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APRESENTAÇÃO 

 

O histórico alto índice de analfabetismo no Brasil sempre me incomodou e mesmo 

sem um maior conhecimento do assunto, minha compreensão era que não se tratava 

apenas da ‘falta de vontade, de esforço ou de interesse’ por parte dos sujeitos mais 

atingidos, geralmente pobres e negros moradores dos bairros periféricos do país. 

Especialmente aqueles que habitam nas regiões de anterior concentração da escravidão 

de africanos e seus descendentes, que foram, ou são, alvos de um processo que visa 

perpetuar um sistema que os mantêm excluídos de acesso a direitos mínimos enquanto 

cidadãos.  

Foi durante as aulas de Fundamentos da Educação que o tema “História da 

Educação” começou a chamar a minha atenção como proposta de pesquisa, quando foram 

apresentadas análises sobre a implantação do processo educativo no Brasil Colônia com 

a fundação das escolas da Companhia de Jesus. Estes religiosos tiveram como objetivo 

para além do ensino do “be-a-bá” aos filhos dos colonos, a catequese cristã de crianças 

indígenas e negras, cujas escolas funcionavam nas fazendas da Companhia de Jesus com 

o apoio da Coroa Portuguesa. 

A partir desse ponto, direcionei meu interesse de pesquisa para a História da 

Educação, focando a instrução pública em Feira de Santana. No processo de orientação 

ficou definido o tema “Aulas Públicas na Vila de Feira de Santana: implantação e 

expansão, 1855 – 1875”. O período é inserido num processo de ações do governo 

provincial da Bahia em organizar a instrução pública elementar, a qual havia sido 

implantada no Brasil pelo primeiro governo imperial com a aprovação da Constituição de 

1824 ‘(...) que estipulava, em seu artigo 179, item XXXII, que a instrução primária seria 
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gratuita para todos os cidadãos. Não prescrevia, porém, obrigatoriedade nem 

universalização do ensino elementar’, Antonieta NUNES (2004, p. 13)1. 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é o mapeamento das aulas públicas 

elementares criadas na vila e depois Cidade de Feira de Santana, no período já indicado, 

problematizando algumas questões acerca da implantação da instrução pública na Bahia 

e como Feira de Santana foi inserida neste processo. Pretendi, também, identificar o 

número de alunos matriculados e suas freqüências, além de apresentar as leis e 

regulamentos aprovados pelo governo provincial enquanto ações com vistas a melhoria 

da Instrução Pública na Bahia e seus resultados na Vila de Feira de Santana. 

A demarcação temporal inicial em 1855 diz respeito a criação da Comarca da Vila 

de Feira de Santana, elevada a tal em 1833, através da Lei Provincial 552 de 12 de junho. 

A demarcação temporal final, em 1875, faz referência a Reforma da Instrução Pública em 

1870; e à elevação para Cidade Comercial da Feira de Santana, através da Lei Provincial 

nº 1320, de 16/06/1873, no sentido de identificar o impacto dessas mudanças na instrução 

pública feirense. 

Quanto ao campo temático da História da Educação, destaco que a proposta de 

interdisciplinaridade da História Nova permitiu a inclusão de novas fontes, objetos, 

técnicas e métodos para a pesquisa histórica. Da mesma forma,  deu instrumento para 

análise crítica de antigas fontes dando-lhes novo sentido, a exemplo dos Relatórios dos 

Presidentes da Província da Bahia2 do século XIX, que utilizei como fontes principais.  

  

                                                             
1NUNES, Antonieta de Aguiar. A formação dos sistemas públicos de educação no séc.XIX e sua efetivação 

na província da Bahia. SSa:RIGHBa, v 99, p 13;2004 
2Relatórios que os Presidentes de Província prestavam conta de sua administração junto à Assembleia 

Legislativa relatando suas realizações, os valores utilizados no ano anterior e as propostas para o ano que 

iniciava. Disponíveis na página http://ddsnext.crl.edu/brazil 

http://ddsnext.crl.edu/brazil
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CAPÍTULO I 

A Instrução Pública em Feira de Santana: o que, para quem e para que? 

Revisão Bibliográfica 

 

De acordo com Luciano FARIA FILHO e Diana VIDAL (2003, p. 37)3 a partir da 

década de 1960, com a implantação dos Programas de Pós-graduação em Educação,  e 

em continuidade nos anos de 1980, quando foram criados o Grupo de Trabalho “História 

da Educação” da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e o 

Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR), 

a pesquisa em História da Educação cresceu e se consolidou com volume e qualidade.  

Assim, pode-se ressaltar, em concordância com Löwy (1992; 2000)4,  que todo fenômeno 

social é histórico.  

Nesse sentido, meu interesse é também histórico, na proposição que coloca esta 

pesquisa como uma contribuição para a História da Educação em Feira de Santana. 

Investiguei, a partir dos olhares teórico-metodológicos da História Social a compreensão 

dos processos Instrução/ Escolarização enquanto um direito social no século XIX, 

articulados à dinâmica educacional da referida vila, no período citado.  

Segundo Dermeval SAVIANI (2007, p. 4)5 

(...) como toda pesquisa, a investigação histórica não é desinteressada. 

Consequentemente, o que provoca o impulso investigativo é a 

necessidade de responder a alguma questão que nos interpela na 
realidade presente. Obviamente isso não tem a ver com o “presentismo” 

nem mesmo com o “pragmatismo”. Trata-se, antes, de própria 

                                                             
3FARIA FILHO, Luciano Mendes de, e VIDAL, Diana Gonçalves, História da Educação no Brasil: a 

constituição histórica do campo e sua configuração atual, Revista Brasileira de História, 2003, v. 23, n. 45 

4LÖWY, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e positivismo na 

sociologia do conhecimento. 7a . ed. São Paulo: Cortez, 2000 

5SAVIANI, Dermeval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2007 
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consciência da historicidade humana, isto é, a percepção de que o 

presente se enraíza no passado e se projeta no futuro. Portanto, eu não 

posso compreender radicalmente o presente se não compreender as suas 

raízes, o que implica o estudo de sua gênese.  

Segundo Marcus FONSECA (2001, apud Daiane OLIVEIRA, 2016)6 o interesse pela 

pesquisa em História da Educação vem crescendo substancialmente,   

a História da Educação durante um bom período não apareceu nem 

como proposta metodológica, nem como tendência, vertente, 

corrente  ou campo historiográfico, sendo citada apenas em 

textos escritos por pesquisadores diretamente nela envolvidos, 

mas não no conjunto da produção historiográfica. 

Nesse sentido, ao delimitar esta temática de pesquisa, deparei-me  com um 

crescente número de artigos, monografias, dissertações, teses, livros e outros que nos 

serviram de aporte nesta pesquisa e que não se limita a investigar/identificar a 

implantação da instrução pública, mas manter diálogo com o contexto social, econômico 

e o político vivenciado em Feira de Santana no período. Parti da perspectiva de 

THOMPSON 1981. pp. 50, 51)7, segundo o qual  

[...] o passado humano não é um agregado de histórias separadas, mas 

uma soma unitária do comportamento humano, cada aspecto do qual se 
relaciona com outros de determinadas maneiras, tal como os atores 

individuais se relacionam de certas maneiras (pelo mercado, pelas 

relações de poder, e subordinação, etc.). Na medida em que essas ações 

e relações deram origem a modificações, que se tornaram objeto de 

investigação racional podemos definir essa como processo histórico, 

isto é, práticas ordenadas e estruturadas de maneiras racionais. 

 

 Quanto a vila de Feira de Santana, Mayara SILVA (2017)8, orientada também pela 

história social inglesa, entende que o conceito de experiência permite construir relações 

                                                             
6 FONSECA, Marcus Vinicius da. Negro e educação: presença do negro no sistema educacional brasileiro, 

Editora Ação Educativa; SP, 2001, apud OLIVEIRA, Daiane Silva, Instrução de pobres e negros em Feira 

de Santana: as Escolas do Professor Primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 1920). 2016. 151 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de 

Feira de Santana, Feira de Santana, 2016 
7 THOMPSON, E. P., A miséria da teoria ou um planetário de erros, Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 1981 

8 SILVA, Mayara Pláscido, “Revolução sem sangue” na “decantada pátria de Lucas” – Experiências de 

trabalhadores/as negros/as e migrantes no Pós-Abolição. Feira de Santana (1890-1930), Tese (Doutorado 

em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2017. 
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entre diferentes grupos sociais -trabalhadores negros, migrantes, mulheres- inseridos em 

contextos específicos de exploração e negociação. 

