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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar a criação de um conjunto de escolas rurais 

primárias no município de Feira de Santana, entre 1955 a 1963., cujas aulas eram 

ministradas, em sua maioria, por professoras leigas, ainda que tenham existido 

algumas formadas pela Escola Normal contratadas pela prefeitura municipal. Essas 

escolas eram majoritariamente unidocentes e multisseriadas, tipologia bastante 

próxima das demais escolas rurais no interior do Brasil, segundo a historiografia do 

tema. As fontes utilizadas para compor o trabalho foram os exemplares do Jornal 

Folha Norte, Projetos de Leis, os Livros de Despesas da Prefeitura Municipal e 

Nomeação de Professoras. Assim, foi possível acompanhar a dinâmica de criação de 

leis e decretos relacionados à abertura de escolas na zona rural no município, a 

mobilização da população rural em busca de acesso à educação, assim como 

detalhes relacionados à formação das professoras que deveriam lecionar na zona 

rural. O trabalho faz parte da História da Educação.  

Palavras-chave: Escolas Rurais; Cultura Escolar; Feira de Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The objective of this research was to investigate the creation of a set of primary 

rural schools in the municipality of Feira de Santana, between 1955 and 1963. 

The classes were taught mostly by lay teachers, although there were some 

formed by the Escola Normal Contracted by the city hall. These schools were 

mostly unidocentes, typology very close to the other rural schools in the interior 

of Brazil, according to the historiography of the subject. The sources used to 

compose the work were copies of Jornal Folha Norte, Projetos de Lei, City 

Expenditure Books and Appointment of Teachers. Thus, it was possible to 

follow the dynamics of the creation of laws and decrees related to the opening 

of schools in the rural area in the municipality, the mobilization of the rural 

population in search of access to education, as well as details related to the 

training of teachers who should teach in rural areas . The work is part of the 

History of Education.  

Keywords: Rural Schools; School culture; Feira de Santana. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As abordagens sobre as escolas rurais no campo da História da Educação vêm 

ganhando notoriedade nos trabalhos acadêmicos.  Damasceno e Beserra1, ao 

realizarem o levantamento de produções sobre as escolas rurais, indicam o aumento 

desta temática entre as décadas de 1980 a 1990. As autoras fizeram um mapeamento 

desta produção e quais temas são mais abordados nesses trabalhos. Ainda segundo 

elas, a educação rural passou a ser debatida mais enfaticamente a partir dos anos de 

1950 e 1960, ganhando um maior destaque. Nessa perspectiva, Damasceno e 

Beserra (2004, p. 75) afirmam: 

A despeito de tímidas iniciativas no final do século XIX, é somente a 

partir da década de 1930 e, mais sistematicamente, das décadas de 

1950 e 1960 do século XX que o problema da educação rural é 

encarada mais seriamente.2 

Ainda sobre esta questão, Mendonça3 salienta que a grande maioria dos 

trabalhos referentes a este tema é produzido a partir de profissionais da Educação, os 

pedagogos e, assim, os profissionais de História tem um importante objeto de estudo 

na área mas que necessita de um maior destaque, principalmente a educação rural. 

  O caminho até chegar ao tema investigado foi garimpado através de leituras 

sobre o tema “escola rural” e devido às expressivas fontes sobre as escolas rurais no 

município de Feira de Santana. O recorte temporal no qual está inserida a pesquisa é 

o período compreendido entre 1955 a 1963, sendo que tal recorte foi escolhido em 

decorrência dos documentos pesquisados. 

Nesta pesquisa a fonte principal foi o jornal Folha do Norte, arquivado no 

Museu Casa do Sertão, situado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Neste 

tipo de registro foi possível encontrar as Portarias e os Decretos que autorizaram a 

abertura de escolas, a contratação de professoras e outros aspectos referentes ao 

tema. 

                                                           
1 DAMASCENO, Maria Nobre; BESERRA, Bernardete. Estudos sobre educação rural no Brasil: 
estado da arte e perspectivas. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, nº I, p. 73-89, jan/abr., 
2004. 
2 Ibidem. 
3 MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado, Educação Rural e influência norte-americana no Brasil 
(1930-1961). Niteroi: Editora da UFF, 2010. 
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Outra fonte de pesquisa foi o Livro Diário da Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana, parte do acervo do Arquivo Público Municipal de Feira de Santana, onde 

estão registrados os gastos efetuados pela prefeitura, a exemplo de compras de 

materiais, pagamentos de aluguéis e serviços. No Livro de Nomeação de 

Professoras, foram encontrados os registros de títulos com a nomeação das docentes 

para lecionar na zona rural. 

Um terceiro conjunto de fontes são os Projetos de Lei autorizando o 

funcionamento de escolas, a compra de locais para o estabelecimento das mesmas, 

além de abaixo assinados requerendo educação.  

O trabalho é composto de dois capítulos. No primeiro capítulo foi realizada uma 

discussão bibliográfica sobre a sociedade feirense entre os anos 1955-1963, 

enfatizando o cenário político da cidade. 

O segundo capítulo discute de forma mais aprofundada as fontes relativas à 

criação e instalação das escolas rurais no município de Feira de Santana entre os 

anos 1955 e 1963. Nesse item são apresentadas as escolas catalogadas, bem como 

sua nomenclatura, além de uma discussão a respeito desta prática como uma maneira 

de homenagear personalidades consideradas importantes do município e do país. Por 

fim, são apresentadas as professoras que atuaram nessas escolas. 

O objetivo do trabalho foi ressaltar a importância que as escolas no meio rural 

tiveram para seus habitantes, demonstrando as criações desses locais para o ensino. 
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2 ASPECTOS SOCIAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 

SANTANA 

 

Com uma localização privilegiada4 o município de Feira de Santana se 

destacava em virtude do seu comércio. Em pesquisa sobre a modernização do 

município feirense entre 1950-1960, Oliveira5 salienta que a cidade, “Assumia uma 

posição de destaque diante de outras localidades por ser o palco no qual se 

divulgavam as benesses do viver na grande cidade, sendo o comércio a sua principal 

vitrine.” Ainda segundo a autora, para que a cidade alcançasse este destaque, ocorreu 

um processo de embates até se chegar às últimas décadas do século XX, com a 

consolidação do seu comércio. 

Realizada às segundas-feiras, a feira livre trazia para a urbe diversos 

comerciantes e compradores de outras cidades, movimentando o seu comércio com 

variados produtos: “A  grande feira livre era mais que um local para as trocas 

comerciais: era um ambiente de sobrevivências, de celebração, de costumes, do 

estabelecimento de redes de solidariedade6”. Além da comercialização de produtos, 

ganhava evidência também o comércio de gado nos dias da feira, cuja prática se 

constituía já há bastante tempo, com registros que indicam que a atividade já era 

realizada no século XVIII.  

Porém, deve-se ressaltar que a grande proporção da feira de gado em dia da 

feira se tornou perigosa, pois os animais quando se soltavam no meio dos ambulantes 

e compradores traziam desespero. Com isso, uma das construções “modernas” 

desejada pelos feirenses foram os currais modelos, um local para comercializar os 

bovinos, construído no mandato de Heráclito Dias de Carvalho em 1942, que permitiu 

a retirada dos bois do centro da cidade.  

Entre 1959 a 1960, no mandato do prefeito Arnold Silva, o comércio de gado foi 

transferido para um local ainda mais distante do centro comercial.  Segundo Oliveira: 

                                                           
4 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, 
imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado). Orientador: Antonio Paulo de Morais 
Resende. Recife.  2008. 
5 Ibidem p.52. 
6 Ibidem p.48. 
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A substituição das formas de tratar os animais, e a segurança 
representada pelos Currais e a diminuição do número de homens 
necessários para o manejo de bovinos podem ter colaborado com a 
diminuição drástica de uma prática comum: o hábito de alguns 
vaqueiros fazerem correrias pelas artérias da urbe em busca de reses 
fugidas do antigo Campo. Este, por ser próximo do centro da cidade, 
facilitava a vida de cavaleiros que gostavam de se exibir em façanhas 
de equitação, perseguindo bovinos fugidos pelo centro da cidade, 
fugas, aliás, que eram muito de indústria, provocados, como lembra 
um dos reclamantes.  7   

Este autor considera a atitude de transferência da comercialização de bovinos 

do Campo do Gado para os chamados Currais Modelos, como maneira de sufocar os 

hábitos rurais. E no antigo local onde se mercavam as reses foram construídos novos 

estabelecimentos.  

