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RESUMO 

 

A preocupação em expendir o acesso á Instrução na primeira metade do século XX era 

explícita. Em Feira de Santana, era visível a preocupação em alfabetizar os não letrados 

e dar conta da difusão de uma nova noção de cidadania, para que o “populacho” pudesse 

ter acesso à um novo conjunto de modos “inculcados” através de uma Cultura Escolar 

pretensa a fazê-los indivíduos civilizados de uma nação apta a progredir. A 

Escolarização foi então considerada como via rápida e eficaz na corrida para a tão 

almejada civilidade, pretendida para os estratos sociais, que instentemente circulavam 

pelas ruas exercendo trabalhos manuais ou se situavam de maneira expressiva pela 

zona-rural. 

 

Palavras – Chaves: Escolarização; Civilidade; Cultura Escolar; Feira de Santana. 
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ABSTRACT 

 

The preoccupation in expending the access to instruction in the early 20 century was 

explicit. In Feira de Santana, there was a great preoccupation in teaching the elliterate 

population how to read and rite and develop the notion of citizenship by means of wich 

marginalizated groups could access a quantity of internalized way of being by means of 

a scoolar culture that could make them civilizated subjects. The education was seen as 

efficient and fast to reach so dreamed civility caimed to the social classes that wandered 

insistently by the streets making havy waks a living far away on the country.  

 

Keywords: Schooling; Civility; School Culture; Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO  

 

Instruir para Civilizar. Esses dois termos tão amplos e ao mesmo tempo tão 

específicos são denominações que no decorrer desta pesquisa adquiriram uma 

significativa potencialidade explicativa, a qual se constituiu em um objeto de pesquisa: 

a escolarização em Feira de Santana nas décadas de 1920 e 1930. 

O termo Instrução não é um termo recente, já sendo utilizado por diversos 

críticos e autores bem antes do século XX. Para Bastos (1916:05), jurista feirense, esta 

expressão refere-se ao “complexo de conhecimentos literários, religiosos, scientíficos e 

thécnicos, adquiridos por meio da palavra dos professores ou pela observação 

racional, direta dos phenômenos da vida physica e moral (...).” 

A noção de Civilização, no mesmo período, corresponde “a uma combinação de 

accordos, elaborados pelo homem para tornar mais fáceis as relações com os seus 

semelhantes e eliminar um por um os motivos de desconfiança, de inveja e de temor 

(...)”. No mesmo sentido, uma definição talvez mais simplificadora é pensá-la “como 

uma organização a um tempo de moralidade e bem-estar material).”1 

Instruir para Civilizar, muito além de ser apenas duas denominações complexas, 

é trabalho resultante dos diversos caminhos percorridos nas pesquisas de Iniciação 

Científica PROBIC/UEFS. Ao mesmo tempo se apresenta como uma das diversas 

possibilidades de “leitura” da fonte histórica Jornal Folha do Norte2, que trás em suas 

páginas considerável material sobre Instrução/Escolarização/Educação em Feira de 

Santana, na Bahia e no Brasil. Seu uso amplia terreno para a pesquisa no campo da 

História da Educação. 

Historiograficamente, a História da Educação é um campo de pesquisa ainda em 

construção. Entre outros pensadores, Falcon (2006), em artigo recente, discute a baixa 

produção de pesquisas de historiadores de formação nesse campo, como se não 
                                                 
1 Jornal Folha do Norte de 27 de Abril de 1927. N. 929, p. 01, artigo de Joseph Caillaux, no qual o autor 
discute algumas definições do que seria essa tão sonhada Civilização. Em suas tentativas de definição, 
todas estas desembocam em uma mesma linha de defesa de uma Civilização atrelada a remodelação do 
caráter humano.  
2 Conforme OLIVEIRA (2000), o referido Jornal aparece em 17 Setembro de 1909, circulando 
semanalmente até os dias de hoje, sendo o mais antigo em atividade no interior da Bahia. O primeiro 
dono do Jornal Folha do Norte foi um dos Intendentes da cidade de Feira de Santana, Coronel Tito 
Baccelar, que construiu o Jornal como estratégia de luta contra um desafeto político, o Coronel Abdom 
Abreu.  
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competisse realmente aos historiadores tais questões. Também Fonseca (2003) atenta 

para essa ausência na História da Educação nas propostas de produção historiográfica, 

desde o século XIX. 

Conforme esta historiadora, a História da Educação durante um bom período não 

aparece nem como proposta metodológica, nem como tendência, vertente, corrente ou 

campo historiográfico, aparecendo apenas em textos escritos por pesquisadores 

diretamente nela envolvidos, mas não no conjunto da produção historiográfica. Indica 

ainda que as análises estrangeiras consideram a História da Educação como um campo 

historiográfico independente, já nas produções da historiografia brasileira a ausência da 

História da Educação foi por muito tempo uma lacuna incômoda, o que vem mudando 

consideravelmente nos últimos anos.  

Especificamente no que se refere às pesquisas no campo da História da 

Educação em Feira de Santana, ressaltam-se estudos como o de Sousa (2002), Garotas 

Tricolores, Deusas Fardadas: as normalistas em Feira de Santana, 1925 a 1945, no 

qual pesquisou o cotidiano desta instituição de ensino e seu papel na construção de uma 

prática de trabalho feminino, assim como as representações de modernidade urbana 

escolar feirense.  

Também o trabalho de Cruz e Menezes (2008), Tornar-se professora: a 

construção da identidade na passagem pela Escola Normal de Feira de Santana de 

1930 a 1949, no qual os autores abordam a construção de identidade de gênero entre 

alunas da Escola Normal de Feira de Santana. Neste trabalho, os autores discutem o que 

representava ser normalista no imaginário do cotidiano feirense e como isso refletia 

socialmente na cidade. Desse modo, esse alargamento nas pesquisas historiográficas 

juntamente com a abundância de fontes em História da Educação em Feira de Santana, 

foram fatores de impulso, principalmente o Jornal Folha do Norte.  

 No processo de leitura e análise desses escritos chamaram-nos a atenção os 

discursos sobre ideais de cidade, civilidade e modernidade, publicados pelos setores da 

elite feirense, baiana e brasileira, na maioria discursos transcritos de autores paulistas e 

europeus que apontavam a Instrução Escolar como o meio mais rápido e eficiente para 
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difusão de uma determinada cultura escolar, que se pretendeu cristã e européia. Era o 

pretenso “derramar a instrução com a intenção de combater a barbárie.”3 

 Oliveira (2000) já enfatizou a importância dos jornais na luta “contra os 

moinhos de vento da ignorância”, através da postura dos jornalistas em atribuírem a si 

parte da responsabilidade em delinear o caminho das luzes do saber, o que explica o 

tema da ignorância estar presente entre os principais e mais publicados assuntos nos 

jornais feirenses. 

Em Feira de Santana no início do século XX, a preocupação em exorcisar esta 

“intrusa” – a tal da Ignorância - da população era explicita no Jornal Folha do Norte. 

Nestes artigos era proposta uma sistematização das aulas públicas, e consequentemente 

das práticas escolares, que deveriam ter tal forma a consumar três objetivos principais, a 

saber: alcançar o “grosso” da população, o “Geca Tatu”; segundo, remodelar a índole 

do “populacho”, que deveria ter os requisitos mínimos de disciplina e terceiro, dar conta 

das propostas do ideário de construção de uma nova noção de nacionalidade brasileira, 

na qual os cidadãos alfabetizados tivessem possibilidades intelectual e moral de serem 

parte de um país que se pretendia civilizado, e, portanto, apto a progredir. 

Esses problemas e hipóteses, apresentados pelo Periódico, pressupõem então o 

uso do conceito de Escolarização de Magalhães (1996) apropriado por Sousa (2008), 

como o processo de sistematização da escola como instância educativa, tanto no Instruir 

quanto no Educar, que tendeu a se ampliar e se tornar massiva a partir do século XIX. 

Era a sistematização dos processos anteriores à escola pública, que ocorriam em 

diversos espaços sociais como a família, os locais de trabalho, os lugares públicos, as 

festas, os jogos, os atos religiosos e “sob uma acção pedagógica, ora mais, ora menos 

organizada e formal.” Foram estas instâncias educativas que tenderam a se reduzir com 

a “progressiva” escolarização dos saberes e das práticas. 

Partindo desse pressuposto de Escolarização, o foco das investigações foi sendo 

construído sobre as práticas escolares cotidianas e as relações entre os sujeitos e estas. 

Contribuíram ainda para este estudo o uso do conceito base de Cultura Escolar, como é 

discutido por Julia (2001) como “um conjunto de normas que definem conhecimentos a 

ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 
                                                 
3 Sobre isso ver ARAÚJO e FREITAS (2008), Escolas Normais no Brasil: Do Império à República. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2008. Capítulo 03, p. 61- 74, no qual Nicanor Palhares Sá e Elizabeth 
Figueiredo de Sá discutem o combate da ignorância pela Instrução, utilizando como foco central um 
estudo sobre a formação de professores na Escola Normal de Cuiabá no século XIX. 
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desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. Essa cultura escolar, 

no seu processo de difusão, foi representada através de diversos elementos simbólicos, 

delineados por relações de interesses de determinados grupos, em difundir um projeto 

pedagógico social específico.  

Sobre estes projetos sociais Chartier (2002) propõe uma noção de 

Representação Cultural que é de fundamental importância para entender de que modo 

os sujeitos constroem suas representações a respeito de um universo. Conforme o autor, 

as representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade 

de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos interesses de grupo 

que as forjam. 

 Fazendo o uso desses conceitos bases, discutir o Jornal Folha do Norte como 

fonte implicou decifrar construções dessas representações, de discursos, de projetos e 

das intenções em generalizar um modelo de civilidade, em produzir sentidos e 

influenciar práticas sociais. Segundo De Luca (2005, p. 139),  

 

(...) a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma 
determinada forma, aquilo que elegeu como digno de chegar até o público. 
O historiador, de sua parte, dispõe de ferramentas provenientes da análise 
do discurso que problematizam a identificação imediata e linear entre a 
narração do acontecimento e ao prórpio acontecimento, questão alías, que 
está longe de ser exclusiva do texto da imprensa. Grifos meus. 

 

 Assim, como material principal desta pesquisa, o Jornal Folha do Norte foi 

analisado não como fonte confirmadora de análises pré estabelecidas, ou de hipóteses 

pré formuladas. Estivemos em alerta não só aos discursos, às fotografias (os chamados 

clichês), às diferentes linguagens, que expressavam os interesses que o regiam, como 

também para aspectos que envolvem a materialidade dos impressos e seus suportes, 

“que nada tem de natural” (Idem, p. 139). 

 As propostas de Vieira (1989) foram utilizadas no referente ao investigar o 

discurso da Imprensa: como pensar as diferentes linguagens, inclusive a jornalística 

como forjadas no acontecer social. Pensar ainda a Imprensa como portadora de um 

projeto específico, apresentado como universal e homogêneo à sociedade. Que os 

jornais definem papéis sociais, e que é preciso entender que o destinatário está presente 

todo o tempo, ora fornecendo os parâmetros do discurso, ora como tipo de padrão de 

leitor que o emissor quer formar, tanto socialmente quanto politicamente. 
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 Sobre o Jornal Folha do Norte, os editores e diretores do periódico tomavam 

partido de candidatos de cunho liberalista que faziam parte de determinados partidos, 

tornando o Jornal veículo de divulgação de determinadas idéias políticas. Registros 

sobre as elites feirenses estavam presentes nas páginas de forma explícita e freqüente, 

divulgadas como modelos de boa conduta, moral sadia e civilidade. Todos os seus 

proprietários, entre eles, o Arnold Silva, faziam parte dessa pequena parcela privilegiada 

da sociedade feirense.  

 Através da leitura dos exemplares podemos então afirmar que o periódico 

funcionava como porta-voz dos interesses da classe dominante feirense, mudando para 

atender os interesses desta. O Jornal Folha do Norte, entre ao anos de 1909 e 1940, 

passa por uma variedade de mudanças em seus exemplares, como a organização dos 

artigos. O número de propagandas é visivelmente superior a partir de 1925, as imagens 

se tornam freqüentes aliadas dos núncios e notícias, a estrutura dos exemplares se torna 

mais atrativa aos olhos, ficando perceptíveis os apelos visuais. Para De Luca (2005, p. 

132),  

 

Historicizar a fonte requer ter em conta, portanto, as condições técnicas de 
produção vigentes e a averiguação, dentre que se dispunha, do que foi 
escolhido e por quê. É óbvio que as máquinas velozes que rodavam os grandes 
jornais diários do início do século XX não eram as mesmas utilizadas pela 
militância operária, o que conduz a outro aspecto do problema: as funções 
sociais desses impressos. Grifos meus. 

 

 À propósito do processo de análise do Jornal Folha do Norte como fonte, foram 

selecionados, lidos e analisado exemplares publicados entre os anos de 1909 e 1940, 

sendo diretamente citados e discutidos neste trabalho fontes publicadas nos periódicos 

entre os anos de 1918 à 1940.4 As fontes iconográficas foram utilizadas conforme 

proposições de Boris Kossoy (1989), a intenção foi analisar as variadas fontes (jornal e 

fotografia), identificando sujeitos, os grupos sociais, analisando representações, os 

discursos, as práticas, tentando apreender as estratégias de articulação de um projeto de 

escolarização, assim como as tensões e os conflitos que nortearam esse processo em 

Feira de Santana. 