Em relação às fontes, realizei um levantamento das principais leis e resoluções 

aprovadas no período proposto por esse trabalho, que tinham como objetivo a organização 

e a reforma da instrução pública na Bahia. Também realizei um levantamento nos 

Relatórios dos Presidentes das Províncias sobre o registro das ações referentes a Instrução 

Pública. A destacar que estas FALLAS e Relatórios, a princípio, são discursos oficiais de 

governantes que, ao prestarem conta de seus mandatos, relatavam realizações e projetos 

aos membros da Assembleia Provincial. Porém, mesmo sendo documento oficial pode ter 

diferentes usos historiográficos conforme José Carlos SILVA (1999)9, 

[... ]não inviabiliza tal projeto, já que conforme Hobsbawn, 

citado por Sharpe ao tratar do estudo das camadas populares da 

Revolução Francesa - citou a ação conjunta de uma massa 

populacional e os arquivos criados por uma vasta e diligente 

burocracia, que documentava os atos das pessoas com uns e 

depois passou a classificar e preencher seus registros “em 

benefício do historiador. 
 

 

Nesse sentido, a análise do mapeamento dos referidos relatórios contribuiu na 

investigação e análise do processo de implantação e expansão da Instrução Pública na 

Bahia, e mais particularmente na Vila de Feira de Santana. Também interessou a 

formação de sua sociedade, na segunda metade do século XIX, período no qual o 

princípio da “cidadania” esteve relacionado as habilidades do “saber ler, escrever e 

contar”. Esta exigência,  num contexto de utilização ainda  frequente da mão de obra de 

homens e mulheres escravizados, e proibidos oficialmente de frequentar as aulas públicas 

provinciais, por si só os excluía de uma cidadania mais plena.  

                                                             
9 SILVA, José Carlos de Araujo, O recôncavo baiano e suas escolas de primeiras letras (1827-1850): um 

estudo do cotidiano escolar, 1999, 209 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1999 
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Sobre a questão das habilidades escolares exigidas, Ione SOUSA (2006)10 

discorreu,  

[...] estava relacionada a instrução - as habilidades do letramento 

básico, acrescidas ou não de outros conteúdos escolares, de 

acordo com uma progressão temporal hierárquica dos “cursos” 

escolares - com a educação, enquanto o conjunto de valores 

morais e de costumes civilizados, que cabia moldar o povo... 

 

Especificamente quanto a vila de Feira de Santana ainda foram relevantes as 

pesquisas realizadas por Luiz FREIRE (2012)11, a partir da análise de inventários de 

proprietários de terras; e de Ana Paula da HORA (2014)12, que utilizou escrituras de 

compra e venda, cartas de alforria, procurações, jornais, relatórios de autoridades, 

processos crime e outros, Estes autores investigaram a dinâmica da sociedade na 

Vila/Cidade de Feira de Santana que, como em todo Brasil no século XIX, também foi 

marcada pela geral dicotomia senhores / escravizados. Nessas pesquisas, ambas 

delimitadas no período entre os anos de 1850 e 1888, os autores apresentam a importância 

da mão de obra escravizada para a economia de Feira de Santana.  

Quanto a instrução pública na cidade de Feira de Santana, Daiane OLIVEIRA 

(2016)13 investigou sobre as ações do Prof. Geminiano Alves da Costa na escolarização 

de adultos negros nos anos iniciais de 1900. Retroagiu um pouco do seu recorte temporal 

para contextualizar uma Feira de Santana que se transformava em polo comercial a partir 

de sua elevação para Cidade Comercial de Feira de Santana, em 1873 . Naquela 

                                                             
10 SOUSA, Ione Celeste Jesus de, “Escolas ao Povo: experiências de escolarização de pobres  na  Bahia - 

1870 a 1890, 2009, 324 f., Tese  (Doutorado em História Social) Programa de Programa de Estudos Pós 

Graduados em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006 

11FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tato ao mar, nem tanto a terra: agropecuária, escravidão e riqueza 

em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012 
12 HORA, Ana Paula Cruz Carvalho da, Negócios entre senhores: o comércio de escravos em Feira de 

Sant’Anna (1850-1888), 2014, 120 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 

em História, Universidade do Estado da Bahia – Campus V, Santo Antonio de Jesus, 2014  

13OLIVEIRA, Daiane Silva, Instrução de pobres e negros em Feira de Santana: as Escolas do Professor 

Primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 1920). 2016. 151 f. Dissertação (Mestrado em História) – 

Programa de Pos-Graduação em História, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 

2016. 
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conjuntura, destacou como ulo algumas famílias dividiam entre si o poder político e 

econômico na cidade.  

Para uma Bahia de forma mais ampla, Ione Sousa (2013)14 investigou a presença 

de pobres e negros nas aulas públicas na Bahia e os conflitos decorrentes do projeto de 

moralização e civilização. Tratou ainda das ações do governo provincial para enfrentar o 

absenteísmo de alunos nas diversas aulas públicas que eram motivados, entre outros, pela 

falta do vestuário e pela distância entre locais de moradia e as aulas. 

Por sua vez, Antonieta NUNES (2004) realizou a discussão acerca da Instrução 

Pública no Brasil partindo da instituição das escolas da Companhia de Jesus, passando 

pela organização dos sistemas educacionais na Europa nos anos iniciais do século XIX, a 

influência destes para a instituição do ensino primário no Brasil aprovado pela 

Constituição de 1824.  

Trilhando por esse caminho historiográfico a autora chega a Bahia provincial 

problematizando as ações do governo na organização e manutenção do sistema de 

Instrução Pública através da publicação de Leis, Resoluções, Regulamentos e Atos e que 

no seu entendimento era a parte legal de uma estratégia em manter as hierarquias 

existentes na sociedade. 

José Carlos SILVA (1999),  investigou o cotidiano das Escolas de Primeiras 

Letras de Salvador e o denominado recôncavo baiano no período de 1827, ano em que o 

governo imperial aprovou a implantação das aulas públicas no Brasil, a 1852.  

Quanto as ações do governo provincial com vistas a implantação e expansão das 

aulas públicas no interior da Bahia, lei aprovada pelo governo imperial em 15 de outubro 

                                                             
14SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Pobres e negros nas aulas públicas – Província da Bahia – 1842/1850, 

2013, CBHE, Cuiabá 
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de 1827 que criou as escolas de primeiras letras no Brasil além de outras medidas, e de 

acordo com Antonieta NUNES (2009)15 , apud), determinou que 

Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações 

d’aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções 

mais gerais de Geometria prática, a Gramática da Língua Nacional e os 

princípios da Moral Cristã e da doutrina da religião católica e apostólica 

romana, proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para 
as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil.  

Por fim este trabalho pretendeu identificar a implantação da Instrução Pública na 

região da Comarca de Feira de Santana no século XIX a partir dos objetivos estabelecidos 

pelo governo provincial; como se procedeu a sua expansão. 

As pesquisas citadas são importantes referências para este trabalho que, assim 

como qualquer outra investigação no campo da História e na História da Educação, não 

propõe encerrar as discussões sobre o tema na Bahia ou em Feira de Santana, trata-se 

apenas de mais uma contribuição na historiografia sobre a instrução feirense: sua 

implantação, expansão e transformações.  

