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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o processo de formação de Dr. Aderbal
de Santana Barbosa e registrar a memória deste médico/educador, a fim de
compreender as bases sobre as quais estavam assentadas suas iniciativas de
intervenção social, sobretudo no que respeita aos caminhos da expansão do
ensino na Bahia, em razão da implantação do Ginásio de Ituaçu, em 1960.
Além disto, volta-se para investigar o panorama das relações raciais na
sociedade baiana, a fim de compreender as dinâmicas de ascensão social do
segmento negro da população, do qual Dr. Aderbal faz parte. Dedica-se, ainda,
a conhecer a trajetória de formação / escolarização do educador em questão,
bem como revelar as circunstâncias sob as quais foi fundado o Ginásio de
Ituaçu. O estudo foi desenvolvido no campo da pesquisa de abordagem
qualitativa através da qual foram analisados os depoimentos de pessoas que
conviveram com Dr. Aderbal e pessoas que presenciaram o momento histórico
da fundação do Ginásio. Foi realizada uma pesquisa documental nos acervos
do Memorial da Faculdade de Medicina da Bahia, do Colégio Central (antigo
Colégio da Bahia), do acervo particular dos familiares, este compreendendo
documentos e material iconográfico. A pesquisa possibilitou conhecer, a partir
da trajetória de Dr. Aderbal de Santana Barbosa como liderança no campo da
educação, bem como outros aspectos relacionados ao seu grupo familiar, que
aqui utilizamos apenas para demonstrar uma determinada situação de êxito
profissional que era, se não comum, era ao menos provável para outras
famílias negras no referido período. Possibilitou ainda conhecer o impacto da
implantação do Ginásio de Ituaçu, criado por este educador, na remota porção
sul da Chapada Diamantina, no município de Ituaçu, em meados do século XX.
Esta implantação, aqui considerada como a obra educativa de Dr. Aderbal, teve
sua relevância confirmada ao inserir a citada região na rota de expansão do
ensino secundário no Estado da Bahia. Desta forma, este trabalho contribui
para a História da Educação na Bahia e importa àqueles que se dedicam aos
estudos negros.

PALAVRAS-CHAVE:

Relações raciais e educação – educadores negros – trajetórias de famílias
negras – elites de cor – expansão do ensino secundário.
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ABSTRACT

This study aims at analyzing the educational background process of Dr. Aderbal
de Santana Barbosa, preserve the memory of this physician and educator and
understand the basis on which his social intervention initiatives were set upon,
especially regarding to the expansion of the education in Bahia and the creation
of Ginásio de Ituaçu in 1960. Besides, this study investigates the racial
relationships scenario in the society of Bahia as a means to understand the
dynamics of the ascension of the African-American population of the state to
which Dr. Aderbal is part. We also devote efforts to learn about this upbringing
and educational background and reveal the circumstances under which Ginásio
de Ituaçu was founded. The study was developed in the field of qualitative
research. We analyzed data collected by testimonies given by people who lived
with Dr. Aderbal and others who witnessed the historical moment of the school’s
foundation. A documental research was carried out through the collection of
Memorial da Faculdade de Medicina da Bahia, of Colégio Central – former
Colégio da Bahia, and private collection of family members who provided
documents and iconographic materials. The research made it possible to learn
from Dr. Aderbal’s leadership in the field of education, as well as other aspects
related to his family group which we use here to show certain professional
success which was, if not common, not least probable to other AfricanAmerican families of his time. It also made possible to learn the impact of the
creation of Ginásio de Ituaçu, founded by the mentioned educator in the remote
south area of Chapada Diamantina, in the town of Ituaçu by the middle of the
twentieth century. This foundation, here considered as Dr. Aderbal’s most
important deed in the education field, had its relevance in turning that region
part of the expansion of secondary education in Bahia. This way, this work
contributes to the History of Education in Bahia and is meaningful to those ho
dedicate to African-American studies.

KEY WORDS

Racial relationships and education – African-American educators – Life courses
of African-American families – African-American elites – Secondary education
expansion
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INTRODUÇÃO

Os projetos do indivíduo transcendem o intervalo físico de
sua existência: ele nunca morre tendo explicitado todas as
suas potencialidades. Antes, morre na véspera: e alguém
deve realizar suas possibilidades que ficaram latentes, para
que se complete o desenho de sua vida.
Ecléa Bosi, 1994, p. 75.

Onde o homem passou, onde deixou qualquer marca da sua
vida e da sua inteligência, aí está a história.
Fustel de Coulanges, citado por Le Goff, 2003, p. 530.