                                                 
4 Esses exemplares estão presentes no Acervo Digitalizado da Biblioteca Monsenhor Renato Galvão do 
Museu Casa do Sertão da Universidade Estadual de Feira de Santana e no Acervo da Biblioteca 
Municipal Arnold Silva, de Feira de Santana.  
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 Nesse sentido, esse trabalho se dedica a discutir a proposta de uma escolarização 

como instrumento de civilização em dois capítulos: no Primeiro Capítulo intitulado 

Escolarização e Civilidade: representações de uma escolarização no Jornal Folha 

do Norte, apresentamos uma análise das representações de escolarização publicadas 

pelo Jornal como modelos de disciplina/civilidade/progresso. Nesta discussão começo 

fazendo um preâmbulo, uma pequena explanação da própria cidade de Feira de Santana 

como símbolo desta tão sonhada civilidade, representada como cidade das letras, 

“Cidade Universitária.” 

 O papel articulatório de grupos dirigentes em torno de um projeto de 

Escolarização permite à princípio pensa-lo muito além dos espaços intra escola. Essa 

“ inculcação” pretendia ser transmissão também nos demais espaços sociais, através de 

um projeto para disciplinar os hábitos, enquanto modernizava o urbano. Esse projeto de 

civilidade/modernidade levou à frente a tarefa de efetivar um plano civilizatório através 

da Instrução, almejando o letramento das classes subalternas, para que o Brasil ficasse 

em pé de igualdade com os países europeus, tomados como modelos de progresso e 

civilização no período. 

 Nesse sentido a Escolarização é discutida através de suas múltiplas 

representações, entendendo que estas foram parte de um projeto pedagógico que se 

pretendeu modernizador e difusor de uma nova noção de cidadania que atendesse os 

interesses da construção de um “novo Brasil.” 

 No Segundo Capítulo, cujo título é “ Homens para cá, mulheres para lá”: 

práticas de uma cultura escolar em Feira de Santana, analisamos uma Cultura 

Escolar em Feira de Santana entendida como um conjunto de normas e práticas a serem 

difundidas nos espaços intra e extra escola, pretendida como harmonizadora de práticas 

e disciplinalizadora de modos para um re-modelamento social e urbano de uma cidade 

que sonhava em ser progressa para além do comércio e para uma nação que se pretendia 

civilizada. Nesse contexto dedico algumas páginas à Escola Normal de Feira de Santana 

e ao Ginásio Santanópolis, que em suas existências propuseram inovações pedagógicas 

e sociais, assim como detiveram por muitos anos a atenção dos governantes e da 

população de Feira de Santana e região. Nesta discussão problematizo esta cultura 

escolar que no seu fazer cotidiano não se efetivou como planejada, ou pelo menos de 

forma pacífica como se tencionou. Ao contrário de uma esperada passividade popular, 

esse processo fora norteado por conflitos e tensões, provocados em sua maioria pelo 
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choque entre uma proposta harmonizadora e uma realidade diversa, conflituosa, vivida 

por sujeitos diferentes em si, pensantes e ativos. 
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CAPÍTULO 1 

ESCOLARIZAÇÃO E CIVILIDADE: as representações de uma escolarização no 

Jornal Folha do Norte. 

 

“Fadada, como já se disse, a ser o mais importante 
centro de educação e trabalho do interior da Bahia, 
[...] a Feira de Sant’Anna, a Princesa do Norte, 
cognominada de Cidade Universitária, é o ponto 
para onde convergem, de todo o sertão, a juventude 
e a intelligencia [...].”  

Jornal Folha do Norte, 23 de junho de 1934, p. 01. 

 

Preâmbulo: 

 

Feira de Santana nos primeiros anos do século XX era mais “cidade” do que 

“republicana”. Pode parecer estranha esta afirmação, mas a representação de cidade 

republicana como aquela que desperta do atraso para uma modernização inaugurada 

pelo novo ideário de nacionalidade brasileira, pautada no Progresso deve ser repensada 

ao se referir a Feira de Santana neste período. Sobre esta questão Herschmann (1994), 

analisou os modelos de modernidade pretendidos entre o final do século XIX e a 

terceira década do século XX. Nesta análise, o autor argumenta estes modelos como 

conjuntos de procedimentos, de hábitos internalizados, de questões/problemas capazes 

de mobilizar e de orientar as reflexões de uma época ou de uma geração ainda que 

nunca experimentados em sua totalidade. 

Quanto a Feira de Santana, os que os registros indicam, especialmente os artigos de 

jornais5 é que quando a Primeira República chegou, o modelo de cidade republicana 

como cidade próspera não era um ineditismo para Feira de Santana, visto que a 

perspectiva do progresso já era discutida no contexto dos interesses locais. Antes de 

uma “cidade republicana”, encontrava-se consolidada no imaginário feirense uma 

cidade de “natureza sã”, agraciada por uma localização privilegiada e por um comércio 

                                                 
5 Sobre isso me refiro aos registros de Jornais outros, que não o Jornal Folha do Norte que circula a partir 
de 1909. Para dados sobre Feira de Santana à propósito do início da Primeira República ver Jornal O 
Município, O Vigilante, Gazeta do Povo, e ainda O Esforço que já circulavam desde o  século XIX. 
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próspero, e assim autorizada ao Progresso. Silva (2000) enfatizou que o 

desenvolvimento da cidade de “bons ares’ estava associado à atividade comercial e 

também intrinsecamente condicionada à sua localização entre o interior (sertão) e a 

capital. 

Estas representações da Feira de Santana não surgiram atreladas ao modelo de 

“cidade republicana”, como cidade que desperta a Ordem e o construir de um futuro 

progresso. Conforme Silva (2000) esse modelo já pode ser datado ainda por volta da 

década de 1870. Enquanto Feira de Santana alimentava esse imaginário de 

economicamente progressa, Oliveira (2000) argumenta que a construção de um novo 

modelo de cidade para o Brasil, com base nos ideais republicanos, foi uma realidade que 

aconteceu ao longo do século XX, acentuando-se nas últimas décadas desse século, 

podendo ser detectadas algumas mudanças neste processo de re-configuração do 

urbano. 

 

O crescimento populacional e o aumento da importância dos centros urbanos 
no contexto social e, principalmente, político. Esse processo pode ser     
descrito como o de surgimento da cidade brasileira no sentido estrito, passando 
a ser de atenção dos poderes públicos e dos centros de produção intelectual. 
(Idem p. 19-20)  

 

Ainda nos estudos de Oliveira (2000) fica perceptível que a própria noção de 

cidade como detentora de elementos favoráveis à modernidade espacial urbana, e 

propícia ao progresso, não era algo específico do regime republicano. Argumenta o 

autor que as mudanças fundamentais na cidade de Feira de Santana aconteceram 

durante os finais do século XIX, no intuito de reorganizar a cidade. 

Nas primeiras décadas do século XX, basicamente até 1918, onde começa o 

nosso recorte, a terra de “natureza sã” deparou-se com novas demandas colocadas 

por um projeto de progresso mais amplo, inserido na perspectiva de construção de 

uma nacionalidade brasileira, que ampliava, de certa forma, os projetos anteriores 

para Feira de Santana como cidade sã. 

 Além de “bons ares” e do crescimento econômico, a tão sonhada civilização 

deveria ir além do imaginário, e do próprio comércio: seria a civilização pelas letras, 

que se propunha a alcançar os perdidos na “cegueira da ignorância”. Os que eram 

considerados como vagantes que insistentemente ocupavam as ruas da cidade e que 
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não estavam enquadrados no modelo de civilidade humana e modernização urbana 

pretendidas para Feira de Santana e para o país. OLIVEIRA (2000) aponta que no 

antigo modelo de organização do espaço, a rua era território dos excluídos e dos 

sujeitos das camadas mais pobres da sociedade. Também conforme Sousa (2002, p. 

44),  

 

a população – o povo, o populacho – era formado basicamente de pretos e 
pardos, indígenas e seus descendentes, alijada em boa parte do âmbito 
rural  após a abolição e a restruturação fundiária, ocorrida nas primeiras 
décadas do século, engrossada pelos imigrantes e seus descendentes, que se 
integraram aos estratos sociais médios e baixos, formando as camadas 
pobres urbanas[....].Grifos meus. 

 

 

Apesar do imaginário de cidade progressa, a preocupante presença desses 

estratos sociais no espaço público era o foco de diversas intervenções pela classe 

dirigente, entre estas os discursos e as práticas de Instrução Escolar tomadas como 

solução para os problemas de Feira e do Brasil. Eram em sua maioria discursos 

negativistas, que caracterizavam a Feira de Santana como uma cidade inculta e por isso 

incivilizada. Mal localizada, às portas do Sertão, atingido pela ignorância e pela miséria, 

apesar de sua “natureza sã”. 

 

[...] Não é novidade o positivar a pouca civilização de Feira, uma vez que 
ella faz parte dessa região estendida do Maranhão ao Espírito Santo em 
que, no dizer de Sílvio Romero há “muito atrazo, muita pobreza, muita 
miséria” – região assolada pelas secas, esquecida dos homens do governo. 
Coisa Curiosa: é que impassível ante o setenciar dos literatos, a Feira, si bem 
que ambicionou progredir, não muito se constrita de contemplar a Grande 
Civilização – essa que não é, não raro, contraproducente, reveladora, puro, da 
animalidade inferior que dormita no homem. […] Mas a feira continua 
atrazada; nutrindo, entretanto, esperanças amplas dum melhor viver. 
Esperanças sim...: quem não as tem? Poderemos nós os daqui, dentre um 
pouco, contemplar [...] – a fundação duma “Academia Feirense de Letras” 
a semelhança da respeitável “Academia Bahiana de Letras”,  dessa que é no 
presente, um dos mais alevantados, dos mais brilhantes attestados da altíssima 
intrucção pública brasileira [...] 6.Grifos meus. 

 

                                                 
6 Jornal Folha do Norte, 20 de julho de 1912.  p. 01, publica a resposta de Arnold Silva à afirmação do 
Sr. Sílio Neto ( jornalista da cidade de Salvador), publicada em um dos exemplares do Jornal Diário da 
Bahia, de que “costumes de pouca ou nenhuma civilização como sabemos ser a de Feira de Sant’ Anna.” 
Na tentativa de contradizer as palavras do jornalista, Arnold Silva termina que por concordar na questão 
de Feira de Santana ser ainda uma cidade de hábitos incivilizados. 
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Como uma das estratégias para sanar essa lacuna, foi proposta a extensão de 

uma educação popular, como um conjunto de modos e comportamentos, difundidos 

através da Escolarização e inserido em um projeto pedagógico mais amplo, que pudesse 

dar conta também de um modernizar espacial urbano. Nesse sentido, a cidade comércio 

se propôs a ser também a Cidade das Letras. A noção de progresso ampliou, não se 

restringindo ao desenvolvimento econômico, como também ao extermínio do 

analfabetismo. 

 

(...) O analphabetismo é e continuará a ser um grande mal para o 
progredimento do nosso amado Brasil, se os governos não attentarem de 
logo as vistas para essa peste que se vae, sem tráguas e devastadoramente, 
apossando do organismo rachitico da sociedade, em certas regiões ainda 
engolfadas na lethargia do esquecimento, ainda embebidas nos pantanaes do 
feudalismo, ainda cheias de prepotências, sob as leis dacroniadas da faca e 
do cacete.7 Grifos meus. 

 

 

 Nos últimos anos do século XIX até o começo dos anos de 1920, após a 

Abolição da escravatura e a Proclamação da República, abriu-se espaço para a 

construção de uma nova sociedade capaz de absorver novas idéias e promover novas 

práticas que obedecessem ao pretendido modelo capitalista urbano industrial. Entre 

outras questões, priorizar a reorganização social por meio das Letras, difundindo um 

ideal específico de cidadania que condicionaria os indivíduos trabalhadores, enquanto 

morigerados e alfabetizados. O trabalho e a sã moral substituiriam o tempo livre dos 

trabalhadores, entendido pelas elites como ocioso, substituiria ainda todos os 

comportamentos indesejados, o que essa elite caracterizava como “indisciplina” e 

“ignorância.” Conforme Da Luz (2008, p. 235),  

A difusão e ampliação do processo de escolarização no Brasil também 
resultaram das novas recomposições do poder entre as classes dominantes, 
especialmente por parte dos grupos que priorizavam as relações voltadas para 
uma economia urbano-industrial.  

 

 

                                                 
7 Jornal Folha do Norte, 12 de março de 1927. p, 01. Artigo de Honorato Filho, médico e professor 
feirense, no qual o autor defende a disseminação do letramento e por meio dele a difusão de uma cultura, 
sem a qual não seria possível o merecimento do respeito, essa cultura é defendida pelo autor como 
pretensa a “salvar” o homem da ignorância. Neste processo o livro é a “arma poderosa para o 
espírito(...)”, no qual “o homem vae encontrar as soluções de todos os problemas da vida; perquirir os 
meios mais lícitos para levantar os seus créditos moraes e intellectuaes(...).”  
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                  Nos primeiros anos do seculo XX, a estrutura escolar feirense não correspondia 

aos anseios de uma difusão das primeiras letras, tãmpouco de um alargamento do 

horizonte escolar da população. Neste período, a educação já era uma das vias de acesso 

ao prestígio social e à integração aos estratos dominantes, e a maioria da população 

feirense, como de resto do país, era analfabeta. O acesso ao ensino era dificultado pelo 

caráter privado, pois era pago, ou tinha o pagamento de certas taxas como matrícula, 

uniforme e atestados, o que emperrava o acesso das camadas populares.  

Nesse sentido, as aulas particulares eram uma realidade na Feira do início do 

século XX, como a Escola do Professor Geminiano Alves da Costa, professor negro do 

início deste século, que anunciava suas aulas semanalmente no periódico O Município, e 

como Professor Municipal ocupava uma cadeira na Segunda Escola do sexo masculino 

de Feira de Santana, além de ter lecionado na Escola para Pobres8, mantida pela 

Sociedade Monte Pio dos Artistas, com ajuda financeira do poder municipal.  