Voltando a preocupação social pessoal que originou o interesse no tema da 

pesquisa, conforme dados16 divulgados pelo IBGE em meados de 2019, em 2018 o Brasil 

contava com cerca de 11,3 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos acima – 

número que corresponde a 6,8% dessa população. Esses mesmos dados relevam que na 

Bahia esse número foi de 12,7 % da população, ou seja, cerca de 1.483.000 de baianos 

que são analfabetos. Muitos tiveram acesso e não se alfabetizou. Não há referência 

específica a cidades do interior, dentre estas Feira de Santana nesse levantamento, que 

                                                             
15 Livros de Decretos Gerais, 1827, p. 45 e 1229 apud NUNES, Antonieta Aguiar, 2009 

16 Importante ressaltar que esses índices não refletem a realidade da educação no Brasil e na Bahia, pois 

os dados do IBGE são extraídos de questionários que tem com medida de alfabetização o saber ler, escrever 
e contar não considerando, portanto, os analfabetos funcionais (lêem mas não conseguem 

interpretar/entender), nesse sentido considero a situação ainda mais dramática 
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aparece no censo de 2010 com 8,64 da população acima de 10 anos de analfabetos, que 

correspondia acerca de 40.818 meninos e meninas.  

Esses números me fizeram refletir que após quase 197 anos da primeira 

constituição, outorgada pelo Imperador D. Pedro I em 1824, que instituiu através do 

Artigo 179 a instrução primária a todos aqueles que eram considerados cidadãos. Em 

1827 através do Decreto de 15 de outubro o Império brasileiro determinou a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas ou povoados mais populosos, o 

Brasil ainda convive com um contingente de homens e mulheres analfabetos/as. 

Segundo Antonieta NUNES (2008)17, essa ação do governo imperial seguiu o 

exemplo das nações europeias que nos primeiros anos do século XIX deram início ao 

processo de organização de seu sistema educacional, sobre esse Decreto a autora entende 

que, 

 [...]podemos considerar como a nossa proto-primeira LDB, por tratar 

não só da criação de escolas de primeiras letras nos vários locais 

ampliando a rede escolar, mas também da carreira e formação do 

professor, sua contratação e níveis salariais, recompensas após anos de 

ensino, onde deveriam ser formados etc. 

A mesma Constituição18 de 1824 garantiu a população do nascente império 

direitos políticos civis, com algumas restrições, dentre eles o acesso a instrução primária 

também estabeleceu no capítulo 6 quem seriam os cidadãos brasileiros, quais sejam, 

 

                                                             
17 NUNES, Antonieta d’Aguiar, Fundamentos e Políticas Educacionais: história, memória e trajetória da 

educação na Bahia.Revista UEPG; Letras e Artes; Universidade Estadual  de Ponta Grossa, 209-224, dez. 

2008 

18 BRASIL, Constituição (1824) Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824, 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm Acessado em 

01/04/2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm%20Acessado%20em%2001/04/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm%20Acessado%20em%2001/04/2020
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I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou 

libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este 

não resida por serviço de sua Nação.  

 

II. Os filhos de pai Brazileiro, e os illegitimos de mãi 

Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem 

estabelecer domicilio no Imperio.  

III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz 

estrangeiro em serviço do Imperio, embora elles não 

venham estabelecer domicilio no Brazil.  

 

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que 

sendo já residentes no Brazil na época, em que se 

proclamou a Independencia nas Provincias, onde 

habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela 

continuação da sua residencia. 

 

V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua 

Religião. A Lei determinará as qualidades precisas, para se 

obter Carta de naturalisação. 

Assim é evidente que, não obstante a garantia constitucional de inviolabilidade 

dos direitos civis e políticos e de liberdade, o governo imperial não alterou a base 

escravista que operava no Brasil. Os que estavam na condição de escravizados foram 

excluídos de acesso a cidadania propalada pela constituição, numa sociedade que segundo 

Ione Sousa (2006) era  

[...] demarcada pelo ingresso desde a infância no trabalho, para 

os oriundos das classes subalternas, a restrição ao acesso e 

permanência  na escola restrita a estreita fase dos cinco aos 

quatorze anos era um reforço a não freqüência (...) com a 

negação aos  escravos de acesso à instrução pública, reificando 
a hierarquia básica da sociedade 

 Conforme Antonieta NUNES (2008) a Regência Trina Permanente baixou uma 

lei em 1832 criando 94 aulas elementares na Província da Bahia e mantendo as 70 escolas 

públicas de primeiras letras já então existentes. Tal Ato Provincial elevou para 164 as 

aulas elementares públicas na Província.  

Depois de sancionar a lei de 15 de outubro de 1827, D. Pedro I enviou 

aos presidentes das várias províncias correspondência solicitando a 

informação de quantas escolas já existiam nelas e mais quantas ainda 
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[...] era preciso criar e onde. A resposta só chegou ao Rio de Janeiro em 

1830, mas não foi D. Pedro, e sim a Regência Trina Permanente que, 

em 1832, baixou uma lei mantendo na Bahia as 70 escolas públicas de 

primeiras letras já então existentes, e criando outras 94 mais, elevando 

para 164 as aulas elementares públicas na Bahia 

 

Em relação a criação dessas aulas, Ione SOUSA (2006) apud Daiane OLIVEIRA 

(2016) entendeu que o objetivo do  governo  imperial ia além de apenas expandir o ensino 

das primeiras letras, e, consequentemente reduzir o altíssimo percentual de analfabetos.  

Segundo esta autora, o governo provincial baiano tinha uma estratégia civilizatória,  

[...] visava criar um cidadão disciplinado, via a incorporação de um 

conjunto de representações sociais, entre outras a dignificação do 

trabalho; o culto do amor a Pátria, configurada no Monarcha e na 

presença da sua efígie; a adoção e prática da religião católica, 

representada pelo crucifixo. [...] Foi uma estratégia que buscou forjar 

experiências para a construção de um sujeito cidadão, minimamente 

instruído, educado, higienizado, religioso e moralmente bem formado 

no amor ao trabalho - em todas as suas expressões- e imbuído do intuito 

e da responsabilidade do progresso do paiz. Enfim, um sujeito que, na 

expressão repetida por todos os gestores dessa educação escolarizada - 
fosse útil a si e a Sociedade. 

 

 O projeto de escolarização da nação brasileira foi proposto através da Instrução 

Pública, que segundo Ione Sousa (2008)19 foi eleita como o remédio à considerada 

incapacidade de progresso da nação brasileira – o povo analfabeto, longe das luzes da 

instrução e da morigeração dos costumes, a fim de formar trabalhadores com vistas o 

engrandecimento da Nação. 

 Sobre a formação de trabalhadores que colaborassem com os tão almejados 

progressos e civilização da nação brasileira, a autora continua  

Esta colaboração na construção da Nação, contudo, não seria 

igual para todos. Ao contrário, deveria ocorrer sob a premissa 

hierarquizadora e organicista, na qual cada grupo tinha um lugar 

e uma atuação predefinida, o que correspondia a demandas 

sociais vivenciadas no período, numa sociedade que a priori 

ainda se dividia entre senhores e escravos. 

O Presidente Alvaro Tiberio em 1856 se referiu ao papel do Estado na Instrução 

Pública e é evidente na sua fala um projeto de progresso almejado com a instrução 

primária,  

                                                             
19SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Uma defesa da presença de crianças de côr na escolarização baiana – os 

escritos do Monsenhor Romualdo Maria Seixas Barros, 1881-1885, 2008 
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Em relação ao ensino primário, cumpre elle seja obrigatório, porque o 

Estado não o deve mais á população do que os pais a seus filhos: elle é 

o primeiro preservativo contra a ignorância, habilita o individuo a 

conhecer-se, e o prepara contra o crime20  

 

Segundo Ione SOUSA (2013)9 ao tratar da escolarização baiana entre 1870 e 

1890, esta foi eleita como um dos principais instrumentos de civilização da população e 

problematizou 

“[...] civilizar bem de acordo com os ideais de cunho pós – iluminista 

do século XIX, ... concebido também como a necessidade de instruir e 

educar o povo na construção de uma nova Pátria – na formação de um 
trabalhador e de um ideal de cidadão, o trabalhador morigerado.  

 

A autora ao tratar desta questão21  dos “bons costumes” no projeto de 

escolarização da  população baiana, destacou que o mesmo se constituiu pela criação de 

diversas cadeiras, aulas públicas, na capital, estendendo-se para o interior da Província.  

