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RESUMO 

 

 

O presente trabalho consiste na análise da presença feminina no alunado da Escola 

Técnica de Comércio Santanópolis, que formava contadores de nível médio, desde a sua 

fundação e oficialização, em 1945, até o ano de 1957, momento em que foi submetida à nova 

inspeção federal. Esse estudo busca cercar as práticas e representações histórico-sociais que 

estiveram envolvidas na formação das contadoras, em um período em que o magistério era o 

ofício/ profissão recomendado às mulheres. Constitui-se enquanto eixos deste trabalho as 

relações entre a Escola Técnica e a modernização de Feira de Santana, e as existentes entre o 

ensino profissional e a continuidade de formação feminina em boa filha, esposa e mãe. Para 

perseguir tais objetivos, foram consideradas as seguintes fontes: legislação do ensino 

comercial no Brasil, o jornal Folha do Norte; e a documentação burocrática da instituição 

escolar. 

 

Palavras-chave: Feira de Santana; educação feminina; ensino profissional; Colégio 

Santanópolis   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work consists in analyzing the female presence in the students of the 

Technical School of Commerce Santanópolis since its founding in 1945 until 1957, at which 

time receives for the second time the federal inspection. This study seeks to besiege the 

practices that were involved in the formation of the coin, in a period in which the Magisterium 

was the letter recommended for women. Is still while its axles work relations between the 

technical school and the modernisation of Feira de Santana, and existing ones between the 

vocational education and training of good daughter, wife and mother. To pursue these goals, 

the following sources were considered: commercial education legislation, the newspaper 

Folha do Norte and the paperwork of the school institution. 

  

Keywords: Feira de Santana; female education; professional education; College Santanópolis 
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INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Fausto (2010) a República, enquanto modo de governo, foi instaurada no 

Brasil, em 1889, com o objetivo de superar o atraso no qual vivia a nação, reintegrando-a, 

através da ordem, na marcha para o progresso.  

A República deveria ter ordem e também progresso. Progresso significava a 
modernização da sociedade através da ampliação dos conhecimentos 

técnicos, do industrialismo, da expansão das comunicações”
1
. 

 

 A disseminação deste pensamento progressista e cientificista remonta à  renovação 

intelectual da segunda metade do século XIX proporcionada, em grande parte, pela expansão 

dos ideais positivistas, que também introduziu na intelectualidade brasileira a ideia de 

evolução escalonada da história
2
. 

 Os princípios científicos, segundo os intelectuais brasileiros que beberam do 

positivismo de Comte, deveriam reger toda a sociedade para que o progresso fosse obtido, 

começando pelo Estado. De acordo com Mello (2007), 

 
Sob a égide do cientificismo, a intelligentsia nacional quis valer-se da razão 

como guia único e seguro da reconstrução do Estado e da sociedade pátrios 

deles expurgando a tradição de hierarquias fundadas sobre o privilégio e a 
caduca união trono-altar, para fundá-los sobre a ciência, a propulsora eficaz 

do progresso.
3
 

 

 Neste contexto, como as capitais e demais cidades de grande e médio porte no Brasil. 

a cidade de Feira de Santana, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX, passou por mudanças fundamentais que produziram novos modelos de organização e de 

vida social. Tal processo teve grande influência dos novos modelos de urbe e cultura urbana. 

 A edificação de uma nova concepção de cidade passou também pela repressão a 

elementos que remontassem ao passado rural, considerado pelas elites republicanas como 

marcado pelo atraso, e pela formação de cidadãos nos valores modernos, tendo a escola 

desempenhado uma função salutar nesse processo. Acerca de tais questões, Oliveira (2000) 

                                                             

1
 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 

2
 MELLO, Maria Tereza Chaves de. A república consentida: cultura democrática e científica do final do 

Império. Rio de Janeiro: Editora FGV: Editora da Universidade Rural do Rio de Janeiro, 2007, p. 94-95.  
3
 MELLO, Maria Tereza Chaves de. A república consentida: cultura democrática e científica do final do 

Império. Rio de Janeiro: Editora FGV: Editora da Universidade Rural do Rio de Janeiro, 2007, p. 94-95.  
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afirma que “os projetos de civilização estão diretamente articulados à de uma memória que 

transformasse Feira de Santana em uma urbe, exercendo uma liderança na região em que 

estava inserida”4. 

 Foi nesta conjuntura de gestação de uma Feira de Santana “urbana e moderna” que foi 

fundado, em 1934, o Ginásio Santanópolis pelo dentista Dr. Áureo de Oliveira Filho. Essa 

instituição escolar, juntamente com a Escola Normal, foram os principais estabelecimentos de 

ensino da cidade entre as décadas de 1930 e 1960. 

A ressaltar que pensar a educação no início da República é compreendê-la na relação 

com os discursos de racionalização científica das várias esferas da vida social, elaborados por 

grupos de expressão hegemônica na época, que viam no ensino a via para afastar “as trevas da 

ignorância, do analfabetismo, da degeneração racial, da falta de patriotismo, inaugurando uma 

nova era e permitindo um alicerce para as gerações futuras”5. 

 Após a fundação do Ginasio Santanopólis, em 1934, em consonância com as propostas 

de racionalização do trabalho e buscando evitar o êxodo das populações estudantis da zona 

sertaneja para a capital, Salvador,  o dr. Áureo Filho no final de 1944 solicitou ao diretor geral 

do Departamento de Educação no Rio de Janeiro o reconhecimento da Escola Técnica de 

Comércio Santanópolis, que passou a funcionar no ano seguinte, em regime de externato 

misto, no turno noturno, no prédio do Colégio Santanópolis, com dois  cursos: o Básico de 

Comércio e o  Técnico em Contabilidade. 

 Meu contato mais direto com o Ginásio Santanópolis se deu no percurso da iniciação 

científica..A ausência de trabalhos sobre o Santanópolis não se consistiu enquanto razão 

principal desta pesquisa, todavia, tal constatação inquietou-me e instigou-me a desenvolver 

um estudo, ainda que inicial, acerca dessa instituição escolar feirense, que desempenhou 

importante papel no processo de escolarização da população de Feira de Santana e região até a 

década de 1980, quando foi extinta. Sempre ouvi minha mãe, aluna da instituição na década 

de 1980, tecer comentários do quão grandiosa e renomada era essa escola feirense 

 A trajetória desta  pesquisa histórica esteve intimamente atrelada a educação enquanto 

objeto de investigação. Antes de ater-me à temática deste trabalho, ensaiei o início de um 

                                                             

4
 OLIVEIRA, Clóvis Frederico R. M. De Empório à Princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de 

Santana (1893-1937). 2000.  128p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2000, p. 9. 
5
 SOUSA, Ione Celeste de. Garotas tricolores, deusas fardadas: as normalistas em Feira de Santana, 1925 a 

1945. São Paulo: EDUC, 2001. p. 32. 
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estudo acerca da problematização envolvendo ensino de história e manuais didáticos durante 

o período do regime militar no Brasil. A escolha por trabalhar com a Escola Técnica de 

Comércio Santanópolis está associada a indagações que me fiz quando iniciei esta pesquisa. 

Por que o ensino comercial em Feira de Santana? Em um período em que iniciativas de 

industrialização espalhavam-se pelo país, por que não um estabelecimento de ensino 

industrial? Seria essa instituição mais um reforço a identidade comercial que a cidade 

construía? 

 O recorte temporal deste trabalho,  compreendido entre os anos de 1945 e 1957,  

justifica-se pelas fontes, em especial, pelos Relatórios de Inspeção, do Estado da  Bahia, e os 

Federais. O primeiro, de 1945,  foi elaborado enquanto Relatório de Verificação Prévia, que 

deu o parecer favorável ao reconhecimento, pelo Departamento de Ensino Comercial Federal,  

da Escola Técnica de Comércio Santanópolis. O segundo, em 1957, resultou de  nova vistoria 

e um novo relato acerca desta instituição de ensino. Optei por trabalhar o período entre os dois 

relatórios, pois estes documentos apresentam descrevem minuciosamente a situação do 

estabelecimento, permitindo-me acompanhar as mudanças sofridas pela instituição nesse 

período de 12 anos.  

Dentre as inúmeras possibilidades de investigação, optei por analisar a presença de 

mulheres no corpo discente na referida instituição escolar. Em Feira de Santana, em um 

período em que a representação profissional feminina era idealmente associada ao lar e ao 

exercicio do magistério,
6
 considerado extensão da maternidade, a oferta do curso comercial 

para as moças e senhoras feirenses representou a possibilidade de outra profissionalização e 

inserção no espaço público. O presente trabalho visa investigar como se deu a inserção deste 

alunado feminino na Escola Técnica de Comércio Santanópolis e as normas e práticas que 

envolviam o formar-se contadora, como SOUSA (1999) investigou o fazer-se e tornar-se 

normalista. 

Pesquisas em História da Educação estão sendo crescentes nas últimas duas décadas 

devido, principalmente, aos desdobramentos  da Nova Historia Cultural e da Nova História 

Política, o que gerou uma ampliação de objetos, abordagens e referencias teórico-

metodológicos para a pesquisa histórica.7 Em consonância com estas pesquisa,  a Educação 

                                                             

6
 SOUSA (2001) e CRUZ ( 2000). 

7
 Ver: VEIGA, Cynthia Greive. História Política e História da Educação. In: VEIGA, Cynthia Greive & 

FONSECA, Thais Nivia de Lima e (Orgs). História e Historiografia da Educação no Brasil. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.p.13-47.; FONSECA, Thais Nívia de Lima e. História da Educação e História Cultural. In: 
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aqui não é vista como elemento isolado, mas, em suas relações com a dinâmica política, social 

e econômica feirense. 

Trabalho em História da Educação, o presente estudo caminha na perspectiva de uma 

história social da cultura e de acordo com Silva (2010), 

Por esta ótica podemos definir parcamente a história social da cultura como 

aquela que tem por objeto a sociedade, numa abordagem que privilegia por 

um lado a experiência dos grupos sociais – experiência esta que se constitui 

como resultado das relações entre grupos e no interior dos próprios grupos – 
ou por outro o entendimento das (supostas) estruturas sociais; valendo-se de 

uma “interpretação” dos costumes, hábitos, crenças, artes, etc., ou seja, da  

cultura.
8
 

 

 Para análise do processo de formação das mulheres contadores, aproprio-me do 

conceito de cultura escolar elaborado por Julia (2001).  

“Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar 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”
9
. 

 

Julia (2001) também chama a atenção para a impossibilidade no poder estudar a 

cultura escolar dissociada das relações que esta estabelece com as culturas que lhe são 

contemporânea e coetâneas, como a cultura política, a religiosa e a econômica. 

 Embora a escola Técnica Comercial tenha se iniciado em 1945, recuei a 1933 para 

acompanhar a fundação do Colégio Santanópolis e  como foi noticiado  na imprensa local. 

Utilizei o jornal Folha do Norte do período entre 1933 a 1957, disponível na Biblioteca 

Monsenhor Renato Galvão, no Museu Casa do Sertão, localizado no campus da Universidade 

de Feira de Santana, com o objetivo de perceber as representações veiculadas pelo periódico 

feirense acerca dos referidos estabelecimentos de ensino.  

Representação aqui utilizada, a partir de Chartier (1990), enquanto “[...] esquemas 

intelectuais, que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro 

                                                                                                                                                                                              

VEIGA, Cynthia Greive & FONSECA, Thais Nivia de Lima e (Orgs). História e Historiografia da Educação 

no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 49-75 
8
 SILVA, Ribamar Nogueira da. A história social da cultura e a história cultural do social: aproximações e 

possibilidades na pesquisa histórica em educação. In: Cadernos de História da Educação, Uberlândia, v. 9, n. 

2, jul/dez 2010, p. 470. 
9
 JULIA, Dominique. A Cultura Escolar com Objeto Histórico. In: Revista Brasileira de História da 

Educação, Campinas, n. 1, jan/jun 2001, p. 10. 
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tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”10. Nesse mesmo periódico foram buscadas 

representações do feminino e da cidade de Feira de Santana. 

 A opção pelo Folha do Norte se deveu a duas questões: por  ser o jornal de maior 

veiculação em Feira de Santana no período estudado. Em segundo, este impresso manteve 

uma periodicidade regular, permitindo-me a construção de uma série documental para análise. 

 Para pesquisar sobre o ensino profissional feminino no Brasil na primeira metade do 

século XX, apoio-me em trabalhos como os de Oliveira (1992) sobre a Escola Profissional 

Feminina de São Paulo; de Silva (1993) acerca do Instituto Feminino da Bahia; e de Cintra 

(2005) que aborda a Escola Técnica de Comércio São José em Curitiba. A ressaltar sr uma 

tematica muito pouco pesquisada. Além das obras acima citadas, foi de suma importância 

para a problematização da educação de mulheres em Feira de Santana e região o trabalho de 

Sousa (1999) acerca da Escola Normal de Feira de Santana e o fazer-se normalista; e o de 

CRUZ (2000), que problematizou memórias de antigas normalistas feirenses, formadas entre 

1930 e 1935. 

