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PRÉDIOS ESCOLARES NA FEIRA DE SANTANA: -1915-1933. 

        

 

 

  
As transformações ocorridas no cenário político brasileiro com a mudança de regime, de 

monárquico para republicano,com seu discurso modernizador foi incidente nos padrões do prédios 

escolares. A destacar que um dos objetivos republicanos, registrados dos discursos de seus 

proponentes e defensores, era  levar o “ progresso ao interior do país”. Assim, naquele primeiro 

momento da República,  iniciou-se o processo de expansão das escolas públicas, com a construção 

de prédios próprios para seu estabelecimento.O interesse pelo tema surgiu durantes as bolsas de 

Iniciação Científica que tratam sobre a arquitetura escolar feirense, o cenário político e de como 

este influenciou na construção dos primeiros prédios escolares foco deste trabalho.  

A historiografia do tema1, a arquitetura escolar, problematiza que no período imperial, pelo 

menos até a década de 1880, a maioria das escolas - mas corretamente das aulas públicas, isoladas 

que eram -,  funcionavam em espaços precários, como a casa do próprio professor, salas alugadas 

ou improvisadas em salões ou sacristias das paróquias. Paulatinamente os espaços utilizados para 

a escola passaram a ser considerados inadequados aos anseios republicanos: 

“(...) grupos escolares e das escolas isoladas existentes, operem uma mudança de 

sensibilidade, linguagem, comportamentos, costumes e mesmo de projetos e 
perspectivas pessoais, das populações mais pobres, a começar pelas crianças. A 

cultura das populações pobres não era considerada adequada ao convívio social no 

mundo urbano e caberia à escola realizar essa transformação. (FARIA FILHO. 

1998,p.148) 

FARIA FILHO (2000) enfatiza que o desejo de mudança  nas formas escolares, incluindo 

os predios escolares não fora apenas do governo republicano, mas também de setores da população.  

Argumenta que os edifícios escolares republicanos padrão, com sua arquitetura sofisticada, se 

constituem em vestígios da ação do poder público. 

A partir da leitura da historiografia, este artigo bibliográfico apresenta alguns aspectos  do 

cenário escolar feirense entre 1915 e 1933, focando quatro construídos prédios escolares durante 

este  período.  

                                                             
1 Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas dos grupos escolares Paulistas 1893 - 1971.Ester Buffa 

& Gelson de Almeida Pinto. 2002  

História da Educação, Arquitetura e Espaço Escolar. Marcus Levy Albino Bencostta. 2005 

Dos Pardieiros aos Palácios: cultura escolar e urbana na primeira República. Luciano Mendes de Faria Filho. 2000  
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Estes prédios escolares são considerados parte do processo de escolarização  na cidade de 

Feira de Santana. As mudanças na arquitetura escolar são enfocados como registros da expressão 

de novas ideias pedagógicas. Os prédios escolares em foco são representações fisicas  sobre a   

escola, no bojo das intervenções urbanísticas modernizadoras em Feira de Santana. Considerei, em 

consonância com a Historiografia existente sobre Feira de Santana,  que os discursos de 

modernização nortearam as construções dos novos edifícios destinados à escolas.  

 A perspectiva que baseia minha leitura da realidade é da  História Cultural Educação,   

especialmente a problematização das construções físicas, dos prédios construídos,  como aspectos 

da Cultura Material e das representações dos sujeitos, conforme explicitada no artigo A cultura 

escolar como objeto histórico, do historiador francês Dominique Julia. Neste, ele discorreu sobre 

a cultura escolar como objeto histórico que define como  

"[...]. É necessário, justamente, que eu me esforce em definir o que entendo aqui 

por cultura escolar; tanto isso é verdade que esta cultura escolar não pode ser 

estudada sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela 

mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe são 
contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. 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; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 

segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 

socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se 1 Deve-se 
desculpar o intenso caráter francófono da bibliografia utilizada: razões de 

comodidade, de acesso e de tempo nos obrigaram a restringir nosso campo de 

investigação. Não há dúvida de que avaliamos plenamente os limites desta 
exposição, na qual mantivemos o estilo próprio da expressão oral. a cultura 

escolar como objeto histórico 11 levar em conta o corpo profissional dos agentes 

que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos 

pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores 

primários e os demais professores.  (JULIA:2001, p.10-11)  

 

A  historiografia existente argumenta que os Grupos Escolares se constituíram em um dos 

pilares dos ideais republicanos. A construção de prédios novos e a reforma física dos prédios 

escolares já existentes deveria seguir padrões,  com o ideal que  as escolas deixassem “(...) de ser 

locais escuros e insalubres e tornassem territórios de conhecimento e iluminação(...)”(FARIA 

FILHO: 2000), e passassem a ser “(...)  localizados em grandes edifícios com uma arquitetura 

rebuscada e elegante, estes grupos escolares não passaram apenas a agrupar um ou mais escolas 

num único espaço físico, mas a desenvolver estes indivíduos de forma física, mental e moral.” 

(FARIA FILHO:2000). 