No entanto, este projeto encontrou dificuldades, como destacou a autora. Os 

relatórios registram que no decorrer dos anos, entre 1855 e 1875, invariavelmente, a 

decepção dos Presidentes diante dos maus resultados obtidos, especialmente quanto ao 

mínimo de percentual de alunos/as matriculados/as nas escolas e sua freqüência as aulas 

em relação a população. Qual a diferença entre o prescrito e o vivido? Pesquisas 

posteriores darão com certeza ênfase nesta questão. 

 

 

 

A Vila de Feira de Sant’Anna 

 

Conforme Luiz Cleber  FREIRE,  a então Villa de Feira Sant’Anna, no contexto 

dos anos 1820-1835, se constituía enquanto uma sociedade cuja base econômica era 

                                                             
20 Presidente da Província da Bahia Alvaro Tiberio de Moncorvo e Lima em relatório à Assembleia  

Legislativa – 1856 – disponível na página http://ddsnext.crl.edu/brazil 
21 SOUSA, Ione Celeste Jesus de, Escolas ao povo! Ingênuos, presos e trabalhadores na escolarização 

baiana 1870-1890 

http://ddsnext.crl.edu/brazil
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sustentada, (2012)22, pelas fazendas de gado, engenhos de açúcar, além das culturas de 

algodão, tabaco, mandioca (os quais) foram responsáveis na formação das fortunas e 

acumulação de riqueza dos fazendeiros da região de Feira de Santana.  

O autor (2012) destacou que o Brasil, inclusive a Vila de Feira de Santana, 

oitocentista tinha na utilização da mão de obra escravizada sua base sócio econômica, 

conforme sua pesquisa através de inventários, registros de terras, gados.  

Referente ainda a parca historiografia feirense para o século XIX e pós-abolição 

Mayara SILVA (2017) pesquisou sobre as experiências de trabalhadores/as negros/as e 

migrantes no pós-abolição na Feira de Santana, no período de 1890 a 1930. A autora 

também identificou que além do comércio do gado e produtos agrícolas, também existia 

uma expressiva comercialização de negros/as escravizados/as no período anterior a 1888.  

Ambos os autores caminham na contramão de uma historiografia antiga que 

colocava a criação e comercialização do gado e as grandes propriedades e sua lavoura, 

como exclusiva base econômica na Vila de Feira de Santana, através de suas pesquisas  

problematizam também a utilização da mão de obra escrava, constituída por africanos e 

seus descendentes nascidos no Brasil, e como resultado perceberam, respectivamente, o 

registro desses sujeitos, assim como outras posses, deixados como herança para os filhos 

dos senhores e um lucrativo comercio no qual eles eram os principais produtos.  

Daiane OLIVEIRA (2016) ao pesquisar sobre a escolarização de negros e pobres 

em Feira de Santana, 70 anos depois, na pós abolição, argumentou que “a renda e o poder 

político concentravam-se basicamente entre quatro famílias: Fróes da Mota, Bahia, 

Falcão e os Boaventura. É notável a hegemonia comercial destas famílias no monopólio 

das atividades econômicas. 

                                                             
22 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tato ao mar, nem tanto a terra: agropecuária, escravidão e riqueza 

em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012 
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Para período anterior, em sua investigação sobre a presença de negros nas aulas 

públicas na Bahia, Ione SOUSA (2009)23 analisou explicitamente os mapas apresentados 

pela Profa. Josephina Sarmento, em 1845 e 1846. Interessada nas categorias e qualidades 

sociorraciais utilizadas pela docente,  destacou que no mapa de 1846 ficava evidente que  

a equidade entre alunas classificadas como pardas e como brancas.  

[...] das vinte (alunas), dez foram registradas como brancas e dez 

como pardas. E este mapa da aula de meninas do ano de 1846 

ainda registrou a profissão de sete mães –seis costureiras e duas 

que “botam negócio”. Destas costureiras, quatro eram 

responsáveis por suas filhas pardas. Uma negociante também 

tinha uma filha parda. 

Referente a Vila de Feira de Santana a tabela e o quadro extraídos de Luiz FREIRE 

(2012, p. 51) e Rollie POPPINO (1968, p. 255)24, referente aos anos de 1835 e 1872, 

respectivamente, fornecem uma estimativa da sua população nos períodos citados. 

POPPINO (p. 245) também apresenta a população de Feira de Santana estimada em 

30.000 pessoas no ano de 1860.  

TABELA 1 – População na Vila de Feira de Santana em 1835 

Localidade População Livre / % População Escrava / % Total 

São José das 

Itapororocas 

1.679 / 60,30% 1.104 / 39,70% 2.783 

Sant’Anna de Feira 2.242 / 80,0% 557 / 20,0% 2.799 

Santa Bárbara 2.105 / 72,20% 811 / 27,80% 2.916 

N. Sra. do Bom 

Despacho 

1.413 / 73,0% 524 / 27,0% 1.937 

N. Sra. da Ajuda 

do Limoeiro 

1.006 / 65,0% 540 / 35,0% 1.546 

Sr. do Bonfim do 

Calumbi 

1.002 / 61,0% 408 / 39,0% 1.410 

São Simão 997 / 63,50% 574 / 36,50% 1.571 

Total 10.444 / 69,80% 4.518 / 30,20% 14.962 

 

                                                             
23 SOUSA, Ione Celeste Jesus de, Escolarização, Infância e "Côr" nas aulas públicas - Bahia-1840/1890, 

II Congresso Baiano de Pesquisadores Negros: Outros caminhos das culturas afro-brasileiras: confluências, 

diálogos e divergências. GT-03 - Relações Etnicorraciais e Ações Afirmativas, 2009 

24 POPPINO, Rolie E, Feira de Santana, Editora Itapuã, 1968 



24 
 

QUADRO 1 – População na Vila de Feira de Santana em 1872 

                                                    Livres            %            Escravos       %      Total 

São José das Itapororocas           5.503            91                 661             9         6.064 

Sant’Anna da Feira                     7.610           95                 369             5          7.979 

Santa Bárbara                            10.073          90               1.140           10        11.213 

Riachão do Jacuípe                     4.652          93                 332            7            4.984 

Conceição do Coité                     3.866          93                 282            7            4.148 

Remédios                                    3.800          86                  633          14            4.433 

Bonfim de Feira                         4.930          91                  507            9             5.437 

Humildes                                    6.939          96                  262            4              7.201 

 

Tabela 2 – Escolas Públicas Primárias na Comarca de Feira de Santana em 1872 

   

Escolas – Masc. N. Alunos Escolas – Fem. N. Alunas 

13 566 02 98 

 

Os números acima, população e alunos/as matriculados/as, demonstram que 

menos de 2% da população tinha acesso a instrução pública. As páginas seguintes trazem 

um levantamento de dados sobre a implantação da Instrução Primaria Pública em Feira 

de Santana, que se ajustou ao projeto de progresso do país.  
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CAPÍTULO II 

MAPEAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE 

SANTANA, 1855 / 1875. 

 

I – 1842 

Sancionada a Lei provincial nº 172 de 25 de maio que dentre outras medidas, como a que 

estabelecer critérios para contratação de professore/as conforme o Art. 7º - Só podem 

concorrer ás cadeiras do ensino primário além dos actuaes professores, aqueles que 

previamente se mostrarem com os requisitos seguintes: § 1º- Bom comportamento moral, 

pollitico e religioso, comprovado com documentos authenticos do vigário e das 

authoridades policiais do logar; §2º - Certidão de folha corrida [...]. As atitudes morais e 

religiosas dos professores... e também criou o Conselho de Instrução Pública que deveria 

inspecionar todo e qualquer estabelecimento de instrução e fazer recomendações para o 

seu melhoramento. (NUNES 2008). 