O clima instalado na cidade era de disputa entre núcleos formadores 
de sociabilidades. Por um lado, as tradições de um núcleo urbano 
criado a partir do universo rural e que tinha neste a sua principal 
atividade econômica. Do outro, uma urbanização crescente que 
punha em questão as sociabilidades tradicionais, uniformizava a urbe 
deformando a velha paisagem. 8 

Oliveira9 ao debater sobre a identidade do município feirense, entre as décadas 

de 1930 e 1960 destacou sua tendência rural, vista naquela conjuntura como sinônimo 

de atraso: o passado de origem rural deveria ser esquecido. Porém, também destacou 

que muitos dos costumes rurais permaneciam presentes no cotidiano da cidade. Ainda 

conforme Oliveira, uma parte da sociedade do município buscava por novas práticas 

sociais consideradas civilizadas e modernas, devendo-se excluir certos 

comportamentos vistos como incivilizados, como os ligados ao seu passado rural.   

A tão sonhada modernização urbana ganhou ainda mais voz quando o então 

presidente da República, Juscelino Kubitschek (1956-1961), lançou seu Programa de 

Metas. Entre elas estava a construção de Brasília, deslocando o centro do governo 

para o interior do país, interiorizando o progresso10. No cenário municipal a urbe era 

regida por João Marinho Falcão, sendo seu antecessor Almáchio Boaventura.   

                                                           
7 OLIVEIRA, Clóvis Frederico R. Moraes. Entre currais e modelos: Eurico Alves leitor de Feira de 
Santana, 1940-1960. Légua & Meia Revista de Literatura e Diversidade Cultural. V. 7, nº 5. 2009.p.30 
8 Ibidem p. 31 
9 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. “Canções da cidade amanhecente”: urbanização, 
memórias urbanas e silenciamento em Feira de Santana (1920-1960). Orientador Profª. Drª. Márcia de 
Melo Martins Kuyumjian. Tese ( Doutorado). Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em 
História. 2011. 
10 COUTO, Ronaldo Costa. Juscelino Kubitschek – Brasília: Câmara dos Deputados. Edições Câmara: 
Senado Federal, Edições Técnicas, 2011. 
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Lins11 ao discorrer sobre o cenário político de Feira de Santana, entre os anos 

de 1945 a 1964 argumenta que Boaventura teve um mandato turbulento em 

decorrência das disputas políticas, principalmente com os partidários da coligação 

União Democrática Nacional (UDN), conduzindo a sua gestão em meio a acusações e 

ofensas12.  

Lins comenta ainda no seu texto que “A UDN, como praxe, não assimilou a 

derrota nas urnas, partiu para o ataque com objetivo de arruinar a credibilidade pública 

do eleito” 13. Tais ofensas eram noticiadas no periódico Folha do Norte, que tinha 

como um de seus proprietários o político udenista Arnold Ferreira da Silva que, 

inconformado com a derrota nas urnas, fazia ferrenhas acusações contra o 

administrador do município, perdurando por todo período em que Boaventura  esteve à 

frente da prefeitura. 

O ano de 1953 deve ter sido o mais longo da vida de Almachio 
Boaventura. A cada mês a situação piorava. Em 18 de novembro o 
Diário Oficial publicava a resolução do governador, o pessedista 
Regis Pacheco, exonerando-o do cargo de tabelião. Ato que além de 
causar-lhe prejuízo material, o fim da renda do cartório, produziu 
efeito simbólico devastador sobre sua carreira política. Boaventura 
não se elegeria, ainda sua memória foi associada à imoralidade e 
incompetência administrativa.14  

Após a saída de Almachio Boaventura, quem conduziu o paço municipal foi 

João Marinho Falcão (1955-1959), pertencente a UDN. Falcão, segundo informa Lins, 

salvaria o município das dívidas deixadas por seu antecessor. Com sua eleição, a 

UDN começou a ganhar espaço na sociedade feirense. Durante a administração de 

Falcão o presidente da República JK esteve presente na cidade para inauguração de 

obras.  

Durante o governo João Marinho, a UDN se fortaleceu na cidade. 
Capturou as repercussões positivas da inauguração do Serviço 
Autônomo de Água do Município (SAMA), que ocasionou a visita de 
Juscelino Kubitscheck à urbe. O prefeito fez questão de recepcionar o 
Presidente do Brasil em sua casa, retirando de Eduardo Fróes da 
Mota, liderança local do PSD, partido de Kubitschek, a honra de 
ciceronear a maior autoridade do país na excursão a Feira de 
Santana.15 

 

                                                           
11LINS, Rafael Quintela. A cidade ferve e o bicho espreita: os dominantes e a política em Feira de 
Santana (1945-1964). Orientador: Clóvis Frederico R. Moraes Oliveira. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós- Graduação em História, 2014. 
12 LINS, 2014. 
13 Ibidem, p.105. 
14 Ibidem, p.108. 
15Ibidem p.115. 
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Após o mandato de João Marinho, o seu sucessor foi Arnold Ferreira da Silva 

(1959-1962), também pertencente a UDN. Conforme Lins, a UDN com os dois 

mandatos consecutivos de prefeitos, obteve um período de crescimento. Contudo, o 

autor sinaliza que Falcão e Silva não fomentaram uma política progressista para a 

urbe feirense.  

Em 1962 a União Democrática Nacional teve uma nova derrota, pois Francisco 

Pinto ganhou o pleito para a prefeitura e novamente a UDN tornou a deturpar a 

imagem de seu opositor, deflagrando notícias contrárias ao prefeito eleito. Contudo, 

este não chegou a concluir seu mandato em decorrência do Golpe Militar, ocorrido no 

ano de 1964. 

Face ao exposto e considerando a correlação entre poder e política, Veiga16 

objetiva problematizar as dinâmicas políticas no processo de escolarização da 

sociedade brasileira. Para ela, política e poder andam de mãos dadas e, na sua 

concepção, a política não é uma instância ou domínio, mas sim um lugar onde é 

articulado o social e a sua representação: a política é uma prática social17. 

Sendo a política uma prática social, não se pode negar que ela esteja presente 

no cotidiano escolar, influenciando até mesmo na configuração da escola. Ao analisar 

a vivência escolar, podem-se encontrar elementos de hierarquia de poderes. Esta 

hierarquização é detectável desde a escolha de um secretário de educação, passando 

pelos funcionários da escola, até se chegar aos alunos. Veiga, ao salientar as 

questões de poderes na escola indica como este espaço constitui uma postura 

centrada no poder: 

A forma escolar se caracteriza por uma relação pedagógica de 
submissão de mestres e alunos a regras e poderes impessoais, que, 
por sua vez, estão objetivados no escrito, no livro, na linguagem de 
sinais, enfim, em um outro codificado18. 

Veiga ressalta também que a escola é portadora de ideais de civilização 

historicamente datados. Desta forma, os alunos além de aprenderem as disciplinas, 

também se adéquam a práticas civilizatórias. 

Para finalizarmos, observa-se que a participação da escolarização no 
imaginário político de uma nação civilizada, evidentemente, se faz 
também no cotidiano das práticas escolares com desdobramentos 
para o grupo social imediatamente afetado: as famílias. Cabe aqui, 

                                                           
16 VEIGA, Cynthia Greive. História Política e História da Educação. In: FONSECA, Thaís Nívia de 
Lima; VEIGA, Cynthia Greive. História e Historiografia da Educação no Brasil. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008. 
17 VEIGA, 2008. 
18 Ibidem p.29. 
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portanto, uma ordem de questionamentos que possa dar 
inteligibilidade a educação como prática política.19   

O convívio no meio escolar pode intervir nas relações sociais dos alunos com 

os professores e a família, por conta do discurso emanado pelos assuntos discutidos 

no meio escolar, e que de acordo com Veiga “geram relações diferenciadas de 

poder, podendo intervir no processo de estruturação das configurações sociais e das 

relações entre alunos e professores e famílias.”20 

As influências políticas podem ser mais visíveis nas cidades do interior, por 

conta da presença de grupos políticos já estabelecidos. Em Feira de Santana ao se 

fazer a comparação da quantidade de escolas rurais abertas é possível perceber que 

em algumas localidades o número de escolas é maior se comparado com outros 

locais, como foi o caso dos distritos de Pacatú que em quase todos os anos teve uma 

escola aberta, já em Olhos D’ Água apenas foi criada uma escola, ao se analisar o 

recorte temporal. 

