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Esta pesquisa aborda sob uma perspectiva histórica, a presença da disciplina Educação Física e suas
práticas ginásticas e das festividades escolares, numa Escola Normal rural no sertão baiano, que foi
fundada por missionários da Missão Central do Brasil, denominado Instituto Ponte Nova (IPN), que
teve como referência o Colégio Mackenzie (SP). Situado no município brasileiro de Wagner, no
estado da Bahia, o IPN foi fundado em 1906 por missionários americanos e inicialmente chamado
Escola Americana de Ponte Nova. Desde sua fundação, o IPN passou por mudanças e
acontecimentos no campo educacional e religioso. Dentre suas ações destacou-se a formulação de
uma proposta de formação de Professores fundamentada numa concepção de educação escolar
integrada aos princípios religiosos, com uma organização pautada na evangelização e para isso, se
valendo de uma educação do corpo e da alma, sob um pretenso viés civilizatório. O IPN teve grande
importância no desenvolvimento da região chamada Chapada da Diamantina (BA) e mesmo, na
expansão da religião Presbiteriana pelo Brasil. Se reconhece a influência da Igreja Presbiteriana no
Colégio, até o ano de 1971. O problema de estudo apontado é este: como foram inseridas as
atividades ginásticas e de que forma estas foram representadas nos rituais festivos do IPN? Nosso
objetivo é tentar identificar qual é a relação entre as proposições pedagógicas da missão americana
no campo da Educação Física em defesa de sua existência e permanência como componente
curricular, e as finalidades dos rituais festivos no espaço escolar. Tal estudo se justifica a partir da
necessidade de melhor conhecer as práticas e festividades escolares, dentro das realidades de uma
Instituição no interior baiano, sua relação com as políticas e ações missionárias presbiterianas. Como
metodologia trabalhamos com a Nova História, na dimensão da História Oral, tendo como
participantes da pesquisa, pessoas que foram professoras e diretoras do IPN. Para além destes,
buscamos ainda trabalhar com a literatura referencial e em outras fontes, como os documentos
institucionais ainda disponíveis para análise. Também buscamos o uso das imagens como fontes,
justo por reconhecer que estas podem ser uma forma de “leitura” possível das ações escolares. Como
dados iniciais, reforçamos a presença social do IPN na região da Chapada e na Bahia e seu peso na
propagação Presbiteriana no país e o uso, das práticas corporais, sob uma dimensão formativa
educacional.
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Este estudo traz em seu bojo uma discussão a respeito da criação de uma escola normal rural
americana pelos missionários protestantes no sertão da Bahia .Portanto, o Instituto Ponte Nova foi
alvo de intensas mudanças e acontecimentos no campo educacional e religioso, assim, destaca-se
entre outras a formulação de uma proposta de Formação de Professores fundamentada por uma
concepção de educação escolar integrada aos Princípios religiosos com perspectivas de
conhecimentos pautados na evangelização para educação do corpo e da alma respectivamente e, nos
debates republicanos com viés civilizatórios. Sendo que os rituais festivos vão materializar os
saberes construídos na “cadeira de ginástica onde o professor de educação física figura enquanto
protagonistas e multiplicadores do conhecimento num ensino aliado aos movimentos de aparições e
de devolutiva em forma de sociabilidades instauradas. Assim,esperava-se, através da escola e da
atuação dos missionários protestantes e do professor primário, a difusão do ideário de evangelização
paralelo a urbanização com propósitos voltados á civilização do público alvo e população dos
arredores. Mas também as propostas para a criação de um Instituto de Formação profissional que se
desenvolveu em comunhão com o debate sobre a formação dos professores de época, que circulavam
no espaço de modernidade. Este espaço de formação ou lócus responsável pelas formação das
primeiras professoras “formadas” na microrregião, além de ser uma escola profissionalizante com os
cursos de técnico em enfermagem, cursos bíblicos, técnicas agrícolas e cursos de preparação de
pastores que disseminou saberes e conhecimentos para o sertanejo “inculto”, “desvalido” e
“desassistido” pelo governo e poderes locais.Face a isso , a escola normal rural americana se
destacou por oferecer ao sertanejo inculto uma oportunidade de ser alguém na vida e, ao mesmo
tempo propagar os ensinamentos e doutrinas de uma religião que adentrou a sua moradia e fortaleceu
os vínculos familiares.

