Sebastião, e os ranchos do Boi Treme Terra e do Teimoso
deram a grande nota de alegria com as suas charangas afinadas
e o seu pessoal caprichosamente arregimentado. No largo do
Unhão, festivamente iluminado e engalanado, foram armados
dois coretos, em frente a sede da Sociedade U. O. E. de Ilhéos,
um dos quais para a banda Recreio da União. O movimento
foi ali incomum e prolongou-se até noite alta, aumentando
a animação naquele largo quando se encontraram os bem
organizados ternos da Bola Preta e da Leoa Agoniada para a
troca de saudações protocolares (AS FESTAS..., 1931, p. 1).
O movimento popular será centralizado hoje no largo do
Unhão, em frente a sede do Sindicato dos Estivadores, para
onde convergirão os ternos e ranchos que se apresentarão ali
em disputa das medalhas prometidas por aquela associação
trabalhista, devendo sair hoje os excelentes conjuntos da ‘Leoa
Agoniada’, do ‘Reino das Flores’ e do ‘Gavião Amoroso’,
alem dos ranchos de ‘Bois’ que se aprestam para reviver as
alegrias dos reisados.A exibição desses conjuntos e mais
outras diversões preparadas no largo do Unhão, hão de atrair
sem duvida a população àquele ponto, onde também a banda
musical da União Protetora executará animada retreta (AS
TRADICIONAIS..., 1934, p. 1, grifos do autor).
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A festa de largo continua, ao longo das décadas, a apresentar uma
enorme concorrência popular em absoluta confraternização de divertimentos e distrações, com uma grande profusão de barraquinhas, pavilhões, bancas ambulantes, trio elétrico etc.
A festa prosseguiu na parte da noite com grande movimentação
na rua fronteira ao Sindicato dos Estivadores, com a participação
da Banda da Policia Militar e outras atrações próprias. Hoje se
realiza o ‘bacalhau’, numa das barracas armadas no local dos
festejos (A CIDADE..., 1958, p. 1, grifo nosso).
No dia 21 será oferecida pelo Sindicato a tradicional
bacalhoada, ás 19 horas na sede social da entidade (FESTA...,
1960, p. 1, grifo nosso).

Alimentar-se não é somente um ato da vida privada, nem um ato meramente biológico, mas, também, um acontecimento social. Assim, nas festas
populares, inclusive as promovidas pela Igreja, comer, e comer à vontade,
é um elemento presente. Festa que é festa tem comida e bebida, e de graça.
Essa indissociabilidade da festa com a alimentação está ligada às imagens do
banquete, da abundância e do universal. Deter-nos-emos um pouco nessa
simbologia da festa que culmina com a refeição. Ao analisar os banquetes
da época de Rabelais, Bakhtin (1999) assinala seu universalismo. Culminam
após as atividades de trabalho realizadas coletivamente. O banquete representa a vitória do homem sobre o mundo, celebra sempre a vitória, é uma
propriedade característica da sua natureza. O triunfo do banquete é universal, é o triunfo da vida sobre a morte. Nesse aspecto equivale à concepção
e ao nascimento. O corpo vitorioso absorve o corpo vencido e se renova.
Comenta ainda Bakhtin (1999) que o banquete é uma peça necessária a todo
regozijo popular. Comer e beber, de graça, revela a tendência à abundância,
e é isso que o Sindicato dos Estivadores deixava transparecer.
A partir de hoje a noite, os festejos comemorativos do dia
consagrado á São Sebastião [...] A afluência de pessoas, aliás,
tem sido grande [...] na praça dr. José Marcelino, onde está
grande quantidade de barracas armadas, vendendo bebidas e
comidas típicas. Hoje, véspera da festa, a praça, toda enfeitada
de bandeirolas matizadas e de lâmpadas multicores, estará
regurgitando, para assistir aos sambas de roda, capoeira, etc.
(SÃO SEBASTIÃO...,1971, p. 1) .
[...] da parte profana [...] a instalação das barracas na avenida
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Dois de Julho, onde são realizados shows, diariamente,
sempre a partir das 20 horas e culminará no próximo
Domingo (ESTIVA..., 1995, p. 1).