 

 

2.1 Entre fazendas e alpendres: a criação de escolas rurais 

 

Conforme Mendonça21, o Ministério da Agricultura criou escolas rurais, com os 

níveis elementar, médio e especial, mas por volta das décadas de 1920 a 1930 

surgiram duas propostas para o ensino da população rural. Na primeira a escola rural 

enquanto instrumento de alfabetização. A segunda, a escola rural enquanto 

instrumento da qualificação para o trabalho22.   

A educação rural conseguiu destaque no segundo governo de Getúlio Vargas 

(1951-1954), quando ocorreu a criação do Serviço Social Rural (SSR), em 1951, 

visando à prestação de serviços médico-sanitários, ao desenvolvimento dos setores 

da economia doméstica, artesanato, recreação, indústrias rurais caseiras e educação 

                                                           
19 Ibidem, p.43. 
20 Ibidem, p.43 
21MENDONÇA, 2010. 
22 MENDONÇA, 2010, p.15 
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de base23. Além de fomentar também o bem estar social, com melhorias de vida para 

os habitantes das zonas rurais. 

  De acordo com Barreiro24, em estudo sobre as políticas de educação no 

campo, o presidente Vargas tinha em seu plano de governo a modernização do meio 

rural. Com a SSR alguns aspectos sociais referentes à zona rural ganharam maior 

atenção, como serviços médicos e a economia. No ano de 1952 foi criada a 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), cujo propósito está explicitado 

abaixo: 

Neste contexto, em 1952, foi criada a Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER) que definia a Educação de base ou 
Educação fundamental como um processo de mudança cultural, um 
reagente poderoso capaz de arrancar da inércia e da rotina 
populações inteiras. Acrescentava a CNER, que essa educação seria 
eficiente em função da força renovadora de costumes, de práticas, de 
padrão de vida, que vem das próprias forças que sempre existem em 
estado latente em todas as comunidades, forças essas que se 
exploram com recursos científicos de que se dispõe.25 

 
Ainda segundo Barreiro, a CNER só foi regulamentada em 27 de março de 

1956, conseguindo recursos para seus objetivos.  

“Os artigos 1º e 2º do Decreto nº 38.955/56 previam que a CNER deveria 

difundir a Educação de Base no meio rural brasileiro”.26 Além disso, ficaria a cargo da 

CNER contribuir para melhoria dos aspectos econômicos, sanitários, cívicos e outros 

para a população rural, levando aos indivíduos conhecimentos necessários para seu 

desenvolvimento e do seu meio, através dos seus direitos. 

Durante a pesquisa no periódico Folha do Norte, manchetes se referiam à 

Semana Ruralista, que se assemelhava aos princípios da CNER. A Semana Ruralista 

aconteceu em todo o país e fomentava práticas de valorização do meio rural. Assim 

destacava a manchete no jornal. 

Em conseqüência desta colaboração, as Semanas Ruralistas, 
passaram a contar com a presença de centenas de homens do 
campo e suas famílias nas aulas práticas e teóricas e nas exibições 
cinematográficas, bem como nas reuniões para debates dos 
problemas que mais afligem as populações campesinas e 
encaminhamento de sugestões as autoridades competentes27.  
 

 

                                                           
23 BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas. Política de Educação no Campo: para além da 
alfabetização (1952-1963). – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.  
24 BARREIRO, 2010. 
25 BARREIRO, 2010, p.25-26. 
26 Ibidem, p.37 
27 Folha do Norte, 17 de junho de 1956, nº2449. 
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A Semana Ruralista contribuiu para fomentar aos habitantes da zona rural 

conhecimentos educacionais, práticas de agricultura, tendo a participação de toda a 

família dos produtores rurais.  Órgãos como a Igreja também faziam parte desse 

projeto da Semana Ruralista, além do Ministério da Agricultura, e que tinham como 

uma de suas finalidades promover elementos educativos, capacitando o trabalhador 

rural. 

Como forma de melhoria para a população rural estava a educação, tendo 

escolas construídas com o objetivo de alfabetizar os habitantes.  

 

 

3 MATERIAIS DA ESCOLA: OBJETOS E PRÁTICAS PARA 

FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DA CIDADE DE FEIRA DE 

SANTANA  

 

Os objetos de estudo referentes à história da educação não se restringem 

apenas ao aluno e professor. Há uma gama de possibilidades para investigação desse 

universo, desde a posição como os estudantes se organizam na sala de aula, os 

objetos para suporte da aprendizagem28 - tais como, caderno, livros, quadro negro, 

carteiras, dentre diversos outros elementos considerados como parte de uma cultura 

escolar. Vidal29 ao discutir sobre esta terminologia se utiliza de três conceitos: forma 

escolar; gramática da escola e cultura escolar.  

Ela discute que, apesar dos termos terem aproximações quanto à definição do 

universo escolar, apresentam diferenças principalmente no que tange às 

permanências e a relação entre escola e sociedade. Para Vidal é possível determinar 

cada um destes conceitos. Como forma escolar entende que a escola é um lugar 

específico e separado das demais práticas sociais, onde se aprendem saberes, 

produzindo socialização entre os estudantes, disseminando a aprendizagem de 

exercícios de poder e o ensino da língua. A gramática escolar enfatiza a divisão do 

tempo e do espaço, tendo uma hierarquização entre os alunos e uma classificação de 

conteúdos.  

                                                           
28VIDAL, Diana Gonçalves. No interior da sala de aula: ensaio sobre cultura e práticas escolares. 
Currículo sem Fronteiras, v.9, nº1, pp.21-41, jan/jun 2009. 
29VIDAL, 2009.  
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A autora considera que o conceito mais apropriado para o universo da escola e 

que engloba as suas múltiplas possibilidades de estudo é a cultura escolar, proposta 

por Dominique Julia. 

A cultura escolar é descrita 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. 30 

Assim sendo, para Julia, a cultura escolar possibilita entender o processo ao 

qual o cotidiano escolar está inserido, se atentando para as transformações 

promovidas com o passar do tempo. Além disso, o autor demonstra de que maneira 

pode-se apropriar das fontes para fazer um estudo sobre esta área quando afirma: 

(...) recontextualizar as fontes das quais podemos dispor, estar 
conscientes de que a grande inércia que percebemos em um nível 
global pode estar acompanhada de mudanças muito pequenas que 
insensivelmente transformam o interior do sistema; convém ainda não 
nos deixarmos enganar inteiramente pelas fontes, mais 
frequentemente normativas.31  

 

Diversos são os elementos envolvendo o interior escolar, possibilitando uma 

investigação específica, como salienta o trecho a seguir. 

No desafio de compreender a conformação da cultura escolar em 
suas diferentes dimensões, sincrônicas e diacrônicas, é essencial 
distinguir os modos como ela se manifesta nos objetos produzidos 
pela e para a escola e nas práticas instaladas no seu interior pela 
ação dos sujeitos escolares.32  

  
Segundo a autora a produção da cultura escolar envolve também os indivíduos 

inseridos na sala, e ainda é necessário perceber a maneira como esta relação é 

constituída, pois são várias as possibilidades.  

Bencostta33 em seu trabalho utilizou fotografias para estudar os grupos 

Escolares de Curitiba, o autor utilizou da ferramenta fotográfica para analisar a cultura 

escolar. Em uma das fotos analisadas, se encontra um grupo de estudantes 

acompanhados do diretor e professoras e, a partir desta observação, Bencostta 

ressaltou os elementos que podem passar despercebidos pelo leitor, mas no momento 

ao qual ele descreve é possível enxergar que por trás da organização dos alunos 

fotografados, se expressa bastante a sociedade na qual aquela escola se localizava. 
                                                           
30 JULIA, Dominique. A Cultura Escolar como Objeto Histórico. Revista Brasileira de História da 
Educação. Nº 1, jan/jun., 2001. p.09.  
31 Ibidem.p.15. 
32 VIDAL, 2009, p.30.  
33BENCOSTTA, Marcus Levy. Memória e Cultura Escolar: a imagem fotográfica no estudo da 
escola primária de Curitiba. História (São Paulo). V.30, nº1, p.397-411, jan/jun. 2011. 
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Assim sendo, a divisão feita entre meninos e meninas com as docentes ao 

centro da imagem e a figura do diretor, demonstra a hierarquia da sociedade e o lugar 

pertencente a cada figura da foto. Através desta análise, foi possível compreender o 

que Julia propôs, quanto ao buscar por fontes para fazer estudos sobre a história da 

educação, uma vez que em um inexpressivo papel referente ao período analisado se 

pode encontrar uma gama de possibilidades de temas.  