Sobre a Instrução Pública9, Feira de Santana entrou no período republicano com 

19 salas de aulas públicas10, sendo cinco na sede do município e as restantes distribuídas 

pelos distritos e povoados, atendendo a uma população de mil alunos. Ante a  dinâmica 

populacional da cidade, que se concentrava principalmente na zona rural, percebe-se um 

incapacidade do poder municipal tanto em manter essas escolas quanto em abrir novas 

instituições. Conforme os registros de Silva (1977, p.19) 

 

(...) em 1913, uma escola primária para meninas passaria a funcionar, sob o 
patrocínio das Irmãs da Ordem do Santíssimo Sacramento, no Asilo Nossa 
Senhora de Lourdes. Houve cursos noturnos, um mantido com subvenção 
municipal, pela sociedade São Vicente de Paula e outro, com igual 
característica, pela Escola Rio Branco. Tais escolas foram fechadas 
provavelmente em 1922.11 

 

 

                                                 
8 Sobre isso ver exemplar do Jornal Folha do Norte de 05 de Novembro de 1921. N. 604, p. 01. 
9 Sobre isso ver SOUSA (2002) referente a questão administrativa no pós República, quando restringiu as 
responsabilidades com a Instrução Pública por parte dos governos estaduais, sobrecarregando os 
municípios. 
10 Cada professor (a) ocupava uma “cadeira” que correspondia a uma sala de aula, assim uma sala de aula 
era considerada uma escola: escolas isoladas quando localizadas nos arraiais ou distritos e subúrbios da 
cidade ou escolas urbanas quando localizadas dentro da sede do município, ou podiam ser chamadas de 
aulas públicas ou aulas particulares, já que cada aula equivalia a uma sala de aula e portanto uma escola. 
11 Esses dados foram extraídos do texto comemorativo sobre os 50 anos de Educação do Instituto de 
Educação Gastão Guimarães elaborado pela Professora Marília Queiroz da Silva, lançado em 1977. 
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Muitas dessas aulas eram “escolas improvisadas”, mantidas pelo poder público 

através de subvenção aos professores que as mantinham em suas casas ou em outros 

espaços, (FARIA FILHO, 2000). Essa era uma prática peculiar do período monárquico, 

contudo, teve continuidade na República, mesmo que esta fosse idealmente um projeto 

que pretendeu romper com as amarras do passado imperial. 

 

Decreto N. 875 - E´ do seguinte theor o decreto que manda fazer effectivo o 
disposto no n. IX do art. 9°. da lei de 12 de agosto de 1910, resolve fazer 
affectiva a mencionada disposição de lei, para o fim de ser accressida aos 
vencimentos dos professores primários a importância correspondente ao 
aluguel de prédio escolar respectivo, na razão de 25 000 mensaes para os 
prédios em funccionarem as escolas complementares ou elementares de 2ª 
classe, e 20 000 para as demais casas escolares, correndo a despeza pela 2ª 
parte do inciso 18 do art. 2 da referida lei de orçamento.Palácio do Governo do 
Estado da Bahia 11 de março de 1911.-João Ferreira De Araújo Pinho.- José 
Carlos Junqueira Ayres de Almeida. Do Diário da Tarde 12. Grifos meus. 

 

 

 Em 1915, período no qual se acentuou os investimentos na Instrução, foi 

inaugurado em Feira de Santana o Grupo Escolar J. J. Seabra, pelo então Governador da 

Bahia Joaquim José Seabra, conhecido como um modernizador, atendendo a interesses 

elitistas da sociedade baiana. Conforme Rocha e Barros (2006), o ensino primário 

baiano foi objeto de diversas reformas na década de 1910 e 1920, o grupo escolar foi 

tomado como a instituição responsável pela difusão do ensino primário, em 

contraposição às escolas isoladas. Em Feira de Santana, o Grupo Escolar J. J. Seabra 

desempenhou papel importante no processo inédito de unificação das aulas e 

uniformização de práticas e métodos, assim como também nas representações de 

modernidade urbana e escolar. 

 SOUSA (2002) já apontou para a visibilidade desta instituição no período da 

década de 1920, evidenciado em Notícias Sociais, coluna integrante do Periódico Folha 

do Norte, e que tomou parte da atenção do Diretor Geral da Instrução Pública do Estado 

Anísio Teixeira ao visitar o município de Feira de Santana: 

[...] O grupo escolar JJ Seabra ainda não esta funccionando no seu palácio, 
que soffre reparos urgentes. [...] O Grupo Escolar é uma das minhas 
melhores esperanças. Entregue hoje à direção de uma professora moça e 
intelligente, espero tornal-o um dos grupos escolares modelos do estado. O 
conhecimento que tive opportunidade de fazer dos mestres que alli distibuem o 

                                                 
12 Jornal O Município , 31 de março de 1911. N. 214, p. 01.  
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ensino permitiu que eu fundamentasse melhor os meus propósitos 
[...].13Grifos meus. 

 

Em 1926 o J. J. Seabra foi desocupado e extinto como Grupo Escolar, em função 

da adaptação do prédio para funcionar a Escola Normal de Feira de Santana em 1927, 

enquanto “exemplo de Instrução”,(FARIA FILHO, 2000). O Grupo passou a ser o curso 

fundamental da referida Escola ou a Escola Anexa e seus professores foram transferidos 

para comporem a inovação escolar em Feira de Santana, que foi a Escola Normal.  

 

Tendo em vista a necessidade de reorganizar as escolas complemenatres 
do grupo escolar J J Seabra, no sentido das mesmas virem a constituir o 
curso fundamental da Escola Normal de Feira que vai se instalar nesta 
cidade de Feira de Santana, o exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, em data 
do p. p. mês, designou a professora Estifânia Menna da cadeira complementar 
do sexo feminino supressa e o professor Gideão Britto da cadeira de igual 
categoria do sexo masculino, também supressa, para regerem, efetivamente, as 
cadeiras de português e francês e de matemática, ciências físicas e naturais e 
higiene respectivamente no referido grupo.14Grifos meus. 

 

 

Em 1918 foi inaugurado o prédio da Escola Municipal João Florêncio, situado á 

Rua Barão de Cotegipe15. Nesta solenidade foi inaugurado ainda o Prédio Municipal 

situado à Praça General Argolo16. Esse prédio veio a ser depois chamado de Escola 

Maria Quitéria, para a qual foi transferida, ainda em 1918, a Escola do Professor 

Geminiano Alves da Costa17. 

Feira de Santana entrou na década de 1930 com 24 escolas públicas18, dentre 

elas uma noturna para “pobres”, administrada por João Alves da Costa,19 Além destas a 

cidade possuía uma Escola Maternal e uma Escola Normal para formação de 

                                                 
13 Jornal Folha do Norte de 04 de Abril de 1925. N. 782, p. 01. 
14 Publicado no Jornal Folha do Norte de 30 de fevereiro de 1926, como informativo direto aos leitores 
e não através das Atas do Conselho Municipal, como era frequente.  
15 Neste prédio funciona atualmente o Arquivo Público Municipal, na atual Avenida Senhor dos Passos. 
16 Esta Praça atualmente se chama Praça Fróes da Mota. 
17 Jornal Folha do Norte, 05 de Janeiro de 1918. N. 406, p. 01. 
18 Foram analisados exemplares do Jornal Folha do Norte de 1912 a 1930, referentes às publicações dos 
despachos da Intendência Municipal sobre construções prédios e inaugurações de escolas na zona urbana 
e na zona rural da cidade, os chamados arraias e distritos.  
19 Foram aulas mantidas pela Sociedade Monte Pio dos Artistas com subsídio do poder municipal. A 
partir de 1921 essas aulas começam a ser anunciadas no periódico, ora caracterizadas como Escolas  de 
Pobres, ora como Escolas Populares, eram aulas noturnas, que aconteciam no próprio prédio da Sociedade 
Monte Pio dos Artistas Feirenses. 
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professores, inaugurada em 1927 pelo Diretor Geral da Instrução Pública Anísio 

Teixeira. Possuía ainda as Escolas Reunidas, instaladas no município em 1928 pelo 

então Inspetor Regional Martinho Sales. 

 

Pela autoridade competente que, no caso é o Inspector Regional da 1ª 
circunscripção, com sede nesta cidade, operoso e provecto profissional sr. prof. 
Martinho Salles Brasil, foram officialmente installadas na quarta feira, 30 
do mês p. findo as 10 horas, as escolas primárias reunidas desta cidade, 
sendo empossado do cargo de director das mesmas o antigo e provecto 
professor Sr. Cornélio Carneiro Ribeiro. Sabemos que a esse educador 
aquella autoridade fez previamente entrega do material didático que lhe 
cabia ás escolas da Feira inclusive livros escolares destinados aos meninos 
pobres que as freqüentam.20 Grifos meus. 

 

As Escolas Reunidas21 de Feira de Santana funcionaram na Escola Maria 

Quitéria, à Praça General Argolo, à princípio só para meninos, tendo como Diretor o Sr. 

Cornélio Carneiro Ribeiro. Um mês depois passou a receber meninas, com aulas 

funcionando no mesmo prédio, sendo a Professora Estadual Hercíllia Clotildes da Gama 

a Diretora das Escolas Reunidas, do sexo feminino. Desse modo, é durante as décadas 

de 1920 e 1930 “que os segmentos populares são alvos de contundentes investidas por 

parte dos setores intelectuais médios, tanto nos discursos, quanto nas práticas, no 

intuito de modificar os modos de vida e os costumes (...).” Sousa (2002, p.32). No 

processo de escolarização em Feira de Santana, fica evidente, a diversidade de 

estratégias que delinearam as tentativas de um letramento do “populacho”.  

Tais intervenções foram intentadas na instrução pública através das reformas do 

ensino e da difusão da escolarização nos sertões, via Escola Normal. Na década de 1930 

foi inaugurado o Ginásio Santanópolis, por Áureo Filho. Neste eram oferecidas aulas 

particulares que compunham o curso secundário para estudantes, no início, do sexo 

masculino. Esta instituição de ensino passou a disputar registros nas páginas dos 

exemplares do Jornal Folha do Norte, juntamente com a Escola Normal.  

Essas estratégias de Escolarização das aulas e Instrução do povo explicitou os 

anseios e as preocupações de uma elite política e econômica, no sentido de atender às 

                                                 
20 Jornal Folha do Norte. 02 de Junho de 1928. p, 01. 
21 Instaladas em Feira de Santana em 1928, esse projeto fez parte do processo de unificação das aulas 
antes isoladas, a reunião de até três aulas em um só prédio escolar era chamada de Escolas Reunidas, a 
partir de quatro aulas reunidas em um só prédio denominava-se Grupo Escolar. Em Feira de Santana o 
Grupo Escolar chega primeiro que o projeto de Escolas Reunidas. 
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exigências do mercado de trabalho. Era necessário modelar a índole, conformar o 

caráter, alfabetizar o novo eleitor, morigerar o possuidor da força de trabalho.  

Para isso as elites, se apropriaram não só das intervenções burocráticas, da 

ampliação da estrutura física escolar ou do re-ordenamento espacial. Entre as estratégias 

de difusão da noção de cidadania, os periódicos foram tomados como veículos de 

disseminação de símbolos construídos, para representarem modelos de civilidade e 

progresso. O Jornal Folha do Norte registra em suas páginas boa parte dessas 

representações de Escolarização, construídas em um determinado período, para efetivar 

um objetivo específico, e foram tomadas como modelos de civilização, como veremos a 

seguir.  

 

1.1 - As “aves shilveasntres” e os “Templos de luz”: As representações de uma 

Escolarização que civiliza. 

 

Para investigarmos as representações de Educação apresentadas como modelo de 

civilidade pelo jornal Folha do Norte, partimos do argumento historiográfico de 

Fonseca (2006), de que durante as primeiras décadas do século XX o processo de 

constituição da noção de Cidadania no Brasil teve como um dos instrumentos a 

Escolarização, como sistematização do acesso às escolas públicas. Essa Escolarização 

foi considerada pelos literatos e políticos como o mecanismo mais eficiente não só para 

proporcionar uma unidade histórica e cultural à Nação, como também uma unidade que 

a identificasse como civilizada, tendo como modelo os países europeus ocidentais.   

 Neste processo de sistematização, como no exemplo da organização das aulas 

públicas separadas em Escolas Reunidas e em Grupos Escolares, e na expansão das 

práticas educativas, a Escolarização foi tomada como o instrumento mais eficiente para 

difusão da “Civilidade” através de seus sujeitos e de suas vivências no contexto escolar 

e extra-escolar. O Periódico Folha do Norte, seja na página principal ou em suas Folhas 

Sociais foi um dos responsáveis por difundir representações de “Civilidade”, 

idealizando representações de condutas dos envolvidos no processo de Escolarização, a 

escola e o professor eram imagens frequentemente representadas como: 
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A escola é dizem os pedagogistas: é a continuação do lar, (...) ao professor 
não compete exlusivamente ministrar instrução intelectual a seus alumnos: 
urge principalmente modelar-lhe a índole, contrariaando-lhe as más 
tendências. (....) Ditosa a escola onde o professor conta o número de suas 
victórias pelo aperfeiçoamento moral de seus educandos. (...) A escola tem 
as vibrações de um hymno de glória. O mestre tem a obrigação de fazer os 
alunos instruídos, moralizados, trabalhadores. (...).22Grifos meus. 