Dentre os utilizados para a escrita deste artigo foi fundamental o texto do historiador 

Marcus Levy Bencostta, Arquitetura e espaço escolar: o exemplo dos primeiros grupos escolares 

de Curitiba (1903-1914). Bencostta (2005a)apresenta e investiga os primeiros grupos escolares de 
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Curitiba, seus projetos arquitetônicos a luz dos  discursos de uma moderna pedagogia. Analisou  

que estes discursos tinham por objetivo civilizar a sociedade por meio da educação, mas, que 

contudo este intuito encontrou dificuldades na sua aplicação prática, Entres as fontes utilizadas 

pelo autor, as imagens se destacam como recurso de investigação, além de documentos referentes 

a regulamentação das escolas; e o uso de periódicos regionais. 

Um segundo artigo, deste autor,  que utilizo é "Grupos escolares no Brasil: um novo 

modelo de escola primária”. Nele discute a implantação dos primeiros Grupos Escolares, para 

todo o estado do Paraná, ressaltando a importância destes para exprimir o ideal republicano 

civilizador. De acordo com Bencostta (2005b), a construção de edifícios específicos para os grupos 

escolares foi uma preocupação das administrações dos estados que tinham, no urbano, o espaço 

privilegiado para a sua edificação, em especial nas capitais e cidades prósperas economicamente. 

Em regra geral, a localização dos edifícios escolares deveria funcionar como ponto de destaque na 

cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal republicano, uma 

gramática discursiva arquitetônica que enaltece o novo regime. 

Também voltado para a investigação dos predios escolares republicanos como 

representação fisica de seus ideias, Luciano Mendes de Faria Filho em  “Dos pardieiros aos 

palácios. Cultura Escolar e urbana em Belo Horizonte na Primeira República”, focou, em 

pioneira pesquisa, o estado de Minas Gerais nos primeiros anos da República e investigou os 

educadores mineiros e suas atuações. Analisou a constituição dos primeiros prédios específicos 

para escolas, os palácios de instrução, que se diferiam das antigas escolas ou “pardieiros”, como 

registrado nas fontes que usou. O autor evidenciou como eram estes “palacetes da instrução”: se 

constituíam com salas de aula amplas e deveriam se localizar no piso superior já que facilitava a 

circulação de ar, os banheiros que ficavam meio que escondidos já que eram “lugares sujos”. 

Outro trabalho importante sobre este sub campo temático arquitetura escolar foi Templos 

de Civilização – a implantação da escola primária graduada no estado de São Paulo (1890-1930) 

de Rosa Fátima de Souza, que investigou a construção dos primeiros grupos escolares de São Paulo 

no início da República Brasileira.  

A autora se debruçou sobre os Grupos Escolares como novos espaços de educação primária 

e  como locais de sociabilidades, que possuem uma cultura própria. A perspectiva abordada é a da 

nova História Cultural marcada pelo interesse nas representações, práticas e apropriações culturais. 

A autora ressalta que, contrariando as expectativas, os Grupos Escolares não atingiram as 

idelaizadas expectativas discursivas republicanas. Contudo, para ela,  se configuraram com um 

marco positivo na memória escolar dos indivíduos que deixaram registros sobre os mesmos.  

Segundo Cândida Monteiro (2017, p.28-29) que investigou a constituição  do grupo escolar 

Rio Branco, em Salvador no início do século XX, o período de  1889 a 1940 pode ser considerado 
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como a era dos “Grupos Escolares”.  A autora afirma que especificamente na Bahia as construções 

desses prédios escolares se desenvolveram nas primeiras décadas do século XX,  quando da 

primeira lei que regulamentou a criação desses grupos escolares como modelo de escola primária 

a ser seguido e implantado (MONTEIRO.2017, p,28-29). 

 

Referente a cidade de Feira de Santana o livro Garotas tricolores, deusas fardadas: as 

normalistas em Feira de Santana, Bahia-1925 a 1945, de Ione Sousa, aborda as normalistas de 

Feira de Santana que frequentaram a Escola Normal. O seu foco foi analisar o cotidiano dessas 

normalistas, percebendo os modos de se fazer normalista enquanto uma cultura do trabalho 

escolar. Tomou como ponto de partida relações sociais considerando que estas permitiram a 

construção desse sujeito histórico. Dentre estas relações sociais aquelas entre a Escola Normal e 

cidade de Feira de Santana na constituição de espaços e territórios ocupados pelas normalistas. 

Importante no Quadro Teórico o uso da categoria analitica representação. 

Outra pesquisa que sobre Feira de Santana do início do seculo XX foi a de   Cunha (2013),  

uma dissertação referente às elites feirenses entre 1907 e 1927.  Problematizou sobre as “(...) 

tramas e estratégias utilizadas pelos grupos políticos para influenciar a opinião popular(...)”.  

Dentre as fontes que utilizou estão jornais que circulavam na época e que defendiam e legitimam 

a posições políticas.   

Explicitamente sobre a relação entre escolarização feirense e relações políticas o pioneiro 

trabalho de Daiane Oliveira (2016). Em sua análise sobre os projetos de escolarização de Feira de 

Santana, argumenta que a escola, enquanto prédio escolar, se constituiu como um marco de 

embelezamento da cidade, valorizando o centro comercial. 