Segundo Vidal34, o conceito de cultura escolar tem possibilitado importantes 

estudos referentes à escola e cultura, proporcionando três elementos para 

compreensão e estudo do universo escolar. Conforme a autora são eles: a reflexão 

acerca da conservação e da inovação em educação; a atenção à cultura material 

como elemento constitutivo das práticas escolares e; a valorização dos sujeitos 

escolares como agentes sociais. Estes elementos expressam, na visão da autora, 

segmentos dentro da cultura escolar.  

Dentro desta cultura escolar está imerso um mobiliário que sofreu diversas 

alterações até chegar ao seu atual estilo, as carteiras escolares. O papel das carteiras 

na sala de aula pode dizer bastante sobre o cotidiano desse local. Prova disso é que 

salas de aula de algumas escolas rurais do município de Feira de Santana eram 

compostas por bancos enquanto em outras escolas foi possível encontrar o 

encaminhamento de carteiras para compor o mobiliário do estabelecimento escolar.  

A introdução tanto de mesas quanto de cadeiras em meio à sociedade é tida 

segundo Castro e Silva35 como moderna. A utilização da mesa demonstrava a questão 

da civilidade e, posteriormente, ela foi utilizada para outros elementos. Já as cadeiras 

foram inseridas no meio social, proporcionando condições higiênicas para o convívio.  

A priori, nas salas de aula tinham-se apenas os bancos, pois segundo as 

autoras, o ensino da leitura não exigia um móvel de apoio para a aprendizagem; 

somente com a introdução do ensino da escrita as mesas foram se tornando 

indispensáveis no cotidiano da escola: 

Bancos e cadeiras ordenavam espaços e sujeitos dentro de um 
universo delimitado. Na escola, mesa e cadeira encontraram força 
singular que as transformaram em objetos com atuação direta na 
higiene do corpo, na disciplina, no conforto e na aprendizagem. 
Perpetuaram-se como objeto fundamental para um bom ensino. 
Algumas delas, no entanto, ganharam um real espaço no ensino 

                                                           
34 VIDAL, 2009. 
35 CASTRO, Raquel Xavier de Souza; SILVA, Vera Lúcia Gaspar da. Cultura Material da Escola: 
entram em cena as carteiras. Educar em Revista. Curitiba. Editora UFPR, nº 39, p.207-224, jan/abr. 
2011. 
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quando se tornaram necessárias como apoio para escrever, pois até 
então ensinava-se, primordialmente, a ler.36  

 
A necessidade tanto do banco quanto da mesa possibilitou a junção dos dois 

no espaço escolar; sobre isto, Vidal37 sintetiza esta discussão utilizando três modelos 

de carteiras em diferentes épocas, enfatizando a sua modificação. As primeiras 

carteiras abordadas pela autora são as do Ensino Mútuo38, nesta modalidade este 

móvel era composto por banco e banca, arrumados seguindo uma hierarquização; 

posteriormente este modelo foi substituído, pois segundo opiniões médicas as 

diferentes alturas dos alunos não combinavam com o móvel presente na sala, 

ocasionando problemas de saúde. O segundo modelo é uma sala de aula da Escola 

Primária de Caetano de Campos em 1895; nela as carteiras já eram individuais. A 

terceira sala é na Escola Primária do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em 

1934, cujas carteiras individuais se tornaram dois móveis, mesa e cadeira, 

possibilitando uma maior movimentação na sala.  

Mais leves e manuseáveis, as cadeiras e mesas permitiam novas 
combinações do espaço escolar, dando oportunidade à disseminação 
de outras estratégias pedagógicas, como a atividade em grupo. A 
introdução do mobiliário na sala de aula deu-se concomitante à 
difusão do ideário da escola ativa. Orientado pelo professor, o aluno 
passava a construir seu próprio processo de aprendizagem pela 
experiência vivida, individual e solidariamente, em classe. A escola 
ativa aliava-se à escola do trabalho realizado em colaboração e 
pretendia preparar para a vida em comunidade.39  

 
Trazendo a discussão para o município da pesquisa, conforme o Livro Diário 

disposto no Arquivo Público Municipal de Feira de Santana, que era utilizado para 

descrever os gastos da prefeitura municipal, dispõe o seguinte ordenamento: Pago a 

Augusto Constancio Pereira por 8 bancos para a escola da Fazenda Conceição na 

Vila de Maria Quitéria conforme recibo. 40 Era responsabilidade da prefeitura adquirir 

este mobiliário tanto para escolas situadas na zona urbana quanto para as escolas 

rurais. Mas, além da obtenção do mobiliário, o poder municipal se responsabilizava 

pelos pagamentos referentes a alugueis.    

Algumas escolas rurais não tinham sede própria, o que acarretava o 

pagamento de aluguel para que a escola funcionasse. É evidenciado na consulta às 
                                                           
36 CASTRO; SILVA, 2011, p.209. 
37 VIDAL, 2009. 
38 O ensino mutuo foi um método proposto por Lancaster, no qual são denominados monitores para 
auxiliar na aprendizagem dos demais estudantes. 
39 VIDAL, 2009.p.34. 
40 Livro Diário, arquivado no Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. Este documento é datado 
de 09 de julho de 1956. 
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fontes a negligência quanto ao pagamento desses alugueis, referentes a escolas 

rurais:  Braulio Arcanjo da Costa pedindo pagamento de Cr.800,00 ref. aos alugueis da 

casa pela Escola da faz. Gravatá corresp. aos meses de Setembro de 1956 a Junho 

do corrente ano.41  

 Foram dez meses de alugueis atrasados, e o não pagamento da dívida 

poderia acarretar o fechamento da escola situada na fazenda Gravatá, mas 

infelizmente não foi encontrado o desfecho deste caso.  

A falta de pagamento dos débitos pelos responsáveis, referente aos prédios 

escolares, pode evidenciar tensões e conflitos quanto o funcionamento das mesmas, 

em decorrência da falta de professoras e local para seu funcionamento.  

Nos documentos no Arquivo da Câmara Municipal de Feira de Santana, foram 

encontrados Projetos de Leis referentes à aquisição de casas para instalação de 

escolas rurais. 

Art. 1º. Fica aberto o crédito especial de Cr. $. 35.000.00 (trinta e 
cinco mil cruzeiros) para aquisição de uma casa no distrito de Maria 
Quitéria, deste Município à ‘Rua da Praça nº1’, com duas salas de 
visitas, quatro quartos, sala de Jantar, cozinha, dispensa, dois salões, 
patio, tanque, banheiro, cisterna, sanitário, toda murada, para 
instalação de uma escola Municipal42.   
 

A verba no valor de Cr. 35.000.00 (trinta e cinco mil cruzeiros) foi para 

aquisição de uma casa no distrito de Maria Quitéria, localizada na rua da Praça nº01, 

para instalação de uma escola rural. No documento está registrado que eram 

necessários ajustes para o funcionamento do estabelecimento. A propriedade era 

composta por: 01 sala de visitas, 04 quartos, 01 sala de jantar, cozinha, despensa, 02 

salões, pátio, tanque, banheiro, cisterna, 04 quartos no fundo da casa e o imóvel ainda 

tinha possibilidade de expansão.  

 Esta propriedade não abarcaria apenas uma única sala, mas permitiria um 

número maior. O responsável pela aquisição do imóvel foi o então prefeito municipal 

João Marinho Falcão, que levou o projeto de aquisição para aprovação na Câmara de 

Vereadores. O documento registra ainda o empenho de Falcão para difundir o ensino, 

esta grandemente empenhado na difusão do ensino neste Município. Seguindo a 

leitura da fonte, há ainda evidências de que existiu a promessa de que seriam 

disponibilizados materiais para os alunos, além da confecção de bancos para a sala 

de aula tidos como modernos e cômodos para os alunos. A fonte evidencia também 

que a escola municipal teria convênio com o poder Estadual, fomentando elementos 

culturais e sociais para a sociedade rural.  