 Com o objetivo de refletir como era concebido o ensino comercial pelo Estado 

varguista, resgatei para a análise o Decreto-Lei nº 20.158 de 30 de junho de 1931 e o Decreto 

–Lei nº 8.196/45. Por fim, a fim de investigar a cultura escolar da Escola Técnica de 

Comércio Santanópolis, possibilitando-me problematizar a presença de estudantes do sexo 

feminino matriculadas nos cursos ofertados, fiz uso da documentação burocrática da 

instituição que se encontra guardada na Direc 02 – Feira de Santana. Dentre os documentos 

encontrados estão relatórios de verificação, livros de atas de resultados finais, ofícios, livro de 

solicitação de matrícula especial. 

 O presente estudo é divido em dois capítulos. No primeiro, intitulado O Santanópolis 

e a modernização da Feira, procurei discutir o processo de reformas urbanas e culturais que 

Feira de Santana empreendido pelas elites locais, buscando dotá-la de uma identidade de 

cidade comercial e moderna, polo regional para o interior da Bahia. No segundo momento do 

capítulo, analisei as fundações do Ginásio Santanópolis e da Escola Técnica de Comércio 

Santanópolis e as representações veiculadas no Folha do Norte acerca das duas instituições 

escolares, pensando as relações destas com um ideal de urbe e de educação republicanos. 

                                                             

10 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1990. p. 17. 
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 No segundo capítulo denominado Formando contadoras: a Escola Técnica de 

Comércio Santanópolis e o ensino profissional para mulheres busquei, em um primeiro 

momento tecer reflexões no que tange a legislação acerca do ensino comercial. Em seguida, 

adentrando à Escola Técnica, procurei investigar como esta se configurou nos primeiros doze 

anos de funcionamento, como estava organizado o seu funcionamento e a sua proposta 

educativa. Por fim, detive-me na análise da participação feminina no alunado dessa instituição 

escolar, priorizando as práticas pedagógicas que envolviam o processo de formação de 

contadoras. 
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1. O SANTANÓPOLIS E A MODERNIZAÇÃO DA FEIRA 

 

1.1- Feira de Santana, “Cidade Progresso” 

 

 

Feira de Santana, município situado acerca de 108 quilômetros da capital baiana, 

configurou-se desde o início de século XX como o município de maior relevância do interior 

do estado da Bahia dotado de um comércio intenso e de uma posição geográfica privilegiada,  

Segundo Andrade (1990), as origens de Feira de Santana11 remontam ao século XVIII, 

com o desmembramento da sesmaria de Tocós, pertencente a Antonio Guedes de Brito. Neste 

território se estabeleceram diversas fazendas de criação de gado. Uma destas propriedades a 

Santana dos Olhos d‟Água, dos portugueses Domingos Barbosa e Ana Brandão. A fazenda, 

assim como outras de grande porte, transformou-se em povoado, onde foi erguida em seu 

território uma capela na qual a população circunvizinha passou a reunir-se, dando origem a 

uma pequena feira. Segundo Silva (2000), “o desenvolvimento do primitivo povoado de 

Santana dos Olhos d‟Água, contudo, relaciona-se a atividade de criação de comércio de gado 

entre o litoral e o sertão” 12.  

Silva (2000), recorrendo a Poppino, argumenta que o povoado de Santana dos Olhos 

d‟Água reunia características importantes que o tornavam o local ideal para o 

desenvolvimento de uma feira que intercambiava os produtos do litoral e do sertão. O arraial 

contava com boas pastagens naturais e com a presença de dois rios e numerosos riachos, os 

quais oportunizavam o comércio de gado, estandarte da feira livre local. 

O povoado de Sant‟Ana da Feira, outro dos vários nomes que Feira de Santana já 

recebeu, e sua feira de gado começaram  a se destacar no cenário provincial. O fluxo de 

pessoas que passavam pelo arraial era cada vez maior, e o comércio na região se intensificava. 

                                                             

11
 ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do povoamento de Feira de Santana: um estudo de história 

colonial. 1990. 165p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1990. 
Ainda sobre as origens e o povoamento de Feira de Santana, os primeiros estudos são: POPPINO, Rollie. Feira 

de Santana. Salvador: Ed. Itapuã, 1968. 
12

 SILVA, Aldo José Morais. Natureza Sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: Elementos para o 

Estudo da Construção de Identidade Social no Interior da Bahia (1833-1927).  .Dissertação (Mestrado em 

História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. p. 17. 
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A fama comercial da localidade fez com que Durval Aguiar nomeasse-a de “Empório da 

Bahia”, enquanto posto de passagem que ligava o alto sertão à capital do província13. 

 Em 1832, o arraial foi elevado à condição de Vila, que se  emancipou  em 1873, 

passando a ser o município de Feira de Santana. O percurso de formação, desenvolvimento e 

emancipação da cidade carregou consigo a marca da atividade comercial, em especial a feira 

de gado, que ocupou lugar central na economia local até meados do século XX. A identidade 

comercial de Feira de Santana é registrada até no nome dado ao município, junção da 

atividade que deu origem e movimentou a cidade com a santa padroeira, Nossa Senhora 

Sant‟Ana, na devoção católica, mãe de Maria, avó de Jesus Cristo. Acerca desta formação 

comercial, Simões (2007) sintetiza:  

 

Os estudos historiográficos sobre Feira de Santana são unânimes em atribuir 

ao comercio de gado do sertão no litoral o papel de elemento fundador desta 
localidade, tomando a localização geográfica como fator determinante da 

consolidação da cidade como entreposto comercial, haja vista que esta se 

localiza a meio caminho entre o recôncavo e os  núcleos de criação de gado 
do interior como Mundo Novo, Jacobina, dentre outros, assim como 

apresentava uma topografia rodeada por rios que promoviam excelentes 

pastagens para o descanso das boiadas oriundas de regiões distantes.
14

  

 

O que começou como reunião de boiadeiros transeuntes ganhou grandes proporções, 

chegando a ser uma das maiores e mais importantes zonas de comércio do interior da Bahia. 

A partir da década de 1930, a imagem comercial e urbana começou a se sobrepor ao passado 

pecuarista atrelado a valores tradicionalistas. 

 Seria errôneo considerar que o processo de urbanização foi exclusivamente 

republicano. A valorização, crescimento e preocupação com o ambiente das cidades e a 

civilização da nação já se fazia presente em finais do Império, como aponta o estudo de 

Chalhoub (2006), acerca das transformações ocorridas na província do Rio de Janeiro nos 

últimos anos do regime monárquico. Silva (2000) aponta que 

 

                                                             

13
 Ver: OLIVEIRA, Clóvis Frederico R. M. De Empório à Princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira 

de Santana (1893-1937). 2000.  128p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2000. 
14

 SIMÕES, Kleber José Fonseca. Os homens da Princesa do Sertão: modernidade e identidade masculina em 

Feira de Santana (1918-1938). 2007. 135p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2007. p. 20. 
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No caso da Feira de Santana imperial esta tendência se manifesta nas 
preocupações com a urbanização, nas disposições entre as construções e 

alinhamentos das casas, cuidados que garantiriam a salubridade da cidade e, 

por extensão, a sua civilidade.
15

  

 

 A busca por civilidade ganhou novo fôlego com a República, pois este regime se 

instituiu em nome da modernização do país via a superação dos considerados estigmas do 

atraso nacional. 

O novo ideal de civilização encampado pela sociedade republicana, 

exacerba, por assim dizer, as expectativas em torno da possibilidade de 
realização de uma nova sociedade, seja quanto às suas conquistas materiais, 

seja quanto ao seu estilo de vida.
16

  

 

Como afirma Leite (1997) em relação a Salvador, o desejo era construir um novo 

Brasil, que se afastasse de um passado rural, valorizando os modos de vida europeu e norte-

americano divulgados por propagandas e viajantes, as elites dirigentes buscaram empreender 

transformações nas dinâmicas espacial e econômica, assim como nas práticas cotidianas, para 

que o Brasil incorporasse “à marcha rumo ao progresso”. 

 
Os agentes sociais desse empreendimento foram os políticos, engenheiros, 

médicos, sanitaristas, higienistas, educadores, intelectuais que, em ações 

isoladas ou conjuntas, se mobilizaram em prol da construção de uma nova 

identidade para o país, procurando desvencilha-lo da sua herança colonial.
17

 

 

A ressaltar que desde final do século XIX mudanças urbanas gestavam um novo 

modelo de cidade. O crescimento populacional, o aumento da importância dos centros 

urbanos no contexto social e político, características do desenvolvimento do capitalismo na 

fase imperialista, contribuíram para minar a hegemonia ruralista, e a acelerar o processo de 

urbanização calçado em ideais de modernidade. Neste novo modelo de sociedade urbana, a 

rua passou a desempenhar importante papel nos contatos interpessoais. 

No tangente ao conceito de modernidade, Herschmann e Pereira (1994) argumentam 

que 

 

                                                             

15
 SILVA, Aldo José Morais. Natureza Sã... op.cit. p. 144. 

16
 Idem. op. Cit. p. 144. 

17
 LEITE, Márcia Maria da S. B. Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em Salvador, 1890-1930. 

1997.  188p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1997. p. 73.  
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Este “paradigma moderno” – entendido aí não como um rígido “modelo” 
(ainda que mais abstrato), mas, fundamentalmente, como um conjunto de 

procedimentos, de hábitos internalizados, de questões/problemas (não 

necessária e inteiramente conscientes por parte dos que os atualizam) 
capazes de mobilizar “obsessivamente” e de orientar a reflexões de uma 

época ou de uma geração, ainda que nunca “apreensíveis empiricamente” em 

sua totalidade – não apenas orientou nossa maneira de ver e pensar o mundo, 
com enorme legitimidade, até, pelo menos, meados dos anos 60, como 

também nos forneceu retratos do Brasil com que temos lidado até hoje.
18

 

 

Segundo Herschmann e Pereira (1994), “o Estado republicano estava preocupado em impor 

uma racionalidade que correspondesse às transformações sociais, econômicas e políticas 

ocorridas na Europa no último quartel do século XIX”19. Esse modelo de modernização que se 

fundamentava na tentativa de imitação dos padrões europeus forneceu as bases para a 

consolidação do paradigma de uma modernização brasileira a partir dos anos 1920, que 

buscou produzir, apoiada no arcabouço institucional construído mais intensamente na gestão 

do presidente Vargas, uma identidade nacional. 

O regime republicano também representou a ascensão da classe burguesa que passou a 

buscar a manutenção de seus interesses. Assim defende Silva (2000) no referente ao Brasil: 

 

O advento da República também significou a realização do projeto burguês 

de internacionalização do capitalismo no país, permitindo o estabelecimento 
de uma elite dirigente burguesa, preocupada em estar sintonizada com o 

modo de vida europeu e, como decorrência, em estender seus valores à 

sociedade, fossem eles expressos pelos ditos novos padrões urbanos, fossem 

aqueles relativos à dimensão social.
20

  

 

 O setor terciário registrou também grande crescimento com a República. A partir dos 

anos 1920, o Executivo e a Câmara passaram a ser formados também por homens ocupados 

com o comércio, que se utilizavam do Estado para garantir condições propícias para  

expansão dos seus negócios. A renda e o poder político concentravam-se basicamente entre 

quatro famílias: Fróes da Mota, Bahia, Falcão e Boaventura21. 

                                                             

18
 HERSCHMANN, Micael M.; PEREIRA, Carlos Alberto M. O imaginário moderno no Brasil. In: ______ 

(Orgs.). A invenção do Brasil Moderno: Medicina, educação e engenharia nos anos 20 – 30. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1994. p. 11 
19

 Idem. Op. Cit. P. 26 
20

 SILVA, Aldo José Morais. Natureza Sã... op.cit. p. 146. 
21

 Ver: SIMÕES, Kleber José Fonseca. Os homens... op.cit. p. 28. 
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A República também estruturou uma maior integração entre os municípios e estados 

através do desenvolvimento do setor de transportes, o que possibilitava o crescimento do 

comércio, ao facilitar o escoamento e a circulação de mercadorias. As cidades vizinhas, que 

viviam momentos de crescimento populacional, recorriam ao comércio feirense para sanar o 

problema do abastecimento da povoação. No tocante a Feira de Santana, Simões (2007) 

considera que: 

 

Com o regime republicano, o poder municipal conseguiria consolidar sua 

malha rodoviária, que teria uma importância estratégica no contato de Feira 

de Santana com outras regiões. A articulação com os municípios vizinhos 

proporcionou um ensaio inicial nas atividades atacadistas, que viriam a dar 

uma nova dinâmica à economia feirense.
22

  

 

 A construção de uma identidade comercial moderna para a cidade passou pela 

condenação e superação do passado rural, tornando inadequadas as práticas associadas. O 

discurso médico, que no inicio do regime republicano, possuía enorme relevância no campo 

cientifico e influencia no universo social, foi um dos principais perseguidores do passado 

rural, das práticas não-civilizadas e dos perigos da nova urbe. Este considerava a cidade 

perigosa e contagiosa, e repousava seu olhar, em especial, sobre as classes pobres, as quais 

ofereciam maiores riscos ao corpo social. 