 

II – 1850 

Regulamento da Instrução Pública de 26/02 estabeleceu que nas Vilas e Povoações se 

ensinasse ao menos a ler, escrever, ortografia, elementos de gramática da língua nacional, 

e de cálculo até as quatro operações de números inteiros, frações, decimais e complexos, 

proporções e regras de três e de juros, princípios de moral e doutrina cristã, noções gerais 

de desenho linear e sistemas usuais de pesos e medidas 

 

III – 1855 

Lei Provincial 552 de 12 de junho de 1855 é criada a Comarca da Vila de Feira de Santana 

Governo Provincial propõe Plano de Reforma da Instrução Pública 
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Frequência de alunos nas aulas públicas de 1as Letras na Comarca de Feira de 

Santana  

Localidade Cadeira Lei Data 

Vila de Feira de Santana 1 – Língua Latina 486 e 503 === 

 1 – 1as Letras/ Masc. Dec. de 16/06/1832 

Leis 292 e 572 

=== 

 1 – 1as Letras/ Fem. 127 e 292 === 

Freguezia do Camisão 1 – 1as Letras/ Masc. Dec. de 16/06/1832 

Leis 292 e 572 

=== 

Freguezia do Orobó 1 – 1as Letras/ Masc. Dec. de 16/06/1832 

Leis 292 e 572 

=== 

Povoação de Serra Preta 1 – 1as Letras/ Masc. 571 30/04/1855 

Arraial do Sr. B. J. do Bomfim 1 – 1as Letras/ Masc. 519 18/04/1855 

Arraial de Santa Barbara 1 – 1as Letras/ Masc. 519 18/04/1855 

 

Aulas públicas avulsas em 1855: 

Língua Latina – Prof. Vitorino José Telles Barretto – Provimento em 27/06/1853 – 21 

Matriculados / 400$000 / Lei 127 

Orçamento para o ano de 1857: 

Meninos – 1 Cadeira para Língua Latina – 600$000 – Leis 486 e 503 

1 Cadeira de 1as Letras – 600$000 – Dec. 1832 de 16/06 / Leis 292 e 572 

Meninas – 1 Cadeira de 1as Letras – 600$000 – 400$000 – Leis 127 e 292 

Escolhida Comissão para propor reformas 

Presidente entende que os resultados estão aquém do investimento, algumas causas: 

Professores precisam de maior habilitação e melhores vencimentos; 

O ensino primário deve ser obrigatório, pois é o primeiro preservativo contra a 

ignorância, habilita o indivíduo a conhecer-se e o prepara contra o crime; 
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Necessidade de casas para escola, comprar ou edificar, e material para as mesmas. 

Presidente contra professores pagarem aluguel 

Cólera: entre outubro e dezembro – 23 mortos 

Para o Diretor de Estudos Abílio Cesar Borges, quatro pontos devem ser considerados 

para a reforma, os quais trarão melhores resultados na instrução primária: 

- Reabilitação ou regeneração da classe dos Professores – maiores habilidade e salários, 

para não fazer outra coisa para complementar salário; 

- Edificação ou compra de casas para escolas e mobílias – onde funcionam são 

acanhados, desacciados, insalubres, tristes, escuros, acaçapados; 

- Ensino obrigatório, pais e tutores devem dar a seus filhos um certo grau de instrução; 

- Publicação de livros e compêndios acomodados à infância e ao povo, pelos 

professores. 

 

IV – 1857 

Presidente defende a reforma da instrução primária e lamenta a concorrência da indústria 

e outras profissões por pagarem melhor. Defende também o aumento do salário do 

professor e para isso cita carta recebida através da qual um fazendeiro do interior faz 

observação do estado lastimoso da instrução e dos professores que tinham salários 

menores que seus empregados, com a farinha custando 8$ rs a quarta e a carne 6$ rs a 

arroba. O Presidente ressalta que ser “Professor não é apenas vocação, é também uma 

carreira, para rehabilital-o o que cumpre fazer? Debalde impor-se-hão maiores 

obrigações, exigindo maiores habilitações... Antes de tudo é preciso tel-os: e como? Nesta 

concorrência geral das industrias e das outras profissões civis, onde com menores 

habilitações maiores vantagens se alcançam...”  

Mudança na Diretoria Geral dos Estudos: Pediu para sair o Dr. Abilio Cesar Borges, 

assume o Dr. João José Barbosa de Oliveira 

 

V – 1858 

Presidente da Província critica professores que atuam não pela vocação, mas pelo salário 

e por não ter outro meio de vida mais lucrativo 

Outras críticas: escandalizam os costumes, não estão dando aula, castigam brutalmente 

os alunos, etc. Presidente defende fiscalização severa 
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Defesa da reforma da instrução, destacando dois pontos: habilitação dos professores com 

matérias necessárias para o bom desempenharem a função do magistério e a constante 

vigilância das aulas. 

Para o primeiro ponto é necessária a reorganização da Escola Normal e para o segundo 

proposta de dividir a Província em distritos, nomeando um Diretor para cada um. 

Mais uma vez se refere ao baixo ordenado recebido pelos professores 

Aulas públicas de 1as Letras e frequência de alunos na Comarca de Feira de 

Santana 

Aulas Sexo Masculino – 09 / Número Alunos – 252 

Aulas Sexo Feminino – 01 / Número Alunas – 23 

Aula avulsa pública da Instrução Secundária na matéria Língua Latina com o Professor 

Victorino José Telles Barretto e teve a frequência de 11 alunos 

Aulas públicas primárias com respectivos professores/as 

Localidade Professor/a / Habilitação Data Prov. Ordenado 

Feira de Santana Firmino Antonio Doria         

Aluno Mestre 

13/03/1958 600$000           

60$000 - Aluguel Sala 

 Josefina Sarmento                 

Aluna Mestre 

06/09/1843 600$000 

Coité Hygino Francisco de Aguiar 

Aluno Mestre 

05/06/1856 600$000 

Serra Preta Antonio Manuel da Silva      

Aluno Mestre 

21/08/1857 600$000 

Bom Jesus do Bomfim José Antonio de Mattos Junior 

Aluno Mestre 

30/01/1856 600$000 

Santa Bárbara Pedro Alvares Martins          

Aluno Mestre 

26/03/1856 600$000 

Orobó Vaga  600$000 

Riachão Andre Gomes de Brito          

Aluno Mestre 

05/09/1851 600$000 

Camisão Sernadino Mendes Rebello    

Aluno Mestre 

24/05/1858 600$000 

Monte Alegre Domingos Gomes de Oliveira 

Aluno Mestre 

17/03/1857 600$000 

Obs. O Prof. Hygino Francisco de Aguiar, de Coité, faleceu em 04/01/1859 
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Os professores tiveram o Provimento através de Carta do Governo. 

 

VI – 1859 

Aulas públicas de 1as Letras e frequência de alunos na Comarca de Feira de Santana 

Aulas Sexo Masculino – 09 / Frequência Alunos – 240 

Aulas Sexo Feminino – 01 / Frequência Alunas – 25 

 

Membros das Comissões da Instrução Pública 

Villa de Feira de Santana – Capitão Leonardo José Pereira Borges  

                                             Vigário Manuel Alves Moreira da Costa                                                     

Santa Barbara – Serve o de Feira 

Camisão – Tenente Coronel José Antonio Sampaio 

                  Vigário Manuel Ferreira Pacheco 

Orobó – Bernardo José das Neves 

               Felippe Fernandes Serpa 

Monte Alegre – Tenente Coronel Antonio João Bellas 

                           João Carneiro da Silva 

Serra Preta – Ricardo de Senna Sousa 

Riachão do Jacuipe – Frei José de S. João Baptista 

                                   Vigário Manuel dos Santos Vieira 

Coité – Padre Antonio da Rocha Maciel 
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Aulas públicas da Instrução Secundária com professores e frequência de alunos na 

Villa de Feira de Santana 

Prof. Victorino José Telles Barretto – Matéria = Latim – 12 Alunos 

Obs. O referido Professor faleceu em 20/06/1859 

AULAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS COM RESPECTIVOS PROFESSORES/AS 