Somado a isto, quando os americanos implantaram o Instituto Americano começam a se destacar em
toda a região pelo modelo instaurado e pelos resultados manifestados pelos alunos no decorrer de sua
formação, principalmente pelos saberes e a questão do esporte. Uma vez que só “alguns estudantes”
custeavam as suas despesas, trabalhando na Fazenda, na qual estava instalado o Instituto
Educacional. Cabia também aos estudantes o preparo das refeições e as atividades de limpeza das
instalações. Haja vista que, o tempo era bem dividido e marcado pelos missionários, de forma que os
alunos não tivessem tempo vago, mesclando aulas na escola, oficina e os descansos, uma rotina a ser
internalizada e cumprida nos moldes inglês. Surge, assim, um educandário de instrução elementar de
proposição e consolidação do ensino agrícola rural profissionalizante com turma noturna que
colaborou para o combate ao êxodo rural para as zonas urbanas e investiu na preparação de
lideranças religiosas rurais e de líderes políticos que vivenciaram sua formação num ambiente
diferente de seu credo religioso. De fato, formou líderes políticos e representantes religiosos, pois
sua base curricular era privilegiada por ofertar disciplinas específicas como estudo de línguas:
alemão, francês e inglês, como formas de garantir o desenvolvimento da oratória dos sujeitos e na
preparação de condutores da religião com modelo educacional que foi adotado pelas instituições
católicas pela materialidade e concretização de resultados com táticas de trabalho positivas. Assim,
numa tentativa desenvolvimentista na localidade, após inúmeras investidas não satisfatórias dos
Missionários protestantes desde as cidades de Lençóis até Morro do Chapéu, houve a venda da
Fazenda Ponte Nova que foi adquirida pelo William Alfred Wadddel promovendo a compra de um
terreno o qual foi vendido pelo Tenente da Guarda Nacional Luiz Guimarães aos missionários que se
instalaram no local e fundaram uma escola, um hospital e um templo religioso numa tríade que se
configurou num projeto da PUCSA . Neste pequeno povoado pertencente a cidade de
Cachoeirinha/Itacira – ponte de referência de produção agrícola, logo depois da aquisição da Fazenda
Ponte Nova, os missionários fizeram funcionar e investiram na plantação de gêneros alimentícios
como mandioca, verduras, frutas e carne que eram vendidos e enviados para a cidade de Lençóis
fornecidos aos garimpos e tinha a cana de açúcar como lavoura principal com banguês ( engenho) de
madeira que produziam açúcar mascavo, mel de cabaú (melado) e rapadura.

Por outro lado , a A História da criação de uma Escola Americana ou Instituto Ponte Nova[1]
construído em torno dos aspectos da evangelização, modernização, civilização e democratização
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ancorados nos princípios presbiterianos no dia 29 de Janeiro, ano de 1906, na Fazenda Ponte Nova,
povoado de Cachoeirinha – Itacira na imensidão da Chapada Diamantina, em vasta área do sertão da
Bahia.Hoje, cidade de Wagner, localizada a 390 km da capital onde funcionou, de forma provisória,
na casa sede da fazenda Ponte Nova na condição de escola a realizar a instrução de primeiras letras,
portanto, os protestantes vão aliar a ação de conversão de novos adeptos á atividade educativa.Então
a o Instituto localizado numa região cuja formação Geográfica contava com exuberante vegetação
composta de espécies de caatinga semiárida e da flora serrana com destaque para as bromélias,
orquídeas e sempre-vivas, além de que é uma região de serras onde nascem todos os rios da bacia do
Paraguaçu, do rio de Contas e do Jacuípe respectivamente com altitude de 460 metros e tem
aproximadamente 9.562 habitantes numa vasta área de 417.595 km² fazendo limites com as seguintes
cidades; Rui Barbosa, Lençóis, Bonito e Utinga tendo como via de acesso a BR -242 seguindo para o
norte depois pela BR-142,banhada pelo Rio de Utinga.Na região onde a figura da mulher e
missionária Laura C. Waddell era professora - responsável pela organização - esposa do Reverendo
Alfred Waddell , consolidou –se como a única mulher responsável pela escola e também pelas
primeiras aulas com responsabilidade de “preparar cidadãos”, instruir os “incultos” sertanejos para a
vida religiosa e com preparação de saberes rurais, priorizando os conhecimentos evangélicos como
forma de se “forjar “ esse novo cidadão do sertão de forma civilizatória. Em princípio, a negociação
da Fazenda Ponte Nova gerou ao vendedor, o Tenente da Guarda Luiz Guimarães dissabores junto á
família e ao próprio cidadão que foi excomungado pelo Padre local o Ramos e, ao mesmo tempo,
promoveu o desenvolvimento da localidade com a ação realizada em 1902.