2.5.4.1 O cortejo e a lavagem da escadaria da Catedral de São
Sebastião
A tradição da lavagem da Igreja remonta há pelo menos quatro décadas. Pouco a pouco a lavagem toma corpo; o cortejo percorre as ruas da
cidade, incorporando, a cada ano, novos elementos, até a lavagem propriamente dita da Igreja. As baianas, com suas indumentárias, seus potes com
água de cheiro e flores, encabeçam o grupo que porta vassouras e outros
elementos próprios para proceder a lavagem. Carroças e burrinhos aguadeiros fazem parte do séquito, ao qual se integram, também, mais tarde,
como símbolo da modernidade, os caminhões pipa.
FIGURA 24 – Lavagem da escadaria da catedral no final dos anos Setenta, do século passado

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.
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FIGURA 25 – Cortejo de baianas se dirigindo para a lavagem da escadaria da Catedral de São SebasƟão

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus.

Iniciada desde o dia 11 passado, a festa de São Sebastião uma
das mais tradicionais e importantes de Ilhéus, já contou com
a realização do novenário; da parte profana a lavagem das
escadarias da catedral de São Sebastião; a também tradicional
Puxada do Mastro em Olivença [...] (ESTIVA..., 1995, p. 1).
FIGURAS 26 e 27 – A lavagem da escadaria da Catedral de São SebasƟão; em destaque, duas
temporalidades da festa, o burrinho aguadeiro e o carro-pipa

Fonte: Arquivo do Sindicado dos EsƟvadores de Ilhéus
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Segundo Oliveira (2005), a celebração originária para homenagear
São Sebastião, festa eminentemente popular e religiosa ligada ao Sindicato
dos Estivadores do Porto de Ilhéus, foi superada pela lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião, que passou a se constituir num dos mais
importantes eventos do calendário turístico-cultural ilheense, e começa a
ser produzida como uma mercadoria turística representativa, divulgada e
comercializada pelo turismo em âmbito estadual e nacional.

2 São Jorge
2.1 A Igreja São Jorge
Sob a proteção de São Sebastião a vila foi formada no século XVI,
no Outeiro. Nela, seus moradores não permitiram que os devotos de São
Jorge construíssem uma capela onde pudessem celebrar ofícios divinos.
Com a freguesia, que data de 1556, criada pelo primeiro bispo do Brasil, d.
Pero Fernandes Sardinha, os jesuítas, primeiros evangelizadores das terras
da Capitania, mandaram construir a Igreja Matriz. A inauguração do templo, em 1565, foi celebrada
[...] com a pompa adequada aos recursos da terra: possuía três
altares de cedro, cancela de conduru, colunelos torneados,
coro de pedra e piso em pedra lavada (CAMPOS, 1981, p. 19).

Ao final do século XVI, estava quase em ruínas devido ao gradual
abandono do morro de São Sebastião e à mudança da vila para a baixada
entre o mangue e o mar. Os moradores decidiram transferir a localização
da Matriz para o local atual. Segundo Carta Régia de 23 de dezembro de
1697, “os oficiais daquela câmara querem a desmanchar para fazer em
lugar mais conveniente” (BARROS, 1981, p. 42). No começo do século
XX ainda eram visíveis as ruínas da primitiva Matriz de São Jorge, nos
alicerces das casas e restos de calçadas. Com o abandono da vila antiga,
o morro onde ela estava localizada passou a ser chamado de Vila Velha
ou da Matriz Velha, vindo, posteriormente, a adquirir a denominação de
São Sebastião. De acordo com frei Agostinho de Santa Maria, a nova
Matriz de São Jorge já estava concluída antes de 1722. Ao descrever
Ilhéus, em 1914, Campos (1981, p. 523) apresenta a Igreja Matriz de São
Jorge da seguinte forma:
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[...] matriz de estilo antigo, bem cuidada, com sete altares
de talha de madeira, ostentando colunas douradas, grandes
lampadários, bonitos lustres e apurada pia batismal de cantaria.

2.2 As reformas da Igreja de São Jorge
Em meados do século XVIII a igreja sofreu alterações com a construção do atual frontão e a transformação das janelas laterais em portas.
Seu formato original em “T” foi alterado no início do século XX, com a
modernização urbana de Ilhéus. Durante a administração Mangabeira/
Lavigne de Lemos (1908-1912), a sacristia, ao lado da praça Rui Barbosa,
foi demolida para o alargamento da via, com permissão de dom Caetano.
A última reforma foi liderada por Maria Catarina Lavigne de Lemos e
Carmelita Maltez Bastos, sob a responsabilidade arquitetônica de Luís Osório
Amorim de Carvalho, especialista em estilo colonial, sendo auxiliado pelo mestre de obras Argileu Borges. A obra foi iniciada em 1968 e concluída em 4 de
outubro de 1970. As pedras de cantaria e as cornijas da igreja estavam cobertas
por várias camadas de tinta (MACEDO; RIBEIRO, 1999). Em entrevista, d.
Maria Catarina Lavigne de Lemos (1996, f. 35) deixou o seguinte registro:
FIGURA 28 – Igreja Matriz de São Jorge após a restauração, 1970