 

Metodologicamente, deve se considerar tais representações, construídas e 

publicadas, como não isentas de neutralidade ao difundirem modelos irrepreensíveis de 

Disciplina e Civilidade. É importante, enfatizar a capacidade intencional de 

manipulação do periódico. O noticiado em suas páginas, referentes à Educação, quase 

sempre focava eventos de domínio público, principalmente manifestações cívicas ou 

festividades escolares. Os periódicos, ao veicularem um discurso, uma notícia, 

descrever o cotidiano de sujeitos diversos ou instituições específicas, forjava seus 

discursos, construíam representações e divulgavam idéias pré-estabelecidas. Por isso é 

necessário “desroupar o documento” (LE GOFF, 1984). Nada tinham de natural ou 

ingênuo os discursos civilistas que, a partir da década de 1920, tornaram-se freqüentes 

nas páginas do periódico e que tomaram o saber escolarizado como único e melhor 

destino. 

As representações sobre a Instrução e a Educação divulgadas, eram forjadas de 

modo que estivessem ou acontecessem em lugares estratégicos, difundindo noções de 

Civilidade, ou apenas representando a tão pretendida modernidade.  Era constante, por 

exemplo, a ênfase do papel civilizatório da Escola Normal nos registros do Jornal Folha 

do Norte, desde sua inauguração em 1927. Seu primeiro Diretor, Professor Artur 

Aguiar, por exemplo foi representado como símbolo de lealdade à Pátria, poço de 

segurança e inteligência, como nesta louvação noticiada, realizada por uma normalista 

em 1928: 

Essa mocidade vos glorifica porque sois um mestre bondoso (...). Mestre, não 
admiramos somente vossa elevada cultura intellectual, vosso talento, vossa 
capacidade para o trabalho; admiramos também a grandeza e nobreza de 
vosso coração, e a alma, revestida de modestia, de um luctador heróico nas 
cruzadas da instrucção. Nesse tabernáculo das letras tendes em cada 
discípulo um coração amigo. Sois o astro que dirige os passos desta 
mocidade que caminha em busca de um ideal: educar a infância. Salve 
Mestre!23.Grifos meus. 

                                                 
22 “O Lar e a Escola” de S. Vanderley. Jornal Folha do Norte, 21 de Março de 1914. N. 214, p. 01. 
23Discurso da normalista Helena Assis em homenagem ao aniversário do primeiro Diretor da Escola 
Normal de Feira de Santana Artur Aguiar, as homenagens se estenderam porpelo menos três exemplares 



25 
 

 

A Escola Normal era representada como o lugar do saber que traria “luz aos 

sertões”, esta concepção se tornou mais nítida a partir de 1935, quando da mudança de 

nome para a Escola Normal Rural da Feira de Santana, entre 1934 e 1949, na política 

do ensino ruralista enfatizado na gestão de Isaias Alves, quando Diretor de Instrução 

Pública da Bahia (SOUSA, 2002). 

A imagem das normalistas, com sua farda azul, vermelha e branca, suas práticas 

de sociabilidades, a comemoração do Dia da Normalista - 31 de maio - e os festivais 

organizados pelas mesmas, faziam parte da publicidade investida pela impressa. É  

importante perceber como este periódico forjava a representação do real para construir 

um projeto social ou pelo menos o efetivar. 

 

as normalistas, assim como as outras classes sociaes, têm um dia de cada anno 
para as suas expansões de jubilo em meio de um batalhar sem tréguas para a 
conquista de um diploma. O dia que lhes é consagrado é o 31º de maio, o 
último dedicado a Maria Santíssima (...). E este dia de rosa, de lyrios e de 
preces foi o escolhido para as normalistas como um symbolo. Algures vão 
ellas, qual bando de aves chilreantes, azas planas, pousar em paragens 
camprestes ou junto ao mar, que lhes enchem os pulmões de novo alento e 
o ávido de harmonias divinas; distante das aulas, longe dos livros, entregam-
se aos folguedos e jogos próprios desta quadra florida, na mais cordial união do 
colleguismo. (…) A espectativa pela graça e elegância do desempenho.24Grifos 
meus. 

 

As (os) normalistas professorandas (os)25 eram representadas como símbolo de 

uma nova geração de profissionais, preparadas (os) para atuar e construir o Progresso, o 

tão sonhado Progresso, principalmente na difusão dos saberes em sala de aula. Às (os) 

normalistas era atribuída uma imagem morigerada, intelectualizada, cristianizada, 

recatada, que sabiam exercer prudência enquanto eram preparadas (os) para mudar o 

presente da “ignorância sertaneja”. Essas representações eram construídas no intuito de 

ser difundidas nos contextos intra e extra escolar, dentro e fora da escola, 

principalmente nas páginas dos periódicos, forjadas no acontecer social, por isso o 

                                                                                                                                               
do Jornal Folha do Norte: 24 de Março de 1928. p.01; 14 de Abril de 1928, p. 01 e 21 de Abril de 1928, p. 
01, o qual referencia a citação acima.  
24 Jornal Folha do Norte, 09 de Junho de 1928. N. 968, p. 01.  

 
25 Segundo SOUSA (2002) meninas alunas da Escola Normal, do curso de magistério, que já podiam 
exercer as funções de professora nas escolas primárias, sem usufruir do título de “Professora”, que só o 
adquiriam após conclusão do curso na Escola Normal e mediante formatura. 
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Jornal Folha do Norte foi, portador ou veiculador desse projeto específico, apresentado 

como universal e homogêneo à sociedade. 

O Jornal construia representações de civilizadores da Pátria, através da 

preparação das novas gerações (SOUSA, 2002). Um dos registros sobre as mesmas, 

seus Perfis, aponta como características desejáveis a obediência a Deus, a Pátria e aos 

superiores hierárquicos, como os professores. Uma normalista tinha como missão 

libertar os homens da escuridão, da falta de instrução. Para isso, deveria se enquadrar no 

modelo exigido pela Instrução, como registram os Perfis das normalistas, publicados 

entre 1930 e 1936 no Jornal Folha do Norte. 

 Os perfis dos normalistas foram transcritos por Fulgência Ribeiro (2009), em 

Perfis de Normalistas: memórias da Escola Normal de Feira de Santana 1930 – 1936. 

Os perfis eram assinados pelas professoras das normalistas e por suas colegas, e 

evidenciam questões históricas diversas, desde a origem familiar, questões de gênero, de 

“cor”, de desempenho escolar até questões de relacionamentos no contexto da Escola 

Normal, podendo chamar de Cultura da Escola, entendida como as relações que não são 

condicionadas apenas pelas normatizações burocráticas da escola, mas estão 

diretamente ligadas às experiências cotidianas de cada indivíduo dentro do espaço 

escolar. Estas experiências, diversas em si, produzem um resultado que não pode ser 

delineado e nem especulado, a priori, pelo conjunto de regras e normatizações que 

compõem a Cultura Escolar (FORQUIN, 2005). Abaixo, um trecho de um dos Perfis, 

transcrito por Fulgência (2009, p. 38). 

 

Laura Ribeiro Lopes (DE LARA) . (...) Como aluna, Laura tem sido desde 
o 1º ano, um perfeito modelo. De capacidade intelectual digna de 
admiração, as lições mais complicadas, os problemas mais difíceis ela 
resolve com aquela simplicidade que lhe é característica, cerrando 
ligeiramente as pálpebras, para logo depois abri-las, desmesuradamente, e 
deixar que se fixem no infinito as pupilas negras de seus belos olhos azuis, 
como a procurar ler na sua própria inteligência a solução procurada!... 
Grifos meus. 

 

Os perfis eram espaços próprios de acesso ao que a elite determinava como 

necessário e urgente para uma tão sonhada civilização do inculto, do ignorante. Não 

bastava apenas “inculcar” as normas, os modos e as letras, os mecanismos pelos quais 

se processaria esse projeto deveria portanto, dialogar com as propostas. Muito além de 

simples inquietação, essas investidas fizeram parte de um projeto pedagógico mais 
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amplo, que tinha como alvo os “bárbaros”  do sertão, e principalmente o objetivo de 

construir uma nação alfabetizada, civilizada, autorizada a progredir. 

Sobre a questão étnico-racial das normalistas, problematizo o silêncio nos perfis 

fotográficos, nos quais as descrições são uniformes. Todas as professorandas foram 

fotografadas na mesma posição - o tal Perfil - com peitilho sobre a roupa, com 

penteados parecidos. Além disto, a técnica das fotografias da época, anos 1930/40, 

tendia a “clarear” a pele do fotografado, o que dificulta uma identificação racial das 

mesmas.   

 

Normalista Floripes Vaz Sampaio (Loló) 

 

Um dado subjetivo importante, que aparece nos Perfis: os versos ou textos dos 

perfis eram produzidos pelas próprias colegas ou pelas professoras, que partilhavam esta 

prática de silenciamento (MULLER, 2009). Contudo, não podemos considerar que as 

moças oriundas de famílias negras estavam fora do processo de formação profissional 

docente em Feira de Santana. Podemos citar outro trecho também transcrito por 

Fulgência (2009, p. 75), da normalista Beatriz da Silva Rocha (Biata), fenotipicamente 

negra, e que foi representada com as seguintes caracterísiticas:  

   

Biata (...) esse perfil moreno, bem moreno como eu gosto, genuinamente 
baiano. (...) Será porque você é um pedacinho moreno da minha vida? (...). 
E como fico encantada quando um meigo e expressivo sorriso vem dançar nos 
seus olhos, se lhe perguntamos: - porque gosta tanto de ler “o Moço loiro” 
e a “Moreninha” de Macedo ? E ela, brejeira e hesitante, deixa sem 
resposta o que curiosos lhe indagamos. Grifos meus. 



28 
 

  

Nestas descrições sobre as normalistas, percebemos a presença dos romances e 

de como estes influênciavam na própria maneira como as normalistas se entendiam. 

Conforme a interpretação do Perfil em questão, a negra Biata se entendia como a 

“Moreninha” que no romance se envolveu com o “Moço Loiro”. Nesses romances 

comumente moças mestiças se envolviam com rapazes brancos, o que junto com as 

ideais de um “branqueamento” racial, influenciava o imaginário não só da sociedade em 

geral, mas especificamente dos envolvidos no processo de Instrução. Mesmo com as 

técnicas fotográficas adotadas no período, com as insistentes tentativas de 

homogeneização étnica, podemos perceber outro exemplo, a normalista Hilda Pereira 

Boaventura, também fenotípicamente negra que foi descrita com os seguintes 

predicados: 

 

 (...) Vamos apreciar hoje os belos predicados que possui esta mimosa filha de 
Eva – Hilda é morena e esbelta como uma princesinha de agenda. (...)  
Uma cabeleira maravilhosamente negra, presa, em duas graciosas tranças 
caídas pelo ombro que é o seu principal atrativo. (...) Hilda tinha um pequeno 
defeito...conversava muito nas aulas... e quando Beatriz (aquela 
moreninha leitores, conhecem?) fazia algumas de suas interessanates 
pilhérias a Hilda ria tão alto que parecia estar na ‘casa do sogro’.       
(Idem, 2009) Grifos meus. 

 

Entre 1930 e 1936 o Jornal Folha do Norte publicou cento e quinze perfis. Entre 

eles, apenas  cinco foram de normalistas homens: Antônio de Oliveira Matos, Altino 

Bastos Mello, Tertuliano Carneiro, Hamilton Sabac Cohim e Agnaldo Marques de 

Araújo26. Nestes perfis torna-se enfático como o processo educativo foi responsável por 

uma naturalização dos papéis do homem e da mulher na sociedade. “Aos homens é 

permitido e exigido, segundo o seu caráter natural serem mais fortes, destinados ao 

sucesso e à liderança”, às mulheres era permitido ser antes de tudo “ser delicada, 

meiga, falar baixo, ter bons modos e nunca expressar insatisfação diante das situações 

adversas ou demonstrar segurança e independência” (CRUZ E MENEZES 2008, 

p.3/6). 

 Durante o período desses Perfis, a Escola Normal disputou espaço nas 

principais páginas do periódico Folha do Norte, com o Ginásio Santanópolis, 

organizado pelo Áureo Filho em conjunto com suas irmãs, Edelvira de Oliveira e 

                                                 
26 RIBEIRO, Op. Cit, nas páginas 57, 87,94, 100 e 187. 
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Hermengarda Oliveira (Menga), ambas formadas pela Escola Normal, na turma de 

1932. O Ginásio Santanópolis também era noticiado pelo periódico como símbolo de 

uma nova sociedade, de destreza, segurança, sempre apresentando novidades, como os 

torneios “ginasiandos”, que aconteciam entre os alunos deste e de outros ginásios da 

região a exemplo do Ginásio de Santo Amaro. 

 

Basket—Ball Inter Gimnasial. Um encontro desportivo que foi edificante 
affirmação de confraternização estudantil. Consoante em tempos 
annunciaramos, brilhante embaixada do Gymnásio Santamarense, sob a chefia 
do dr. Tarquínio Muriey, veiu a esta cidade, domingo último, para um 
encontro amistoso de basket-ball com o ‘five” do Grêmio Litero-
Desportivo do Gymnásio Santanópolis, acquiescendo na melhor vontade do 
convite que lhe fora feito. Recebidos cordialmente por seus collegas 
feirenses, os Gymnasianos de Santo Amaro deram publico testemunho de 
cultura e aprimorada educação desportiva, durante a breve estada em 
nosso meio. (...) Foi, incontestavelmente, um contato útil de todo ponto de 
vista, essa competição desportiva, em que se panteteou exemplo edificante de 
confraternidade estudantina.27Grifos meus. 