Como referência memorialistica utilizei ainda a  entrevista concedida pelo arquiteto e 

artista plástico Juraci Dórea ao site Memorial da Feira, organizado pela prefeitura em 10 de 

dezembro de 2019, que está inserida no vídeo . Esta entrevista  se constitui numa fonte histórica2 

importante para esta pesqui, considerando que seu marco foi o estilo é“eclético é, entre outras 

coisas, produto intelectual de uma época”( DÓREA,2019).  

 

Projeto Educacional na Bahia Republicana: notas historiográficas 

 

A bibliografia consultada evidenciou, na primeira república, um novo ideal de civilidade 

republicana em educar e instruir a população rumo ao progresso.  A educação representou um 

                                                             
2 O arquiteto Juraci Dórea lançou no ano de 2019 o livro Feira de Santana: memória e remanescentes da arquitetura 

eclética,  e sua aquisição para a utilização na pesquisa ficou comprometida devido ao período de Pandemia, as 

instituições estão fechadas e o depoimento do vídeo se tornou uma importante fonte histórica pois  nele o arquiteto 

fala sobre arquitetura de Feira de Santana nas tres primeiras decadas do seculo XX.  
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mecanismo para alcançar seus ideais de cidadania.  Os discursos sobre o progresso e a importância 

da escola com difusora da educação e instrução estavam presente principalmente nos jornais. 

OLIVEIRA (2016) evidencia um trecho do Jornal O Progresso que exaltava a escola como 

templo de conhecimento.  

A escola é o santuário [...] o templo onde arde o facho da razão, que ilustra e 

onde educa o coração para amar. A Escola é o templo, onde todas as nossas 

aspirações resumem num só ideal de luz [...]. Cultivar o'espírito, crear na 
intelligencia um novo mundo cheio de primores, libertar o espírito das trevas, 

tal é a missão evangelizadora da instrucção. [...] O'Mais difícil, porém, é a 

formação moral da mocidade, sobre cujos braços,necessariamente, têm de 
repousar os destinos supremos da pátria estremecida. [...] Um povo sem 

instrução é um cérebro vazio. (Jornal O Progresso, 23 de Junho de 1907, p. 01). 

Grifos pessoais.(APUD OLIVEIRA 2016, p. 43-44) 

 

Ainda tratando sobre o período republicano na Bahia e seu caminho rumo à modernização 

Candida MONTEIRO (2017) ao investigar os grupos escolares em Salvador indica:   

No contexto de transformação social e urbana do país, onde a instrução pública 
figurava como objeto de reformulação educacional, o primeiro governo 

republicano da Bahia, através da instituição legal de diversos atos, tentou 

reformar a instrução baiana e buscou dotar as escolas primárias de instrumentos 
e materiais pedagógicos considerados adequados ao ensino moderno. Para Nunes 

(2001), a reforma de Manuel Vitorino Pereira foi importante por apresentar uma 

proposta inovadora. (MONTEIRO,2017 p.30) 

 

A autora destaca a construção da educação como um problema de saúde pública e não 

apenas de instrução, culminando com a criação em 1932 de um novo ministério: Educação e 

Saúde. Analisou que os programas educacionais ao longo das primeiras décadas da república 

foram fortemente marcados por noções de higiene e modernidade, um período da expansão da 

instrução e da alfabetização da população.  

Indica que a  maioria da população baiana ainda residia na zona rural, as escolas públicas 

eram poucas, mesmo nos grandes centros. Algumas escolas ainda funcionam no modelo antigo e 

de escola isoladas.  Mesmo das que já possuíam prédios proprios, muitos se encontravam em 

péssimas condições. Monteiro, destacou como estratégia de representações de progresso, a 

adoção de prédios públicos próprios para as escolas. 

Mesmo com o movimento de reformulação da instrução pública primária em 
curso, o cenário educacional baiano apresentava uma situação lastimável. As 

condições físicas e pedagógicas da maioria significativa das escolas primárias, 

tanto na capital quando em outras localidades da Bahia, eram marcadas pela falta 

de prédios escolares próprios e adequados ao funcionamento escolar. Essa 
situação era denunciada nos relatórios de agentes educacionais e também pela 

imprensa local. (MONTEIRO, 2017,p.27). 

 

Para LUZ( 2013), estes projetos também permitiram uma imagem de afastamento das 

práticas educacionais imperiais. Destaca que existiu  um crescente aumento do número de projetos 
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e estratégias educacionais que visam “(...) instruir e educar  a população que se encontrava 

mergulhada nos vícios da cultura popular(...), com o uso do  analfabetismo  considerado “(...) um 

grave problema para uma nação que estava caminhando rumo ao progresso(...)”(LUZ, 2013 p,50). 

O autor indica que o governo estadual articulado com o governo nacional  iniciou  uma série de 

medidas para o combate ao analfabetismo, criando escolas na capital Salvador. 

Em termos práticos, o analfalbetismo, a nivel nacional, impedia que boa parte da população 

votasse e isso impedia que um dos objetivos republicanos se concretizasse, que era o de tornar 

“súditos” em cidadãos . Sobre este aspecto FARIA FILHO (1998)  analisou que,   

A educação escolar primária, tida e defendida pelos republicanos como um dos 

principais meios de produzir os cidadãos e trabalhadores necessários ao 

progresso da República e ao mercado de trabalho "livre" que se implantava, não 
lograra conseguir nem um prédio próprio na nova Capital. Nas primeiras 

décadas deste século, havia uma nítida impressão, entre uma parcela 

significativa dos próprios republicanos, de que a República não estava "dando 
certo" Não apenas eles não estavam conseguindo "transformar" os súditos em 

cidadãos, com o também não estavam conseguindo formar trabalhadores 

confiáveis, ordeiros e aptos para o trabalho "livre" capitalista. 