 Oliveira (2000) aponta que “a crítica ao mundo rural representava a tentativa de 

adequar o país a um ritmo histórico novo, mais afinado com as transformações ocorridas na 

Europa e parilho com os ideais de progresso”23. Em Feira de Santana, registrou-se o 

crescimento do comércio formal, evidenciado pelo aumento numérico de anúncios no jornal 

Folha do Norte de casas comerciais, característica de uma cidade considerada civilizada e 

higiênica, em contraposição ao comércio em tendas ao ar livre. As práticas vinculadas ao 

universo rural foram duramente perseguidas. 

 Acerca da representação de um mundo rural enquanto entrave para a modernidade 

construída pelas elites republicanas, Sousa (2001) considera que 

  
Essa representação da zona rural como ignara, bruta, responsabilizada pela 

falta de progresso do país era muito presente no imaginário da época, fosse 
entre os engenheiros e médicos, cujas ações tentaram disciplinar a sociedade 

                                                             

22
 Idem. Op. Cit. P. 25 

23
 OLIVEIRA, Clóvis Frederico R. M. De Empório... op.cit. p. 15. 
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pela reorganização dos territórios e pela disseminação das práticas sanitárias 
disciplinadoras da pluridade de vivências e experiências do cuidado de si, 

fosse entre literatos e educadores.
24

 

 

Em seu trabalho acerca da Escola Normal de Feira de Santana, Sousa (2001) aponta que, na 

concepção de Anísio Teixeira, cabia à escola elementar, às professoras primárias formadas 

pelas Escolas Normais Rurais trazer os “Jecas Tatus”, fazendo alusão ao caipira ignorante 

personagem de Monteiro Lobato, à cidadania. Através das escolas normais almejou-se 

promover a “redenção dos sertões”25. 

 Neste cenário de reordenação da urbe, o vaqueiro, valente homem que tocava o gado, 

personagem característica da Feira rural, que vivia do comércio de gado, foi considerado com 

inadequado a uma sociedade civilizada. O toque das boiadas pelas ruas do centro da cidade 

até o Campo do Gado, antes visto como um espetáculo de virilidade e valentia, estava sendo 

tido como atividade perigosa e atrasada. Como afirma Oliveira (2008), “a atuação dos 

vaqueiros, no encalço dos bois pelas ruas centrais da cidade, passara a ser considerada pelos 

urdidores de um novo padrão de masculinidade, uma ofensa, uma atitude destoante com a 

modernidade em curso”26. 

 Contrapondo-se a um passado rural, a “urbe” feirense foi sendo paulatinamente 

ocupada pela civilidade. Sousa (2001) aponta que a distinta sociedade feirense, o escol podia 

efetuar transações bancárias na representação do Banco do Brasil instalado em 1919 na 

Avenida Conselheiro Franco; vivia a passear pelas avenidas centrais da cidade que, a partir de 

1925, contavam com iluminação elétrica a gerador; ia às compras nas lojas de grandes cadeias 

comerciais que já haviam, na década de 1930 se instalado na cidade; podia efetuar transações 

bancárias na representação do Banco do Brasil instalada na  frequentava os cinemas; 

participava dos desfiles de carnaval; e matriculava seus filhos na Escola Normal. Sousa 

(2001) argumenta que foram membros das camadas altas e médias que compuseram o alunado 

da Escola Normal de Feira de Santana nos primeiros anos.  

Os comportamentos não civilizados passaram, em sua maioria, a ser criminalizados e 

órgãos de repressão foram desenvolvidos para combatê-los. Neste processo se destacou s 

papel da imprensa, que constantemente denunciava as práticas consideradas perigosas, 

                                                             

24
 SOUSA, Ione Celeste de. Garotas tricolores, deusas fardadas: as normalistas em Feira de Santana, 1925 a 

1945. São Paulo: EDUC, 2001. p. 135 
25

 Idem. op. Cit. P. 136 
26

 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana... op.cit.. p. 42 
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cobrando das autoridades competentes medidas que as sanassem. A escola foi outra agência 

alçada a posição de formadora dos cidadãos à luz dos valores racionais, higienistas e 

civilizados, como tratou Sousa (2001). 

 
Projetaram [os vários grupos sociais de expressão hegemônica do início dos 
anos 1920] um Brasil pautado na racionalização científica do trabalho, do 

espaço urbano, da saúde e da educação, através da normalização, 

disciplinarização, higienização e eugenização da população pela escola 

pública estatal, o que permitiria fundar um novo tempo, uma história e uma 

identidade nacional.
27

 

 

 Como apontam Maluf e Mott (1998), em um processo de modificações sociais, 

econômicas, políticas e culturais no qual vivia o país, a família passou a ser considerada pelo 

Estado republicano como o alicerce da sociedade, mantenedora da ordem social e de uma 

saúde moral dos indivíduos. Portanto, diversas estratégias foram empreendidas para 

preservação do núcleo familiar. 

 Segundo Leite (1997) 

 
As modificações estruturais da cidade se coadunam com transformações da 

família, que se processam lentamente e de maneira conflituosa. Os costumes 
e os valores mudam muito ao sabor de uma latente tensão entre o antigo e o 

moderno. Entre rupturas e permanências, os papéis sociais vão se 

dinamizando e, desta maneira, alteram-se vagarosamente as atitudes em 

relação às mulheres.
28  

 

Para as elites republicanas, homens e mulheres deveriam ocupar funções 

complementares, não iguais. Ao homem, forte por natureza, caberia prover o lar, devendo, 

através do trabalho, suprir as necessidades da casa, esposa e filhos. À mulher foi confiada a 

missão, encarada como sagrada, de administrar a residência, cuidar do marido e educar seus 

herdeiros29. Essas representações foram pregadas pela Igreja, que mesmo separada do Estado, 

ainda exercia forte influência na população maciçamente católica; ensinada por juristas e 

médicos; legitimada pelo poder público; e divulgada pelos órgãos de imprensa. Andrea 

Borelli (2003) vai além, apontando também o uso da educação e da comédia para reafirmar a 

posição social feminina na sociedade na primeira metade do século XX. “Utilizando-se 
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 SOUSA, Ione Celeste de. Garotas tricolores... op.cit. p. 32. 

28
 LEITE, Márcia Maria da S. B. Educação... op.cit. p. 36. 
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 Ver: MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: História da vida privada 

no Brasil. v.3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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discursos médicos, pedagógicos e humorísticos, procurava-se encaminhar a mulher para o 

domínio do lar”30.  

No jornal Folha do Norte foram publicados textos, muitos de autores norte-americanos 

ou europeus, que versavam sobre a “mulher moderna” e seu comportamento. A reprodução de 

concepções correntes nos Estados Unidos representou a tentativa de aproximar das feirenses 

ideais de civilidade da nação que, desde o fim da Primeira Grande Guerra, se apresentou 

como uma das mais prósperas, desenvolvidas e imponentes do mundo. Contudo, mesmo com 

a ascensão dos Estados Unidos da América, a Europa continuou, conforme sinaliza 

Ramos(2005) a ser referencial de civilidade para os demais países. 

 Ao noticiar o falecimento de D. Catarina oliveira, o Folha do Norte apresentou uma 

representação de uma mulher considerada moderna, casada e portadora de uma moral ilibada: 

“Possuidora de rara tenacidade e magníficos dotes morais, era casada com o sr. Aureo 

Olimpio Oliveira e contava com 67 anos de vida profícua e ativa”31 

Também se tornou recorrente no jornal local matérias que buscavam auxiliar as donas 

de casa nos afazeres domésticos, impondo à esfera privada princípios racionais e científicos. 

Foi o caso de publicações de receitas, de dicas limpeza e de como vestir-se adequadamente, 

dos cuidados na preparação do casamento, entre outras. 

O periódico feirense instruiu as mulheres acerca da maternidade. A partir da década de 

1950, passou a fazer parte do jornalístico a coluna Como cuidar do bebê. Através dos 

conhecimentos da puericultura, ciência dedicada ao cuidado de crianças na primeira infância, 

pretendeu-se educar as mães para que, abandonando as superstições, garantissem a saúde das 

novas gerações. 

Acerca do trabalho feminino, no início da década de 1940 o Folha do Norte noticiou a 

existência crescente deste, mas lastimou, apresentando uma representação de mulher que 

naturalmente bondosa estava voltada para serviços de caridade. 

 
Mas, no intimo, mesmo as que mais se entusiasmam com as conquistas 

femininas, sentem que ha uma discordancia sensível entre a situação que 
desfrutam e a tendencia invencivel de suas almas. 

(...) 
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A mulher (...) Naturalmente possui aquillo que se denomina de “bom 
coração”. Um de seus maiores prazeres é a caridade ou qualquer acção 

altruística; e, dentro de um meio, como o trabalho, no qual o egoismo é uma 

necessidade, sente-se deslocada, embora muitas vezes affirme o contrário. 
(...) 

Mas não podemos seguir inteiramente as nossas inclinações naturais. A 

Sociedade desviou o curso da vida natural e a cultura philosophica dirige 
para outras conquistas o ideal da mulher, suffocando os gritos, cada vez mais 

fracos, de sua natureza biologica. (...)
32

  

   

 Em 1949, o periódico feirense optou por apresentar considerações acerca das 

limitações decorrentes da constituição biológica feminina no tangente a escolha de um ofício. 

 
Com uma capacidade física inferior à do homem e com maior tendência à 
fadiga pelo esforço físico despendido, concorrendo ainda para isso os 

afazeres domésticos e os fenômenos fisiológicos próprio do sexo, a mulher 

tem necessariamente as suas atividades restringidas a determinados campos 

de ação.
33

 

 

O projeto de reforma que se iniciou nas últimas décadas do século XIX e nas duas 

primeiras do XX, começou a ganhar mais consistência a partir dos anos 1930. A segunda 

República foi marcada pela consolidação e acentuação desse processo de modernidade em 

Feira de Santana, resultando no melhoramento do perímetro urbano, expansão do comercio e 

iniciativas no ramo industrial com a abertura de novas rodovias que transformaram a cidade 

no maior entroncamento rodoviário do Norte/ Nordeste do país. O projeto de modernização de 

Feira, assim como nas outras cidades, atuou na esfera estrutural, através dos melhoramentos 

urbanos, e na social, pelo controle dos hábitos ruralizados. 

 Segundo Souza (2008), 

 

O período de 1930-1950 foi marcado decisivamente pela indissociabilidade 

entre promover o desenvolvimento, reafirmar o progresso, consolidar a 
identidade comercial da cidade e estabelecer os mecanismos de controle de 

homens e mulheres que cotidianamente transitaram pelos “espaços” da 

cidade.
34
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33
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 Feira de Santana passou a gozar de um prestígio regional, resultante da expansão do 

setor comercial, articulada a construção da imagem de cidade moderna, ordeira e civilizada. 

 Traçando um panorama do setor terciário em Feira na metade do século XX, Oliveira 

(2008) destaca que o comércio da cidade apresentava-se dinâmico, contando com, 

aproximadamente 698 casas de negócios, as quais empregavam quase duas mil pessoas e 

representavam cerca de um quarto da riqueza econômica do município. 

 O comércio local colocou à disposição da sociedade da região produtos que 

difundiram os hábitos e costumes urbanos. Nos jornais, rádios e alto-falantes, eram criados e 

estimulados os desejos da população para a aquisição das mercadorias oriundas da produção 

local e de outras localidades do Brasil, oferecendo, para tanto, facilidades nas condições de 

pagamento. Era a Princesa do Sertão na marcha do progresso. 

 

 

1.2- “Educar para o progresso”: o Santanópolis em Feira de Santana (1934-1945) 

 

 

No processo de modernização de Feira de Santana, diversos foram os instrumentos 

utilizados na construção de uma identidade comercial, em detrimento de um passado rural, e 

considerado atrasado. Dentre estes, a imprensa, em especial os jornais, desempenharam 

importante papel enquanto grandes difusores de costumes urbanos e denunciadores das 

práticas ruralizadas. 

O Folha do Norte tornou-se veículo constante dos ideais considerados civilizados. Em 

notícia intitulada E’ melhor que cada um prenda suas galinhas, o periódico traçou dura crítica 

a prática de criação de animas nas ruas. 

  
Por vezes, temos, destas columnas, chamado a attenção do poder 

competente, no sentido de extinguir o abuso de se criarem animaes soltos nas 
ruas. 

A praça Fróes da Motta, por exemplo, que é um dos mais aprazíveis 

logradouros publicos que temos, anda cheia, completamente cheia de 
gallinaceos, que alli destroem a grama plantada nos canteiros do jardim. 