 

Essas representações eram construídas e divulgadas de forma tão naturalizada, 

de modo que o periódico aparece nesses processos como que vocacionado a capturar o 

real, desprovido de qualquer influência subjetiva ou ideológica, e eram divulgadas de 

forma que a produzir interpretações positivas e conformadoras. Nesse sentido, é preciso 

analisar as fontes  de forma a desvendar esse natural. Roger Chartier (2002, p. 16-17) 

argumenta que a principal característica da História Cultural é entender “... o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler”.   

Este historiador salienta ainda que as percepções do social não isentas de 

neutralidade, permite refletir sobre as intenções nas localizações e na arquitetura dos 

novos prédios escolares em Feira de Santana: o prédio da Escola Normal, antigo Grupo 

Escolar JJ Seabra, o prédio da Escola João Florêncio e o prédio da Escola Maria 

Quitéria além de montar uma cartografia intencional no centro da cidade de Feira de 

Santana, obedecem a um modelo de arquitetura padrão disseminado no período. Esses 

prédios mantiam os pátios voltados para dentro da escola, impedindo o contato com o 

exterior, o contato com a rua são as paredes das próprias salas de aulas, com suas 

janelas altas, e não os muros dos pátios ou os portões principais, os corredores são 

                                                 
27 Jornal Folha do Norte, 09 de Novembro de 1935. N. 975, p. 04.  
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apertados, principalmente os de acesso às salas de aula, o que pressiona o aluno a estar 

dentro da sala e a entrar e sair em filas. 

 

 

Fachada da Escola João Florêncio, à Rua Barão de Cotegipe, atual Avenida Senhor dos Passos, Feira de 

Santana – Bahia. 

 

A construção desses prédios escolares, com uma arquitetura peculiar, os faziam 

reconhecidos como lugares do saber e da disciplina. Sua arquitetura era organizada de 

forma que os alunos não tivessem outra saída, a não ser a porta da sala de aula.  

 

Em regra geral a localização dos edifícios escolares deveriam funcionar como 
ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tornasse visível enquanto 
signo de um ideal republicano, uma gramática discursiva arquitetônica que 
enaltecia o regime político. (BENCOSTTA, 2005). 

 

Os Grupos Escolares e as escolas isoladas, existentes no eixo urbano, nos 

subúrbios, nos arraiais e distritos, apesar de se tornarem um pouco esquecidos pós 1927, 

quando da inauguração da Escola Normal e após inauguração do Ginásio Santanópolis 

em 1934, continuaram objetos de divulgação do periódico, mesmo de forma tímida, 

sendo publicados a partir da segunda ou terceira página. Conforme o historiador Faria 

Filho (2000), a idéia era que a modernidade fosse demonstrada através das construções 
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de grupos escolares de arquitetura sofisticada – os Palácios – se contrapondo as 

precárias instalações das escolas isoladas. 

Ao fazer considerações sobre a organização da escola primária mineira, este 

autor explicita as razões dos grupos escolares serem construídos em regiões centrais da 

cidade. Essas construções eram apresentadas como instrumentos de progresso e dentro 

de uma modernidade urbana e pedagógica que se pretendia para a “nova” cidade, 

também faziam parte das representações de educação inseridas em um projeto 

pedagógico específico. 

Essa organização urbana pretendeu a ocupação dos espaços  por uma arquitetura 

diferenciada, enquanto uma cultura que fosse além de cívica também remodeladora, 

como a Escola Normal de Feira de Santana que foi propagada como modelo singular de 

civilidade a seguir. A Escola Normal de Feira de Santana foi, enquanto durou, a menina 

dos olhos da Feira, a “Feira culta”, como registrou Eurico Boaventura (2008). Essa 

instituição foi um dos motivos pelo qual Feira de Santana veio a ser chamada de 

“Cidade Universitária” em 1935, quando da formatura de mais uma turma de 

Secundaristas do curso normal.  

Essa Cultura Escolar, implícita nestas representações, ganhou um significado de 

forma que a produzir sentidos e influenciar nas práticas sociais. Não foram, de forma 

alguma representações isoladas do social, e nem passaram despercebidas dos diversos 

olhares sociais, fosse para seguir ou negar, essas representações foram sempre 

reconhecidas nos espaços onde foram divulgadas. Quanto ao populacho, além de ser 

reconhecido, também este se reconhecia como excluído de um modelo de nação que se 

pretendeu harmônico, surgindo então a necessidade deste se identificar com o que foi 

proposto como “novo” e “moderno” e que nos processos e lugares de difusão encontrou 

tensões, conflitos e resistências como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
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“ HOMENS PARA CÁ, MULHERES PARA LÁ”: práticas de uma cultura escolar 

em Feira de Santana. 

 

“Meninos formar. Era uma palavra de ordem, seca, 
final. A formatura para a próxima parada escolar. 
Que poderia ser a do Dia da Árvore, da Pátria, da 
Bandeira ou da República, até mesmo o Dia da 
Raça. […] A professora Tatu multiplicava-se a 
correr nas suas perninhas elétricas, torneadas. 
Diacho – a raiva da pequena Tatu – nem se pode 
ensinar em paz nesta terra. Quando não é boi é a 
boiada, é a bosta.”  

Juarez Bahia, 1986, p. 1028. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

“O nobílimo exercício de illuminar o cérebro de infantis, de aparelhar a 

geração que desponta para a obra magnífica da elevação do Brasil Novo a um plano de 

destaque”29 se colocou como função prioritária para a educação brasileira, por isso a 

palavra de ordem no início do século XX é “mandi vossos filhos à escola.”30 Mais que 

um direito, o acesso aos “templos de luz” foi assim concebido como uma necessidade 

inadiável, um dever de cada homem, principalmente do sertão brasileiro, morada do 

“populacho” (SOUSA, 2002), que na sua “ignorância” alimenta sensações animalescas, 

sem anseios de um progresso futuro para o pais. A escola, comumente representada 

como o lugar de regeneração, deveria “modelar-lhes a índole” oportunizando um salto 

para a civilização ao 

 

Desgraçado Geca Tatu! Esmagado pela natureza, hostil na sua prórpia 
exhuberância, abandonado de Deus e dos homens, só conhece da vida 
sensações animais e os aspectos da miséria. Nenhum desejo, nenhuma 
ambição, agita-lhe o coração e eleva-lhe a alma; a ignorância e, della, a 

                                                 
28 Em seu livro de memória Setembro na Feira (1986),  Juarez Bahia, jornalista de Feira de Santana, cria 
a figura de Florêncio, que no seu leito de morte resolve escrever sobre as experiências que ele viveu ou 
presenciou na Feira de Santana na década de 1930. Neste trabalho o autor fala de hábitos, práticas e de 
um ordenamento social que não existem mais, como as práticas cívicas/disciplinalizadoras da Escola 
Anexa à Escola Normal, onde trabalhou a Professora Tertuliana Cerqueira que na realidade se chamava 
Tertuliana Suzarte. 
29 O Jornal Folha do Norte publicou em 07 de Maio de 1932, em sua pagina principal, uma denúncia de 
não cumprimento das atividades de uma professora, do Distrito de São Vicente. Antes porém, a referida 
denúncia foi introduzida através de um texto de exaltação ao exercício do magistério, relatando em 
síntese as condições precárias da situação do professor primário em Feira de Santana. 
30  Jornal Folha do Norte, 26 de Fevereiro de 1926. N. 864, p. 01. Título de um dos muitos discursos 
civilistas publicados pelo Jornal, esse em particular trazia esse “grito” de ordem, enfatizando a 
responsabilidade dos pais, e não só do governo, em manter as crianças na escola, fazendo uma 
convocação a todos os pais a encaminharem os filhos para as escolas de “toda parte.” 
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superstição grosseira resumem a alegria dos sentidos no veneno do álcool e as 
relações do espírito à crença infantil nos feitiços e nas almas penadas. O 
conforto e a civilização estão a cinco séculos de distância.31 Grifos meus. 

 

Neste processo de “regeneração”, que Souza (2000) identificou como educação 

popular, o interesse primordial da escola se constituiu em reproduzir conhecimentos e 

valores morais e cívicos às novas gerações de acordo com os interesses e a ideologia das 

classes dominantes através das práticas escolares. Assim é pertinente pensar a Cultura 

Escolar na proposição de Dominique Júlia como “um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos” (JULIA, 2001 p.10). Essa noção de cultura escolar foi por nós 

apropriada, levando em consideração as diferentes relações conflituosas ou pacíficas a 

que ela está submetida em cada período histórico, afinal “é nos tempos de crise e de 

conflitos que podemos captar melhor o funcionamento real das finalidades atribuídas à 

escola” idem (p. 19). 

Em Feira de Santana, nas últimas décadas da Primeira República, a cultura 

escolar produzida nos espaços escolares, foi constituída como uma ferramenta difusora 

de um conjunto de “novos” modos padronizados que tinham como principal interesse a 

moldura do caráter das novas gerações. A cultura escolar, como aqui é entendida, 

desembocava em um re-modelamento dos comportamentos, na formação do caráter e 

das “almas”, que passaram por uma nova disciplina do corpo e por uma nova direção 

das consciências, conforme descrição de Bahia (1986, p.10-11). 

 

Homens para cá, mulheres para lá! A professora Tatu zelava pela 
organização, sempre respeitosa, pois os homens, miúdos embora, já 
tinham presentes algumas perseveranças. Por isso em aulas de Moral e 
Cívica dissertava sobre os riscos de práticas eróticas. (…) Meninos, cantar. 
Ela não perdia a serenidade, nem a crença no magistério. E os meninos, 
aparentemente inocentes, sinceramente alegres, entoavam o hino da Feira. 
Disciplinados, ordeiros, eretos e, acima de tudo, compenetrados como 
orgulhosa proclamava a professora. Grifos meus. 

 

                                                 
31 Jornal Folha do Norte, 24 abril de 1920. N. 524. p. 01. “ O Problema do Brasil” é um publicado de 
José Maria Bello, o qual critica a exagerada valorização a São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o autor da 
crítica, a legitimação da imagem dessas duas cidades como modelos de modernidade urbana e civilidade 
humana, não apresentava equivalência com as demais regiões brasileiras, o que teria prejudicado a 
demanda de investimentos nos sertões. O autor da crítica ao investir esforços para descrever as condições 
de “abandono” em que viviam os sertanejos, termina que por reforçar a ideia de “atraso e ignorância” do 
sertões brasileiros, algo presente no imaginário da época.  
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Conforme este texto ficcional-memorialista de Juarez Bahia, essa cultura 

produzida nos espaços de construção do saber, como as escolas, foram ferramentas 

adestradoras de modos, para internalização de hábitos padronizados de controle das 

“más” índoles e institos – as tais perseveranças dos meninos. Em seu trabalho de 

memória Bahia (1986) fala de hábitos, práticas, costumes e ordenamentos sociais que 

não existem mais hoje, como as práticas culturais da Escola Anexa à Escola Normal, 

Escola da Professora “Tatu”, Tertuliana Cerqueira. Essa escola localizava-se nos fundos 

da Escola Normal, de frente para a Rua de Aurora.  

Neste relato é descrito um conjunto de modos administrados pela Professora 

“Tatu”, a serem internalizados pelos alunos. A prática de manter os alunos enfileirados 

no pátio da Escola Normal, imitando o modelo de disciplina militar, enquanto os 

incentivava a cantar o Hino da cidade de Feira de Santana, o que podia variar, já que 

existia o Hino para o dia do Trabalho, o Hino em homenagem à Bandeira ou à Pátria e 

tantos outros, os motivos eram diversos, sendo as práticas padronizadas, o que facilitava 

a “inculcação”. Quanto à finalidade desse “investimento”, mostrava-se explícita: formar 

o cidadão, enquanto exaltava a Pátria. Conforme Fonseca (2006) a cultura escolar 

produziu, no âmbito do ensino de História e em suas relações com a pedagogia 

nacionalista, trabalhos escolares, desenhos feitos pelas crianças, programações festivas, 

com o intuito de celebrar o passado nacional e seus grandes heróis. 

As programações festivas com seu caráter cívico nacional, eram consideradas 

importantes na formação de “habitus” e atitudes, apresentando um caráter 

organizacional uniforme: apresentavam quase sempre o mesmo programa e se faziam 

freqüentes tanto no cotidiano da vida social feirense, como eram frequentadoras 

assíduas das páginas do Semanário Folha do Norte.  

 Bencostta (2006) os chama Desfiles Patrióticos, que nos espaços extra-escolares 

transmitiam uma linguagem coletiva, expressando planos simbólicos, representando o 

real como se fossem desprovidos de influência ideológica, sendo identificados como 

uma grande festa, sendo uma “máquina de fabrico de respeito e de submissão”. O 

intuito era marcar de forma visível a existência e influência do grupo que se pretendeu 

perpetuado. Práticas como os batalhões infantis e, o escotismo escola, que quando 

entraram em contato com a população contribuíram em certa medida para a 

consolidação de um projeto político-ideológico, de construção de um novo modelo de 

nacionalidade brasileira. 
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Desfile Escolar em comemoração ao Centenário de Feira de Santana em 1934 (Livro de Memória) 

Acervo do Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. 

 

Na fotografia acima, por exemplo, é perceptível percebe-se a tentativa de 

perpetuação de uma hierarquia social, na forma como se deu o desfile cívico: à frente 

um aluno negro segurando uma corda, é o elemento que representa o carrasco, que 

conduziu o “herói nacional” Tiradentes à forca. O Tiradentes “cristianizado”, conforme 

a história oficial, apresenta-se resignado, com a corda amarrada ao pescoço. Logo atrás 

notam-se outros alunos representando D. Pedro I, o outro herói da Independência, 

transmitindo uma postura de liderança e contentamento.  

A análise dos movimentos de representações de Tiradentes no universo escolar 

evidencia como a educação foi um poderoso instrumento de legitimação política. O 

Tiradentes-Cristo estava presente nas indispensáveis festividades, tendo apenas D. 