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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A restauração de São Jorge surgiu de um ato de louvor a Deus. A
matriz estava precisando de reparos, não podia continuar como
se fosse esquecida dos católicos nem estava digna do nosso
Ilhéus. Resolvemos fazer uma campanha e partimos para a
luta. O maior doador foi o senhor Jerônimo Francisco Ferreira.
Tivemos a sorte de contar com a orientação do arquiteto Luis
Osório Amorim de Carvalho. Assim foi descoberta toda a
beleza da Matriz de São Jorge, na riqueza de suas pedras de
cantaria vindas de Portugal, na majestade do arco da capelamor, nas cornijas, sapatas, arestas e escadarias e base do púlpito.

2.3 A hagiografia de São Jorge
Mártir do século IV, filho de pais cristãos, Jorge aprendeu desde a
infância a temer a Deus e a crer em Jesus. Nascido na antiga Capadócia,
região que atualmente pertence à Turquia, mudou-se para a Palestina com
sua mãe após a morte do pai. Lá foi promovido a capitão do exército romano devido a sua dedicação e habilidade.
Os documentos antigos que lhe dizem respeito são em parte apócrifos e lendários. Um deles narra o seguinte episódio: Diocleciano, imperador romano, pretendia estender por decreto a todo o império a perseguição aos cristãos. No dia marcado para o senado confirmar esse decreto, Jorge declarou-se espantado com a decisão, afirmou que os ídolos
adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. Todos ficaram atônitos
ao ouvir suas palavras. Indagado por um cônsul sobre a origem desta ousadia, Jorge, prontamente, respondeu-lhe que era por causa da verdade. O
tal cônsul, não satisfeito, quis saber: O que é a verdade? Jorge respondeu: “A
verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo
de meu redentor Jesus Cristo, e nele confiado me pus no meio de vós para
dar testemunho da verdade”.
Preso e torturado reafirmou sua fé, sendo, por isto, condenado à decapitação. A sentença foi executada no dia 23 de abril de 303, em Nicomédia. Segundo
a tradição, os restos mortais de São Jorge foram transportados para Lídia (antiga Dióspolis), onde foi sepultado e, posteriormente, o imperador Constantino
mandou erguer suntuoso oratório aberto aos fiéis.
Seu culto espalhou-se imediatamente por todo o Oriente. No século V, já havia cinco igrejas em Constantinopla dedicadas a São Jorge. No
Egito, nos primeiros séculos após sua morte, foram erguidas quatro igrejas
e quarenta conventos dedicados ao mártir. Na Armênia, na Grécia e em
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Bizâncio, São Jorge era inscrito entre os maiores santos e, mais tarde, seu
culto se espalha, também, pelo Ocidente.
Há uma grande variedade de histórias e imagens de São Jorge. A imagem mais conhecida de todos é a do cavaleiro montado em um cavalo, dominando o dragão, que começou a ser difundida na alta Idade Média. Diz a lenda
que Jorge, guerreiro vindo da Capadócia, Turquia, teria salvo uma princesa das
garras de um terrível dragão. Provavelmente essa princesa representa a pureza,
a honestidade, a esperança, a vida, e o dragão, a maldade (o maligno). Jorge, o
misterioso cavaleiro, disse ter vindo em nome de Cristo e que todos deveriam
se converter ao cristianismo. Essa lenda foi rejeitada pela hierarquia cristã em
um concílio do século V, mas persistiu e ganhou enorme popularidade. Assim,
no Ocidente, a partir da Idade Média, São Jorge passa a ser mais venerado.
Nas Cruzadas, colocaram-no à frente das milícias como patrono da Cavalaria.
Na Itália, era padroeiro da cidade de Gênova. Na Alemanha, Frederico III dedicou a ele uma Ordem MiliFIGURA 29 – Imagem de São Jorge entronizada no tar. Na França, São Gregório
altar-mor da Igreja Matriz
de Tours era conhecido por
sua devoção a São Jorge; o rei
franco, Clóvis, dedicou-lhe
um mosteiro e, Clotilde, sua
esposa, erigiu várias igrejas e
conventos em sua honra. Por
considerá-lo o protótipo dos
cavaleiros, Ricardo Coração
de Leão, comandante de uma
das Cruzadas, o fez padroeiro
de suas expedições que tentavam conquistar a Terra Santa
aos muçulmanos. Em 1348,
quando o rei Eduardo III, da
Inglaterra, fundou a Ordem
dos Cavaleiros de São Jorge,
uma das mais importantes do
reino, os ingleses já o adotavam como seu protetor. Desde 1415, o Dia de São Jorge
tornou-se um grande feriado
Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus
para os ingleses.
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As artes (FIGURA 29) foram veículos de ampla divulgação da imagem do
santo. Em Paris, no Museu do Louvre, a tela “São Jorge, vencedor do dragão”,
de Rafael Sanzio (1483-1520) é uma das mais visitadas.
O culto a São Jorge, padroeiro de Portugal, chegou ao Brasil com os colonizadores. Em 1387, dom João I decretou a obrigatoriedade de sua imagem
nas procissões de Corpus Christi. Mas a grande popularização deste santo nas
terras brasileiras acabou acontecendo por força do sincretismo religioso dos
cultos afro-brasileiros. Nelas, São Jorge guerreiro possui diversas representações. Nos candomblés da Bahia, é associado a Oxóssi e Odé, e nas celebrações
de umbanda, do Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, a Ogum.
O dia duo bravo guerreiro São Jorge – um dos padroeiros do
município, que no sincretismo com os santos da igreja católica
chama-se no candomblé, Oxossi, grande senhor das matas e
florestas, será comemorado neste Sábado, feriado municipal.
Nesta data o ‘Terreiro de Odé’, o mais tradicional do interior
baiano, do babalaô Pai Pedro, localizado no Alto do Basílio,
abrirá suas portas para fazer homenagens a Oxossi, e espera
receber a visita de aproximadamente duas mil pessoas, entre
elas, figuras do universo político da cidade, como o prefeito
Jabes Ribeiro, secretários e assessores municipais, além de
vereadores (IGREJA... , 1988, p. 1, grifo do autor).