                                                           
41 Livro Diário, arquivado no Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. Este documento é datado 
de julho de 1957. 
42 Projeto de Lei nº 147, de 06 de outubro de 1956. 
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Em outro documento é registrada a construção de mais uma escola rural, 

situada no distrito de Humildes, sendo que o responsável por governar o município 

naquele momento era Arnold Ferreira da Silva.   

Art. 1º. Fica o Governo do Município autorizado a construir, na Vila de 
Humildes, um Prédio Escolar, que denominará “Grupo Escolar 
Municipal Cônego Henrique Alves Borges.” 
Art. 2º. Os recursos necessários a construção, instalação e 
funcionamento serão consignados no orçamento do ano de 1960. 43  
 

É descrita a autorização para a construção do imóvel, sendo os recursos para a 

obra debitados do orçamento do ano de 1960, após quase um ano da liberação para 

construção do estabelecimento de ensino, mesmo o projeto tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

As escolas rurais também eram abertas nas sedes das fazendas: Fica criada 

uma Escola Municipal na Fazenda denominada Tamanduá, distrito de Jaguara44. A 

abertura de escolas nas sedes das fazendas não era algo permanente, pois em alguns 

casos a administração municipal arcava com os alugueis, o que podia dificultar a 

continuidade da escola e em alguns casos o local não contemplava uma estrutura para 

funcionamento. 

A escola que funciona na fazenda “Boa Vista”, no Distrito de Jaguara, 
vem atravessando sérias dificuldades por falta de um prédio para o 
seu funcionamento. Compreendendo esta situação, o ilustre Vereador 
SERVÍLIO CARNEIRO, além de sua administração, ofereceu o 
terreno, pedras e madeiras para a construção do prédio.45  
 

A leitura da fonte permite inferir problemas na continuidade das aulas e do 

funcionamento da escola no local. Com isso, o então vereador Servílio Carneiro46, 

ofertou um terreno para construção do prédio escolar, fornecendo também materiais 

de construção, além de uma quantia de trinta mil cruzeiros, aceita pelo poder 

municipal para construção da escola. A escola que enfrentava dificuldades estava 

localizada na fazenda Boa Vista, no distrito de Jaguara.  

Na pesquisa foi possível encontrar aspectos de uma cultura escolar das 

escolas rurais feirenses, através de informações sobre os materiais indicados para o 

funcionamento das aulas: lápis, quadros, canetas, folhas de papel que conforme Vidal 

podem expressar um significativo conjunto das práticas escolares. 

De fato, os objetos e produtos do escrever ocupam um lugar 
significativo no conjunto das práticas escolares e administrativas da 
escola. Os vestígios dessa economia escriturária, proliferam, no 
âmbito escolar, sob a forma de resultados das relações pedagógicas 

                                                           
43 Projeto de Lei nº 5/59, de 27 de abril de 1959. 
44 Lei nº 272, de 11 de maio de 1960. Publicado no Jornal Folha do Norte, 14 de maio de 1960, nº2653. 
45 Justificativa sobre doação de terreno para construção do prédio escolar no distrito de Jaguara, em 07 de 
novembro de 1960. 
46 Servilio Carneiro era conterrâneo de Jaguara. 
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(o exercício e o diário de classe, por exemplo); de resíduos das ações 
gestoras (os históricos escolares e os processos, dentre outros); de 
efeitos de construção de saberes sobre o aluno, o professor e o 
pedagógico (fichas antropométricas, relatórios e exames), ou, ainda, 
de derivações de uma prática escritural escolar (o jornalzinho de 
alunos e os boletins de professores).47 
 

 
Alguns dos materiais a serem utilizados pelos estudantes eram fornecidos pela 

prefeitura conforme registrado no Livro Diário: Pago a Marinho Santos e Companhia 

Ltda. por 12 grozas48 de lápis escolares conforme recibo49.  A prefeitura também 

adquiria cartilhas escolares, utilizadas nas aulas, além de arcar com a aquisição de 

quadros, bancos, lápis, e outros materiais não especificados. A fonte apenas enfatiza 

o pagamento referente a estes objetos e aos  alugueis. O município também se 

responsabilizava por quitar os pagamentos referentes a serviços prestados às escolas 

tanto na zona rural quanto na urbana.  

 

3.1 Lutas, desafios e conquistas: as escolas rurais no município de Feira 

de Santana 

 

A implantação das escolas rurais no município de Feira de Santana não foi 

uma benesse dos governantes. As fontes indicam momentos de luta pela conquista de 

obtenção das escolas para a zona rural. Ao analisar os documentos, foram 

encontradas reivindicações dos moradores das zonas rurais se mobilizando para 

conseguirem escolas para seus filhos, sendo que a forma de mobilização encontrada 

por essas pessoas se constituía através da organização de abaixo assinados exigindo 

educação. 

Um dos documentos catalogados na pesquisa foi o abaixo assinado com mais 

de cinquenta nomes solicitando a abertura de uma escola para educar as crianças, 

que já estavam em idade escolar na localidade da fazenda Guariba no distrito de 

Bonfim de Feira, e juntamente com este documento estava a Portaria autorizando a 

abertura dessa escola. “Art. 1º. Fica criada neste Município de Feira de Santana, uma 

escola rural, localizada na fazenda RECANTO, no Distrito de Bonfim de Feira.”50. Fez-

se necessário a elaboração de um abaixo assinado, pelos moradores para construção 

da escola.  
                                                           
47 VIDAL, 2009, p.31 
48 É a medida resultante da multiplicação de 12 por 12 ou seja,  144 unidades.  
49 Despesas referentes a educação. Registrado no Livro Diário. 
50 Projeto de Lei nº 57/ 60,  23 de novembro de 1960. 
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Outro abaixo assinado requeria a contratação de uma professora, sendo que 

os assinantes eram moradores das fazendas Salgada, Moita da Onça, Transcês e KM 

7 que solicitavam a presença de uma professora para ensinar as crianças. No 

documento, estão expressos os nomes dos moradores e a quantidade de filhos. O 

documento é composto por 18 assinaturas, todos do sexo masculino, totalizando a 

quantidade de 63 alunos. Ainda neste documento é disposto o seguinte apelo. “O 

número de meninos que chegam ao conhecimento dos homens é um total de 60 

meninos esperando, pelos bondosos homens a um apelo de uma professora.”51 

 O parecer do governo municipal referente à cobrança da professora para 

ensinar na localidade alvo do abaixo assinado foi o seguinte: “Considerando que a 

instrução pública, é um dos problemas sérios em nosso país. Considerando que o 

combate ao analfabetismo, é um grau de necessidade, opinamos favoravelmente.”52  

Através desse requerimento, os moradores conseguiram seu objetivo, a conquista da 

professora para ensinar as crianças. 

Um terceiro abaixo assinado, datado de 02 de agosto de 1959, solicitava uma 

escola que abrangesse os alunos com idade um pouco mais elevada. No documento 

consta a relação das pessoas que iriam estudar no turno da noite, sendo a idade 

desses indivíduos variada, totalizando uma expressiva quantidade de alunos buscando 

a educação escolar. A localidade era a Olhos D’ Água, distrito de Tiquarussú.  

O documento era composto por setenta e quatro assinaturas requerendo a 

abertura de uma escola no turno da noite. Percebe-se, analisando a fonte, que a 

caligrafia das assinaturas é a mesma, expressando a presença de uma liderança para 

encabeçar o movimento dos pais na solicitação dos seus direitos. Ainda conforme a 

documentação, o aluno com maior idade tinha 22 anos, sendo os mais novos com 07 

anos. A solicitação pela escola foi feita no ano de 1959 e a sua liberação aconteceu no 

ano seguinte em 1960, depois de mais de um ano da cobrança.  