De acordo com o registro de venda, a fazenda é cortada pelo rio Utinga e fica distante 60 km de
Lençóis a qual foi vendida por vinte contos de réis para abrigar um projeto de escola-fazenda e
depois escola missionária que foi custeada a partir de uma doação para concretizar tal proposta. A
vegetação é composta de espécies da caatinga semiárida e da flora serrana e a fazenda cachoeirinha
já existia no século XIX e em 1889 o alemão Franz Wagner orientava os moradores das imediações
com técnicas agrícolas, tornando-se benfeitor da região e, no ano de 1934 o povoado foi transferido
para o local da Fazenda Ponte Nova que passou a ser denominada Vila Itacira sendo Distrito,
portanto em 1962 foi elevada á cidade com o topônimo de Wagner. A cidade de Wagner teve início
com o surgimento de um núcleo residencial ás margens do Rio Utinga com a denominação de
Cachoeirinha pertencente a Morro do Chapéu .No entanto, a apropriação de terras pelos missionários
fez com que as pessoas migrassem para os arredores em busca de assistência para seus familiares e
em busca de trabalho, além de orientação espiritual porque desprovidos de recursos os sertanejos
viram no ambiente uma solução para a vida dos mesmos. Ao final rechaçados, os missionários
adquiriram a Fazenda Ponte Nova,no povoado de Cachoeirinha ,Distrito de Vila Itacira e Município
de Wagner e fundaram uma Escola Normal que formava professores de primeiras letras, um Hospital
bastante moderno e equipado e uma Escola de Enfermagem e uma Igreja.

A descrição, inicial feita por uma das alunas internas, Sancha Galvão, ”a escola funcionava em um
sobrado[1] com carteiras duplas e vários quadros negros, quadros instrutivos“ (...).Lembro-me até de
um livro de leitura, Coração, de Raimundo de Amicis (Galvão, 1993: 45).Este formato de edificação
era muito comum no norte dos Estados Unidos, embora na Bahia já existia alguns casarões nas
grandes fazendas . Embora o sistema da Escola Americana já tivesse validade enquanto lócus
apropriado para formação de professores, na maioria dos países tanto o da Europa quanto América
do Norte e, que já funcionavam como centro de preparação e especialização de administradores,
inspetores e supervisores Aqui, no Brasil , só na década de 30,40 a partir dos estudos de Anísio
Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo é que começam a surgir tais instalações que vieram
a suprir e corrigir as dificuldades das Escolas Normais.Uma vez que, o Instituto Ponte Nova
enquanto centro promotor de saberes cujas metodologias iam além do que já se conheciam no Brasil,
por isso já nasceu no sertão promovendo a escolarização e trouxe muitas inovações no campo
cultural e científico, aparece a coeducação ao lado das salas mistas como formato de um ensino onde
a segregação desaparece e, mesmo assim, envolta numa série de conflitos principalmente de ordem
religiosa.
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Nesse ponto relacionado á cartografia, a região apresentava um potencial ambiental era fator de
atração por parte dos ingleses que conheciam novas formas de dispositivos modernos e, para o
homem inculto do sertão era “um castigo “ por estar localizada na zona que traduzia o sofrimento de
um povo sem recursos para lutar na e pela seca numa área de baixa qualidade de vida. A tal região
que, foi desbravada pelos missionários presbiterianos de Missão Central do Brasil, vinculada a
PUCSA – da Igreja Presbiteriana em São Paulo, denominada Chapada Diamantina, assim provocou o
êxodo para a proximidade da região em detrimento da busca por escolaridade e de oportunidade de
emprego numa região castigada pela seca.Um dos objetivos primordial era formar e preparar os
futuros membros da congregação e educar os jovens do sertão criando os colégios inferiores
(ginásios) e colégios superiores ( universidades e seminários) com um trabalho voltado á
compreensão, leitura e interpretação com uma pedagogia inovadora que repercutiu em toda a
microrregião por apresentar as edificações e proporcionar ao homem do campo uma oferta “suposta”
de melhoria de vida.

É importante ressaltar que, a Escola Americana IPN foi a primeira escola confessional protestante
criada por missionários que pretendiam “evangelizar, educar, curar e civilizar” o homem do sertão a
partir do atendimento de suas necessidades básicas como educação e saúde, além de ofertar um
trabalho ao homem do campo esquecido pelas autoridades locais e governamentais.