No dia 9 de maio de 1969, a observância do dia de São Jorge tornou-se opcional, com a reforma do calendário litúrgico realizada pelo papa
Paulo VI. A reforma retirou do calendário litúrgico as comemorações dos
santos que historicamente não podiam ter suas existências comprovadas,
mas tinham, apenas, relatos tradicionais. Embora muitos ainda suspeitem da
veracidade de sua história, a Igreja Católica, atualmente, reconhece a autenticidade do culto ao santo. A quantidade de milagres atribuídos a São Jorge é
imensa. Segundo a tradição, ele defende e favorece a todos os que recorrem
a ele, conseguindo vencer as batalhas e demandas da vida, as questões complicadas, perseguições, injustiças, disputas e os desentendimentos.

2.4 A festa de São Jorge
Iconograficamente, São Jorge é representado como um jovem
imberbe, com vestes de legionário romano, tanto em pé como em um
cavalo. Em Ilhéus sua festa foi sempre concorrida e obedece aos pa-
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drões clássicos das festas religiosas. Há uma parte religiosa composta
invariavelmente de novena, missa e procissão. No início do século passado, todos esses elementos estavam presentes, como ficou registrado
através do jornal Gazeta de Ilhéus, em matérias de 26 de abril de 1903 e
19 de janeiro de 1914, página 1, com os títulos “Homenagens ao glorioso mártir” e “As festas do santo guerreiro”:
[...] celebrou no dia 23 do corrente, às 11 horas, na igreja
matriz desta cidade, a festa de S. Jorge, cantando a missa
o Ver. Padre Evaristo, pároco da freguesia, e tocando a
orquestra da Victoria, sob hábil direção do professor Abdias,
cujo desempenho agradou geralmente. A tarde houve
procissão, apesar da chuva, saindo as imagens do S. Jorge
padroeiro da freguesia, N. Senhora e S. Sebastião, havendo ás
7 horas da noite fogo de artifício no adro da matriz.
[...] vamos ter boa festa ao nosso padroeiro no ano de 1914.
As novenas, iniciadas no dia 14, tem sido muito animadas
e concorridas. A filarmônica Victória, contratada pela festa,
tocará na noite de 22, no coreto municipal, à praça Ruy
Barbosa, na missa, na procissão, na benção e no fogo de
artifício que será queimado às 22 horas no dia 23.
FIGURA 30 – Procissão de São Jorge, anos de 1970