Art. 1º. Fica criada uma escola pública no lugar denominado  Olhos 
d’Água, no Distrito de Tiquarussú. 
Art. 2º. Para atender as despesas decorrentes dessa Lei, fica o poder 
Executivo autorizado a abrir o necessário crédito especial. 
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em conrário.53 
 

Ainda na documentação referente à solicitação da escola noturna na localidade 

Olho d’Água em Tiquarussú, existe um outro documento com o Parecer da Comissão 

                                                           
51 Abaixo assinado, elaborado pelos moradores das fazendas  Salgada, Moita da Onça, Transcês e KM 7. 
52 Parecer ao Projeto de Lei  nº44/56, 30 de novembro de 1956.  
53 Parecer ao Projeto de Lei nº 66/60, 22 de novembro de 1960. 
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de Educação e Saúde do Município. O Parecer é datado de 05 de dezembro de 1960 

e conclui favorável à aprovação para a abertura da escola. Analisando os documentos 

referentes às escolas da zona rural feirense se observa que a comunidade rural se 

organizava para lutar pela ampliação do ensino rural. 

No contexto desta pesquisa foram tabulados os diversos dados referentes à 

abertura de escolas rurais no município de Feira de Santana, como se pode 

acompanhar no quadro 1, onde constam  a quantidade, o local onde foram instaladas, 

o distrito e nome das escolas rurais. 

 

Quadro 1 - Escolas rurais criadas no Município de Feira de Santana entre 
1956/1963 
QUANTIDADE FAZENDA DISTRITO NOMENCLATURA 

1956 

02 Agostinho Duarte e Boa 
Vista Jaguara - 

03 Rio Branco; Candeal 
Pequeno e Lage Pacatú - 

01 Mãe Maria Ipuaçú - 
01 Subaé Humuldes - 
01 Riachão Anguera - 

1957 
01 Alecrim Miúdo Maria Quitéria Dr. Antonio Balbino 
01 Guaribas Anguera Santos Dumont 
02 São Bento e Terra Nova Bonfim de Feira Cel. Álvaro Simões e Des. 

Filinto Bastos 
01 Boa Vista Tanquinho Dr. Arivaldo Falcão Pereira 
01 Mandacarú Pacatú Dr. Honorato Bonfim 
01 Caatinga Tiquarussú Prof. Antonio Garcia 
02 Cerâmica Ponte Grande 

e Sede Humildes Cel. José Pinto dos Santos e 
Padre Henrique Alves 

01 Lagoa do Patos Maria Quitéria Profª. Estefânia Mens 
01 Chapada Ipuaçú - 
01 Primavera Pacatú - 

1958 
01 Camarão Ipuaçú Duque de Caxias 
01  Pacatú - 

1959 
01 Lagoa do Peixe  Escola Rosedo Lopes 
01  Humildes Escola Cônego Henrique 

Alves Borges 
1960 

01 Vila de Jaíba Jaíba Escola Municipal de Jaíba 
01 Tamanduá Jaguara - 
01 Rumo Pé de Serra - 
01 7 Léguas Jaguara Escola Rural 
01 Lagoa do Morro Pacatu - 
01 Flor Rocha Pacatu - 
01 Recanto Bonfim de Feira - 
01 Cavaco Bonfim de Feira - 
01 - Olho D’Água, 

Tiquarussú - 

01 Varginha Pacatú - 
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01 Barro Vermelho Anguera - 
01 Jurema Jaguara - 

1961 
01 Boa Sorte Jaguara - 
01 Santos Cruz Jaíba - 

1962 
01 Lagoa do Capim Jaguara - 

1963 
01 Alto dos Santos Tiquarussú - 

Fonte: Jornal Folha do Norte e Projetos de Lei da Câmara Municipal) 

 

Observando as fontes, foi possível extrair estes dados apresentados no quadro 

acima. No ano de 1955 não foi possível encontrar nenhum registro da abertura de 

escolas rurais; essa ausência pode ter ocorrido por ter sido o início do mandato de 

João Marinho Falcão.  

Já a partir de 1956 estes registros começaram a aparecer nos documentos, 

pois neste ano foram abertas oito escolas rurais, sendo que no distrito de Pacatú 

abriu-se três escolas, nas fazendas Rio Branco, Candeal Pequeno e Lage, cada 

fazenda com uma. Ainda em 1956, Pacatú foi o distrito que mais obteve escolas, 

seguido por Jaguara com duas, e os outros distritos uma cada. 

Em 1957 foram registradas doze escolas abertas nos distritos, sendo que 

Bonfim de Feira e Humildes empataram quanto ao número de escolas abertas: duas 

em cada distrito, cabendo aos demais uma escola cada.  

Já no ano de 1958 o número total de escolas abertas recuou, tendo apenas 

duas escolas, sendo 01 em Ipuaçu e mais outra em Pacatú. Em 1959 se manteve a 

mesma quantidade de escolas abertas, ao se comparar com o ano anterior, as duas 

escolas denominavam-se Rosedo Lopes e Cônego Henrique Alves Borges. 

No ano de 1960 o número tornou aumentar, passando a contar doze escolas 

rurais no município feirense, sendo que neste ano cada distrito da relação teve uma 

escola aberta. Em 1961, duas escolas rurais inauguradas, nos distritos de Jaguara e 

Jaíba. Nos anos de 1962 e 1963, teve uma abertura de escola em cada ano, nos 

distritos de Jaguara e Tiquarussú, respectivamente.  

Analisando o quadro é possível fazer algumas considerações sobre essas 

escolas rurais, na medida em que muitas dessas escolas eram abertas nas fazendas 

por se configurarem como um ponto de referência para a comunidade que ali residiam 

ou por influência política que, direta ou indiretamente, tinham domínio sobre essas 
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escolas da zona rural. Muitas dessas escolas eram unidocentes54 e multisseriadas55, 

abrangendo no mesmo espaço escolar crianças com diversas idades. 

 

Art. 1º. Fica criada, neste Município, uma escola rural, localizada na 
fazenda “Santa Cruz”, Distrito de Jaíba. 
Art. 2º. Para atender as despesas desta Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir o necessário crédito especial. 56 

 Mas também existiram aquelas que eram criadas na sede do distrito, 

abrangendo um número maior de estudantes, como a Escola Municipal no distrito de 

Jaíba. 

Esta comissão examinando o Projeto de Lei nº 5/60 que cria uma 
escola rural no Distrito de Jaíba, após apreciação, concluímos pelo 
grande alcance do mesmo, desde que o novo Distrito não possui 
escola primária e existe grande número de crianças em idade escolar. 
Opinamos favoravelmente.57 

Como forma de homenagem, algumas escolas receberam denominações de 

personalidades consideradas importantes, além de muitos desses nomes terem feito 

algum benefício em prol do município.  

Entre os nomes dos homenageados se encontravam, Dr. Balbino58. A escola 

localizada na fazenda Guaribas em Anguera recebeu o nome de Escola Santos 

Dumont59, personalidade brasileira.  Localizada no distrito de Bonfim de Feira, a escola 

foi denominada com o nome do advogado Desembargador Filinto Bastos60. Situada no 

distrito de Maria Quitéria, a escola implantada na fazenda Lagoa dos Patos, 

homenageou a Professora Estefânia Mena61. Outra importante homenagem recebeu 

Duque de Caxias, que teve seu nome designado a escola situada em Ipuaçu. No 

distrito de Tiquarussú o Deputado Aluísio de Castro teve seu nome batizando a escola. 

Tenho a satisfação de levar ao conhecimento de V. Excia. que no dia 
4 deste mês, tomei a deliberação de registrar a escola que dirijo, no 
Distrito de Tiquarussú, neste Município com o nome de ESCOLA 
RURAL DEPUTADO ALOÍSIO DE CASTRO, levando em 
consideração os grandes benefícios prestados por V. Excia. a este 
Município. 
Reitero a V. Excia os meus protestos de alta estima e consideração. 

                                                           
54 Tipo de ensino que se tem uma única professora para ensinar as várias  séries no mesmo escolar. 
55

 Sala de aula que abrange várias séries no mesmo, devendo o professor trabalhar com todos os alunos. 
56 Projeto de Lei, autorizando a abertura da escola rural, na fazenda Santa Cruz, distrito de Jaíba. 
57 Parecer nº 5/60, de 19 de abril de 1960. 
58

 Foi governador da Bahia entre1955-1959, ministro e senador da República. 
59

 Dumont foi um inventor brasileiro de suma importância para o Brasil. 
60Magistrado, professor e jurista, nascido em Feira de Santana. 
61 Estefânea Mena foi professora da Escola Normal de Feira de Santana e proprietária da Escola 
Complementar também na cidade feirense. 
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Profº Izaura da Silva Barbosa62  

O político em algum momento trouxera benefícios para a comunidade tais 

como direcionamentos de verbas para abertura de escola e, como maneira de 

agradecimento, a diretora da escola decidiu homenageá-lo, colocando o nome do 

deputado na escola. Posteriormente, o Deputado Aloísio de Castro esteve em Feira de 

Santana e visitou a Escola Doméstica, órgão da Sociedade Educadora, Assistencial e 

Rural do Município. Segundo a matéria publicada na Folha do Norte esta escola só foi 

possível graças aos esforços do deputado que reiterou mais ajuda para ampliação do 

prédio.  