Na Bahia,  José Joaquim Seabra, em seu primeiro mandato, de 1912 – 1916, deu atenção 

também  a grande demanda de prédios escolares próprios no interior,  dando o início ao processo 

de  interiorização de construção das escolas,  que é um processo que se inicia no século XIX. O 

Prédio Escolar se configurou como elemento central para a formação das novas gerações. Para 

feira de Santana,  OLIVEIRA (2016) indica que:  

Apesar de pouco enfocada pela historiografia feirense, exceto Sousa (2001; 2012) 
e Cruz (2001) é visível que naqueles tempos de estratégias de urbanização e 

modernidade em Feira de Santana, a escola teve um lugar de privilégio nos textos 

jornalísticos. Vestígios Materiais da implantação de prédios escolares na cidade, 
como símbolo de uma urbanidade que instrui para um ideal de luz 

   Para LUZ (2013), em relação as ações do gobvervno estadual, a educação se constituiu 

num ponto central para os projetos de políticas públicas nas primeiras décadas da república: 

No final do século XIX e ao longo da República Velha no Brasil se acreditou que 
a educação deveria criar um cidadão apto a servir o país, e propenso a se adaptar 

às novas demandas sociais. O grande desafio era conseguir que o discurso escolar 

se legitimar diante da população.Que a escola se fizesse necessária e que não 
fosse vista como uma instituição estranha aos interesses sociais e ao mesmo 

tempo pudesse promover o controle social principalmente das populações 

urbanas,difundindo através do ensino um conhecimento científico que apontasse 

caminhos para o desenvolvimento social, e possibilitasse a construção de sistemas 
explicativos que dessem conta da realidade nacional. (LUZ, P.15-16). 

 

Contudo,  Luz (2019) argumentou que na  Bahia, durante os primeiros anos da república, 

mesmo com o discurso de modernidade propagado pelos ideais republicanos, ainda era “(...)  um 

estado de caráter conservador e com uma economia agrária forte e uma sociedade elitista de igual 

modo conservadora”. Ressaltou ainda que nem sempre as proposições do  governo estadual eram 
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aceitas pelo legislativo, em razão dos muitos políticos que representavam os interesses dos 

coronéis.    

 Este autor ainda destacou a emergência de uma camada intermediária que via na educação 

a ascensão social de seus filhos, buscando garantir  para estes espaços de prestígio na sociedade. 

E que  “ter uma professora na família” passou a ser motivo de orgulho e status. 

Tensões políticas marcaram o período que compreende as três primeiras décadas da 

república na Bahia. Embates políticos aconteceram  tanto na capital quanto no interior,  e essas 

tensões interferiam no desenvolvimento das regiões, pois os investimentos só chegavam para as 

regiões que estivessem alinhadas com o governo central, numa constante tensão, no periodo 

pesquisado,  entre os apoiadores de Seabra VS os apoiadores de Calmon.  

O Processo de Escolarização em Feira de Santana: construções e tensões politicas. 

 

Essas tensões politicas foram  identificadas nas instalações dos prédios escolares feirenses 

por  OLIVEIRA (2016) ao analisar suas costruções. Constatou que  houve uma demora na 

liberação de verbas para a construção desses prédios em Feira de Santana: 

Em Feira de Santana, como cidade de maior proximidade da Capital do Estado as 

fontes indicam que as reformas da instrução não representaram na prática 

mudanças automáticas. A descentralização dos recursos e das responsabilidades na 
instrução presentes na legislação educacional gerou um acréscimo de gastos não 

prescritos para os municípios, o que levou a piora das condições de manutenção 

das aulas, mas a política de embelezamento da cidade perpassou pela lógica de 

pedagogização dos esas classes dirigentes souberam centralizar recursos onde 
coube a política modernista republicana. (OLIVEIRA,2016.p,54) 

Referente à política feirense dos anos 1920 /1930,Cunha (2013) em sua dissertação 

analisou o processo político em Feira de Santana durante a Primeira República. A autora 

evidencia ao longo de sua dissertação as estratégias criadas nesse período por esses homens que 

almejavam o poder político na região e cidade de Feira de Santana, ou que nele já estavam. 

Considerou que os periódicos existentes nesses primeiros anos de República se 

constituíram na arma mais poderosa para manipular a opinião pública, colocar a população a 

favor ou contra do interesse do grupo que detinha influência sobre determinado jornal.Dentre os 

embates o ocorrido entre o coronel Abdon Alves e o coronel Tito Ruy Bacelar, então redator do 

jornal Folha do Norte  

Foi com esse tom que o jornal Folha do Norte apresentou seus lamentos e 

revolta contra o grupo chefiado pelo coronel Abdon Alves, que no 

momento estava no poder na intendência da cidade de Feira de Santana, 
no ano de 1910. A utilização do jornal pelo grupo chefiado pelo coronel 

Tito Ruy Bacelar para divulgar suas opiniões s acerca do cotidiano político 

feirense, mas acima de tudo defender a posição de certos grupos políticos 
e de seus projetos, foi uma das estratégias utilizadas por esses sujeitos na 

disputa pelo poder político em Feira de Santana na “Primeira República” 
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(CUNHA,2013 p.12) 

CUNHA (2013) chamou atenção para o projeto de remodelamento urbanístico  da cidade,  

e que o ideal republicano do Progresso foi um dos focos de dois Intendentes desse período: o 

senhor Bernardino Bahia, que assumiu o mandato de intendente em dois momentos(1912- 1915 e 

1920 -1923) e o coronel Agostinho Fróes da Motta ( REIS:e OLIVEIRA:2016). 