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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Na terceira década do século XX, São Jorge gozava de grande prestígio junto à comunidade ilheense. D. Eduardo Herberhold, bispo diocesano, presidia pessoalmente as festas em sua homenagem e dispunha de
um benemérito fiel.
FIGURA 31 – Cel. Misael Tavares, devoto de São Jorge

As novenas presididas pelo bispo desta
diocese d. Eduardo Herberhold tem tido
a assistência diária de grande número de
fieis, começando os ofícios ás 7 horas da
manhã (NA CATHEDRAL..., 1931, p. 1).
As horas 10 da manhã tiveram lugar
solene na missa pontifical celebrada por
Dom Eduardo Herberhold, tomando
parte dela o clero citadino. As 4 1/2 horas
da tarde percorreu varias ruas da cidade
grande cortejo processional conduzindo,
além de outros, o andor com a imagem
de S. Jorge ricamente ornamentado (O
DIA..., 1931, p. 1).
Um registro especial salientamos nestes
festejos que, como nos anos anteriores,
tem sido custeados pelo emérito cidadão
e grande devoto do glorioso mártir, o
coronel Manoel Misael da Silva Tavares:
Fonte: Acervo do Museu Amélia Amado.
tem sido sempre pomposos, atraindo
grande massa de fiéis, acentuando-se mais a devoção e
veneração ao padroeiro da cidade, o nosso São Jorge, o que se
atribui ao máximo interesse despendido pelo coronel Manoel
Misael, não poupando esforços pelo melhor êxito desta festa
juntamente com a boa vontade e zelo do reverendo vigário e
piedosas associações religiosas (O DIA..., 1931, p.1).

Nas festas religiosas, alguns personagens se destacam, tais como os
oficiantes, os festeiros, os cantores e os maestros das corporações musicais:
Ao evangelho, depois da ‘Ave Maria’ [...] ocupou a tribuna
sagrada o padre Nestor Passos, vigário de Itabuna, que
proferiu belo sermão durante o qual fez o panegírico de São
Jorge [...] o coro esteve a cargo de gentis senhorinhas sob a
direção da conhecida musicista senhorinha Lourdes Abreu,
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participando do mesmo, elementos da congregação Mariana
de São Jorge. A banda de música de Santa Cecília abrilhantou
todas as festividades em honra do padroeiro de Ilhéus (A
FESTA..., 1948, p. 1, grifo do autor).

3 A festa Nossa Senhora da Vitória
Desde o século XII a Virgem Maria começou ser intitulada de Nossa
Senhora, sendo acrescidos subtítulos, tais como: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Neves etc.
Várias são as versões que podem ser apontadas sobre a origem da
denominação Nossa Senhora da Vitória, porém todas se referem às vitórias obtidas pelos cristãos contra os infiéis muçulmanos. Em Portugal, na
Batalha, as festas de Nossa Senhora da Vitória ocorrem anualmente no
dia 14 de agosto, em comemoração à vitória dos portugueses na Batalha
de Aljubarrota, em 1385. As festividades têm lugar junto ao Mosteiro Santa Maria da Vitória, edificado por devoção à santa e por uma promessa
feita pelo rei d. João I. Na Espanha, temos dois relatos que podem ser
complementares. O primeiro refere-se ao século XV e aos esforços que a
monarquia dos reis católicos fazia para expulsar os mouros da cidade de
Granada. Os últimos embates estavam próximos e São Francisco de Paula
enviou os frades penitentes Padre Bernardino da Cropalati e Padre Giacomo L’Espervier, para acalmar os temores dos reis espanhóis quanto à
ameaça moura. Três dias após a chegada dos dois missionários, os mouros
foram derrotados. Isto ocorreu em 18 de agosto de 1487 e, em gratidão
pela graça obtida, os reis mandaram erguer uma igreja com o nome de
Nossa Senhora da Vitória, no lugar onde estivera a tenda real na época das
batalhas. Assim, os religiosos desta ordem na Espanha foram chamados
de Frades da Vitória. O segundo conta que os muçulmanos pretendiam
invadir e tomar o norte da Europa. No início, os cristãos estavam em
desvantagem,entretanto venceram os turcos na batalha de Lepanto, em
7 de outubro de 1571. No momento da vitória, em Roma, Pio V estava
em reunião com os cardeais. Ao ter notícia do fato, disse: “Deixemos os
negócios: vamos dar graças a Deus pela vitória que acaba de conceder
ao exército cristão”. E em agradecimento pela vitória alcançada, inseriu
na ladainha de Nossa Senhora a invocação “Auxilium Christianorum, ora
pro nobis”, e instituiu a festa de Nossa Senhora da Vitória, consolidando a
devoção. Naquela ocasião, no Brasil, devido à herança da fé portuguesa,
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já existiam dois santuários dedicados a esta devoção: o de Salvador e o da
capital do Espírito Santo. A vila de Nossa Senhora da Vitória foi fundada
em 1551, pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, em reconhecimento
à proteção de Maria Santíssima num combate contra os índios goitacazes.
A capital capixaba possui hoje um importante templo em estilo neogótico,
com imagem datada do início do século XX, com belos vitrais coloridos.
Nossa Senhora da Vitória é muito venerada no nordeste brasileiro
e já era nas antigas vilas do Brasil Colônia. Venerada no Piauí, na cidade
de Oeiras, sua primeira capital, antigamente denominada Vila de Mocha,
que nasceu ao redor de sua capela, em 1697. Em São Luiz do Maranhão,
segundo a lenda, consta que durante a luta contra os holandeses, em 1662,
ela apareceu no outeiro da Cruz, transformando em pólvora a areia branca
da estrada, o que permitiu a vitória dos brasileiros. Por isso a Catedral de
São Luiz é dedicada à Virgem da Vitória e sua imagem aparece no alto do
frontão, entre as duas torres cujos sinos badalam, há mais de trezentos
anos, nas grandes festas maranhenses.