Esses oviparos não só penetram nas casas particulares, damnificando nas 

salas objectos de adorno, como se  fartam nos taboleiros expostos com 
mercadoria à porta das quitandas, que alli se encontram, o que tem servido 
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para provocar desavenças entre os prejudicados e os donos dos referidos 
gallinaceos, que os devem criar tão somente no fundo se seus quintaes. 

Em certo dia da semana, por causa do que referimos linhas acima, uma 

senhora casada, residente naquele local, foi agredida com termos injuriosos à 
porta de seu próprio lar, por um criador de aves que lhe estavam 

prejudicando mercadorias à venda. 

A fim de evitar novos lastimaveis acontecimentos, chamamos a fiscalização 
municipal a tomar as devias providencias, já que a praça Fróes da Motta não 

é gallinheiro de ninguem.
35

  

  

 A criação de animais soltos nas ruas foi reclamação recorrente nas páginas do jornal, 

como sinaliza no início da nota acima. No discurso do periódico, além de oferecer riscos às 

pessoas, as propriedades e a paisagem urbana, como no caso os jardins, a prática de manter os 

bichos nos logradouros ocasionava contendas entre os indivíduos, levando senhoras distintas a 

serem desrespeitadas por criadores que as estavam prejudicando. Por fim, a notícia encerra 

fazendo um apelo às autoridades competentes, para que viessem a sanar tais transtornos. 

 Problemas referentes ao mundo urbano também tinham espaço nas laudas do jornal 

local. A nota Marinete não é caminhão para levar ou trazer carga denunciou a prática de 

levar cargas nas marinetes, meio de transporte exclusivo de pessoas.  

  

Infringindo as determinações fixadas pela delegacia de policia da cidade, os 
condutores de marinetes, com rara concepção, continuam a transportar, nos 

referidos veículos, mercadorias de toda especie. 

Do mesmo modo que os caminhões ficaram impossibilitados de conduzir 

passagens, o que é muito justo, as marinetes, por sua vez, não devem nem 
podem receber cargas para nenhuma parte. 

Nos dias de segunda-feira, principalmente, saem daqui, repletas de generos 

alimentícios e de artigos de vario consumo, as marinetes vindas não só da 

capital como das localidades vizinhas.
36

 

 

A manutenção de condições higiênicas na cidade para garantir a saúde da população 

também preocupou os editores do Folha do Norte. Na matéria que teve por título Pelo 

saneamento da cidade, chamaram a atenção para o cuidado com a higienização das casas de 

aluguel como medida para evitar a disseminação de doenças. 

  

A falta de higiene das nossas casas de alugueres é um facto que precisa de 
ser cuidado com interesse pelos srs. representantes da Saude Publica. 

Vem deste desleixo ou economia dos seus respectivos proprietários a 

propagação entre nós assustadora de molestias contagiosas, que vão, dia a 
dia, fazendo maior numero de victimas. 
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(...) 
Preciso se faz, pois, que a Saude Publica, a bem dos interesse da 

collectividade, se pronuncie muito breve sobre o caso, não concedendo o - 

habite-se – a não ser depois de averiguar se o predio está ou não em 

condições de ser alugado.
37

 

 

Respondendo a estes apelos, o poder municipal fortaleceu seus órgãos repressores para 

combater, à força, atitudes inadequadas a uma urbe moderna e ordeira. Nessa conjuntura, 

como sinalizam Oliveira (2000) e Sousa (2001), passaram a ser considerados crimes a criação 

de animais soltos nas ruas e a passagem das boiadas, por serem considerados comportamentos 

bárbaros, que oferecia grande risco à população, dentre outras práticas tidas como incultas, 

não-civilizadas. 

Com importante papel nas denúncias das práticas consideradas como incultas, a 

imprensa local também contribuiu para a propagação de valores considerados civilizados e de 

um ideal de cidade moderna. No soneto Miragem Feirense publicado no Folha do Norte, 

assim o Pe. Frei Hilarido Sanches O. C. descreveu Feira de Santana, terra da qual ele diz 

sentir saudades. 

 
“Princeza do Sertão”! Linda e amada Feira! 

Longe de ti na dôr desta horrivel saudade 

Vejo-te a iluminar com rósea claridade 
A tosca Inspiração d‟uma Lira Extrangeira 

 

Vejo teu campo em flôr... tua languida palmeira... 
O infindo roseiral dessa tua Mocidade 

Despetalando Amor Cultura e Caridade, 

Pela immensa amplidão da Patria Brasileira 
 

Crei ver-te no ardor d‟um sonho côr de rosa, 

Sob o cílico olhar de Ovídio e Tertuliano 

Sublimar teu Civismo e Vida Religiosa. 
 

Oh Miragem floral que surgia aos meus olhos! 

Tu “Princeza” a sorrir sobre o Sertão Bahiano 

Eu “Exilado” a chorar num desterro de abrolhos!
38

 

 

Na poesia do Frei Sanches, Feira de Santana foi representada enquanto lugar bonito, 

associado à beleza das flores, e polo regional irradiador de cultura, amor e caridade aos 
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sertões39. A esta representação também foram associados um espírito cívico e uma vida 

religiosa, elementos constituintes de um ideal republicano que, embora laico, mantinha traços 

cristãos. 

O regime republicano trouxe para Feira de Santana, no bojo das transformações do 

inicio do século XX, as novas instituições de ensino, onde, junto com os órgãos repressivos e 

a imprensa, atuaram na disseminação de novos padrões de comportamento. Oliveira (2000), 

ao analisar o projeto das elites de fazer de Feira uma cidade comercial, afirma que a escola se 

tornou imprescindível para esta concretização. Para o Estado republicano, não havia 

possibilidade de superar o atraso nacional sem o desenvolvimento da educação formal.  A 

relevância das escolas pode ser medida pelas diversas notas relacionadas a elas nos jornais da 

cidade40. “A educação seria lenitivo para todos os males e condensa todos os inimigos sociais 

no analfabetismo”41, pois, como argumenta Sousa (2001) 

 
A educação, nessa perspectiva, não se resumia à aprendizagem de conteúdos, 

mas buscava ser uma verdadeira endoculturação, em que novas formas de 

sociabilidade, novas formas de fazer e novos saberes eram desejados. Educar 

significava, também, disciplinar, normatizar, forjar novas atitudes e 

comportamentos.
42

 

 

A falta de educação neste período foi associada ao barbarismo. Tal adjetivo não 

caberia a população de uma Feira que se queria moderna. No tangente ao processo de 

expansão da escolarização brasileiro, Sousa (2001) considera que 

 

Esse processo de tentativa de escolarização em massa da população 

brasileira, mas décadas iniciais do século XX, implementado por grupos de 
intelectuais e políticos, no controle do movimento escolanovista, foi parte 

do projeto de construção de uma nação brasileira sobreposto ao país real, 

que esses agentes consideravam atrasado e ultrapassado,em contraste com 
os países da Europa Ocidental e o emergente e pujante Estados Unidos da 

América do Norte.
43
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 Acerca da construção da representação de Feira de Santana como polo regional, ver: SOUSA, Ione Celeste de. 
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 De acordo com Sousa (2001), escolarizar a população, para os educadores da época, 

estava associado a “forja da nação”, que consistiu na composição de uma identidade moderna 

para o país que superasse o atraso considerado uma herança colonial. 

 Em Feira de Santana, tal perspectiva encontrou respaldo na vontade das elites 

dirigentes em “forjar” uma nova cidade, através dos princípios modernos de higiene e 

urbanização. A escola representou um locus privilegiado para a difusão desses novos valores. 

 A preocupação com a escolarização da população de Feira e região ficou refletida na 

fundação, em 1927, da Escola Normal de Feira de Sant‟Anna, responsável pela formação dos 

professores primários. A instalação da Escola Normal na cidade correspondeu à política de 

interiorização da educação. 

 As professoras primárias passaram a ser consideradas instrumentos diretos de 

transformação social, ou, como define Sousa (2001), “agentes do progresso”, portanto sua 

formação merecia a atenção do Estado. 

 A inauguração de Escolas Normais no interior da Bahia visou quebrar o monopólio da 

Escola Normal da capital na formação das professoras primárias, que muitas vezes, saídas do 

interior, para ele não voltavam após a conclusão do curso. Tal estratégia almejou formar 

“mestras para atuarem no sertão do estado”, e na difusão do saber escolar. Além de Feira de 

Santana, Caetité foi contemplada com uma unidade desta instituição escolar. 

 Com a preocupação de fornecer uma formação técnica e racional às futuras 

professoras, a Escola Normal de Feira de Santana se constituiu na principal instituição de 

ensino da cidade na primeira metade do século XX. Sousa (2001) aponta que, apesar de uma 

metodologia improvisada e não tão moderna, a Escola Normal buscou, através dos princípios 

de racionalização da sociedade tipicamente republicanos, fazer das normalistas as grandes 

divulgadoras das propostas eugênicas e higienistas. 

 Sete anos após a inauguração da Escola Normal de Feira de Santana foi fundada na 

cidade a instituição de ensino que, ao lado da primeira, representou os mais importantes 

centros de escolarização da cidade, o Gymnasio Santanópolis. Pertencente ao dentista Áureo 

de Oliveira Filho, o Santanópolis apresentou-se como uma inovação na oferta do curso 

ginasial reconhecido pela União. O reconhecimento por parte do Governo Federal consistia na 

equivalência da instituição com o Colégio Pedro Segundo, o mais importante e conceituado 

estabelecimento escolar do país. Feira não possuía até então nenhuma unidade de ensino 

secundário equiparada à escola da capital brasileira. Um ano antes do inicio do 
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funcionamento, em outra matéria intitulada A Feira enfim vai ter um Gymnasio, o jornal 

Folha do Norte noticiou: 

 

Uma antiga aspiração da Feira, quiçá a maior dellas, será em breve 

traduzida para realidade, facilitando à juventude patrícia e de outros 

municípios do interior bahiano a instrucção secundaria, o apparelhamento 

que se lhe torna indispensável na vida hodierna.
44

  

 

 Neste projeto que punha a educação em evidência no combate às mazelas sociais, 

tanto a presença do curso normal, quanto a do ensino secundário, na cidade significou um 

grande símbolo de civilização e modernidade. 

 Ainda na mesma notícia, o Folha do Norte reafirmou o caráter imprescindível da 

escolarização e apontou como qualidade da nova instituição o respeito aos princípios 

higiênicos e de uma “pedagogia moderna” que deveriam nortear a ordenação da sociedade 

republicana. 

 

O novo estabelecimento de ensino da cidade, correspondendo a uma 

necessidade de geração que acaba de concluir o curso primário, terá 

adequador e excellente installação em prédio novo e pavilhões que estão 

sendo construídos na Avenida Maria Quitéria, de acordo comas exigências 
de pedagogia moderna e em tudo obedecendo às prescrições da hygiene 

escolar.
45

  

 

 De acordo com o que noticiou o Folha do Norte, a representação construída de Feira 

de Santana enquanto polo regional irradiador dos princípios e valores considerados modernos 

justificou o apoio dos grupos dirigentes a fundação do Gymnasio Santanópolis, representado 

neste jornal como uma necessidade do município. 

 
A necessidade evidente de um estabelecimento de ensino secundário nesta 

urbe, servindo não somente à collectividade feirense, mas tambem às 
populações da vasta zona de que Feira se tem constituido o centro de 

irradiação de progresso, assim material como intelectual, grangeou para o 

Gymnasial Santanopolis francas sympatias, adesões de competentes e o 

apoio valioso de dirigentes da política e da alta administração.
46
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O caráter essencial do ensino secundário para a desejada mudança cultural da 

sociedade feirense mais uma vez foi abordado pelo mesmo jornal, em nota publicada em 03 

de fevereiro de 1934: 

 

Merecem divulgadas as vantagens promaradas desse encomiavel 
empreendimento para toda a Feira, facilitando sobremodo ao chefe de 

família o cumprimento de dever moral de dotar seus filhos – parcellas do 

seu próprio ser e herdeiros de seu próprio nome – com os conhecimentos 

indispensáveis a todos no actual momento de intensa evolução cultural.
47

  

 

Neste jornal, a oferta de ensino secundário pelo Gymnasio Santanópolis foi 

apresentada ao mesmo tempo como desejo e como necessidade da população feirense, que 

precisa acompanhar “culturalmente” as transformações pelas quais vinha passando a cidade. 

 Nesta representação, a escolarização dos jovens feirenses, agora poderia ser efetivada 

também em nível secundário. Para as elites dirigentes era uma forma de extirpar da sociedade 

comportamentos incultos, bárbaros, inadequados ao ambiente ordeiro e moderno no qual Feira 

vinha transformando-se. 

 Em 02 de abril de 1934, o Gymnasio Santanópolis, através de telegrama do Sr. 

Agrícola Bethlém, superintendente do Ensino Secundário, recebeu a noticia que havia sido 

oficializado pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, passando a instituição do Dr. 