Destacou que ambos faziam parte do mesmo grupo político e salientou que esses dois 

políticos tentaram se perpetuar no cenário político, através do genro, o primeiro, que foi eleito 

prefeito em 1924; e o filho do segundo,  o político Eduardo Froes da Motta  foi prefeito. 

Tensões políticas também estiveram presentes na instalação da Escola Normal de Feira de 

Santana. Ione SOUSA(2001) analisou as estratégias de seus políticos para garantir a instalação da 

mesma, como o argumento a favor que a Cidade de Feira de Santana era a cidade do progresso, e 

por sua localização de entroncamento como entrada para o sertão e das feiras realizadas aqui, ela 

se constitua no lugar ideal para a instalação da segunda Escola Normal, já que a primeira foi 

inaugurada na cidade de Caetité. 

 A autora no capítulo A escola normal e a forja de uma nação, teceu reflexões sobre a 

instalação da escola normal em Feira de Santana em duas questões que interessam a esta pesquisa: 

primeiro, quanto aos conflitos políticos que gerou, pois muitos questionavam a cidade ser muito 

próxima a Salvador já que o objetivo do projeto era de instalar as escolas no interior para facilitar 

a formação de professoras que atendessem nestas regiões tão distantes da capital.  

Segundo, quando tratou das modificações efetuadas no prédio do antigo Grupo Escolar 

JJ. Seabra3, Apresentou e analisou a planta original e as modificações que o prédio sofreu em 

1927, como a construção e adaptação de pavilhões para adequar as aulas práticas das normalistas 

(SOUSA:2001). 

Diretamente tratando sobre o projeto de urbanização da cidade e a construção de prédios 

Escolares no período de 1890 a 1920, OLIVEIRA (2016) destaca que a cidade de Feira de Santana, 

assim como outras cidades no Brasil, iniciou um processo de modernização com reformas urbanas 

a fim de atender o novo ideal republicano, que tinha na educação uma das suas bases, pois com a 

educação eles conseguiriam transformar a sociedade.  A autora levantou que, até 1920,  a cidade 

de Feira de Santana teve a instalação de um grupo escolar e  de dois prédios escolares: um voltado 

para o ensino de meninas e outro para o ensino de meninos. 

Naquele contexto, como em outras capitais e cidades de grande, médio e pequeno 

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. Segundo Pereira e 

                                                             
3 Instalado em 1915 como Grupo Escolar de Feira de Santana e tendo recebido este nome  em 1916, em 

homenagem ao líder político baiano José Joaquim Seabra (OLIVEIRA:2016). 
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Herschamann (1994) influência de propostas de sanitaristas, engenheiros e 

intelectuais em geral deste período foi significativa na edificação de políticas de 

intervenção urbana e social, incorporando novas concepções de cidade, com a 
escola na tentativa de desempenhar uma função importante nesse processo como 

formadora dos novos cidadãos”. (OLIVEIRA, 2016 p.24-25) 

 

Nas imagens abaixo  são observaveis os prédios escolares já inseridos no centro da cidade. 

A primeira imagem é o prédio da escola João Florêncio na avenida Senhor dos Passos, marcada 

com seta,  no lado esquerdo esqyerdo da rua, já urbanizada com rua calçada a paralelepípedo. A 

fonte não indica o ano da foto, mas pela existencia do predio escolar deve ser os anos 1920. 

 

 

Figura1- Avenida Senhor dos Passos com vista lateral da Escola João Florêncio - Fonte: Site Memorial da Feira 

 

 

 

 

 A segunda imagem, na rua Conselheiro Franco, é do Grupo Escolar José Joaquim Seabra, 

em destaque no lado direito e ao fundo a igreja da Matriz. Seus predios se localizavam em lugares, 

próximos a sede dos poderes executivo, legislativo e de igrejas e praças, espaços de socialização. 

Em relação ao padrão arquitetônico, as duas apresentam o estilo eclético que predominou no 

cenário urbano feirense no fim século XIX e início do XX,  que tem por características uma 

decoração cheia de floreios, com a fachada voltada para a frente, no nível da rua, mas construídas 

sob um porão e com sua entrada principal na lateral, facilitando com que a casa “respire melhor”.  
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Imagem 2 - Prédio do Grupo Escolar José Joaquim Seabra - Fonte:Site Memorial da Feira  

FARIA FILHO (1998) ao tratar sobre a localização desses prédios escolares evidencia 

que eles se encontram em espaços de privilégio no centro urbano que está se formando, é o espaço 

onde estão a maioria das casas da elite e onde se concentram os núcleos de poder político e 

religioso. E sobre a relação da cidade com a escola propõe:  

A escola era, naquele momento, uma instituição em construção. Estava deixando 
as casas e as igrejas para ocupar as praças e as avenidas da cidade. Estava 

tornando-se pública, no duplo sentido da palavra: deixava de ser coisa do mundo 

do privado (da casa e, portanto, da intimidade familiar), e, também, tornava-se 
conhecida, reconhecida. Essa escola que se quer pública deve, também, contribuir 

na construção do espaço público por excelência: a cidade. (FARIA 

FILHO,1998.p 147) 

 

Arquitetura e Espaço Escolar : os primeiros prédios escolares de Feira de Santana. 