3.1 A Igreja de Nossa Senhora da Vitória
A igreja erguida, em Ilhéus, em homenagem a Nossa Senhora da Vitória
é considerada um dos mais antigos templos católicos do Brasil. De acordo
com Jaboatão, em seu Orbe Seráfico (CAMPOS, 1981, p.112), a igreja foi erguida para comemorar uma importante vitória alcançada pelos colonos, por volta
de 1565, contra a nação indígena Aimoré. A sua construção registra o início
dos confrontos armados contra os aimorés que ocupavam os antigos territórios dos grupos de origem tupi, dizimados pelo contato com os portugueses.
Borges de Barros reporta a uma tradição local antiquíssima, segundo a qual
os índios capturados alegaram ter sido vencidos “pela visão de uma mulher
branca montada em um cavalo ligeiro” (BARROS, 1981, p.100).
Ao se apoderarem da Capitania de Porto Seguro, os aimorés estenderam seus ataques à zona rural da Capitania dos Ilhéus, e a reação dos
colonos se deu em repetidas entradas predadoras que conseguiram afastar
os indígenas para as matas interiores. A vitória foi atribuída à intervenção
de Nossa Senhora das Neves, santa venerada numa ermida ao pé da atual
ladeira da Vitória. Achando-se o templo danificado, os moradores deram
início à fundação de uma nova igreja no alto da mesma elevação. Para isso,
mulheres e crianças, em procissão, carregavam, ladeira acima, na cabeça, as
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pedras para a obra, orando a Nossa Senhora das Neves, pedindo a vitória
para seus pais e maridos. Alcançada a graça e concluída a igreja, em estilo
protobarroco, colocaram nela a imagem da Senhora com o título de Vitória, em substituição ao das Neves.
Mais tarde essa primitiva imagem foi substituída por outra trazida de
Lisboa, em 1680, por Manoel da Costa, morador e devoto da santa, pois
a imagem original se estragou por falta de cuidados. Manoel Dias Figueiras, devoto soteropolitano da santa, e um dos mais ricos comerciantes de
Salvador, tendo recebido um livramento atribuído a Nossa Senhora da
Vitória, e sabendo da existência da primitiva imagem dela, em condições
lastimáveis, enviou-a a Lisboa para restauração, “de onde voltou com toda
a perfeição, sendo tida desde então por singularmente milagrosa” (CAMPOS, 1981, p. 140).
FIGURA 32 – Imagem de Nossa Senhora da Vitória

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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3.2 Reformas da Igreja de Nossa Senhora da Vitória
O frei Agostinho de Santa Maria, no Sanctuario Mariano (1947), alega
que a Igreja de Nossa Senhora da Vitória fora reedificada no começo do século XVIII. Em 1887, um incêndio destruiu a igreja e todas as suas imagens,
inclusive a imagem trazida de Portugal no século XVII. A atual imagem
data do final do século XIX e foi entalhada pelo escultor Antônio Machado
Peçanha, em Salvador, que por muitos anos exerceu sua profissão na ladeira
do Taboão (CAMPOS, 1981). Ao coronel Domingos Fernandes da Silva,
devoto dessa santa e um dos maiores benfeitores do município, “reputa-se a
completa reforma da legendária Capela de Nossa Senhora da Victória, feita
à sua custa” (BARROS, 1981, p. 26) e concluída em 1905.
Em 1913, uma nova intervenção é patrocinada pelo mesmo coronel,
segundo a planta em estilo neogótico, do engenheiro Durval Olivieri, que
modificou completamente seu aspecto arquitetônico. A nova capela possuía