Áureo Filho a ser equiparada ao Colégio Pedro Segundo, importante escola da capital federal, 

o Rio de Janeiro. 

 Após onze anos de funcionamento do Gymnasio, que com o tempo passou a chamar-

se Colégio Santanópolis, o Dr. Áureo Filho resolveu, no mesmo prédio instalar a Escola 

Técnica de Comércio Santanópolis. O argumento foi proporcionar aos feirenses um ensino 

profissional voltado para a atuação no setor comercial, centro da dinâmica econômica do 

município. 

 A chegada do ensino técnico na cidade representou um grande avanço na construção 

de uma identidade comercial para a Feira. O espaço do trabalho também deveria ser ordenado 

por princípios racionais e científicos, e, para tanto, os profissionais deveriam receber uma 

formação técnica para atuar neles. 
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 Mais uma vez, foi o jornal Folha do Norte que apresentou a repercussão do novo 

estabelecimento escolar. Após enaltecer os grandes feitos modernizantes conquistados pela 

cidade, é traçado um panorama do setor educacional no município descrito, não como ideal, 

mas como promissor 

 

O ensino primário, sem a amplitude de desenvolvimento que deveria ter, 
estendendo-se por subúrbios, fazenda, etc,com igual intensidade,conta neste 

urbe, com grande numero de escolas onde crianças de todas as classes 

sociais recebem lições de primeiras letras. O ensino secundário chegou ao 

máximo com a passagem do Santanópolis de Ginásio a Colégio. E eis que 
agora sabemos que brevemente a Feira será dotada de uma Escola Técnica 

Comercial, uma velha aspiração da diretoria do Santanópolis.
48

 

 

 A implementação da Escola Técnica de Comércio Santanópolis apareceu como 

aspiração da diretoria da instituição, em especial do Dr. Áureo Filho. Em entrevista para o 

mesmo jornal, o diretor do Santanópolis construiu a representação da Escola Técnica como o 

embrião da universidade de Feira de Santana. Nas palavras de Áureo Filho, “a universidade 

ainda é um sonho. Não sei se chegarei a realizá-lo, mas, pelo menos ai fica o inicio, que estou 

certo, os vindouros farão tudo para concretizar”49 

 O ensino comercial também foi apresentado pelo Folha do Norte como uma 

possibilidade de crescimento profissional, através do domínio da técnica. A ideia do ensino 

profissional ser ministrado à noite para não interferir na rotina de trabalho dos indivíduos 

também foi apontada no periódico. 

 

A Escola Técnica Profissional de Comércio Santanópolis está talhada a 

prestar à mocidade sertaneja de Bahia grandes e incalculáveis benefícios. É 
uma bela oportunidade que se oferece a trabalhadores, que não prejudicando 

o seu labutar diário, poderão, à noite, muito bem, com esforço relativamente 

pequeno assomar ao campo maravilhoso da sabedoria, para que, um dia, 

possam empreender, dentro da técnica adquirida, as bases para uma lógica 
de trabalho concienciosa e firme, livre da rotina a que essa escassez de 

conhecimentos, que, no Brasil, principalmente, tem transformado o homem 

de trabalho num irresponsável perante os problemas que o cercam.
50
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 A formação técnica profissional também foi considerada pelo jornal relevante, pois 

dotava o trabalhador de capacidade de, instruído por princípios racionais e científicos, 

resolver os possíveis problemas com os quais viesse a se deparar. 

 Apesar de ter sido apresentada pelo Folha do Norte e pela direção como uma 

oportunidade para os trabalhadores, a Escola Técnica Santanópolis, destinou-se as classes 

médias e abastadas urbanas. O ensino particular ainda era muito restrito. As camadas 

populares, que não tinham como arcar com as mensalidades, só adentraram essas instituições 

através das bolsas de gratuidade, quando havia. 
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2. FORMANDO CONTADORAS: A ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO 

SANTANÓPOLIS E O ENSINO PROFISSIONAL PARA MULHERES 

 

 

2.1- A mulher no espaço feirense 

 

 Feira de Santana, como já abordado no primeiro capítulo, durante as primeiras décadas 

republicanas viveu, assim como outros centros urbanos do Brasil, uma intensificação do 

processo de urbanização e de modernização do espaço urbano e dos costumes. Para essas 

transformações se efetivassem,  

 
As mudanças que foram paulatinamente „impostas‟ iam desde a forma de 

construção das moradias, até comportamentos, brincadeiras, atitudes e 

hábitos cotidianos nos costumes da população.
51

 

 

 As modificações oriundas da nova ordem levaram a alterações na divisão sexual da 

funções, rompendo com a reclusão feminina, permitindo que as mulheres transitassem, ainda 

que limitadamente, pelo espaço urbano. Assim Ramos(2005) aborda a relação entre a 

urbanização de Feira de Santana em primórdios da República e as representações acerca da 

figura feminina; 

 
A valorização em torno da presença das “damas” da sociedade feirense no 

período republicano, dá-se mediante o intuito de demonstrar que um ideal de 

comportamento de mulher respeitável, pelo estado e conduta exemplar, 
tornando-se mães de família, materializando, ao menos em tese, os discursos 

de ideais de comportamento para habitantes da urbe, o que se fazia na 

exaltação das mulheres de elite em detrimento das mulheres pobres e 

mestiças.
52

 

 

 Conforme assinala Ramos (2005), a aceitação da presença da mulher feirense no 

espaço público requereu das elites medidas para lidar com essa questão. 

 
Contudo, a mulher feirense ganha o espaço público. A idealidade de reclusão 

não era mais modelo de hábitos educados, mas fazia-se urgente um 
redimensionamento das políticas e discursos de controle sociais, baseados 
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em parâmetros burgueses definidores da modernidade e da civilização. Era 
preciso, portanto, a imposição e o cumprimento de limites impostos para que 

tal presença fosse tolerada.
53

 

 

 Nesse processo de redimensionamento vigiado da figura feminina em Feira de 

Santana, a imprensa, como tratado no capítulo anterior,  foi um instrumento privilegiado para 

propagação de novos hábitos e valores, em consonância com a nova identidade almejada para 

a cidade. 

Contudo, foi a escola o locus privilegiado para educar a população segundo os valores 

burgueses e os ideais de civilidade. Como afirmam Maluf e Mott (1998), era função da 

educação formal moldar o pensamento, o comportamento e, em última instância, o caráter das 

gentes. 

 Foi nesta conjuntura que a escolarização feminina ganhou impulso. Se para as elites 

republicanas a edificação da cidade ideal passava pela educação doméstica da população, 

constituiu-se enquanto estratégia relevante instruir as mulheres para que, além de uma 

administração eficaz do lar, pudessem formar moralmente sua prole e transitar de maneira 

“adequada” no espaço público.  

 A educação das mulheres esteve diretamente atrelada à missão doméstica que era a 

elas confiada. Segundo Ramos (2005), 

 
A educação passa a condição premente para a harmonia no lar e para o 
desenvolvimento das redes de sociabilidades no espaço público. Mesmo 

considerando que se trata da educação formal, uma educação escolar, esta 

serviria de alavanca par civilizar a mulher e, com isso, “desenvolver” melhor 

a sua condiçãoo primeira de ser mulher, entendida como condição biológica, 

logo, de sensibilidade e maternidade.
54

 

 

 Em Feira de Santana, o Asilo de Nossa Senhora de Lourdes foi uma das primeiras 

instituições a preocupar-se com a educação feminina. Fundado em 25 de março de 1879 pelo 

Padre Ovidio Alves de São Boaventura e depois assumida pela Associação das Senhoras de 

Caridade, esse estabelecimento de ensino destinou-se a meninas órfãs desvalidas, oferecendo 

uma formação moral que as afastassem dos perigos de uma vida de prostituição. Como 

argumenta Ramos (2005), 
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A formação moral e espiritual das meninas órfãs do Asilo de Lourdes na 
cidade de Feira de Santana se fundamentava na dimensão de três conceitos 

essenciais para tal objetivo: virgem, esposa e mãe. Esses conceitos unidos no 

seu interior se expressavam no social como a normalidade do cotidiano, 
onde as mulheres, sem distinção de classe, deveriam o seu talento feminino 

do serviço e da obediência.
55

 

 

Em meio a esta escolarização feminina com inclinação para uma representação de 

mulher atrelada ao lar, surgiu em 1927 com a Escola Normal de Feira de Santana a 

possibilidade de um ensino profissional para a mulher feirense. 

O magistério foi representado pelas elites republicanas enquanto trabalho possível às 

mulheres, aceitável por ser encarado como uma extensão da maternidade. Sobre este aspecto, 

Sousa (2001), analisando a instituição feirense, traça a seguinte argumentação: 

 
Escola profissionalizante, seus programas privilegiavam comportamentos e 
noções maternais, numa visão que representava a professora como uma mãe 

– mãe pública – encarregada de formar as mentes, o caráter público dos 

cidadãos, seus alunos, como as mães o faziam no lar (...).
56

  

 

 Com a saída frequente dos homens do professorado primário para assumir as novas 

ocupações que a urbanização e a industrialização abriram, o magistério feminiza-se57. Assim, 

a Escola Normal de Feira de Santana passou a ser a principal instituição de ensino para as 

mulheres de Feira e região no período. 

 O Ginásio Santanópolis, fundado em 1934, representou para as mulheres outra 

possibilidade de escolarização, dessa vez a nível secundário. Contudo, foi a Escola técnica de 

Comércio que apresentou-se para o público feminino enquanto uma alternativa ao magistério 

de formação profissional. 

 

 

2.2 – O ensino comercial: aspectos legais 
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 Para o Estado brasileiro, o pensamento racional que conduziria o país ao 

desenvolvimento deveria adentrar todos os espaços, sejam eles públicos ou privados.58 O 

ambiente de trabalho também deveria ser regido por uma rigorosa disciplina pautada em 

princípios científicos e higiênicos, sendo seus profissionais instruídos tecnicamente nestes 

novos moldes. 

 A educação profissional nesta conjuntura de gestação de uma mão-de-obra 

cientificamente formada e de um governo centralizado ganhou novo fôlego. Como aponta 

Fausto (2010) acerca da política varguista em torno da educação, 

  
Os vencedores de 1930 preocuparam-se desde cedo com o problema da 

educação. Seu objetivo principal era o de formar uma elite mais ampla, 

intelectualmente mais bem preparada. As tentativas de reforma do ensino 

vinham da década de 1920, caracterizando-se nesse período por iniciativas 
no nível dos Estados, o que correspondia ao figurino da República 

federativa. A partir de 1930, as medidas tendentes a criar um sistema 

educativo e promover a educação tomaram outro sentido, partindo 
principalmente d centro para a periferia. A educação entrou no compasso da 

visão geral centralizadora. Um marco inicial desse propósito foi a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, em novembro de 1930.
59

  

 

Durante o governo do presidente Getúlio Vargas, duas foram as reformas no campo 

educacional. A reforma de 1931 e a empreendida mais tarde por Gustavo Capanema 

estabeleceram uma dicotomia social envolvendo o ensino secundário e o ensino profissional. 

O curso secundário era projetado para formação intelectual da elite, dando especial atenção ao 

prosseguimento nos estudos superiores, enquanto o ensino profissional seria destinado às 

camadas populares. Segundo Pamplona e Otranto, na Reforma Capanema: 

Os currículos foram redefinidos e o ensino secundário ficou em oposição ao 

profissional, com existência de articulação tênue entre eles, numa época que 
havia a necessidade de formação de força de trabalho. O curso secundário 

foi eleito para formar os dirigentes da nação, já os ramos da educação 

profissional foram designados para os seguintes setores da produção: 
primária, para o ensino agrícola, secundário para o ensino industrial, 
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terciário para o ensino comercial e o ensino normal para a formação de 

professores.
60

 

  

 No que se refere ao ensino comercial, foco deste estudo, na primeira metade do século 

XX, duas foram as leis que regulamentaram o mesmo: lei nº 20.158 de 30 de janeiro de 1931, 

e a lei nº 6.141 de 28 de dezembro de 1943, conhecida como a Lei Orgânica do Ensino 

Comercial, que sofreu edições, sendo publicada novamente como o Decreto Lei nº 8.196, dois 

anos depois. 

 

2.2.1 – A Reforma Francisco Campos 

  

A reforma do ensino empreendida em 1931 começou a delimitar socialmente os níveis 

de ensino, o que depois foi reforçado pela Reforma Capanema. Como observou Luiz Antonio 

Cunha (2000), o curso secundário passou a ser destinado a formação de homens de elite para a 

atividade intelectual, preparando-o também, para o ensino superior; enquanto o profissional 

objetivou formar mão-de-obra entre as classes populares. 

 No bojo das transformações no ensino, em 30 de junho de 1931 foi sancionado o 

decreto – lei nº 20.158, que organizou o curso comercial e a profissão de contador. Os 

legisladores, além de aterem-se a questões administravas, como matrícula e responsabilidades 

das instituições, preocuparam-se com a organização curricular, incorporando nos currículos 

disciplinas de cunho cientifico, indispensáveis para uma pretendida racionalização da esfera 

do trabalho. 