Localidade Professor/a / Habilitação Data Prov. Ordenado 

Feira de Santana Firmino Antonio Dorea      

Aluno Mestre 

13/03/1958 600$000           

60$000 - Aluguel Sala 

 Josefina Sarmento              

Aluna Mestre 

06/09/1843 600$000 

Coité === === === 

Serra Preta Antonio Manuel da Silva    

Aluno Mestre 

21/08/1857 600$000 

Bom Jesus do Bomfim José Antonio de Mattos Junior 

Aluno Mestre 

30/01/1856 600$000 

Arraial de Santa Barbara === === 600$000 

Orobó === === 600$000 

Riachão === === 600$000 

Camisão === === 600$000 

Monte Alegre Domingos Gomes de Oliveira 

Aluno Mestre 

17/03/1857 600$000 

 

 

VII – 1860 

Presidente cobra participação das Câmaras Municipais do interior no desenvolvimento 

da Instrução: 

“Interessada como são e devem de ser no ensino primario, as Camaras Municipaes, hade 

elle offerecer melhores fructos, vindo assim a ter maior desenvolvimento a obra do 

engrandecimento da Nação” 

E sobre o fechamento de Escolas, o mesmo completou: 



31 
 

“Auctorisado por Lei, publiquei um Regulamento para a Instrução no intento de reformar 

os deffeitos que ella apresentava, elevando-a a altura, em que deve viver, como acontece 

em todos os paizes civilisados” 

 

VIII – 1861 

“De conformidade com o art. 3o da Resolução n. 868 de 6 de dezembro ultimo (1861) 

restabeleci as cadeiras publicas primarias de meninos em Cotegipe, Umburanas, Santo 

Antonio de Vellasques, Tucano e Capella do Almeida; e as de meninas nas Villas da 

Purificação, Caetité e S. Gonçalo dos Campos, reintegrando n’ellas os respectivos 

professores, menos o da cadeira do Tucano, por não o ter solicitado” 

Seriam essas as cadeiras/aulas que foram fechadas no ano anterior? 

 

IX – 1862 

Aulas públicas primárias com respectivos professore/as 

Localidade Professor/a / Habilitação Data Prov. Ordenado 

Feira de Santana Luperio Leolindo Pitombo 

Aluno Mestre 

 12/12/1955 720$000              

60$000 - Aluguel Sala 

 Josefina Sarmento          

Aluna Mestre 

06/09/1843 720$000 

Serra Preta Substituído === 600$000 

Bom Jesus do Bomfim Substituído === 600$000 

Riachão do Jacuipe Vaga === 600$000 

Camizão Substituído === 600$000 

Freguezia dos Remédios Antonio Manuel da Silva 

Aluno Mestre 

23/05/1854 600$000 

 

Membros das Comissões da Instrução Pública 

Villa de Feira de Santana – Cap. Leonardo José Pereira Borges, Dr. Francisco Maria 

Sodré Pereira e o Dr. Antero Cicero de Assis 

Camizão – Ten/Cel. José Antonio Sampaio e os Vigários Manuel Alves Moreira da Costa 

e Manuel Ferreira Pacheco 
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Orobó – Bernardo José das Neves e Felippe Fernandes Serpa 

Monte Alegre – Manoel Agostinho dos Santos Brasileiro e o Vigário Raymundo Telles 

de Menezes 

Serra Preta – João Carneiro da Silvae Ricardo de Senna Sousa 

Santa Barbara – José Pereira de Amorim e o Vigário José da Purificação Menezes 

Riachão do Jacuipe – Frei José de S. João Baptista e o Padre Antonio da Rocha Maciel  

Coité – Capitão Manoel Lopes da Silva e Lisardo Gonçalves da Costa e Almeida 

Bom Jesus – Padre João Joaquim de Carvalho 

 

X – 1863 

Aulas públicas de Instrução Primária e número de alunos  

Aulas Sexo Masculino – 11 / Número Alunos – 405 

Aulas Sexo Feminino – 01 / Número Alunas - 17 

 

Aulas públicas primárias com respectivos professores/as 

Localidade Professor/a / Habilitação Data Prov. Ordenado 

Feira de Santana Luperio Leolindo Pitombo 

Aluno Mestre 

12/12/1855 720$000 

120$000 - Aluguel Sala 

 Josefina Sarmento            

Aluna Mestre 

06/09/1843 720$000 

Serra Preta Substituído === 600$000 

Bom Jesus do Bomfim Substituído === 600$000 

Riachão do Jacuipe Substituída === 600$000 

Camizão Vaga === 600$000 

Freguezia dos Remédios Antonio Manuel da Silva 

Aluno Mestre 

23/05/1854 600$000 
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Inspetores Paroquiais 

Feira de Santana – José Vicente Guimarães 

Camizão – Manoel Carneiro da Silva Rego 

Membros das Comissões da Instrução Pública  

Orobó – Vigário Manoel Ferreira Pacheco 

Monte Alegre – Manoel Agostinho dos Santos Brasileiro e o Vigário Raymundo Telles 

de Menezes 

Serra Preta = João Carneiro da Silvae Ricardo de Senna Sousa 

Santa Barbara – José Pereira de Amorim e o Vigário José da Purificação Menezes 

Riachão do Jacuipe – Frei José de S. João Baptista e o Padre Antonio da Rocha Maciel  

Coité – Capitão Manoel Lopes da Silva, Lisardo Gonçalves da Costa e Almeida e o 

Padre Antonio da Rocha Maciel 

Bom Jesus do Bomfim – Padre João Joaquim de Carvalho 

 

Orçamento para o período 1865-1866 

2 cadeiras de 2a classe – 1:440$000; 11 cadeiras de 1a classe – 6:600$000 

 

XI – 1864 

Aulas públicas de Instrução Primária e frequência dos alunos 

Aulas Sexo Masculino – 12 / Número Alunos – 423 

Aulas Sexo Feminino – 01 / Número Alunas - 16 
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Aulas públicas primárias com respectivos professor/as 

Localidade Professor/a / Habilitação Data Prov. Ordenado 

Feira de Santana Luperio Leolindo Pitombo 

Aluno Mestre 

12/12/1955 720$000 

120$000 - Aluguel Sala 

 Josefina Sarmento       

Aluna Mestre 

=== 720$000 

120$000 - Aluguel Sala 

Serra Preta Substituído === 600$000 

Arraial do Bomfim Substituída === 600$000 

Riachão do Jacuipe Substituída === 600$000 

Camizão Vaga === 600$000 

Freguezia dos Remédios Antonio Manuel da Silva 

Aluno Mestre 

23/05/1854 600$000 

 

Jubilada: Professora Josefina Sarmento – 10/12/1864 

Inspetores Paroquiais 

Feira de Santana – Ten/Cel Manoel da Silva Ferreira 

Camizão – Manoel Carneiro da Silva Rego 

Gavião – Lisardo Gonçalves da Costa e Almeida 

Orçamento para 1865/66– Regulamento de 22/04/1862 

2 cadeiras de 2a classe – 1:440$000 

11 cadeiras de 1a classe – 6:600$000 

 

XII – 1865 

Presidente lamenta que mesmo diante do investimento de quase a quarta parte da 

arrecadação não se tem os resultados almejados na Instrução Pública. Propõe aumento de 

impostos ou criação do imposto de escola, semelhante ao existente na Europa 

 



35 
 

Orçamento para o período 1866-1867  

2 cadeiras de 2a classe – 2:160$000 

11 cadeiras de 1a classe – 6:600$000 

Professora de 1as Letras – Feira de Santana – 361$600 

Professor de 1as Letras – Riachão do Jacuipe - 400$000 

Professor de 1as Letras – Monte Alegre - 400$000 

Professor de 1as Letras – Camizão - 400$000 

XIII – 1867 

Presidente ressalta que o número de mulheres normalistas habilitadas é maior que o 

número de escolas de aulas femininas, enquanto faltam homens normalistas habilitados 

para as aulas masculinas existentes 

Aulas públicas de Instrução Primária e frequência dos alunos 

Aulas Sexo Masculino – 14 / Frequência Alunos – 395 

Aulas Sexo Feminino – 01 / Frequência Alunas - 48 

Jubilado: Professor Antonio Fernandes do Couto – Monte Alegre 

Orçamento para o período 1868/69 –Regulamento de 22/04/1862 

3 cadeiras de 2a classe a 720$000 

12 cadeiras de 1a classe a 600$000 

XIV – 1868 

Aulas públicas de Instrução Primária e frequência dos alunos 

Aulas Sexo Masculino – 14 / Frequência – 423 

Aulas Sexo Feminino – 02 / Frequência – 74 

Nomeação: D. Emilia Maria Barboza Dias – Monte Alegre 
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Aulas públicas primárias com respectivos professores/as 