Pedro I como compatível à sua imagem em termos de exaltação (FONSECA, 1996).  

Foram tentativas difusoras de uma cultura nacional, centrando o elemento étnico 

branco europeu e cristão, em meio a uma inegável diversidade. A análise da fotografia 

como fonte evidencia a presença de um público étnico/racial diverso, contrariando a 

proposta de harmonia social e cultural. Nas solenidades festivas, assim como nos 
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discursos é evidente a exaltação dessas “figuras” como a do navegante Pedro Álvares 

Cabral. 

 

“3 de maio, Festa Escolar. Com a presença de numerosas famílias, 
autoridades civis e religiosas e pessoas de destaques social, effectivou-se, no 
ultimo domingo, no prédio escolar municipal da Rua Barão de Cotegipe, a festa 
infantil promovida pelas dignas professoras d. Maria do Carmo Miranda 
Ramalho, d. Bertholina Carneiro e Rangelina Andrade em commemoração ao 
descobrimento do Brasil e à inovenção da Santa Cruz. (...) Após o brilhante 
discurso da prof. Bertholina Carneiro, as crianças entoaram um Hymno ao 
Brasil, seguindo-se então a exhibição, annunciada de acordo com o 
programa, Salve Brasil! Poesia recitada por Manoel Santos (...). O Sonho 
de Cabral, poesia recitada por Jayme Cerqueira. Todas as crianças foram 
vivamente apaludidas. (…) Os meninos entoaram então o Hymno Nacional, 
que foi ouvido de pé por toda a assistência. As escolas presentes 
desfilaram, por fim, em passeata pelas ruas da cidade. (…)” 32Grifos meus. 

 

De acordo com a leitura das fontes, consta que estas festividades seguiam um 

programa que se dividia basicamente em duas etapas de execução, que começava no 

espaço escolar, sendo concluída em forma de passeata pelas ruas da cidade, percebendo 

nestas a presença marcante e influenciadora do catolicismo cristão. O intuito era 

modelar os “ignorantes” que ainda insistiam em permanecer em suas práticas de 

“superstição grosseira” como a “crença em feitiços e nas almas penadas”, práticas 

religiosas agregadas às características dos sertanejos. A presença do catolicismo cristão 

nas solenidades escolares era inadiável. 

 

Férias Escolares. No último domingo as escolas que funccionam nos prédios 
minicipaes fizeram celebrar missas festivas nos Remédios e na Matriz (…). 
Padre Mário e vig. Tertuliano fazendo-se ouvir ambos eloquentes orações 
análogas ao acto. Após a celebração do santo sacrifício na Matriz, durante o 
qual subiram as girândolas de foguetes com grande acompanhamento foi 
trasladada magestral effige do S.S. Coração de Jesus e entrhonisada em 
hymnos e flores na sala auta do sexo masculino edifício à rua Barão de 
Cotegipe.33Grifos meus. 

 

 Foram as lutas da Igreja e do Estado que pontuaram “novas” diretrizes e novas 

finalidades para a educação, defendendo um projeto social particular que deveria se 

fazer eficiente através da internalização de um sentimento de pertencimento patriótico, o 

desenvolvimento das chamadas virtudes cívicas, a moralização dos hábitos, a disciplina 

                                                 
32 Jornal Folha do Norte, 08 de Maio de 1920. N 526, p. 01.  
 
33 Jornal Folha do Norte, 27 de Novembro de 1920, N. 555. p. 01. 
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corporal e a eugenia Souza (2000), que diretamente ligados à educação física se 

propuseram na constituição de um povo pensado como fraco e deformado forte. Essa 

investida, na prática, não obteve o resultado esperado. O Jornal Folha do Norte 

evidencia a importância da educação física no processo de constituição de novos hábitos 

através de um projeto higienizador34, e ao mesmo tempo enquanto as falhas do 

organismo social brasileiro, responsável pelo atraso das providências para inclusão da 

Educação Física nos currículos escolares. 

 

O problema da educação fhysica no Brasil apresenta-se-nos como dos mais 
complexos e difíceis de resolver se apenas o considerarmos tendo em vista a 
vastidão do nosso território, a relativa escassez dos meios de comunicação e 
principlamente a quasi falta de instrucção e outras falhas do organismo social 
brasileiro. (…) O Brasil como paiz novo, que quase nada fez no sentido de 
tornar todo o seu povo mais forte e mais resistente e portanto mais trabalhador 
e productivo, justamente por isso se encontra numa situação ideal para fazer de 
uma só vez, sem tentativas, o que precisa, o que pode em matéria de educação 
physica. (…).35 

 

As fontes demonstram que o processo moderno/civilizador em Feira de Santana 

não foi homogéneo. Primeiro, porque não são visíveis rupturas radicais com as antigas 

práticas e comportamentos. Segundo, porque não é se percebe uma substituição radical 

do que a elite denominava como “velho”, pelo “novo” modernizador. As estratégias 

para fugir dos resquícios do passado deixavam explícito o embate entre o “moderno” 

que não pôde anular o “antigo”, e que insistentemente se mostravam pela cidade, se 

traduzindo em uma forma de “incômodo” para as camadas que defendiam um processo 

modernizador.  

Nesse sentido, não podemos esquecer a cena descrita por Juarez Bahia em seu 

livro de memória Setembro na Feira, com a qual se inicia este capítulo: a contraditória 

presença do “boi, da boiada, da bosta”, paralela a presença dos alunos enfileirados, 

formando, debandando, cantando, numa prática de civismo disciplinalizadora que se 

pretendia efetiva nos modos de todos os indivíduos feirenses. Contraditório é perceber a 

                                                 
34 Sobre esse projeto moderno/higienizador ver HERSCHMANN, Michael. (org). A invenção do Brasil 
Moderno nos anos 20 - 30. RJ: Rocco; 1994. Neste trabalho o autor juntamente com outros intelectuais 
do assunto se detêm de forma crítica a pensar a modernidade brasileira a partir dos saberes como o 
médico, o educacional e o da engenharia nos anos de 1920 e 1930, como parte de um projeto maior que 
desse conta da escolarização dos sujeitos, higienização dos corpos e dos espaços e modernidade urbana, 
vinculado ao objetivo de nação progressa. 
 
35 Jornal Folha do Norte, 28 de fevereiro de 1920. N. 516, p. 01.  
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boiada dentro do prédio, nos jardins da Escola Normal, o “Palácio”, o “Templo de Luz” 

da Feira de Santana. É a tentativa talvez fracassada, do “novo” anular o “antigo”, do 

“moderno” romper com o “arcaico” (SOUSA, 2002). 

Conforme Julia (2001) no momento em que uma nova diretriz redefine as 

finalidades atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não são, no entanto 

eliminados como por milagre, as antigas divisões não são apagadas, novas restrições 

somam-se simplesmente às antigas. A dualidade antigo-moderno não dialogavam com 

as propostas de modernização, ordenamento social e civilidade, mas uma diversidade 

existia no interior desses processos e se faziam visíveis. Ao contrário de uma aparente 

harmonia, resistências e contradições delinearam e atravessaram a aplicação dessas 

ambições (Idem), como a exemplo das reformas educacionais que chegam inquietando 

políticos, professores e boa parte da população. 

Apesar das propostas educacionais reformadoras terem sido esquematizadas e 

em parte difundidas, a escola primária feirense manteve-se durante um bom período nos 

moldes da “velha escola” de primeiras letras. Mesmo com as influências da Escola 

Nova de John Dewey36 que propunha um modelo baseado na ordem, controle e 

harmonia (DA LUZ, 2008), necessários a uma sociedade com tendências a produzir 

privilégios e desigualdades, mas que subsiste pela expectativa de mudança e ascensão 

social (SANTOS, 2007). 

 Neste processo, o Diretor Geral de Instrução Pública do Estado da Bahia, Anísio 

Teixeira (1924-1928) propôs um sistema escolar unificado na capital e no interior do 

Estado, através de centros modeladores SOUSA (2002) a exemplo dos Grupos 

Escolares, o que não se pode considerar como um processo concluído, visto a vastidão 

das questões que implicou essa tentativa de revolução educacional. 

“A Escola Moderna com todas as várias denominações que lhe dão 

profissionaes e críticos, não é, como muita gente pensa, uma simples transferência dos 

antigos métodos de ensino (…).”37 E não foi mesmo. Tanto foram vastos os objetivos, 

                                                 
36 Conforme SOUSA (2002), John Dewey, foi mentor de Anísio Teixeira. A proposta de Escolanovismo 
de Anísio Teixeira foi centrada nas propostas de Escola Nova, de influência americana, principalmente o 
psicologismo de Dewey. A visão da escola era proposta como centro irradiador e difusor de hábitos 
higiénicos e na discussão das novas Ciências da Educação como Didática, Metodologia do ensino, 
Psicologia, Administração e Estatística Educacional, representativas de um ideal de ensino, numa escola 
no longínquo sertão baiano. Ver mais sobre isso em SOUSA, Ione. Garotas tricolores, Deusas fardadas: 
as normalistas em Feira de Santana, 1925 a 1945. SP: EDU/PUC-SP: 2002. 
37 Jornal Folha do Norte, 06 de Agosto de 1932. N. 11203, p. 01. Discurso sobre a Escola Moderna 
publicado pelo D´O Jornal do Rio, e depois pelo Folha do Norte como era frequente. 
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como os conflitos e contradições que surgiram no efetivar de uma proposta que se 

pretendeu homogeneizar um “alvo “ tão diverso em suas práticas como a escolarização 

baiana, na qual estava inserida outra diversidade de sujeitos com suas experiências 

étnicas, realidades sociais e bagagens culturais. Em termos de contradições as Reformas 

Educacionais deram o que publicar, principalmente ao Jornal Folha do Norte.  

 

(…) Não se legisla para o ensino básico tam somente com aroubos de rethórica 
e enxertes de doutrinas pedagógicas em curso alhures. As inovações no campo 
do ensino, notadamente do primário, não raro, se traduzem em desastres ou 
resultam infecundas. O ensino nacional ainda é para nós um mytho. E quem 
sabe quando o lograremos, se perdura o vezo de se ir buscar em legislações 
estrangeiras aquillo de que carecemos em matéria de educação. (…)38 

 

 Em Feira de Santana, a primeira carência foi, no mínimo, de estrutura física que 

dialogasse com as propostas dessa Escola Nova. A dubiedade entre retórica e realidade 

era visível ao avaliar a situação física das escolas, eram ideias inovadoras aplicadas em 

uma estrutura deficiente. A proposta era “higienizar” o povo, um higienizar moral que 

se expandia ao corpo e à estrutura física, contradizendo realidades em que alguns dos 

professores davam aulas utilizando “duas caixas de querozene como carteira.”39 

 Essa precariedade da estrutura física se percebe tão problemática nas fontes, que 

segundo dados do Jornal Folha do Norte existiram escolas que já iniciavam seu 

funcionamento apresentando problemas, como a Escola da Fazenda do Cruzeiro do 

Mocó, fruto do requerimento ao poder público do proprietário, o farmacêutico e também 

Professor Artur Fróes da Mota. A Escola do Cruzeiro do Mocó foi instalada, em 

fevereiro de 1926 com uma cadeira mixta de 3ª classe, com 51 alunos matriculados. 

Essa Escola foi inaugurada na proposta da Lei nº 1846 de 14 de Agosto de 1925, que 

autorizou a instalação de mais de 70 escolas em toda a Bahia. Foi inaugurada em lugar 

improvisado pelo dono da fazenda, que requeriu do poder publico apenas a mobília e a 

professora, contudo sem um lugar adequado para este funcionamento. Após dois meses 

de funcionamento, em uma avaliação sobre a instrução primária nos subúrbios de Feira 

de Santana, pois o Cruzeiro do Mocó ficava 14 KM de distância da sede do município, 

                                                 
38 Jornal Folha do Norte, 25 de Julho de 1925. N. 805. p. 01. “O Magno Problema”.  
39 Jornal Folha do Norte, 27 de fevereiro de 1927. N.920, p. 03. Artigo intitulado “Viva a Instrução”, na 
verdade o título é uma forma irónica de Pedro de Araújo criticar a situação escolar discutindo  uma carta 
enviada por Dr. Manoel Victorino, na qual ele exalta o modelo de escola jesuítica, pontuando os 
problemas estruturais da educação neste período.  
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constatou-se que a citada escola, com quase 80 alunos necessitava de ampliação 

urgente.  

            Frequentemente as páginas do Jornal Folha do Norte registravam a deficiência 

estrutural das escolas, a falta de higiene, de mobília, principalmente as isoladas como 

eram as escolas do Arraial de Humildes e Limoeiro, enfatizadas no relatório de inspeção 

de Anísio Teixeira por sua “péssima installação material.”40 A “população de São José 

não tinha ensino primário”41 e a Escola Bernadino Bahia, que se localizava no Bairro 

Boa Viagem, subúrbio feirense, foi inaugurada em prédio novo, de um só 

compartimento, sem divisões internas. A frequência era de 56 alunos, sendo 70 o 

número de matriculados, contudo o 

 

(…) respectivo mobiliário carece de ser augmentado para melhor 
commodidade dos pequenos, e a escola também se resente de 
apparelhamento para o ensino intuitivo de diversas disciplinas conforme as 
exigências da hodierna pedagogia.42Grifos meus. 