 A respeito da organização do ensino comercial, o art 2º da referida lei aponta que, 

 
Art 2º - O ensino comercial constará de um curso propedêutico e dos 

seguintes cursos técnicos de secretario, guarda-livros, administrador-

vendedor, atuário e de perito-contador e, vinda, de um curso superior de 

administração e finanças.
61

    

 

 O curso propedêutico, com duração de três anos, consistia em uma formação de 

cultura geral que fornecesse uma base para as disciplinas específicas de cunho técnico do 
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ciclo seguinte. Era neste período da formação comercial que estavam alocados os 

componentes curriculares de línguas, ciências humanas, ciências naturais e matemática. 

 O ingresso no curso propedêutico deu-se por meio de exame de admissão que 

consistiria em provas escritas e orais das disciplinas português, francês, aritmética e geografia. 

Para obter a aprovação no mesmo, o candidato devia obter nota igual ou maior a três em cada 

disciplina, e ter média das notas das provas oral e escrita igual ou superior a cinco. 

 A organização curricular do curso propedêutico foi projetada, segundo o Art 5º, da 

seguinte forma: 

 

TABELA 1- ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR DO CURSO PROPEDÊUTICO 
SEGUNDO ART. 5º DA LEI 20.158/ 1931 

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO TERCEIRO ANO 
Português Português Português 
Francês Francês Francês 
Inglês Inglês Inglês 
Matemática Matemática Matemática 
Geografia Geografia do Brasil Física, Química e Hist. Natural 
História da Civilização História do Brasil Caligrafia 

  

 

 Segundo os Art. 21 e 22, caberiam aos professores elaborar os programas das 

disciplinas que fossem lecionar e escolher os compêndios que achassem adequados. Estes 

programas estariam sujeitos à supervisão e aprovação do superintendente federal, que julgaria 

se condiziam com o que exigia a legislação. 

 Após o termino do propedêutico, o aluno poderia dar continuidade com o curso 

técnico. A conclusão do primeiro era critério fundamental para o ingresso no segundo. Era 

exigido também, no ato da matricula, tanto para o propedêutico quanto para o técnico, 

atestado de sanidade mental, atestado de vacinação recente, somente para o primeiro, e 

atestado de idoneidade moral, para o segundo, condizente com o ideal de higienização dos 

corpos e dos comportamentos, presente nas décadas iniciais da república. 

 A disposição das disciplinas dos cursos técnicos variou de acordo com a habilitação 

do mesmo. Existiam disciplinas comum a todos, porém havia componentes curriculares 

específicos para cada área de atuação. 
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 O decreto lei nº 20.158 também legislou acerca das obrigações dos gestores no que se 

referia ao aparelhamento dos estabelecimentos de ensino para o ensino técnico. Segundo o art. 

30, 

 
Art. 30 – Os estabelecimentos de ensino Comercial devem ter conforme os 
cursos que mantiverem e requererem, gabinete de física, laboratório de 

química, museu de merceologia e história natural, de acordo com a 

respectiva região econômica; biblioteca apropriada, instalações de escritório 

modelo para execução dos respectivos exercícios, observações, experiências 

e escriturações, de acordo com finalidade de cada um.
62

    

 

A reforma do ensino de 1931 foi relevante para o ensino comercial, dotando-o de uma 

organização sistemática. Esta vai ser ajustada e ampliada em 1943, com a Lei Orgânica do 

Ensino Comercial, parte da reforma empreendida pelo ministro da educação de Getulio 

Vargas, Gustavo Capanema. 

 

2.2.2 - A Reforma Capanema e a Lei Orgânica Do Ensino Comercial 

 

 A política educacional de Getúlio Vargas, após o golpe de 1937, foi marcada por uma 

restrição da amplitude do Estado com relação à educação, desobrigando-o a garantir o mesmo 

ensino a todos. Segundo Pamplona e Otranto, 

 
Desta forma, o Estado regrediu, na concepção de seu arcabouço educacional, 

pois na Constituição anterior, de 1934, havia o dever do Estado de prover a 
educação para todos, e não somente àqueles que não tivessem recursos 

necessários para se educarem em instituições particulares.
63

  

 

 O Estado se eximiu da responsabilidade de fornecer educação a todos os brasileiros, 

delegando parte desta à iniciativa privada, ficando a cargo do governo apenas o dever de 

garantir o ensino “à infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação 

em instituições particulares(...)”64.  

 Ficou a cargo de Gustavo Capanema, ministro da educação de Vargas, a grande 

reforma educacional brasileira da primeira metade do século XX. A Reforma Capanema 

                                                             

62
 Art. 30 da Lei nº 20.158 de 30 de junho de 1931. 

63 PAMPLONA, Ronaldo Mendes; OUTRANTO, Célia Regina. A educação... op.cit. p. 1 
64

 CF. 1937, art. 129 apud PAMPLONA; OTRANTO, p.1 



39 

 

 

ocorreu de forma gradual, não abrangendo todo o ensino de uma só vez. Os Decretos – Leis 

foram publicados de forma isolada, cada um abordando um único nível de ensino. 

 As Leis Orgânicas, como ficaram conhecidos os decretos-leis da Reforma Capanema, 

não foram todas promulgadas durante a gestão do ministro de Vargas. Três delas foram 

baixadas no governo Dutra, pelo então ministro da educação Raul Leitão da Cunha. A 

Reforma Capanema ficou assim estruturada. 

1. Lei Orgânica do Ensino Industrial – Decreto-lei 4.073 de 30/01/42 

2. Lei Orgânica do Ensino Secundário – Decreto-lei 4.244 de 09/04/42 

3. Lei Orgânica do Ensino Comercial – Decreto-lei 6.141 de 28/12/43 

4. Lei Orgânica do Ensino Primário – Decreto-lei 8.529 de 02/01/46 

5. Lei Orgânica do Ensino Normal – Decreto-lei 8.530 de 02/01/46 

6. Lei Orgânica de Ensino Agrícola – Decreto-lei 9.613 de 20/08/4665 

A Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-lei nº 6.141), promulgada inicialmente 

em 28 de dezembro de 1943, sofreu emendas e correções, sendo sua nova versão, a qual será 

aqui analisada, sancionada em 1945, sob a forma do Decreto-lei 8.196. 

 Segundo a Lei Orgânica do Ensino Comercial, as finalidades do ensino comercial 

eram:  

 
1 – Formar profissionais aptos ao exercício de atividades específicas no 
comércio e bem assim de funções auxiliares de caráter administrativo nos 

negócios públicos e privados. 

2 – Dar a candidatos ao exercício das mais simples ou correntes atividades 
no comércio e na administração uma sumária preparação profissional. 

3 – Aperfeiçoar os conhecimentos e capacidades técnicas de profissionais 

diplomados na forma desta lei.
66

 

 

 Assim como o decreto nº 20.158/1931, o decreto-lei nº 8.196/ 1945 organizou o ensino 

comercial em dois ciclos. O curso básico, com duração de quatro anos, tinha o objetivo de 

lecionar os elementos gerais e fundamentais do curso comercial. Diferente do descrito no 

decreto de 1931, o curso básico, antigo propedêutico, possuía um ano a mais de duração, e 

continha disciplinas de conhecimentos específicos do ensino comercial, não mais apenas 

disciplinas de cultura geral. 
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 O segundo ciclo consistiu nos cursos comerciais técnicos. No Art. 5º, assim estão 

descritos; 

 
Parágrafo único – Os cursos comerciais técnicos, cada qual coma duração 

de três anos, são destinados ao ensino de técnicas próprias ao exercício de 

funções de caráter especial no comercio ou na administração dos negócios 

públicos e privados.
67

 

 

 Os cursos técnicos foram caracterizados por uma formação especifica para a 

realização de determinadas atividades no comércio ou no ramo administrativo. Foram estes os 

cursos técnicos determinados pela Lei Orgânica: Curso de Comércio e propaganda, Curso de 

administração, Curso de contabilidade, Curso de estatística e o Curso de secretariado. 

 A Lei Orgânica do Ensino Comercial, no art. 3º, fixou três categorias para os cursos 

comerciais. Estes podiam ser de formação, de continuação e de aprofundamento. Aqui só 

serão abordado os cursos de formação, categoria que foi adotada pela Escola Técnica de 

Comércio Santanópolis, objeto de investigação deste estudo. 

 Para os cursos de formação, os art. 17 e 18, determinaram um ano letivo de nove 

meses, com carga-horária semanal de dezoito a vinte horas. A distribuição das disciplinas 

durante a semana ficou a cargo de cada instituição, respeitando a carga-horária obrigatória de 

cada componente curricular. 

 O ingresso no curso básico obedeceu a alguns critérios. De acordo com o art. 21, o 

candidato devia ter idade mínima de onze anos completos até o primeiro semestre do corrente 

ano, um ano a menos do que o determinado pelo decreto de 1931; possuir formação primária; 

e revelar aptidão intelectual para o ensino comercial no exame de admissão. Já para os cursos 

comerciais técnicos foi exigida apenas a conclusão do curso básico ou do primeiro ciclo do 

ensino secundário ou do ensino normal. Na Lei Orgânica, não consta mais a exigência de 

atestados de sanidade mental e vacinação, o que não significou que as escolas tivessem 

deixado de solicitar. 
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2.3- A Escola Técnica de Comércio Santanópolis: normas e organização 

   

A Escola Técnica de Comércio Santanópolis iniciou suas atividades no ano de 1945, 

após receber por parte do diretor geral do Departamento de Educação o reconhecimento do 

governo federal. Conforme o Art. 46 da Lei Orgânica do Ensino Comercial (Lei nº 8.196/ 

1945), “conceder-se-á a equiparação ou o reconhecimento, mediante prévia verificação, aos 

estabelecimentos de ensino comercial cuja organização, sob todos os pontos de vista possua 

as condições imprescindíveis a um regular e útil funcionamento68”. 

 Áureo de Oliveira Filho, diretor da instituição, em 1944, encaminhou ao diretor geral 

do Departamento de Educação a solicitação de constituição e nomeação de uma comissão 

para efetuar a verificação prévia, inspeção esta que concederia ou não o reconhecimento 

oficial a Escola Técnica de Comércio Santanópolis. 

A solicitação de verificação prévia para oficialização do curso comercial em uma 

instituição escolar deveria ser precedida da apresentação de documentos que comprovassem 

as condições básicas da viabilidade da proposta educativa. A portaria nº 461, de 13 de 

novembro de 1939, regulamentou que 

[...] não será expedida guia para o depósito destinado ao pagamento das 

despesas da “verificação prévia”, aos estabelecimentos de ensino comercial 
que deixarem de juntar, em dezembro, aos requerimentos de pedido de 

reconhecimento oficial, os seguintes documentos: 

a. prova de nacionalidade brasileira da direção; 
b. prova de notória competência e conduta moral irrepreensível do diretor 

efetivo; 

c. prova de garantias financeiras bastantes para o funcionamento durante o 

período mínimo de dois anos; 
d. relação completa do corpo docente com os nomes dos professores de 

cada matéria, acompanhados dos respectivos números de registro, neste 

Departamento, nas disciplinas do curso propedêntica, e da discriminação 

dos títulos necessários para lecionar nos cursos técnicos.
69

   

 

Percebe-se na portaria nº 461 a preocupação com o gestor efetivo da escola. Fazia-se 

necessário para uma instituição considerada merecedora da oficialização por parte da União, 

possuir um diretor brasileiro, idôneo e competente, pois, como aponta Sousa (2001) e Oliveira 

(1992), para o Estado republicano as escolas possuíam importante papel na formação do 

cidadão, portanto seus gestores deveriam ser pessoas que corroborassem com esta missão. O 
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diretor, no funcionamento da unidade de ensino, exercia função fundamental, sendo 

responsável principalmente, pelos trâmites administrativos, por proferir discursos 

moralizantes em eventos e vigiar e fiscalizar os alunos e o corpo docente. 

A questão da capacidade financeira também se revelou crucial para o governo da 

União no processo de solicitação da vistoria prévia. Só era cogitada a possibilidade de 

reconhecimento oficial para cursos comerciais às escolas que comprovassem que tinha 

orçamento para manter-se durante ao menos dois anos. 

Outro exigência fundamental tangia ao quadro docente. Em uma perspectiva de 

racionalização do trabalho, as escolas de ensino comercial deveriam fornecer ao seu alunado 

os conhecimentos técnicos para exercício dos seus ofícios, portanto os professores das 

disciplinas de cunho técnico científico tinham que possuir a titulação necessária que os 

habilitassem a lecioná-las. 