FIGURA 33 – A Igreja Nossa Senhora da Vitória após a
reforma de 1913

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.
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[...] colunas e capitéis de fino
douramento;
riquíssimo
manto e coroa de ouro do
orago; castiçais, sacrário
e descansos de missais
lavorados em ouro e prata.
Pintura artística orna o teto
e as paredes. De cada lado
da capela foi erguido um
altar e na entrada uma pia
de água benta (BARROS,
1981, p. 100).

Entre os anos de 1972 e 1975, por causa da insatisfação com os
aspectos da igreja no início do século, resolveu-se promover uma nova
reforma com o objetivo de obedecer suas linhas originais. Graças ao trabalho desenvolvido por Maria Catarina Lavigne de Lemos e Cremilda Maltez
Bastos, ocorreu uma nova reforma, sendo anexada, dessa vez, uma sacristia em terreno do cemitério.
FIGURA 34 – A Igreja de Nossa Senhora da Vitória após a reforma de 1972

Fonte: Arquivo da Diocese de Ilhéus.

3.1 A festa e procissão de Nossa Senhora da Vitória
Em um depoimento à Gazeta de Ilhéus, sobre as festas de Nossa Senhora da Vitória, o coronel Domingos Fernandes informou que, “até 1883
a missa festiva era rezada anualmente por iniciativa de Maria Benta, figura
que os antigos recordam pela atuação que tinha na cidade” (1914, p.1).
Com o falecimento da promotora da festa nesse ano, o coronel Fernandes
começou a festejar esse dia, o da Assunção da Senhora, mantendo a tradição. Era comum a formação de uma lista de paroquianos encarregados
de angariar fundos para os festejos. As comissões espalhavam-se por todo
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o município. Também era divulgada, pela imprensa, uma lista dos juízes e
novenários, formada por grandes fazendeiros e comerciantes de cacau. A
pompa da festa religiosa repercutia na imprensa local,
[...] a missa festiva mandada celebrar na capella de Nossa
Senhora da Victoria pelo coronel Domingos Fernandes da
Silva, abastado capitalista, a qual teve seleta concorrência
de exmas. Famílias e muitos cavalheiros, abrilhantando-a a
estudiosa philarmônica Victoria (FESTA..., 1914, p. 1).
FIGURA 35 – Devotos de Nossa Senhora da Vitória, festa de 1931

Fonte: Acervo do Centro de Documentação e Memória Regional (UESC).

A partir da festa de 1923, que “excedeu a pompa e a concorrência
dos outros anos” (CAMPOS, 1981, p. 434), a imagem passou a sair em
procissão, tradição ainda hoje preservada. O cronista registra a harmonia
que despertava o culto a Nossa Senhora da Vitória:
Agosto [1929] foi um mês rico de acontecimentos dignos de
menção nas crônicas ilheenses. Espetáculo que, em outras
cidades do interior baiano, seria raríssimo testemunhar-se
desenrolou-se a 15, dia da grande festa de Nossa Senhora da
Vitória: uma das duas filarmônicas locais visitou a outra na
sua sede, depois do que saíram ambas, com seus fardamentos
novos, em fraternal passeata pelas ruas a fora (CAMPOS,
1981, p. 645).

254

FIGURA 36 – Missa fesƟva em honra de Nossa Senhora da Vitória

Fonte: Acervo do Centro de Documentação e Memória Regional (UESC).