 

As contradições eram evidentes e não foram restritas ao estrutural. O discurso 

“ordinário” propunha uma re-organização social em nome de uma harmonia que 

implicou numa recusa ao outro “diferente”. A Escola Nova não pretendia ser tolerante 

com “mestres hereges, ímpios, escandalosos”, que não professavam a fé católica, com 

perigo de desvirtuarem a infância do sagrado caminho da fé e das “luzes”. Da Pastoral 

do exmo. Sr. Arcebispo de Mariana o Jornal Folha do Norte recebeu o seguinte alerta 

em18 de Junho de 1921: 

 

Já outras vezes temos despertado a attenção dos fiéis para o perigo, em que 
precipitam seus filhos confiando-os a escolas achatólicos, mestres hereges, 
ímpios, escandalosos, (…) Com esta armadilha que (…) os alumnos são 
obrigados às orações rituais de protestantismo (…). Por isso bradaremos aos 

                                                 
40 Enquanto fiscalizava a Instrução Pública em 1925, Anísio Teixeira procurado pelo Jornal Diário da 
Bahia explícita suas impressões quanto a situação de algumas escolas feirenses, a saber as do Arraial de 
Limoeiro e a do Arraial de Humildes e o Grupo Escolar J J Seabra, o qual lhe provocou boas espectativas. 
O Diário da Bahia cedeu ao Jornal Folha do Norte o trecho em que o Inspetor se referência à Feira de 
Santana, publicado no exemplar de 04 de Abril de 1925. N. 782. p. 01. 
41 Jornal Folha do Norte, 17 de Setembro de 1932. N. 1209, p. 01.  
42 Jornal Folha do Norte, 14 de Outubro de 1933, N. 1265, p. 01. “Escola Bernadino Bahia. A festa 
inaugural de 12 fluente”.  
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paes que não confiem seus filhos ou pupillos a collégios protestantes, nem a 
mestres ímpios, ou de mãos costumes. (…).43 

 

Em meio a essa teia de conflitos a população não esteve omissa como pretendia 

a elite. As fontes indicam um “populacho” atento, com estratégias próprias de 

articulação, protestos e resistência. No grupo Escolar J. J. Seabra, pais de alunos se 

organizaram pedindo mudança no horário escolar. 

 

Consta que, a bem da população infantil que freqüenta as escolas publicas da 
urbs crescido numero de chefes de família residentes nesta cidade vão dirigir 
um ‘nós baixo assignado’ ao Sr. Delegado escolar residente solicitando sua  

interferência no sentido de se estabelecerem os horários das aulas em duas 
seções: das 8 às 11 e das 13 ás 16 horas, ao invez de um só período de 6 
horas, como esta sendo feito.44Grifos meus. 

  

 Esse requerimento foi atendido e o ano letivo de 1926 foi iniciado já com o 

horário solicitado, o que dá indícios de uma população atenta aos acontecimentos, com 

nível de discernimento para mudar decisões de caráter burocrático. No comunicado 

informando o atendimento da reclamação, o Jornal “pede” que por intermédio do 

períodico “os signtários da alludida reclamação apresentem seus agradecimentos ao 

delegado e ao professorando daquelle Grupo”45, o que não é percebido nos exemplares 

seguintes. Os conflitos entre família e escola, existiam e eram explícitos. No Distrito de 

São Vicente parte da população fez um abaixo assinado com trinta assinaturas 

protestando contra a falta de compromisso de uma determinada professora. 

 

Houve uma denuncia escripta feita por alguns moradores do arraial de 
São Vicente, deste município, à Directoria Geral de Instrucção, contra a 
professora d. Julieta Fructuoso de Araújo, regente da escola de terceira 
classe daquela localidade, accusando-a de não cumprimento exacto de 
obrigações profissionais. O tittular daquelle depart. Da adm publica do Estado 
determinou, como era natural, ao criterioso inspector deste districto escolar, sr, 

                                                 
43 O Jornal Folha do Norte dedica espaço em dois exemplares, a saber, o de  21 de Junho de 1921. , p. 
01 e o exemplar 18 de Junho de 1921, p. 02, para divulgação da comunicação da Pastoral do Arcebispo de 
Mariana, na qual ele repudia a presença dos protestantes metodistas, acusando-os de articularem 
armadilhas através “dos trabalhos e das indústrias”  e dos “collegios” que estes teriam implantado no 
Brasil, como meio de conversão dos diversos sujeitos, principalmente as crianças. 
 
44 Jornal Folha do Norte, 10 de Fevereiro de 1926. N. 861, p. 04.  
45 Jornal Folha do Norte, 03 de Março de 1926. N.872, p. 01. 
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professor Flávio de Paula, que fosse à citada localidade e syndicasse o que 
havia.46Grifos meus. 

  

 A denúncia não se detêm a maiores detalhes, contudo, conforme SOUSA (2008) 

o processo de escolarização na Bahia, desde o século XIX, fora constituído por um 

conjunto de estratégias de um poder e um saber da Instrução Pública, como o controle 

do tempo das práticas cotidianas e das atividades escolares, visando criar um novo 

tempo – o tempo escolarizado. Esse tempo, inserido num modelo de Cultura Escolar, 

tentou controlar, mas apenas regeu a vida escolar de estudantes e professores na Feira 

de Santana, neste período, sendo estes também articuladores de estratégias. 

 

Não se pode ficar sem a nossa censura o hábito adquirido por certas 
preceptoras que leccionam em escolas publicas, situadas nos districtos e 
subúrbios da cidade. Consiste as mesmas em anteciparem (…) o período das 
férias (…). E assim que, ausentando-se das cadeiras que dirigem, muito 
antes do tempo fixado por lei, buscaram já, várias dellas, o centro animado 
da urbe. (…)47Grifos meus. 

  

 Aos professores não era permitido deslizes como atrasos, a ausência frequente, o 

transitar por qualquer lugar da “urbe”. Não era permitido, mas esses sujeitos se 

permitiam. Os professores, apesar de serem representados como modelo de disciplina e 

civilidade, tinham consciência de toda teia de relações conflituosas que delineava o 

fazer cotidiano, do papel a ser desempenhado, bem como dos modos requeridos de sua 

postura.  

Conforme as fontes, os professores não foram em sua totalidade ferramentas 

manipuladas pelo poder público. Eram chamados a obedecer ordens, utilizar 

dispositivos pedagógicos no processo de internalização de normas, contudo, tinham 

consciência da situação de desvantagem e lutavam contra a mesma. A situação de 

tensão entre alguns professores e a burocracia educacional se faz visível nas fontes, 

como a exemplo do Professor Ernestino Pereira de Araújo que pede exoneração, e em 

resposta o Secretário publica que não há o que indeferir, já que o professor “era mesmo 

avulso.” 48 

                                                 
46 Jornal Folha do Norte, 07 de Maio de1932. N. 1190, p. 01. Nessa denúncia os motivos não são 
detalhados, caracterizado apenas como falta de compromisso. O que fica enfatizado é a denúncia dos 
moradores é a resposta  por parte do Depertamento de Administração Publica do Estado.  
47 Jornal Folha do Norte, 15 de Junho de 1935. N. 1352, p. 03.  
48 Jornal Folha do Norte, 07 de Janeiro de 1928. N. 964, p. 04. 



43 
 

A aparente exaltação à figura do professor não anulava o contexto de tensões e 

conflitos em que esses sujeitos estavam inseridos, a tentativa de uniformizar o diverso 

se constituía numa empreitada delineada de tensões, o que não anulou a possibilidade 

desses sujeitos terem sido as máquinas da educação (SOUSA, 2008), contudo ante as 

condições concretas de seu exercício, os professores ou boa parte deles tinham 

consciência de que 

 

(…) o professor primário (ninguém ignora) padece narráveis vexames e 
mesmo privações em vários rincões do paiz, mercê da imprevidência dos que 
lhe deveriam assegurar relativa tranquilidade para o êxito, a efficiencia que 
delle se exige. (…).49 

 

 Ser professor no século XX em Feira de Santana, era bem assim uma situação 

complexa. Não se pode afirmar com precisão que estes sujeitos sustentavam um 

movimento organizado contínuo de resistência. A constatação, no entanto se verifica 

durante o processo de “inculcação” de uma cultura escolar, que foi pretendida como 

específica á instituições de ensino marcadas por um público diverso em si mesmo, como 

era, naquele momento, a Escola Normal e o Ginásio Santanópolis em Feira de Santana.  

 

2.1 – Vou à Escola ou vou ao Ginásio? A Escola Normal de Feira de Santana e o 

Ginásio Santanópolis. 

“Uma conquista desvanecedora.” 50 Foi dessa forma que o Jornal Folha do Norte 

qualificou a instalação da Escola Normal em Feira de Santana em 1927. A efervescência 

em torno desse evento pode ser percebida através da leitura das fontes tanto na produção 

dos sentidos em torno da instituição, quanto na espectativa da própria população, não 

sem razão, a Feira de Santana, a “Feira culta” de Eurico Boaventura51 naquele 

momento, seria uma das poucas cidades do interior do Estado a receber uma instituição 

do saber exclusivamente para formação de professores.  

                                                 
49 Jornal Folha do Norte, 07 de Maio de 1932. N. 1190, p. 01.  
50 O Jornal Folha do Norte dedica três exemplares para publicar a inauguração da Escola Normal de 
Feira de Santana. No exemplar de 04 de Junho de 1927 trás de forma detalhada toda solenidade de 
inauguração desse estabelecimento, como “a solenidade sessão inaugural, o júbilo da extraordinária 
assistência, congratulações affusivas, a brilhante passeata cívica e outras notas.” 
51 Sobre isso ver BOAVENTURA, Eurico. A Paisagem e o Homem: memórias da Feira de Santana. 
Editora UEFS, Feira de Santana, 2008. 
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A Escola Normal foi inaugurada em 1927, no governo de Francisco Góes Calmon, 

pelo então Diretor Geral de Instrução Pública do Estado, o jovem Anísio Spínola 

Teixeira. A inauguração dessa instituição em Feira de Santana fazia parte de projeto 

mais amplo de interiorização da educação e de implantação de modelo de Escola Nova 

que entre outras propostas visava a disseminação de um sistema escolar unificado, 

principalmente pelo interior do estado, a partir de centros modeladores que seriam os 

grupos escolares, a exemplo do Grupo Escolar J J Seabra, regidos pelos novos 

professores (SOUSA, 2002).  

As Escolas Normais surgiram com propostas de um saber específico, com 

características peculiares, que incidiam num processo de difusão de determinados 

conhecimentos, que se pretendia normatizador da prática dos professores e 

sistematizador da forma de transmitir os conteúdos aos alunos. Esses conteúdos e 

práticas foram se transformando durante todo o século XIX, em um conjunto de saberes 

específicos à formação de um profissional - o professor primário. Conforme Novoa 

(1986, p. 12-13),  

 

(...) o processo de profissionalização da atividade docente organiza-se em torno 
de: (...) Duas dimensões: A construção de um corpo de conhecimentos e de 
técnicas próprio e específico da profissão docente, corpo que está em constante 
reelaboração. A organização (explícita ou implícita) de um conjunto de normas 
e de valores que devem pautar o exercício da profissão docente e mesmo a 
atividade quotidiana dos professores. 

 

 A Escola Normal de Feira de Santana surgiu dois séculos depois da europeia 

ocidental, representada como o diferente que moderniza. Primeiro por que quase tudo 

nesta Instituição, foi pensado no sentido de ostentar uma visão inovadora não só de 

educação, mas de mundo. Com proposta harmonizadora, mostrou-se excludente e 

contraditória, ao ser seletiva, já que a matrícula era realizada mediante pagamento de 

taxa de inscrição, o que excluía boa parte dos (as) aspirantes que anseiavam pelo ofício 

docente. 

 A estrutura organizacional da Escola Normal se diferenciava da organização 

habitual das demais escolas, uniformizando não só o processo seletivo, através de 

exames e pagamentos de taxas, mas principalmente os hábitos, a formação e a roupa, 

que fora padronizada através do uso de uniforme. Sousa (2002, p. 84) descreve o 

uniforme da Escola Normal como sendo com as seguintes caracterísiticas: 
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Esse primeiro uniforme, estritamente obrigatório foi caqui, composto de  saia 

reta com prega - macho na frente, blusa de manga longa com a gravatinha e 

boinazinha vermelha. A segunda farda foi tricolor: bleu-blanc-noir-saia azul 

pregueada, blusa de manga longa branca, gravatinha vermelha e sapatos pretos 

- e por isso garotas tricolores. Os rapazes usavam farda militar caqui.  

 

O uso do uniforme na Escola Normal de Feira de Santana se constituiu como 

uma “marca”, uma forma de identificar as “garotas tricolores” nos seus contatos com 

os diversos espaços sociais. Vestidas em seus uniformes, que fizeram parte desta cultura 

escolar harmonizadora, as “deusas fardadas” mudavam a rotina da cidade quando 

“pisavam o asfalto das ruas da cidade de Feira de Santana e o coração do nosso 

articulista, e quiça, de tantos outros feirenses (...)” (SOUSA, 2002 p.78). 

A flexibilidade do uso do uniforme não exisitiu na Escola Normal de Feira de 

Santana, pois também o Ginásio Santanópolis manteve a obrigatoriedade do “bello e 

elegante” uniforme masculino e feminino adotado pelo “instituto educacional da 

Feira”. Tinha a seguinte combinação os uniformes do Ginásio: 

 

(...) O uniforme masculino compõe-se de blusa pintada e claças de brim verde 
oliva, boné do mesmo tecido e côr, com pala marrom, destintivos auriverdes 
com as iniciaes do estabelecimento, gravata e calçados pretos. O uniforme 
feminino consta de saia de um lindo matiz rubro, casquette do mesmo tom, 
blusa em tecido leve, crem e gravata preta.52Grifos meus. 