A escola situada na fazenda Caatinga, distrito de Tiquarussú foi nomeada 

como Escola Professor Antonio Garcia, publicado no Jornal Folha do Norte, assim 

dizia a matéria. 

Acaba de criar, o governo Municipal, na Fazenda Caatinga, distrito de 
Tiquarussú, por decreto de 20 do findante, mais uma escola primária 
a que deu o nome de Prof. Antonio Garcia, reverenciando, desta 
forma, a memória do ardente lidador do jornalismo e do magistério 
cuja vida foi um exemplo de sacrifício, modéstia e renúncia.63 

O professor Antonio Garcia, foi uma importante figura para o município e, a 

publicação do JFN, ainda ressaltava a sua passagem por alguns periódicos da cidade. 

Antonio Garcia também foi professor do Colégio Santanopólis, além de exercer outras 

atividades.  

As transferências das escolas rurais situada em determinada localidade 

também foram publicadas pelo JFN. 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, usando de suas 
atribuições, considerando que a frequência de alunos da Escola 
Municipal, localizada na fazenda Boa Vista, no distrito de Maria 
Quitéria é quase nulo; Considerando que se torna necessária a 
criação de uma escola municipal, para atender ao número de 
crianças existentes no local denominado, Boa Sorte, no distrito de 
Jaguara, resolve transferir para aí, a escola que funciona na fazenda, 
Boa Vista, designando para regê-la a mesma professora, Marisete 
Souza Cunha que fica assim, também transferida.64 

 Conforme a Portaria, em decorrência da pequena quantidade de alunos na 

localidade da fazenda Boa Vista, a escola que funcionava no local foi transferida para 

o distrito de Jaguara. A regente da escola continuou sendo a professora Marisete 

                                                           
62

 Folha do Norte, 10 de agosto de 1957, nº 2509. 
63

 Folha do Norte, 30 de março de 1957. 
64 Folha do Norte, 08 de março de 1958 nº  2539, Portaria nº 820. 



30 

 

Cunha. Já a Portaria nº 25565, publicada no JFN, também aprovava a transferência da 

escola da fazenda Primavera no distrito de Pacatu, para a localidade da fazenda 

Chapada, distrito de Ipuaçú, salientando que no local da fazenda Chapada não tinha 

escola para atender a quantidade de crianças existentes.   A causa comum para 

transferência das escolas, em sua maioria, se dava pelo número pequeno de alunos 

em determinada localidade, passando a funcionar em locais onde havia uma maior 

quantidade. 

 

3.2  Leigas e Normalistas: as professoras da zona rural feirense 

 

Atuavam nas escolas da zona rural de Feira de Santana professoras de duas 

categorias: as leigas66 e as formadas pela Escola Normal de Feira de Santana.  

As professoras normalistas que lecionavam nessas locais recebiam instruções 

educacionais direcionadas para a urbe, o que poderia prejudicar a aprendizagem dos 

estudantes da zona rural. Com isso, era necessário formar docentes com 

ensinamentos voltados para ensinar nestas escolas, ocorrendo então a criação da 

Escola Normal Rural.  

Um dos defensores da criação de Escolas Normais Rurais para formação de 

docentes foi Sud Mennucci. 

Para reestruturar o campo, Mennucci argumentava que era preciso 
iniciar uma mudança na formação do “mestre-escola”, em que seus 
conhecimentos coadunassem com o meio rural, para tanto 
necessitaria a consolidação de um novo tipo de Escola Normal. O 
modelo corrente no período era até elogiado pelo educador, quanto a 
sua ação nas cidades, mas para a formação do docente do campo 
era preciso inventar um novo meio para sua formação, assim 
Mennucci aponta para necessidade de criar uma Escola Normal 
Rural.

67
 

Segundo Fonseca, Mennucci defendia uma escola para formar professoras 

especificamente para as escolas rurais, já que nas Escolas Normais essas estudantes 

não receberiam de fato um bom ensino para atuarem no meio rural, pois já chegariam 

                                                           
65 Folha do Norte, 22 de junho de 1957, nº 2542, Portaria nº 255. 
66 Sem formação pedagógica. 
67 FONSECA, Henrique de Oliveira. Em defesa da Ruralização do Ensino: Sud Mennucci e o debate 
político e educacional entre 1920 e 1930. Orientadora: Profa. Drª. Thais Nivia de Lima e Fonseca. 
Dissertação (Mestrado), Faculdade de Educação da UFMG- Belo Horizonte, 2014.  p.97. 
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nas aulas com aspectos urbanos e não rurais. Conforme Fonseca, o educador 

Mennucci defendia: 

que o professorado rural deveria ter uma formação apropriada e 
necessitaria somar em suas funções a condição de professores-
médicos e professores-agrônomos. Esse lado médico do docente 
serviria para diversas questões como conhecimentos de primeiros 
socorros e até de um agente propagador das boas e novas ações 
sanitaristas. Mennucci dizia que essa formação ajudaria a diminuir a 
charlatanice presente nos curandeiros das regiões mais afastadas. 
Os conhecimentos sobre agronomia seriam imprescindíveis para um 
professor que atuasse no campo e que tinha como uma das suas 
funções disseminar novas técnicas de produção e plantio, a fim de 
recuperar positivamente a condição do trabalhador rural.68 
 

Na visão de Mennucci, eram necessárias profissionais que estivessem 

realmente interessados pelo ensino rural, com formações especificas que 

contribuíssem para a educação dos estudantes.  

Assim sendo, entre os anos de 1927 a 1948, preparar professoras para 

lecionar nas escolas rurais feirense era responsabilidade da Escola Normal de Feira 

de Santana. Sousa69 em pesquisa sobre a instituição normalista da cidade enfatiza 

que a Escola Normal inaugurada em 1927, passou a se chamar de Escola Normal 

Rural no ano de 1935, com o principal propósito de formar professoras para atuarem 

nas escolas rurais.  

Assim as normalistas, as professoras sertanejas eram formadas sob a 
égide do discurso da missão de iluminar as mentes sertanejas, dando 
testemunho do ensino praticado na catedral das letras, que era a 
Escola Normal, depois a Escola Normal Rural de Feira de Santana, e 
praticando “... a revolução na ordem, pela via pacifica, de cima para 
baixo (...)”.

70
 

Ainda, segundo a autora foram criadas disciplinas que ensinavam “afazeres do 

campo” para as normalistas, como maneira das mesmas aperfeiçoarem essas 

atividades.  

Incorporou também os cuidados relativos à criação de animais: 
zoologia geral, zoologia sistemática dos animais domésticos, 
taxidermia, na expectativa de preparar professoras para as zonas 
rurais. Porém, as lembranças das aulas de Agronomia, nos 
depoimentos orais expressaram uma pouca importância dada a uma 
real preparação de multiplicadoras de práticas agrícolas da Profª 
Amélia Oliveira com o ensino normal ruralista.71  

                                                           
68 Op. Cit p.99-100. 
69

 SOUSA. Ione Celeste J de. Garotas tricolores, deusas fardadas: as normalistas em Feira de Santa, 

Bahia-1925/1945. São Paulo: EDUC-PUC/SP; 2001. 
70

 SOUSA, 2001. 
71 Ibidem, 2001. 
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Com a Escola Normal na cidade muitos estudantes vinham de fora para 

estudar em Feira de Santana. Conforme Cardoso72, havia estudantes das cidades de 

Santo Estevão, Tanquinho, Pé de Serra, Serrinha, Antonio Cardoso, Conceição da 

Feira, Ipirá, Maíri, dentre outros municípios.  