Conforme tratei na primeira parte deste artigo, nas primeiras décadas da república a cidade 

de Feira de Santana, assim como Salvador  e muitas outras no país, passou por remodelações do 

seu cenário urbano com construção de prédios representados como suntuosos e elegantes,  que 

refletissem a “ grandeza” da república. De acordo com VIDAL e FARIA FILHO (2000), para os 

prédios escolares, 

(...) o convívio com a arquitetura monumental, os amplos corredores, a altura do 
pé-direito, as dimensões grandiosas de janelas e portas, a racionalização e a 

higienização dos espaços e o destaque do prédio escolar com relação à cidade que 

o cercava visavam incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, 
valorizando uma simbologia estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes 

da República.(VIDAL e FARIA FILHO,2000. p, 25) 

Referente a cidade de Feira de Santana, Dórea (2019) , enfatizou que o final do século XIX 

e início do XX foi um momento de transformações no cenário urbano local. 

O ecletismo surgiu em Feira de Santana em finais do século XIX e se 

desenvolve nas tres primeiras décadas do século XX, ele coincide com o período 
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de renovação urbana, então se pode ver nas fotos antigas, do centro, 

principalmente na rua conselheiro franco onde todo o casario seguia esse estilo, 

então era uma arquitetura muito uniforme e praticamente todo o centro da cidade 
foi reformado ou substituído pelo estilo eclético.( DOREA,2019) 

O autor, ao longo da sua obra vai apresentando, através das imagens,  os aspectos marcantes 

da arquitetura que, na sua perspectiva,  podem ser vistas até os dias de hoje na cidade, algumas 

mais preservadas que outras.  Dentre os projetos, que considera, “(...) mais marcaram esse período 

(...)”  em Feira de Santana cita: o prédio do mercado municipal (1914-1915); os coretos das praças 

Bernadino Bahia (1915); da Matriz (1916) e Froes da Motta (1919). Indica que  os coretos se 

constituíam num espaço vital para a sociedade, não apenas como um espaço de sociabilidade, mas 

também onde eram realizados os grandes comícios e cultos religiosos.  

Cita também como marcos arquitetônicos em Feira de Santana no período,  também os 

prédios do Grupo Escolar José Joaquim, o prédio da  Escola Maria Quitéria  o prédio do Ginásio 

Santanópolis, local onde se formaram oito prefeitos de Feira de Santana, inaugurado em 1933 a 

escola João Florêncio, que era uma escola inicialmente só para meninos As quatro escolas 

destacadas se encontravam em locais centrais da cidade e de fácil acesso, e serviram como 

instrumentos para a criação de novos espaços sociais além e se encaixavam no padrão arquitetônico 

do ideal  republicano, onde as escolas deveriam ser espaços amplos, bem construídos, ricos em 

detalhes nas suas fachadas e bem localizados (DOREA, 2019).  

Diferiram, dessa forma, das antigas escolas que vigoraram durante o império que 

funcionavam.  FARIA FILHO E VIDAL (2000) trouxeram evidências sobre como eram lugares 

insalubres, que funcionavam em casas alugadas ou salas alugadas ou nas casas dos professores. 

Ao mesmo tempo em que elaboravam uma contundente crítica às péssimas 
condições das moradias e dos demais prédios para a saúde da população em geral, 

os higienistas acentuavam sobremaneira o mal causado, às crianças, pelas péssimas 

instalações escolares. Além disso, expunham o quanto a falta de espaços e 
materiais higienicamente concebidos era prejudicial à saúde e à aprendizagem dos 

alunos. Finalmente, a falta de espaços próprios para as escolas era vista, também, 

como um problema administrativo na medida em que as instituições escolares, 

isoladas e distantes umas das outras, acabavam não sendo fiscalizadas, não 
oferecendo indicadores confiáveis do desenvolvimento do ensino e, além do mais, 

consumindo parte significativa das verbas com pagamento do aluguel da casa de 

escola e do professor. Dessa forma, os professores não eram controlados, os dados 
estatísticos eram falseados, os professores misturavam suas atividades de ensino a 

outras atividades profissionais e, em boa parte das vezes, as escolas não 

funcionavam literalmente. (FARIA FILHO E VIDAL, 2000.p 24) 

FARIA FILHO (2000) em pesquisa sobre os grupos escolares instalados em Minas Gerais, 

focou principalmente sua análise objetivou a  constituição dos denominados  palácios de instrução 

que, nas fontes da época,  se diferenciariam das antigas escolas ou “pardieiros” como as evidências 

trabalhadas pelo autor registram.  
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Daiane Oliveira destacou,  quanto a construção dos primeiros prédios escolares  em Feira 

de Santana,  entre 1910–1925, períodos de intendência de Bernardino Bahia e do Coronel 

Agostinho Fróes da Motta,   que  os instaladas nos anos de 1916 e 1917 foram instituições escolares 

com prédios públicos próprios, que no exterior quanto no interior, expressaram as transformações 

propostas para a  educação brasileira no início da República.  

a) Grupo Escolar José Joaquim Seabra  

O prédio de um Grupo Escolar começou a ser construído no governo do Coronel 

Bernardino Silva Bahia, mas só foi entregue no governo do Coronel Agostinho Fróes da Motta, 

1916. Depois este prédio foi denominado Grupo Escolar José Joaquim Seabra, então presidente 

do estado.  