No ano seguinte a solicitação por parte de Áureo Filho, o Dr. Lafayette Belfort Garcia, 

diretor da Diretoria de Ensino Comercial (DEC), designou o inspetor Fenelon Costa para 

efetivar uma minuciosa vistoria prévia e elaborar um descritivo relatório e o parecer acerca do 

reconhecimento por parte do governo federal da instituição de ensino. A verificação prévia 

constituía em uma inspeção em toda estrutura e dinâmica escolar, o qual englobava as 

instalações físicas, os recursos didático-pedagógico, o quadro docente, o regimento interno e a 

direção. 

 É da seguinte forma que o inspetor federal Fenelon Costa, no ofício de 

encaminhamento do Relatório de Verificação Prévia, se posicionou no que tange a 

oficialização da Escola Técnica de Comércio Santanópolis. 

 
Sem favor, observei, durante os sete dias passados, com verificação prévia e 

exames de admissão à la série do Curso Básico, a bôa vontade e o esfôrço do 

Dr. Áureo de Oliveira Filho, Diretor do Colégio e da Escola Técnica, 
atendendo todas as exigências do D.E.C., aparelhando a futura Escóla, com 

todo o material necessário, afim de que os alunos possam se ajustar, 

imediatamente, pela inteligência e pela prática, ao material técnico da 

referida Escola.
70
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 Instalada no prédio do Colégio Santanópolis, a Escola Técnica de Comércio exigiu 

transformações que adaptassem a instituição à metodologia e aos objetivos do ensino 

comercial. Fenelon Costa assim descreveu as instalações do estabelecimento: 

 
O edifício deste Estabelecimento de Ensino foi construído especialmente 
para este fim. Está localizado na Avenida Maria Quitéria, uma das principais 

vias do centro urbano, livre, porem do movimento comercial. Não ha nas 

proximidades, quaisquer vias férreas ou rodoviarias. Calmo e silencioso é o 

ambiente que circunda esta Escola. É edificado com tijolo e concreto. Os três 
primeiros pavilhões foram construidos em 1934 e os dois últimos em 1939-

1940. Possue um “Ginasium” todo taqueado para educação física e jogos, 

unico em todo o Estado da Bahia. O estado de conservação dos pavilhões 
que constituem o edificio e do serviço sanitario é otimo. Sendo todos os 

pavilhões térreos e isolados, não existem corredores nem lances de escada. 

(...) As condições de iluminação natural das salas de aulas são otimas, uma 
vez que são localizadas em pavilhões isolados, tendo janelas basculantes em 

todos os seus lados. A iluminação artificial é elétrica. (...)
71

 

 

Na descrição do inspetor federal, ficam nítidos os princípios higienistas que pautaram 

o Estado republicano. Em boa parte do texto, Fenelon Costa se deteve a explicitar as boas 

condições higiênicas e sanitárias do estabelecimento.  Segundo Cintra (2005), havia 

 
Uma preocupação muito afeiçoada às questões da higiene e que atingiria não 

apenas os infantes e os jovens, mas todos os participantes daquele cenário 
escolar, de certa forma, deixando a mensagem de que não bastaria o 

remodelamento do espaço da escola, mas uma mudança que conduziria 

certamente à reforma de costumes. 

 

 A localização da escola em uma avenida que, embora no centro da cidade, estava 

distante das atividades comerciais foi considerada ideal, pois mantinha um clima calmo para 

um desenvolvimento eficiente das atividades educativas.  

A arquitetura do prédio escolar também foi alvo da atenção do inspetor. Ao ressaltar a 

presença de um ginásio bem equipado, a construção feita a base de tijolos e cimento, a 

presença de basculantes e iluminação elétrica, além de frisar a relação entre o prédio e as 

práticas educativas, buscou associar o edifício a ideais de modernidade.   

Após minuciosa verificação, o Inspetor federal emitiu o seguinte parecer: 

 
Por tudo isso, Sr. Diretor, creio, data vênia, que a oficialização da Escola 
Técnica de Comércio Santanópolis não fíre as linhas retas do espírito de 
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justiça, ao contrário, seria uma homenagem justa,  ao esforço inteligente e ao 

trabalho honesto do Diretor da Escola Técnica de Comercio Santanópolis.
72

 

    

 Fenelon Costa associou diretamente a oficialização da Escola Técnica de Comércio ao 

esforço e idoneidade do Dr. Áureo de Oliveira Filho. O reconhecimento desse 

estabelecimento escolar foi tomado pelo inspetor como uma homenagem ao trabalho dedicado 

do diretor da instituição no cumprimento das exigências para implantação do curso comercial. 

Foi frequente na documentação burocrática a associação direta entre a Escola e a pessoa do 

diretor. 

Cumprindo com todos os dispositivos e exigências previstas em leis, a Escola Técnica 

de Comércio Santanópolis, em fevereiro de 1945, obteve o reconhecimento oficial por parte 

da União, iniciando suas atividades em março do mesmo ano, como previa a legislação. 

Iniciativa do Dr. Áureo Filho, proprietário e diretor do Colégio Santanópolis, a 

instituição adotou a nomenclatura determinada pela Lei Orgânica do Ensino Comercial. 

Segundo o art. 8, existiam dois tipos de estabelecimento: 

 
§ 1º As escolas comerciais são as destinadas a ministrar o curso comercial 

básico. 

§ 2º As escolas técnicas de comercio são ás que têm por objetivo dar um ou 
mais de cursos técnicos. As escolas técnicas de comércio poderão ainda 

ministrar o curso comercial básico.
73

   

 

 Funcionando sob o regime de externato misto no turno noturno, o curso comercial do 

Santanópolis obedeceu a regulamentação da Lei Orgânica do Ensino Comercial, sendo 

oferecidos os dois ciclos, o Curso Básico de Comércio e o Curso de Técnico de 

Contabilidade. Segundo o Regimento Interno74 da instituição, o primeiro concedia o diploma 

de auxiliar de escritório, enquanto o segundo formava guarda-livros, nome pelo qual eram 

chamados os profissionais de contabilidade até a década de 1970. 

 O ingresso no Curso Básico de Comércio se dava por meio de exame de admissão, 

realizados, como determina o Decreto-lei 8.196/1945, em dezembro e em fevereiro. Nestes 

eram arguidos conhecimentos acerca das disciplinas Português, Matemática, Geografia do 

Brasil e História do Brasil. 
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Àqueles que obtinham aprovação no exame de admissão, eram exigidos no ato da 

matricula certidão de idade, atestado de conduta assinado por três pessoas idôneas, atestado de 

saúde e vacina, além de comprovação de aptidão intelectual. Embora não tenha sido expressa 

na Lei Orgânica do Ensino Comercial, a preocupação com a moral e a saúde coletiva se fazia 

presente na Escola Técnica de Comércio Santanópolis no momento do ingresso dos alunos. 

 Respeitando a duração dos cursos estipulada pelo Decreto-lei nº 8.196/ 1945, as 

disciplinas foram dispostas da seguinte forma: 

TABELA 2- DISCIPLINAS DO CURSO BÁSICO – ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO 

SANTANÓPOLIS - 1945 

PRIMEIRA SÉRIE SEGUNDA SÉRIE TERCEIRA SÉRIE QUARTA SÉRIE 
Português  Português Português Português 
Francês Francês Francês Francês 
Matemática Inglês Inglês Inglês 
Geografia Geral Matemática Matemática Matemática 
Caligrafia Geografia Geral Ciências Naturais Ciências Naturais 
Desenho História Geral História do Brasil História do Brasil 

 Datilografia Escrituração Mercantil Escrituração Mercantil 

 Estenografia Pratica de Escritório Pratica de Escritório 

  Economia Doméstica Economia Doméstica 
Fonte: Regimento Interno. Anexo 12 do Relatório de Verificação Prévia da Escola Técnica de Comércio 

Santanópolis. 24 fev 1945. Arquivo da Direc 02. 
 

TABELA 3- DISCIPLINAS DO CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE – ESCOLA 

TÉCNICA  DE COMÉRCIO SANTANÓPOLIS - 1945 

PRIMEIRA SÉRIE SEGUNDA SÉRIE TERCEIRA SÉRIE 
Português Português Português 
Francês ou Inglês Francês ou Inglês Geografia humana do Brasil 

Matemática Matemática 
Historia administrativa e Econômica do 

Brasil 
Física e Química Biologia Elementos de Estatística 
Contabilidade Geral Organização e técnica comercial Contabilidade Industrial 
Mecanografia Contabilidade comercial Contabilidade Bancária 
Elementos de Economia Mercadologia Contabilidade Pública 

 
Prática Jurídica Geral e 
Comercial 

Prática Jurídica Geral e Comercial 

Fonte: Regimento Interno. Anexo 12 do Relatório de Verificação Prévia da Escola Técnica de Comércio 

Santanópolis. 24 fev 1945. Arquivo da Direc 02. 

 

A disposição das disciplinas nas séries demonstra o grande número de componentes 

curriculares de cunho teórico-cientifico, influência do positivismo e do escolanovismo. Esta 

condizia com o objetivo do ensino profissional apontado por Oliveira (1992), “forjar uma 

nova sociedade – harmônica e coisa – e um novo trabalhador – saudável, dócil, eficiente e 
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patriota”75. A classe empresarial difundia que os trabalhadores, para contribuírem para o 

desenvolvimento do país, deveriam ser regenerados e disciplinados por um conhecimento 

técnico e racional. Versando sobre o Instituto Feminino da Bahia, Passos (1993) afirma que  

 
Certamente, naquele momento, os técnicos educacionais orientavam-se pela 

concepção técnico-linear e entendiam ser o currículo dos seus cursos algo 

neutro, sem nenhum compromisso com os interesses do poder, voltados 

apenas para a eficiência.
76

 

 

 O ensino comercial no Santanópolis era composto por aulas teóricas de 45 minutos e 

por aulas práticas, começando o ano letivo em março e concluindo em novembro.77 Os alunos 

deveriam ter seu rendimento avaliado mensalmente, conforme determinava o art. 27 da Lei 

Orgânica do Ensino Comercial. Na Escola Técnica de Comércio Santanópolis, a proposta 

avaliativa vinha descrita também no contrato dos educadores. 

 
VIII – O professor fica obrigado a argüir os alunos e consignar as 

respectivas notas nas cadernetas no prazo legal, isto é, até dia 30 de cada 

mês, considerando-se falta, sujeita a respectivo desconto, o não 
cumprimento desta cláusula. 

XXII – A infração das cláusulas deste contrato, além do desconto a que 

sujeita o professor, na forma do art VII da portaria nº 8, poderá fazer prova 
contra o mesmo professor, quando dessa infração resultar prejuízo para a 

eficiência do ensino, ou disciplina do Estabelecimento, a juízo da sua 

Diretoria.
78

   

 

 A Escola Técnica de Comércio Santanópolis foi destinada a educação profissional das 

elites e da classe media feirense. Com o salário mínimo fixado em Cr$ 380,00 desde 194379, o 

acesso a educação particular ficava restrito as camadas acima citadas.  Segue abaixo a relação 

de valores das anuidades dos cursos: 

 Curso de Admissão – Cr $ 180,00 

 1º, 2º, 3º e 4º Ano Básico – Cr $ 800,00 
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 1º, 2º e 3º Ano Técnico – Cr $ 1000,0080 

 

 

2.4- Para além do ensino normal: a mulher e o curso comercial do Santanópolis 

 

Quando a Escola Técnica de Comércio Santanópolis foi inaugurada em 1945, a Escola 

Normal de Feira de Santana apresentava-se enquanto a principal instituição que fornecia 

ensino profissional ao sexo feminino na cidade. Funcionando no regime de externato misto, a 

Escola Técnica pôs à disposição das mulheres de Feira e região a possibilidade da formação 

em curso comercial, uma alternativa ao ensino normal e a carreira de professora. 

 Algumas foram as mulheres diplomadas pela Escola Normal que ingressaram na 

Escola Técnica de Comércio. Em ofício ao diretor da Divisão de Ensino Comercial, o 

secretário Joselito Falcão Amorim encaminhou a solicitação de matrícula especial para o 

curso de Técnico em Contabilidade de alunos oriundos da Escola Normal. 

 
Tenho o grato prazer de enviar a V. Excia. os papeis que instruíram as 

matrículas no 1º ano do Curso de Contabilidade, deste estabelecimento de 
ensino, dos alunos diplomados pela Escola Normal Oficial desta Cidade, 

cuja matricula está depender da ratificação dessa Divisão.
81

    

 

O pedido foi deferido, levando a primeira turma de contadorandos do Santanópolis a contar 

com quatorze ex-normalistas, dentre estes quatro do sexo feminino. 

A opção pelo ensino comercial pode ter sido influenciada pela demanda exercida pelos 

comerciantes locais por mão-de-obra especializada. Quanto mais o comércio formal da cidade 

crescia, maior era tal exigência. E, conforme aponta com Cintra (2009), “o setor de serviços 

(escritórios, comércio ou serviços públicos), significou, em meados do XX, a possibilidade 

real de inserção das mulheres, sobretudo de classe média, no trabalho remunerado”82. 
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Para os educadores da época, o ensino profissional para o alunado feminino tinha por 

função, ao mesmo tempo em que capacitar a mão-de-obra, reforçar nas moças a sua missão de 

mãe e esposa, fornecendo conhecimentos técnicos para lidar com as demandas domésticas. 