Localidade Professor/a / Habilitação Data Prov. Vencimentos 

Villa de Feira de Santana Luperio Leolindo Pitombo 

Aluno Mestre 

12/12/1855 720$000 

 Helena da Costa e Souza 19/12/1864 720$000 

Arraial de Serra Preta Patricio Álvares de Cerqueira 21/06/1865 600$000 

Fregueziado Sr. Bomfim José Luiz da Costa Velloso 19/03/1867 600$000 

Freguezia do Riachão do Jacuipe AngeloAmbrozio de Figueiredo 05/11/1866 600$000 

Villa do Camizão João José da Silva Nery 07/07/1865 600$000 

Freguezia dos Remédios Abdon Gonçalves de Senna 

Aluno Mestre 

11/11/1867 600$000 

Villa do Orobó João Firmino Lopes 31/07/1868 600$000 

Villa do Monte Alegre  Manoel Joaqui, Barretto 16/08/1964 600$000 

 Emilia Maria Barbosa Dias 15/05/1868 600$000 

Freguezia de Santa Barbara Manoel Pereira da Silva Rego 08/11/1861 600$000 

Freguezia do Coité João Conrado de Araújo 

Marques 

03/05/1862 600$000 

Freguezia do Bom Despacho Satyro de Azevedo e Souza 20/11/1868 600$000 

Freguezia do Mundo Novo Florentino de Carvalho Vianna 08/01/1867 600$000 

Freguezia do Gavião Manuel Januario d’Almeida 18/05/1867 600$000 

Freguezia das Itapororocas João Jonathas Martins Moscoso 02/09/1868 600$000 

 

Inspetores Paroquiais 

Feira de Santana – Ten/Cel Manoel Ferreira da Silva 

Camizão – Manoel Carneiro da Silva Rego 
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Gavião – Lisardo Gonçalves da Costa e Almeida 

Humildes – Capitão Francisco Alves Borges 

Riachão do Jacuipe – Tenente Antonio Justiniano da silva Carneiro 

 

XV – 1870 

Reforma da Instrução Pública 

Criado Conselhos Municipais da Instrução Pública, formação em FSA: 

Juiz de Direito (Presidente), Dr. Promotor (Secretário), Juiz Municipal (presidirá na 

ausência do juiz de direito), Presidente da Câmara, o Vigário, 1o Juiz de Paz da sede do 

Município e 1 Delegado do Diretor Geral. 

Atribuições do Conselho: Nomear e demitir os Professores do município; Prover 

substitutos; Suspender os professores por até um mês; Propor ao Diretor Geral remoção 

de Professores, justificar proposta; Inspecionar por cada um dos membros as aulas e 

presidir exames finais; Nomear e demitir inspetores locais; Corresponder diretamente 

com a direto4ria geral para reclamar providência para o bem do ensino; Prover 

fornecimento de mobílias, livros e mais objetos que necessitar; Resolver sobre questões 

que forem suscitadas acerca do estado de pobreza dos meninos e atestar número dos 

mesmos; Enviar a Diretoria da Instrução relatório anualmente propondo medidas que 

entender de utilidade. 

Nas freguesias que não forem sede do município haverá inspetores paroquiais. 

Cadeiras Públicas divididas em 3 classes: 

1a Classe – As que não forem da capital, das cidades e cabeças de comarca, vencimento 

800$; 

2a Classe – As das cidades, da capital e cabeças de comarca, vencimentos 900$; 

3a Classe – Freguesias da capital, vencimentos 1:000$. 

O Ensino Primário – Nas escolas primárias com até 15 alunos: doutrina cristã, leitura, 

escrita e as quatro operações.  

Para as meninas acrescentar algum trabalho de agulha; 
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Nas escolas com mais de 15 alunos: Acrescentar o ensino de gramática. 

Nas cadeiras de 1a classe os alunos aprenderão também noções de história sagrada, 

gramática portuguesa, ortografia, sistema métrico; 

Nas cadeiras de 2a classe acrescenta aritmética, frações e história do Brasil. 

 

XVI – 1871 

Diretor da Instrução Pública fala da importância de uma casa própria para a escola, da 

mobília e de outros utensílios e também da necessidade de ampliar instrução para 

localidades que ainda não tem. Também lamenta o que ele chamou de indiferença dos 

Conselhos municipais que ele esperava maior envolvimento, inclusive com arrecadação 

dentre os moradores para atender necessidades de alunos pobres, construção de casas para 

escola e aquisição de mobília.  

Exoneração – Solicitado: Professor Abdon Gonçalves de Senna – Substituto da Freguezia 

dos Remedios – 27/11 

Nomeação: Prof. José Luiz Costa Velloso (vitalício) na Freg. do Bomfim – 06/02 

Cadeiras públicas – sexo masculino 

Localidade Matriculados Frequência 

Feira de Santana 98 92 

Remédios 25 25 

Santa Barbara 29 21 

Gavião 21 20 

Bomfim 41 35 

Monte Alegre 35 34 

Bom Despacho 32 32 

Itapororocas 26 25 
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Coité 30 27 

Serra Preta 36 34 

Mundo Novo 60 59 

Orobó 44 43 

Camisão 38 34 

 

Criada no Camisão aula noturna pelo Advogado Cap. Luiz José d’Amorim que também 

é o Professor – 20 alunos 

Remoção:  

Professor da Villa de Santo Antonio da Barra para São José das Itapororocas 

Professor do Camisão para o Arraial de Santo Antonio de Sapatuhy 

Demissão: Professor substituto de Bom Despacho Satyro de Magalhães Castro; 

                   Professor substituto do Gavião Manoel Pamphillo d’Almeida por 

representação no Conselho Municipal de Monte Alegre; 

                      Professor substituto dos Remédios Abdon Gonçalves de Senna. 

 

Conselho Municipal: Organizado Conselho em Feira de Santana em 04/02/1871 

Organizado Conselho em Camisão em 24/10/1871 

XVII – 1872 

Escolas Públicas Primárias 

Escolas públicas sexo masculino – 13 Escolas – 566 alunos 

Escolas públicas sexo feminino – 02 Escolas – 98 Alunas 

Cadeiras e Professores/as 

Sexo Masc. 

1a Classe 

Sexo Masc. 

2a Classe 

Sexo Masc. 

4a Classe  

Total Alunos 

Mestres 

Substitutos  Vitalícios Interino 

07 01 05 13 02 08 02 01 

 

Sexo Fem. 

1a Classe 

Sexo Fem. 

2a Classe 

Sexo Fem. 

4a Classe  

Total Alunas Mestras Substituta  Vitalícia 

 01 01 02 02 01 01 
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Descrição das classes segundo Art. 65 da Reforma da Instrução Pública 

1a Classe: Cadeiras dos Povoados, Paroquias ou Vilas que não forem cabeças de 

Comarcas, ordenado do(a) Prof(a). de 800$000 

2a Classe: Cadeiras das Cidades ou Vilas que forem cabeças de Comarcas e alguns 

Termos da Capital, ordenado do(a) Prof(a). de 900$000 

3a Classe: Cadeiras de algumas Paroquias da Capital, ordenado do(a) Prof(a). de 

1000$000 

Vice-Presidente entende ser inviável a obrigatoriedade do ensino proposto pelo Diretor 

Geral da Instrução Pública, Bacharel João Victor de Carvalho.  

Necessidade de  abertura de 5.220 escolas e contratação do mesmo número de 

professores habilitados. 

Continuam a funcionar as escolas públicas em casas sem accommodações e sem as 

condições hygienicas indispensáveis a taes estabelecimentos 

 

XVIII – 1873 

Lei Provincial n.º 1.320, de 16 de junho de 1873 elevou a então Vila à categoria de Cidade 

Commercial de Feira de Santana.  