Analisando as fotos /registros deste prédio na época da sua construção, é visivel na  

arquitetura  a suntuosidade. Foi a  mais suntuosa das quatro escolas. SOUZA (2001) sobre  a 

utilização de fotografias na história da educação propõe    

As fotografias de edifícios escolares foram largamente utilizadas como promoção 
e propaganda da ação dos poderes públicos.(...) Algumas imagens destacam, em 

primeiro plano, somente o edifício deixando transparecer a arquitetura abstraída 

das relações sociais. São retratados tanto os edifícios construídos pelo Estado 
quanto os casarões adaptados para escola. Em outras, figuram também os alunos 

em segundo plano. Todas elas espelham a escola enquanto lugar, uma instituição 

merecedora de ser exibida e recordada, seja por sua beleza estética ou pelo seu 

significado sociocultural.(SOUZA, 2001. p,82) 

 

Figura3 - Escola Normal Rural de Feira de Santana Fonte: Site Memorial da Feira  

O seu projeto arquitetônico é mais elaborado e na sua fachada é  de estilo eclético, que 

dominou no cenário arquitetônico baiano e se expandiu para além da capital.  

Na multifacetada cena urbana brasileira, as edificações ecléticas ainda se 

destacam por sua natureza singular e por uma estética que beira a irreverência. 
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Um olhar atento, ou seja um olhar além da simples inquirição formal percebe, no 

entanto, que são mais do que simples edificações na paisagem são documentos 

incontornáveis da história e das utopias do país. (DOREA, 2019) 

De acordo com Bencostta (2005), a construção de edifícios específicos para os Grupos 

Escolares, foi uma preocupação das administrações dos estados como espaço urbano privilegiado 

para a sua edificação, em especial nas capitais e  demais cidades prósperas economicamente.Sobre 

a importância da construção e arquitetura destes prédios  BENCOSTTA (2005)  

Um edifício próprio para a escola: eis uma importante questão que os poderes 

públicos tiveram que enfrentar diante do comprometimento discursivo que coroava 

a instrução escolar como uma das principais colunas de sustentação da civilização. 
Portanto, para os poderes públicos , tornou-se imperativo empregar recursos na 

construção dos edifícios escolares convenientes a sua função. Entretanto, este 

investimento, que, contribuiu, sem sombra de dúvidas, para o enaltecimento da 
República,tornou-se mais uma estratégia de visibilidade do que uma ação que 

necessariamente democratizar a escola” (BENCOSTTA, 2005, 103-104) 

 O autor  argumenta que a localização dos edifícios escolares funcionava como ponto de 

destaque na cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal republicano, 

uma gramática discursiva arquitetônica que enaltece o novo regime. Considero que foi  nesse 

sentido que se estruturaram as construções dos prédios escolares de Feira de Santana, como fonte 

de prestígio para os governantes do período.  

FARIA FILHO (2000) sobre esta estratégia argumentou que os grupos escolares eram 

construídos em regiões centrais e estratégicas e considerados “(...) palácios da modernidade, vistos 

como instrumentos de progresso e mudança.” No confronto de representações,  escolas isoladas, 

por outro lado,  passaram a ser símbolo do passado e da miséria, “(...) que funcionavam em 

pardieiros, locais inadequados e sem o material pedagógico necessário”.  

Para a Bahia, o período de construção dos grupos escolares foi investigado por  Rocha e 

Barros que argumentaram que, durante as suas pesquisas dos prédios construídos ou adaptados no 

período de 1890 a 1930 , nenhum recebeu a denominação de “grupo escolar”. Afirmam que o 

período dos “grupos escolares” na Bahia ocorreu na década de 1930. Contudo, Ione Sousa (2001) 

e Daiane Oliveira(2016) e anteriormente já tinham destacado  o Grupo Escolar José Joaquim 

Seabra.  

Nos dois anos depois, entre 1916/1917, foram construídas as escolas João Florêncio e a 

Escola Estadual Maria Quitéria , que  funcionou até o ano de 2018 na mesma localização por cento 

e um ano de funcionamento ininterrupto, se constituindo como a mais longa instituição educacional 

de Feira de Santana teve seu fechamento em função que estabelece que o ensino fundamental é 

atribuição municipal e como tal deve ser  incorporado pelo município.   