4 Considerações finais
As festas populares, como referenciais da cultura brasileira, são reveladoras de tradições, arte, comportamento, linguagem, que refletem uma
dinâmica representada pela construção, transmissão e renovação de elementos simbólicos dentro do espaço/tempo. Uma festa traz em sua essência
a força da comunicação simbólica, seus diversos aspectos impregnados de
características rituais, emocionais, lúdicas, mágicas, religiosas, materializados
nas ações dos seus organizadores (MAGNANI, 1984). Os bens culturais,
materiais e imateriais, existentes em Ilhéus, traduzem os significados e os
valores identitários que constituem a dinâmica social local e, do ponto de
vista da diversidade cultural, podemos dizer que as manifestações festivas
– identificadas como patrimônio cultural – contribuem para a construção
simbólica do imaginário coletivo da comunidade que se apresenta, desde
seus primórdios, fragmentada a ponto de cultuar três santos com igual fer-
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vor, honrando-os como patronos, indistintamente. A celebração do padroeiro deve ser vista como a autorrepresentação do grupo, uma expressão que
busca reforçar a identidade e, ao mesmo tempo, delimitar territorialidades.
Neste caso, a festa não pode ser analisada apenas pelo ângulo que se faz
visível, que enfatiza o espetáculo, a exibição. É importante investigar o lado
imponderável, adentrar as margens da festa, que, por sua vez, podem revelar
sentidos desconhecidos.
Ao santo padroeiro cabe fortalecer as relações comunitárias e afinar
os laços de pertencimento da comunidade. A relação entre o santo e o povo,
mediada pelo poder eclesiástico, cria um modo de religiosidade que se coaduna com a ideia de organização da sociedade com pessoas a quem são
atribuídas funções distintas e consequentemente desiguais. Quanto à função
aglutinadora, em Ilhéus não foi possível construir uma identidade patronal
comum a todos os seus habitantes.
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A Igreja Católica está
de parabéns por ter
pensado na memória
e na história da Região
Sul da Bahia, e a UESC
e o CEDOC por terem
aceitado esse projeto.
Genebaldo Pinto Ribeiro

Diocese de Ilhéus - 100 anos de História

Enriquecida por nove
textos conﬁados a
especialistas, esta obra,
de múltiplos olhares,
que trata da diocese
de Ilhéus, território
rico em religiosidade,
história e histórias, é
um verdadeiro tesouro
de notícias sobre esse
acontecimento.

Janete Ruiz de Macedo
(Organizadora)

(Organizadora) |

Então, considerando a
milenar importância,
religiosa e histórica,
dessa jurisdição
eclesiástica,
comemorar, marcar e
visibilizar os 100 anos
de criação da diocese
de Ilhéus são bemaventuranças celestes,
de muitas, que esse
território de Deus e de
seu povo verá e viverá.

“Este livro materializa um esforço intelectual coletivo preparado por pesquisadores que sob provocação
do bispo dom Mauro Montagnoli buscaram, a partir dos
seus campos temáticos, apresentar estudos sobre a centenária diocese de Ilhéus. Quase todos os autores estão
ligados academicamente à Universidade Estadual de
Santa Cruz, uns no exercício da docência, outros como
ex-discentes da graduação ou pós-graduação.
Foram lançados olhares plurais sobre a trajetória
histórica da diocese de Ilhéus, que se estende por diferentes espaços geográﬁcos de sua ampla composição
territorial e apresenta possibilidades interpretativas que
reﬂetem, de certa forma, a ampliação do campo de saber da História. [...]
Composta por nove textos que abordam temas referentes à Ilhéus e à centenária diocese, [...] a obra é
polissêmica, e pretende que os olhares e apontamentos
aqui deixados, por nós, os autores, sejam considerados
dignos da centenária aniversariante”.

Janete Ruiz de Macedo

incorporar a divisão
territorial romana à
estrutura administrativa
da Igreja, mantida até
a contemporaneidade.
Esse território entregue
à administração
eclesiástica de um bispo,
arcebispo ou patriarca
já era comum às igrejas
cristãs d’África desde o
século IV.

Volume I
Uma publicação do Centro de Documentação
e Memória Regional (CEDOC/ UESC)

Os romanos,
juridicamente, usavam
o vocábulo diocese
(dioecesis, em latim)
para designar um
território ou uma
jurisdição de uma
grande cidade, também,
para nomear algumas
subdivisões de suas
províncias governadas
por um ex-cônsul,
o legado (legatus
propaetur). Quando
Diocleciano se tornou
imperador de Roma,
em 284 d.C., promoveu
reformas profundas
nas estruturas do
Império, notadamente
na administrativa,
objetivando salválo de uma iminente
queda. Para facilitar a
governança e o controle
daquela imensidão
territorial, ele o dividiu
em 12 dioceses: Itália,
África, Espanha, Viena,
Gália, Britânia, Panônia,
Mésia, Trácia, Ponto,
Ásia e Oriente, sendo
as sete primeiras
ocidentais e as demais
orientais.
Ao promulgar o Édito
de Milão (313 d.C.),
Constantino, o Grande,
tolera o cristianismo
no Império. Visível,
pública, essa religião
urbana, inicialmente,
tinha seus dirigentes,
os bispos, residentes
das cidades (civitates),
o que os levou a