Todos os princípios e métodos eram inspirados nos modelos dos EUA e que o modelo e arquitetura
eram próprios da missão central, pois já trouxeram um projeto idealizado entre os pares missionários
com os quais implantaram mudanças no sertão baiano, trazendo esperanças de vencer e ter filhos
educados e preparados para a vida num Projeto Educacional implementados pelos missionários
norte-americanos tornando a educação como um privilégio e, ao mesmo tempo, um espaço propicio
para a difusão de um ideário religioso.Visto que, tal processo de aquisição de terras se deu a partir da
intervenção e da participação especial do Reverendo William Alfred Waddell que veio para
evangelizar juntamente com outros missionários se destacando o médico Walter Welcome Wood
que, nesse esse espaço, mesmo em condições precárias, lutaram contra as adversidades e instalaram o
educandário.Assim, o IPN começou a funcionar com o número de 06 meninas das famílias Dourado,
Galvão e Lessa filhas de grandes comerciantes da época que se deslocaram de várias localidades
dentre os municípios de: Irecê, Ponte Nova, Bonito, Campo Formoso, Baixa Grande, Miguel
Calmon, Morro do Chapéu e Jacobina respectivamente.Uma vez que, a intenção era formar uma ilha de
civilização, num pais tropical, numa investida tão civilizatória que veio a funcionar como estratégia para “sensibilizar” o
povo sertanejo, obedecendo aos propósitos da tríade educação, saúde e religião e de acordo com o Regimento interno que
pregava também que o IPN deveria incutir nos ânimos dos alunos os princípios fundamentais da vida colegial, tais como
: consideração mútua, a honra, o alto senso de responsabilidade, a esportividade, a obediência , o respeito a autoridade, o
amor á verdade e o apego ao bem .

Porém, todo o investimento em promover uma aliança onde o homem sofrido que viria a ser
“cooptado” pelas leis da sobrevivência e tinha a religiosidade como ponto de salvação e de
oportunidade de trabalho na região onde funcionou a escola isolada, no sertão da Bahia na Chapada
Diamantina[1] e facilitasse o uso das linhas férreas em cidades da região veio fortalecer a negociação
entre os fazendeiros como uma perspectiva de desenvolvimentista no local .

[1] É uma região de serras, protegida pelo Parque Nacional e onde nascem quase todos os rios da
bacia do Paraguaçu, do Jacuípe e do Rio de Contas; águas quebrotam de cachoeiras e formam
piscinas naturais.

Desta maneira fora erguida uma instituição que, diante de rituais, pretendia através do plano de
evangelizar outras ações como; “instruir, cuidar, civilizar e curar” , no intuito de estabelecer um
planejamento educacional aliado aos serviços sociais de saúde, pois a região era desprovida de
assistência por parte das autoridades governamentais. Assim, a fundação do Instituto Ponte Nova
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pelo casal de missionários presbiterianos o Engenheiro William Alfred Waddell e sua esposa, a
missionária Laura Annesley Chamberlain Waddell, o qual nasceu da necessidade que a Missão Brasil
Central tinha de implantar uma base ou estação missionária, no interior do Estado da Bahia,
especificamente na Chapada Diamantina, área de diamantes e de cachoeiras, tornaram-na propícia
pela invasão de estrangeiros em busca de riqueza fácil e de garantias outras pelo terreno fértil e
promissor de aplicabilidade de novas técnicas de agricultura.Contudo, a frente dessa missão estava
implícita a ideia de lançar uma alternativa de Fé e Civilização, segundo modelo americano,
particularmente na Vila de Itacira, município de Wagner, escola americana cujo modelo tinha vários
fins como: evangelizador, proselitista, moralizante e de cunho civilizatório para forjar esse novo
cidadão para viver nesse ambiente de instrução americano que tinha como estratégia de aproximação
moldada pelo protestantismo com novos ideais, princípios sociais e políticos que regiam a sociedade
americana.

[1] Casa de senhor de engenho, casa grande ou pavimento ou assoalho geral de madeira.

[1] Primeira Escola Normal Rural e Instituto de formação de Educação Profissional no sertão da
Bahia 1906.
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Mais tarde apesar de tantos problemas advindos e de buscas de outras formas para a aquisição da
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fazenda foi executada e a mesma foi vendida pelo Tenente Coronel da Guarda Luiz Guimarães e
Souza por dois conto de réis e a “Fazenda Ponte Nova estava localizada entre a cidade de Lençóis e
Wagner (a antiga Cachoeirinha – povoado de Itacira )
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