Mas, além das Escolas Normais Rurais, existiram também outro tipo de 

instituição responsável por formar professoras para atuar nas zonas rurais, foi o caso 

da Escola de Economia Rural Doméstica, onde as interessadas prestavam os exames 

vestibulares, e conseguindo aprovação de ingresso, recebiam aulas de diversas 

disciplinas em regime de internato. Uma manchete sobre a abertura desta escola foi 

publicada no JFN em 1957.  

(...) uma Escola de Magistério de Economia Rural Doméstica, com o 
objetivo de formar professoras licenciandas nessa especialidade, 
autorizadas a lecionar nas escolas primárias rurais do País. Durante o 
curso cuja duração é de dois anos, são ministradas três disciplinas de 
cultura geral Português, Matemática, Ciências Físicas, Naturais e 13 
disciplinas de culturas técnicas.73  

A Escola de Economia Rural Doméstica era mantida pela Superintendência do 

Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura e funcionava na rodovia Rio - 

São Paulo. O ensino era gratuito, em regime de internato e fornecia alimentação 

completa para as jovens. Ao concluírem o curso, de acordo com a matéria, as 

professoras tinham grandes chances de trabalho.   

A contratação de professoras ficava sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal e as Portarias com a admissão das docentes eram publicadas no JFN, como 

consta no seguinte trecho: “O Prefeito Municipal de Feira de Santana, no uso de suas 

atribuições, resolve contratar D. Arlinda Medeiros Bastos, professora leiga, para a 

Escola da Fazenda Santa Bárbara, em Bonfim de Feira distrito deste Município”74. A 

publicação explicitava o tipo de contratação e a escola pela qual ficaria responsável 

por reger.  

Outra Portaria publicada no periódico Folha Norte convocou a professora leiga 

D. Rosely Freitas Brandão. A escola para a qual foi contratada se localizava na 

fazenda Sossego, no distrito de Jaguara: “O Prefeito Municipal de Feira de Santana, 

                                                           
72

 CARDOSO, Mayara Paniago Spínola. De Normalistas a Professoras: um estudo sobre a trajetória 

profissional feminina em Feira de Santana 1950-1960. Orientador: Profº. Drª Ione Celeste J. Sousa 
Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Feira de Santana, 2011. 
73 Folha do Norte, 09 de março de 1957,n°2488,p.01. 
74 Folha do Norte, 02 de abril de 1960, nº 2647, p.05. 
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no uso de suas atribuições, resolve contratar D. Rosely Freitas Brandão, professora 

leiga para a Escola da Fazenda Sossego em Jaguara, distrito deste Município”75.  

A seguir, no quadro 2, estão listados o ano da contratação das professoras e 

quantidade das mesmas anualmente.  

 

 

Quadro 2 - Professoras contratadas por ano para lecionar nas escolas 
rurais do município de Feira de Santana 

Ano Quantidade 
1955 X 
1956 05 
1957 12 
1958 X 
1959 02 
1960 10 
1961 13 
1962 X 
1963 X 
Total 42 

Fonte: Jornal Folha do Norte 

 

Conforme o quadro 2, foram catalogadas um total de quarenta e duas 

professoras contratadas pela prefeitura municipal no período estudado. Em 1955, 

1958, 1962 e 1963 não foram encontrados decretos designando professoras para as 

escolas rurais. Em 1956 foram contratadas cinco professoras; já no ano seguinte teve 

um aumento dessa contratação. No ano de 1959 contrataram-se duas; em 1960 foram 

designadas dez e em 1961 o número de contratação chegou a treze professoras 

rurais. 

Durante o mapeamento das professoras não encontrei nenhum registro sobre 

professores do sexo masculino, apenas do feminino. Cardoso76 em estudo sobre as 

trajetórias de um grupo de normalistas na cidade feirense no recorte temporal de 

1950-1960 se refere ao afastamento do homem na docência e, conforme a autora, os 

baixos salários contribuíram para este distanciamento. 

Os baixos salários não foram determinantes, mas contribuíram para o 
afastamento masculino das salas de aula na medida em que ao 

                                                           
75 Folha do Norte, 30 de abril de 1960, nº 2651. 
76

 CARDOSO, 2011. 
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homem cabia o papel de provedor do lar. Situação que foi reforçada 
pela associação cada vez mais crescente, em fins do século XIX e 
inicio do XX, entre a vocação feminina e as funções maternas e 
educativas - um dos fatores responsáveis pela transição para a 
afirmação do magistério primário como uma profissão feminina.77 
 

Com a influência do baixo salário, a figura masculina se afastava do meio 

escolar e, conforme já pontuado, nas contratações catalogadas, em nenhum momento 

se fez menção de professores homens dispostos a trabalhar dando aula. 

Com a ausência dos professores homens, a figura feminina no magistério 

ganhou ainda mais destaque, principalmente na zona rural. As professoras levaram 

para as escolas rurais a importância da alfabetização, não restringindo a 

aprendizagem apenas para a zona urbana 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da presente pesquisa foi investigar a criação de um conjunto de 

escolas rurais primárias em Feira de Santana entre 1955 e 1963 através de fontes 

disponíveis no Museu Casa do Sertão, bem como no arquivo público do município.  

Através desses documentos, foi possível acompanhar a dinâmica de criação de 

leis e decretos que versavam sobre a criação/abertura de escolas na zona rural de 

Feira de Santana, a mobilização da população rural em busca de garantias quanto à 

educação formal, a influência de personalidades políticas da época no que se refere 

ao tema da educação rural, bem como as especificidades relativas ao processo 

formativo das professoras que deveriam lecionar na zona rural. 

Face ao exposto, pode-se destacar a importância das fontes para o estudo da 

História da Educação, especialmente no que se refere ao município de Feira de 

Santana, objeto deste trabalho de conclusão de curso.  

Nessa perspectiva, é importante, ainda, ressaltar o acesso às fontes históricas 

que embasaram o percurso e que deixam claro que a educação é um processo 

político, não apenas no que tange à atuação dos gestores municipais, mas também da 

população em geral e da população rural em particular, uma vez que foi possível 

encontrar registro de reivindicações destes populares que se mobilizaram a fim de 

exigir ações do poder público que garantisse que seus filhos tivessem escolas. 

                                                           
77 CARDOSO, 2011, p.38. 
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Como foi comprovado no decorrer do trabalho, a organização popular garantiu, 

em alguns casos, o atendimento do desejo da população, a exemplo da abertura da 

escola na fazenda Recanto no distrito de Bonfim de Feira, o que pôde ser constatado 

através do decreto encontrado junto ao abaixo assinado construído pela população. 

Sendo assim, a ampliação do ensino rural no município de Feira de Santana, 

no contexto temporal abrangido pela pesquisa, demonstrou fortemente a unidade da 

comunidade rural em torno de um objetivo comum. 

É importante ressaltar, em muitos casos, a dinâmica de abertura de escolas 

rurais nas fazendas, quer seja em razão da referência local desses espaços, quer seja 

pelo fato de estarem associadas a lideranças políticas que detinham influência, de 

uma forma ou de outra, no processo de abertura desses espaços de ensino. 

Para além do viés político, as fontes permitem reconstruir a história da 

educação do município de Feira de Santana, dando conta de registrar diversas 

nuances cronológicas como a abertura de novos espaços educativos, a toponímia de 

cada um desses espaços no tempo histórico, as transferências espaciais relacionadas 

ao aumento ou redução da demanda de alunos – e aqui pode-se incluir mudança de 

escolas de um distrito para outro com conseqüente transferência das professoras. 

Não bastassem esses aspectos, é extremamente enriquecedora a discussão 

propiciada pelas fontes acerca da formação das professoras que lecionavam nas 

escolas de Feira de Santana, com ênfase para a criação da Escola Normal, 

posteriormente transformada em Escola Normal Rural e da Escola de Economia Rural 

Doméstica, a fim de abarcar as especificidades do alunado desses espaços 

educativos. 

Relevante também a constatação de que em todo o período estudado, 

nenhuma fonte indicou a contratação de professores do sexo masculino. Para além de 

ser considerada uma característica da época relacionada à vocação, foi trazida à 

discussão uma perspectiva relacionada aos baixos salários que contribuíram para o 

afastamento masculino das salas de aula no âmbito da docência. 

Compreender cada uma das faces desse processo permite contextualizar não 

apenas o processo histórico-educativo do município no período estudado, as 

experiências consumadas e consolidadas, mas também vislumbrar aspectos da 

sociedade atual através do seu patrimônio cultural. 
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