 A preocupação com a formação da boa dona-de-casa passou a ser também 

responsabilidade dos estabelecimentos de educação profissionalizante, pois, como afirma 

Oliveira (1992), 

 
A mulher instrumentalizada para maternidade e atividade do lar com um 

saber-fazer doméstico técnico-científico, contribuiria na formação e 

manutenção do “trabalhador saudável”, administrando o lar com desvelo e 

eficiência, garantindo o repouso tranquilo do “guerreiro” e a prosperidade 

das energias nacionais.
83

  

 

Na Escola Técnica de Comércio, a reafirmação da função social feminina enquanto mãe e 

esposa se deu, principalmente, pela incorporação da disciplina Economia Doméstica nas 3ª e 

4ª séries do curso Básico, respeitando o que determinava a Lei Orgânica do Ensino 

Comercial. Acerca da Reforma Capanema, Cintra (2005) aponta que esta prescrevia para o 

ensino para mulheres 

 
(...) a inclusão da disciplina escolar de Economia Doméstica, específica para 
a formação feminina, incorporada ao currículo de todas as séries dos cursos 

ginasial, clássico e científico. E, por último, a orientação metodológica dos 

programas de ensino prescrevia a ênfase na “natureza da personalidade 

feminina” e na “missão da mulher dentro do lar”.
84

 

 

Ao lado da instrução na técnica comercial, a Escola deveria preocupar-se com a 

formação moral e doméstica das alunas, com a introdução de princípios científicos que 

racionalizassem os afazeres do lar. Cuidar dos filhos e da casa não deveria mais basear-se em 

tradições e superstições populares, mas sim nas teses da ciência moderna. Segundo Oliveira 

(1992), havia entre as elites e os gestores educacionais uma ênfase na formação do gênero 

feminino enquanto dona-de-casa, não apenas enquanto mão-de-obra. 

No componente curricular Economia Doméstica, ministrado exclusivamente para o 

alunado feminino, almejava-se preparar a jovem para administrar com eficácia o lar segundo 

princípios científicos. Embora possuísse instalações e corpo docente devidamente 
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qualificados, a Escola Técnica de Comércio Santanópolis, ao que parece, não chegou a 

efetivamente ministrar a disciplina Economia Doméstica, pois só se tem registro da existência 

de uma turma do curso Básico, a qual foi composta somente por homens. O curso Básico de 

Comércio foi substituído pelo Ginasial noturno, como lamenta o inspetor federal Joselito 

Falcão de Amorim. 

 
É de lastimar-se que êste Estabelecimento de ensino, possua apenas 2º ciclo 

(Curso Técnico de Contabilidade), substituindo o 1º ciclo (Curso Básico) 

pelo Curso Ginasial.
85

 

 

A reafirmação de uma representação de mulher que, ainda que trabalhadora, deveria 

manter-se devota ao lar podia ser encontrada na literatura presente na biblioteca da instituição. 

A Relação nominal dos livros existentes na biblioteca da Escola Técnica de Comércio 

Santanópolis86, aponta que existiam, ao lado de livros de cunho específico a atividade 

comercial ou sobre as diretrizes do Estado Novo, obras como Casamento Civil de Alexandre 

Homero; Eunice ou A educação da mulher, de Afrânio Peixoto; L’art de commander aux 

enfants (A arte de controlar as crianças.) de Abbé Henri Morece, e O médico da Educação da 

Criança, de Adalberto Ozerm, destinadas a fornecer uma base científica acerca de questões 

consideradas do universo feminino. 

Ao lado das disciplinas de cultura geral e de cunho técnico-científico, eram “também 

ministrados em todos os cursos aulas de Educação Física e Canto Orfeônico”87. No tangente 

ao ensino de Educação Física, Oliveira(1992) afirma que 

 
A educação física, executada de forma metódica, militarizada, tinha em vista 
desenvolver o potencial muscular do corpo e „domar‟ o espirito, ajustando o 

homem ao trabalho e à projetada ordem social, inspirada no corporativismo e 

no ideário da racionalização.
88

 

 

 Assim como a Educação Física, as aulas de Canto Orfeônico exigiam disciplina, 

afinco. Segundo Parada (2009), a partir do Estado Novo houve uma crescente associação 

entre civismo e ensino musical. Sendo assim, 
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A utilização da música executada pelos orfeãos escolares como instrumento 
de promoção do civismo e da disciplina coletiva foi experimentada por uma 

geração de brasileiros de forma intensa e poderosa. Para além de sua carga 

estética o canto orfeônico foi pensado como uma ação civilizatória e a 
realização das grandes concentrações orfeônicas deixava claro que a 

plasticidade e harmonia sonora dos espetáculos musicais estavam a serviço 

de uma ideia de disciplina coletiva e de uma experiência de autocontrole 

individual.
89

  

 

 Conforme argumenta Parada (2009), Villa-Lobos foi, desde 1930, o principal defensor 

da música orfeônica e de sua introdução no ambiente escolar. Na concepção do músico 

brasileiro, “o canto orfeônico tinha uma finalidade pragmática: a construção de um ambiente 

cotidiano de solidariedade e de disciplina e sua prática não devia ser confundida com 

manifestações de ordem puramente estética”90  

 Intensificada na gestão do presidente Vargas, a tentativa de desenvolvimento de um 

espirito cívico e nacionalista no alunado ocupou lugar de destaque no cotidiano das 

instituições de ensino. O Art. 38 da Lei Orgânica do Ensino comercial determinou que 

 
Os estabelecimentos de ensino comercial tomarão cuidado especial e 

constante com a educação moral e cívica de seus alunos. Essa educação não 
será dada em tempo limitado, mediante a execução de um programa 

específico, mas resultará da execução de todos os programas que dêem 

ensêjo a êsse objetivo, e, de um modo geral, do próprio processo da vida 

escolar, que, em tódas as atividades e circunstâncias, deverá transcorrer em 

termos de elevada dignidade e fervor patriótico.
91

 

 

 Unglaub (2009) assinala que a participação nos desfiles e passeatas cívicos em honra 

das grandes datas nacionais foi considerada pelo Estado uma forma eficaz de incutir nos 

estudantes um espírito patriótico e corporativista. 

 
Ao trabalhar com a voz e os gestos sincronizados do conjunto de milhares de 

crianças, o Estado buscava imprimir ainda seus signos, suas formas, seus 

anseios. Assim buscava imcutir o gosto pelos ideias que ele mesmo 
perseguia, atuando no imaginário do povo, garantindo assim a permanência 

dos seus objetivos.
92
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 Aliado às práticas pedagógicas, medidas de vigilância e repressão a comportamentos 

desviantes buscaram moldar comportamentos e manter a ordem no espaço escolar. Por se 

tratar de uma instituição mista, o olhar vigilante sob as alunas foi redobrado.  O uso dos 

uniformes, a relação com garotos, as brincadeiras... tudo deveria ser atenciosamente 

observado e normatizado. Segundo Oliveira (1992), “ estas normas de conduta voltadas para 

um controle encadeado de professoras/ alunas comportavam a intenção de domesticas atitudes 

e corpos, adestrando seus gestos, movimentos e até mesmo necessidades fisiológicas”93. 

 Segundo o Regimento Interno; 

 

Na Escola será mantida rigorosa disciplina, sob a fiscalização da Diretoria, 

cabendo aos professores tudo fazerem em auxilio da mesma, para a 

orientação moral dos seus alunos.
94

 

 

 Os professores deveriam auxiliar a direção na missão de manter a ordem no ambiente 

escolar, encaminhando para ela toda prática imprópria para que fosse devidamente reprimida. 

As sanções variavam de advertência particular até a expulsão da escola. 

 Porém, na escola, era o diretor o grande responsável pela vigilância tanto dos alunos 

quanto dos professores. Este deveria ser quase que onipresente, observando a todos e 

aplicando as sanções necessárias. Analisando o Instituto Feminino da Bahia, e a sua diretora, 

Henriqueta Catharino, Passos (1993) infere que ao mesmo tempo em que a direção deveria 

assumir uma rígida postura de observância, era chamada a manter laços cordiais com a 

comunidade escolar, angariando o respeito e o afeto de todos. 

 A presença feminina na Escola Técnica de Comercio Santanópolis na primeira década 

de funcionamento não foi muito expressiva numericamente, mas significativa em um período 

no qual a mulher esteve profissionalmente associada ao magistério. 
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TABELA 

4 

  DISTRIBUIÇÃO POR SEXO DOS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO 

SANTANÓPOLIS (1945-1953) 
 

CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 1ª SERIE 2ª SERIE 3ª SERIE 

 HOMENS MULHERES HOMENS  MULHERES HOMENS  MULHERES 

1945 22 4 - - - - 
1946 4 3 16 1 - - 
1947 7 0 5 3 16 1 
1948 11 1 4 0 5 3 
1949 12 4 10 1 3 0 
1950 9 6 11 3 10 1 
1951 19 5 8 5 10 2 
1952 12 3 13 5 7 5 
1953 21 8 11 4 12 6 

   Fonte: Livros Ata de Resultados Finais Escola Técnica de Comércio Santanópolis. 
  

A Tabela 4 demonstra a composição do alunado do curso Técnico em Contabilidade 

segundo o sexo, apontando frequentemente uma considerável discrepância entre o número de  

homens e mulheres. Concorria para tal desproporção, os discursos que reservavam ao gênero 

feminino a esfera doméstica ou o ofício de professora primária. 

 A análise da Tabela 4 também nos permite inferir que muitas mulheres ingressavam 

no curso técnico em Contabilidade, mas não chegavam a concluir a terceira série do mesmo, 

não recebendo assim o diploma de contadora. A primeira turma, no ano de 1945, era 

composta por quatro alunas. Destas, apenas uma concluiu a segunda série no ano seguinte. 

Em 1949, eram quatro mulheres que integravam a primeira série, sendo no ano posterior 

registrado na série seguinte apenas três, e em 1951, somente duas receberam o diploma de 

contadora, finalizando o curso. 

 Independentemente se chegaram ou não a exercer a profissão, a oferta também para 

mulheres de um curso comercial permitiu a população feminina de Feira de Santana e região 

almejar outros caminhos para além da administração doméstica e do magistério. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Escola Técnica de Comércio Santanópolis, instituição fundada pelo dentista Áureo 

de Oliveira Filho, atuou na cidade de Feira de Santana como locus formador de mão-de-obra 

para o trabalho em atividades comerciais ou administrativas. 

 Feira de Santana durante a primeira metade do século XX passou por diversas 

transformações que pretenderam ajustá-la a um ideal de civilidade difundido pelas elites. 

Coube, principalmente, à escola, ao lado da imprensa, a função de disseminar os novos 

moldes comportamentais. 

 Foi nesta conjuntura de efervescência do mundo urbano e de construção de uma 

identidade comercial para a “Princesa do Sertão” que a educação profissional feminina se 

tornou relevante. A mulher, sexo mais vulnerável aos desvios e perigos advindos com a 

modernidade, deveria ter sua ação no espaço público limitada e vigiada. 

 Em um período em que o magistério era a profissão aceitável para o sexo feminino, 

pois correspondia a uma extensão da vocação maternal, a possibilidade de formar-se 

contadora significou para as mulheres uma outra alternativa de ação na vida pública. 

 Ao propor-me a analisar a presença feminina no corpo estudantil da Escola Técnica de 

Comércio Santanópolis, priorizei as questões que giravam em torno das estratégias 

desenvolvidas pela instituição para moldar os corpos e comportamentos de suas alunas e, 

assim, forjar as cidadãs feirenses. 

 O ensino de Economia Doméstica, Canto Orfeônico e Educação Física; a atenta 

vigilância por parte de professores e funcionários; a arquitetura escolar; a composição da 

biblioteca; a realização de eventos cívicos... Todos esses foram instrumentos que 

corroboraram para a tentativa de manutenção de um ideal de mulher que, apesar de inserida 

no mercado de trabalho, não deixava de possuir suas obrigações domésticas, dentre elas o 

cuidado cm a formação das novas gerações. 

 Contudo, este trabalho apresenta as suas limitações. Devido a ausência dos livros de 

ocorrência, cadernetas, ficha dos alunos e de muitos outros documentos que foram perdidos 

ou estão espalhados por outros arquivos, e a opção neste momento de não fazer uso de fontes 

orais, questões como programas de disciplinas, formas de resistência e desvios às normas de 

conduta não puderam ser aqui abordadas de maneira sistemática.  
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 Todavia, o presente estudo representa uma contribuição para a, ainda incipiente, 

história da educação no município de Feira de Santana, sendo  pioneiro ao adotar a Escola 

Técnica de Comércio Santanópolis enquanto objeto de investigação. 
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