REIS ( 2008)   na dissertação sobre Agostinho Fróes da Mota, argumentou que sua  

motivação para criação dessas escolas foi de cunho pessoal e não apenas político. Supôs que seu 

engajamento na efetivação da instrução pública, teria tido origem no seu próprio  processo de 
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instrução que se iniciou na infância. Que portanto teria visto vê a alfabetização como um 

mecanismo de ascensão social, já que pois,  o Coronel Agostinho “(...) era oriundo das camadas 

menos abastadas e por ser um “homem de cor”, teria encontrado encontrou dificuldades no seu 

processo de instrução”.(REIS:2012)  

Retomando o tema, Daiane Oliveira,  ao investigar as experiências escolares do Professor 

Geminiano Alves da Costa, professor negro que atuou na região e na cidade de Feira de Santana 

no pós abolição problematizou outras questões. Baseada em registros como os Jornais e os 

documentos referentes a construção dos prédios escolares na sua pesquisa, Oliveira (2016) 

específica a escolarização empreendida pelo Coronel Agostinho. Desconstróiu esta represntação  

da sua motivação vinda da “sua origem humilde”, evidenciando os interesses políticos e 

econômicos de Agostinho. 

 

b) Escola Estadual Maria Quitéria   

Daiane Oliveira (2016) explicita que originalmente o prédio foi construído para  as aulas 

públicas de meninas, este prédio  escolar preservou boa parte dos elementos da sua fachada inicial 

(imagens ), aspectos do seu interior bem característicos dos prédios escolares do primeiro período 

republicano que adotaram as noções de higiene e saúde. 

Realizei visita às suas atuais instalações.  Foram realizadas poucas mudanças na estrutura 

física interna do prédio principal: a entrada principal da escola continua sendo na lateral, todas as 

quatro salas se abrem para o espaço interno, temos um pátio externo no fundo da escola, foi 

construída em cima de porão o que dificulta a umidade do ambiente e os janelões facilitam a e 

A principal modificação foi a construção de  um anexo para atender à crescente demanda 

de alunos nos anos 1970. Na bolsa Iniciação Científica, na qual pesquisei a escola Maria Quitéria 

e sua memória, nas entrevistas realizadas com os ex-alunos  ficou evidente a importância dessa 

escola para a memória  local,  um século fazendo parte do cotidiano da cidade. 

O prédio da escola Maria Quitéria se localiza na mesma praça do palacete Froes da Motta 

(figura), residência do Coronel Agostinho Froes da Mota. A escolha do nome da escola foi  uma 

homenagem a heroína feirense Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Todavia, o  prédio só recebeu 

essa denominação em 1930, até 1928 funcionou apenas com o nome de Prédio Escolar.  Em 1928 

recebeu o modelo de Escolas Reunidas para meninos em Feira de Santana, tendo como  seu 

primeiro professor municipal nomeado Geminiano Alves da Costa, em 1919,  
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Figura4 - Escola Maria Quitéria - Fonte: Site Memorial de Feira. 

c) Escola João Florêncio  

 A Escola Municipal João Florêncio foi inaugurada no ano 1918 durante a intendência do 

Coronel Agostinho Fróes da Motta. Seu nome foi  homenagem ao médico e educador baiano João 

Florêncio Gomes. O prédio tem também características de uma arquitetura eclética, modelo 

arquitetônico que predominou no cenário da arquitetura brasileira e baiana no início da república. 

 

d) Colégio Santanópolis -  1933. 

   

Figura5 - Colégio Santanópolis - Fonte: Site Memorial da Feira 
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O Colégio Santanópolis foi uma instituição escolar privada, fundada e mantida pela Familia 

de educadoras formadas pela Escola Normal de Feira de Santana, as irmãs Hemergarda e Edelvira 

Oliveira, com apoio e publicização de seu irmão, o dentista e politico Aureo de Oliveira Filho.  

De acordo com Blog Ginásio Santanópolis, a escola formou oito prefeitos e indivíduos que 

se destacaram na sociedade feirense. No blog, utilizado como acervo,  é existem fotos antigas da 

escola que mostram o mobiliário, a estrutura, os professores, o vestuário dos alunos, fotos das 

cadernetas, de momentos cívicos que marcaram a cena cultural de Feira de Santana .  

Sobre esta instituição escolar,  Sandra Nivia Oliveira NIVEA (2014) utilizando fontes 

jornalísticas, evidenciou sua arquitetura que contava com três prédios amplos e isolados e 

atendendo a política 1940. Na imagem acima podem ser vistos aspectos arquitetônicos da escola,  

que segundo esta autora se  enquadraram ao ideal de civilidade e modernidade propagado. 

A autora considera que a mesma  preencheu uma lacuna existente no ensino secundarista 

na cidade, e argumenta que, mesmo com a existência da Escola Normal, está se circunscrevia ao 

ensino secundário preparatório curso normal, sem conteúdos que dessem acessos aos cursos 

superiores. A demanda tinha aumentado e os filhos dos comerciantes e proprietários rurais da 

cidade e das regiões vizinhas teriam que se deslocar até a capital para estudar. 

Assim, argumenta, a fundação da escola, que também atendia o ensino primário e ofertava 

outros cursos, esses sujeitos não precisam mais se deslocar, “(...) concentrando assim seus estudos 

na cidade (...)”.A autora defende que a localização do prédio também se destacava na Avenida 

Maria Quitéria, próxima a Escola Rural Normal e ao lado Prefeitura.  
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