Regulamento da Reforma da Instrução Pública  

Art. 65 – Descrição das classes 

1a Classe: Cadeiras dos Povoados, Paroquias ou Vilas que não forem cabeças de 

Comarcas, ordenado do(a) Prof(a). de 800$000 

2a Classe: Cadeiras das Cidades ou Vilas que forem cabeças de Comarcas e alguns 

Termos da Capital, ordenado do(a) Prof(a). de 900$000 

3a Classe: Cadeiras de algumas Paroquias da Capital, ordenado do(a) Prof(a). de 

1000$000 

Cazas para Escholas 

Presidente entende ser uma das maiores necessidades do ensino. A este ponto estamos 

atrazadissimos em relação á Europa, e principalmente aos Estados Unidos. Não podendo 
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porem os cofres Provinciais fazer esta despeza, felizmente o Governo Imperial  acaba de 

attender essa grande necessidade, recomendando aos Presidentes de Província, que 

promovam a edificação de Cazas para escholas25 

Art. 72 – O Ensino Primário 

Instrução moral e religiosa; leitura e escrita; elementos de gramática nacional; elementos 

de aritmética em suas aplicações práticas; sistema métrico decimal comparado com antigo 

sistema de pesos e medidas; elementos de geografia e historia, principalmente do Brasil; 

noções de história sagrada. 

Nas escolas para meninas acrescentar algum trabalho de agulha 

Art. 88 – Método de ensino utilizado será o simultâneo 

XIX – 1874 

Escolas e frequência de alunos/as 

Localidade Escola 

Masculino 

Escola 

Feminino 

Total Matricula 

Masculino 

Matricula

Feminino 

Total 

Feira de Santana 01 01 02 81 55 136 

Remédios 01 00 01 35 00 35 

Santa Barbara 01 00 01 38 00 38 

Bomfim 01 00 01 39 00 39 

Bom Despacho 01 00 01 25 00 25 

Serrinha 01 00 01 27 00 27 

Coité 01 00 01 37 00 37 

Coração de Maria 01 00 01 30 00 30 

Humildes 01 00 01 30 00 30 

                                                             
25 De acordo com Daiane OLIVEIRA (2016), o   primeiro prédio escolar construído pelas expensas 

públicas  foi o do Grupo Escolar de Feira de Santana, inaugurado em 1914, rebatizado de Grupo Escolar  J. 

J. Seabra em 1916. Foi depois prédio da ENRFSA, da Faculdade de Pedagogia de FSA.  Desde 1995 abriga 

o CUCA. 
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Itapororocas 01 00 01 27 00 27 

Riachão do 

Jacuipe 

01 01 02 27 31 31 

Purificação 01 01 02 50 28 78 

Bento Simões 01 00 01 33 00 33 

Ouriçangas 01 00 01 20 00 20 

Pedrão 01 01 01 23 35 35 

 15 04 19 531 149 680 

 

Cadeiras providas por concurso 

Localidade Sexo Data Provimento 

Itapororocas Masculino 30/01 

Riachão do Jacuipe Feminino 16/05 

Purificação Feminino 17/03 

Coité Masculino 27/02 

Pedrão Feminino 19/02 

 

Cadeiras públicas primárias providas:  

Por Ato do Governo de 10/04: Bento Simões – Masculino 

Pela Lei 1366 de 18/04: Riachão do Jacuipe – Feminino 
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Escolas que receberam livros 

Localidade Sexo Quantidade 

Coité Masculino 315 

Riachão do Jacuipe Masculino 128 

Pedrão Feminino 290 

Ouriçangas Masculino 125 

Humildes Masculino 204 

Coração de Maria Masculino 161 

 

 

XX – 1875 

Demonstrativo 

Popul. 

Escolar 

Escolas 

Públicas 

1a Classe  2a Classe 3a Classe Recebem 

Instrução 

Não 

Recebem  

17.513 24 22 02 00 820 16.693 

 

Demonstrativo das aulas públicas primárias com declaração dos/as professores/as 

que as regem, datas de seus exercícios e número de alunos/as que as frequentaram:  

Localidade Professor/a / Habilitação Data do 

Provimento 

Classe Número 

Alunos 

Cidade de Feira de Santana LuperioLeolindo Pitombo  

Aluno Mestre 

26/02/1856 2a. 91 

 Deolinda Rodrigues Moreira 

Aluna Mestra 

01/08/1871 2a. 76 

Freguezia dos Remédios Lupércio Teophilo da Silva 30/06/1874 1a 38 

Freguezia de Santa Barbara João Muniz Fiuza 10/02/1874 1a 44 

Arraial de São Vicente Raphael Florencio de Oliveira 21/06/1875 1a 33 

Freguezia do Bomfim Luiz José da Costa Velloso 06/05/1867 1a 31 
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Arraial do Bom Despacho Hygino de Oliveira 01/04/1874 1a 26 

Freguezia dos Humildes Pedro José Ferreira 08/03/1867 1a 30 

Arraial do Limeiro Aristides José Tinoco 26/10/18745 1a 17 

Freguezia de Itapororocas Domingos Eulálio de Menezes 27/09/1869 1a 30 

Freguezia do Riachão de 

Jacuipe 

AngeloAmbrozio de 

Figueiredo 

31/05/1874 1a 26 

 Hermelina Maria da Silva 16/05/1874 1a 26 

Freguezia do Coité Felinto Pereira de Oliveira 24/03/1874 1a 28 

 Eulalia Alexandrina da Rocha 23/09/1875 1a 07 

Villa da Serrinha Antonio Cardozo Ribeiro 26/02/1866 1a 29 

Povoação de Agua Fria Antonio Damasceno dos Reis 01/03/1875 1a 11 

Viila da Purificação Manuel Firmino da Silva Freire 04/09/1875 1a 56 

 Leonor America de Bittencourt 

Santos  

01/04/1874 1a 53 

Capella de Bento Simões Joaquim Alves de Lima Junior 14/11/1872 1a 31 

Freguezia de Coração de 

Maria 

João Ribeiro Bacellar 05/05/1874 1a 46 

 Joanna Maria de Oliveira 28/10/1875 1a 16 

Freguezia do Pedrão Pedro Alves Martins 25/03/1856 1a 28 

 Laura Odilia da Silva 10/04/1874 1a 42 

Freguezia de Ouriçangas Andre Avelino dos Santos 

Canahiba 

28/09/1868 1a 18 

 

Relação de cadeiras primárias criadas em Feira de Santana 

Localidade Sexo Lei/Data 

Freguezia de Coração de Maria Feminino Lei 1489 de 29/05 

Arraial do Limeiro Masculino Lei 1490 de 29/05 

Povoação de Agua Fria Masculino Lei 1498 de 02/06 

Freguezia do Coité Feminino Lei 1502 de 04/06 
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Escolas que receberam livros 

Localidade Sexo Quantidade 

Feira de Santana Masculino 306 

Freguezia de Coração de Maria Feminino 241 

Freguezia dos Remédios Masculino 85 

 

Considerando que uma das causas principaes da pouca freqüência das escolas publicas 

provém da falta de meios para poderem os meninos se apresentar com decência 

necessária; {...} resolvi em 5 de fevereiro ultimo, apellando para o espirito de caridade, 

illustração e patriotismo dos filhos e habitantes d’esta Provincia, dirigir circulares ás 

Camaras Municipaes, aos Juizes de Direito e Municipaes, ao Dr. Chefe de de Policia para 

todos os Subdelegados, ao Vigário Capitular para todos os Parochianos, e aos 1os Juises 

de Paz de cada Parochia, afim de me enviarem relações de pessosas de ambos os sexos 

que estivessem no caso de prestar-se a promover subcripções, e angariar donativos, com 

que possa ser preparado e distribuído o vestuário necessário aos meninos pobres de cada 

districto – Presidente Dr. Luiz Antonio da Silva Nunes  

Escola masculina de Santa Bárbara recebeu mobília 

Escola masculina de Feira de Santana recebeu um relógio e um crucifixo  
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