 

Contudo, seis anos depois de sua inauguração o instituto flexibilizou o uso do 

uniforme e o pagamento da taxa de matrícula, como estratégia contra o insuficiente 

número de matrículas, já que os cursos no único Ginásio da Feira de Santana, eram 

estritamente particulares, sendo obrigatório para todos o pagamento de mensalidades, o 

pagamento da taxa de matrícula e o uso do uniforme. Em 02 de Março de 1940, o Folha 

do Norte divulgou uma decisão da secretaria do Ginásio Santanópolis enfatizando que: 

 

                                                 
52 Jornal Folha do Norte, 28 de Abril de 1934. N. 1293, p. 04. “A Comunhão paschal do gymnasianos 
locaes, A Estrea de seus uniformes.” 
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Curso Primário do Ginásio Santanópolis., cujas matrículas se encontram 
abertas na Secretaris do referido Estabelecimento. (…) Só existe como única 
despesa despesa para este curso a mensalidade de Rs....105 000. A 
matrícula é gratuita, não sendo exigida a farda. Secretaria do Ginásio 
Santanópolis., 1° de Março de 1940.53Grifos meus. 

  

 O Ginásio Santanópolis, a exemplo da Escola Normal, foi frequentemente 

representado como referência em modernidade educacional. Esta instituição foi pioneira 

em inúmeras ações educativas em Feira de Santana como o incentivo às práticas de 

educação física desportiva competitiva através da promoção do “inter-Gymnasial”, com 

o famoso “Basket-Ball” 54 do Ginásio Santanópolis. Foi também a primeira instituição 

de ensino a planejar o internato institucionalizado da cidade “na grande propriedade à 

rua Senhor dos Passos que (…)  se communica pelos fundos com o referido 

estabelecimento, o alludido internato fica empreendido na mesma área do reputado 

instituto de ensino.”55 

Durante a leitura das fontes não se percebeu a inauguração do planejado 

internato, contudo é notável que o “instituto que honra a Feira” surgiu se propondo 

como divisor de águas para alcançar uma sociedade modernizada através de uma 

educação revolucionária, que se caracterizava enquanto dotada de uma cultura 

inovadora. Ao ser inaugurado em 1934, o Ginásio Santanópolis se tornou juntamente 

com a Escola Normal, os principais “atrativos” não só do Jornal Folha do Norte, como 

do próprio cotidiano da cidade.  

Nesse sentido a partir de 1935 passou a ser considerado apenas um exame de 

suficiência para o ingresso no Curso Fundamental dos dois estabelecimentos de ensino, 

devendo o candidato aprovado escolher em qual instituição queria estudar, ressalvando 

que na Escola Normal o aluno pagava apenas uma taxa única de matrícula, enquanto 

que no Ginásio Santanópolis o curso era integralmente particular. 

 

(...) O Departamento de Instrução Pública acaba de adoptar justa e louvada 
medida acauteladora do interesse dos aspirantes ao Curso Normal, permitindo 
que os alumnos aprovados em exames de sufficiência na Escola Normal 
possam fazer o Curso Fundamental no Ginásio Santanóplois, attenta a 

                                                 
53 Jornal Folha do Norte, 02 de Março de 1940. p. 01. 
54 Jornal Folha do Norte, 09 de Novembro de 1935. N. 1373, p. 04. Relata um encontro desportivo entre 
o Ginásio Santanópolis e o Ginásio Sant Amaraense. 
55 Jornal Folha do Norte, 22 de Fevereiro de 1936. N. 1388, p. 01. 
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circumstancia de, por motivos justificáveis, ter sido limitada a matrícula 
naquella Escola a 40 alunos. (...)56Grifos meus. 

 

Após ter passado um ano de inauguração do Ginásio Santanópolis, a Escola 

Normal de Feira de Santana ganhou nova denominação, sendo reinaugurada com o 

nome de Escola Normal Rural de Feira de Santana, a “primeira Escola Normal 

Rural da Bahia”57 . Inserida numa política do ensino ruralista, enfatizado na gestão de 

Isaías Alves, quando Diretor de Instrução pública, esta instituição tentar sustentar o 

objetivo primordial de ir além da formação de professores e alcançar uma formação 

mais específica de professores destinados a atender a demanda dos interiores do país. 

Esta região que foi representada em diversos discursos como a responsável pela 

estagnação do progresso do país, o que era presente no imaginário da época (SOUSA, 

2002). A própria solenidade de inauguração é estruturada de forma a abranger o público 

dessa não tão “nova” instituição, de modo a se perceberem incluídos neste processo de 

formatação de modos e comportamentos. 

 

Dentro dessa semana far-se á a inauguração solenne da Escola Normal 
Rural da Feira (…), abrangendo o seguinte: Curso para fazendeiros, curso 
para professoras primárias, conferências públicas, cursos populares sobre 
problemas de hygiene e saúde publica, cinema educativo, organização de 
museu popular regional, exposição de produtos da região, distribuição 
gratuita de publicações, especialmente sobre assumptos agrícolas 
educativos, plantio de um bosque com essências florestaes 
nacionaes.58Grifos meus. 

 

 A sociedade recebeu a Escola Normal Rural com louvores e plumas, já que uma 

ameaça de fechamento deste estabelecimento em 1930 causou inquietações em boa 

parte da população feirense e apreensões por parte do governo municipal (SOUSA, 

2002). Segundo interpretação das fontes, constatamos que a mudança de nome e da 

estrutura organizacional da Escola Normal de Feira de Santana pode ser considerada 

como uma das estratégias de permanência dessa escola na cidade, já que a proximidade 

da cidade com a Capital do Estado foi uma das justificativas de fechamento desse 

                                                 
56 Um ano depois da inauguração do Ginásio Santanópolis o Secretário do Interior do Estado oficializa o 
Curso Normal, um mês depois desta data o Jornal Folha do Norte publica em 02 de março de 1935. p. 04, 
a decisão do Departamento de Instrução Pública em considerar o exame de sufficiência da Escola Normal 
como ingresso para o curso fundamental do Ginásio.  
57 Segundo dados do Periódico Folha do Norte de 26 de Janeiro de 1935. p. 01, a Escola Normal Rural de 
Feira de Santana foi a primeira do Estado da Bahia. 
58 Jornal Folha do Norte, 03 de Março de 1935. N. 1341, p. 01.  
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estabelecimento, sendo que essa proximidade, fazia Feira de Santana ser considerava 

privilegiada, não e a incluía na “zona de perigo” que era o sertão para onde deveria ser 

destinadas essas instituições. 

 

Corre célere por toda urbe, tristemente eschoando por suas cercanias, o 
insistente e alarmante boato de ser motivo de cogitações, nas rodas 
governamentais, a suppressão de nossa victoriosa Escola Normal. (…) 
Affirmam os portadores de tais boatos, agoureiros que motivam a faleda 
supressão da Escola Normal: a crise por que passa o tesouro desse Estado, 
sua proximidade da Capital, tornando-se por isto illlegal sua locação 
(…).59Grifos meus. 

 

 O fechamento da Escola não se efetivou como se planejara, entretanto em Março 

de 1931 as Escolas Normais de Feira de Santana e de Caetité sofreram modificações em 

seus cursos e corpo docente60 por motivos de economia no tesouro público. Conforme 

Sousa (2002), essa crise financeira que alcança as Escolas Normais é fruto de 

conturbados momentos pelos quais a Bahia passa na década de 1930, consequência de 

conflitos políticos entre partidários de Salvador e o Governo de Getúlio Vargas. Em 

1933, o apoio político a Juracy Magalhães por parte dos candidatos feirenses foi 

determinante para que este permitisse a permanência da Escola Normal em Feira de 

Santana que se tornou Escola Normal Rural de Feira de Santana. 

A luta contra a velha escola era justa, contudo a aplicação dessa inovação não 

foi algo tão simples e não se confirmou em sua totalidade. Não se tratava apenas de 

esquemas e programas, mas de homens, e não imediatamente dos homens que são 

professores, mas de todo o complexo social do qual os homens são expressão 

(GRAMSCI, 1991). 

 O fato é que a luta contra o “monastrego” do analfabetismo era em si uma luta 

contra as diversidades regionais, culturais, sociais e étnicas, em detrimento do respeito 

ao outro que em si mesmo e no seu fazer cotidiano construía, ao seu modo, uma nação 

almejada e sonhada por ele, uma nação rica por ser diversa. Ao contrário disso, as 

imposições evidenciaram ainda mais as contradições, apesar dos esforços empreendidos 

                                                 
59 Jornal Folha do Norte, 23 de Agosto de 1930. N. 1101. p. 06.  
60 Conforme o Jornal Folha do Norte de 21 de Março de 1931, p. 01. As citadas escolas ficaram com 
três anos no seu curso normal, além dos dois anos de seu curso fundamental, as escolas elementares de 
aplicação foram substituídas pela escola Maria Quitéria e a escola João Florêncio, que passaram a 
funcionar como tais. Professores foram desligados e outros passaram a lecionar mais de uma disciplina. 
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e o engenho da elite dominante em torno da difusão de uma pretendida harmonia social 

e cultural. 

As práticas escolares que resultaram desse processo e que se enraizaram não 

podem ser vistas apenas como o produto da eficácia do direcionamento imposto pelo 

Estado naquele momento, mas também como a solução dada ao encontro de elementos 

culturais que se organizavam, dando sentido a uma história que, se queria, fosse a de 

todos os brasileiros (FONSECA, 1996).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Jornal Folha do Norte, enquanto fonte histórica, forneceu-me os primeiros 

problemas para constituição deste trabalho que à princípio seria sobre a trajetória do 

Professor Geminiano Costa, professor negro do início do século XX. Contudo, pensar 

essa trajetória seria uma tarefa mais intensa que qualquer outra, o que não levei adiante, 

pela ousadia do trabalho em mapear as demais fontes, que demandam tempo e um 

pouco mais de fôlego. A partir daí as discussões começaram a se consolidar em torno da 

problemática da Escolarização como um mecanismo de difusão das luzes do saber 

letrado, para combater a escuridão da ignorância sertaneja. Este objeto no decorrer da 

pesquisa foi se delineando e se lapidando a cada leitura de fonte. 

O estudo sobre a Escolarização e suas implicações na organização social de 

Feira de Santana não é algo findo e nem poderia. As diferentes evidências apresentadas 

não implicam uma interpretação definitiva deste vasto problema. No Jornal Folha do 

Norte, a variedade de dados é extensa, por isso existem discussões que foram colocadas 

como propostas de problematização, sem intenção de serem finalizadas, como as aulas 

públicas da Escola para Pobres que funcionava no prédio da Sociedade Monte Pio dos 

Artistas Feirense, mantida por esta com ajuda de pecúlio municipal, a qual, 

pretendemos enfatizar como objeto de estudo de uma futura dissertação de mestrado. 

Outros aspectos poderiam ser acrescidos, como a concorrência explícita entre a 

Escola Normal e o Ginásio Santanópolis, ou uma análise mais profunda dos Perfis dos 

estudantes normalistas, que são um “achado” riquíssimo para a História da Educação. 

Mas foi preciso atentar para algumas questões importantes como a diferença simbólica 

do que figura na capa, em relação ao que figura nas páginas internas, como os protestos, 

as denúncias, as exonerações, e demais indícios de conflitos. 

No Periódico em questão, os discursos adquiriram formas e significados, a 

História e a cultura consideradas como oficiais, geralmente ocupavam as páginas 

principais, como a primeira página, ou a coluna Folha Social. Os protestos dos 

inconformados, especificamente referente à Instrução Pública, geralmente ocupavam o 

periódico a partir da segunda, terceira, quarta página, sem serem retomados nos 

próximos exemplares. 
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 Neste trabalho, procurei através de “falas” impressas no Periódico, perceber 

muito além de um projeto difusor de modos que se pretendeu legítimo, mas enfatizar 

uma série de capacidades empregadas pelos diversos sujeitos (professores, alunos, 

famílias) para mudarem a ordem imposta, ou pelo menos burlar regras, tentando mudar 

os rumos, os alvos. A quantidade de registros que evidenciam representações negativas 

quanto aos sertanejos, como ataques ao que se chamava de “ignorância”, ao 

anlfabetismo, aos diferentes níveis de pobreza, como fatores que emperravam o 

desenvolvimento da modernidade, da construção de uma nação forte, de um povo culto, 

convicto de sua grandeza, letrado.  

 O discurso propagado nos jornais não era de que o Progresso fosse um elemento 

deslocado, numa sociedade que explicitava outras urgências. Ao contrário disso, o 

argumento era de que o vilão, o sertanejo que insistia em carregar seu parasita, o tal do 

analfabetismo. Por isso, pregavam como necessário aniquilar as aberrações e 

dificuldades que atrasavam o Progresso.  

 Neste trabalho pretendia analisar os modelos de nação progressa, de forma mais 

detalhada, o que não foi possível, assim como fazer uma análise da arquitetura dos 

prédios escolares neste período, o que só foi possível de forma superficial. Por outro 

lado, durante esta pesquisa, pude evidenciar muitas questões já suspeitas, aqui 

enfatizadas e “creditadas”, como uma Instrução pensada para o harmonizar social, que 

ratificou o olhar pejorativo sobre a diversidade. Como no referente ao “Geca Tatu”, 

autônomo em suas crenças, atitudes e estratégias, mas que sabia a hora de ir ao “templo 

de luz”, aprender a lição como se fosse um “hymno de glória”. Como bem coloca o 

Jornal Folha do Norte, “não há natureza hostil, nem raças comndenadas. A miséria do 

sertão brasileiro resulta apenas da incúria ou da cegueira dos dirigentes que não tem 

coragem de enfrentar os problemas fundamentais da nossa vida.”61 

 

 

 

 

                                                 
61 Jornal Folha do Norte, 24 de Abril de 1920. N. 524, p. 01.       
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