A realização deste trabalho apresentou-se como um triplo desafio: primeiro, havia
o reconhecimento da insuficiência de informações na História da Educação na
Bahia acerca da formação dos negros no período pós-abolição e seu acesso às
modalidades de ensino e não se aventava, oficialmente, o papel desempenhado
por negros ilustrados. Quando a escola, e mesmo assim muito recentemente, se
refere ao segmento negro da sociedade, o faz, na maioria das vezes, no âmbito da
temática do currículo e da diversidade cultural, deixando de informar sobre os
processos de formação da população negra no Brasil, o que constitui uma lacuna
quando se pretende conhecer a maneira através da qual esta população realizou
trajetórias de formação escolar, bem como dos mecanismos por estes utilizados a
fim de frequentar a escola.
No entanto, sabe-se que, em vários períodos da história – séculos XIX e XX – a
presença de negros ilustres compôs uma realidade que foi marcada por feitos
significativos (podemos citar André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio,
Teodoro Sampaio, Juliano Moreira, Manoel Querino, dentre outros). No caso deste
trabalho, a atuação de um educador negro na fundação de uma instituição de
ensino, no interior, em 1960, época em que o ensino na Bahia ainda era uma
prerrogativa dos grandes centros. Assim, a insuficiência de dados sobre processos
educativos, escolares ou não, tão importantes que proporcionaram a alguns
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negros formação suficiente para empreenderem intervenções dessa natureza na
sociedade se impôs como uma inquietação. Perguntamos, como Cruz, "quais
teriam sido os processos de escolarização vivenciados desde o período da
escravidão para que logo nos anos iniciais da República pudessem [os negros]
estar dando corpo a intervenções sociais no campo intelectual?” (2005, p.25).
Segundo, havia o receio e os riscos de investigar uma parte da história não
apenas como quem busca, através dos documentos e monumentos do passado,
utilizando-se das ferramentas da história, recriar fatos ao descrevê-los. Antes,
tratava-se de investigá-los “mais como contemporâneo que como estudioso”
(HOBSBAWM, 1995, p.7). Além disso, havia o sentimento ambíguo de ser a
pesquisadora

e,

em

vários

momentos,

a

fonte.

Ambíguo

porque

ora

desconfortante, ora enormemente prazeroso.
O terceiro aspecto deste desafio e, certamente, o mais complexo, trata-se da
proximidade emocional com o objeto e os fatos que o envolvem. O que implica
utilizar os recursos da memória não apenas para contar o vivido, o sabido, mas
para lidar, objetivamente, com a possibilidade das traições da memória, da
seletividade implacável que se dá de acordo com um maior ou menor grau de
emoção que as lembranças podem provocar. Além disso, a tessitura construída a
partir dos depoimentos, das próprias lembranças e das leituras realizadas, se
constituiu num esforço para encontrar objetividade em terreno marcadamente
subjetivo. E foi sempre o exercício de explicar as subjetividades para torná-las
objetivamente inteligíveis. Foi preciso levar em conta, permanentemente, os
momentos em que as informações trazidas, tanto pelos depoimentos, como pelos
documentos, resultaram em frustrações, à medida que iam desconstruindo as
velhas certezas sobre a pesquisa.
Aprendemos desde cedo a conhecer pelos livros a história dos dominantes (reis,
princesas e heróis), as histórias, cujos sujeitos de tão distantes, pareciam apenas
criações fantásticas, personagens a quem um ou outro poderia acrescentar-lhes
características, dar-lhes diferentes sentidos. Contudo, revelar uma história cujos
aspectos – personagens, cenários, fatos – são muito próximos, tornou-se uma
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experiência rica tanto pelo compromisso em buscar maior aproximação da
realidade, quanto pela responsabilidade de responder, o mais fielmente possível,
às questões da pesquisa.
E as questões desta pesquisa estão atreladas, inevitavelmente, a desejos
pessoais e antigos, cujos aspectos entrelaçam-se às origens do meu grupo
familiar e ao [des]conhecimento dos caminhos traçados por meus antepassados.
As situações sociais por eles vividas eram comuns entre os negros baianos, na
primeira metade do século XX? Esta pergunta situa a pesquisa na medida em que
extrapola as questões familiares e está imbricada no contexto das relações raciais.
Permito-me a seguinte digressão a fim de que possa marcar as fendas a partir das
quais vejo meu objeto e dele falo neste trabalho. No meu grupo familiar, a figura
do negro esteve sempre associada ao sucesso profissional e grau superior de
instrução. Daí o conseqüente conforto de não ter presenciado as formas mais
radicais da discriminação racial, ou de não tê-las reconhecido, “protegida” pelo
status já conquistado pelos meus antepassados. Desta forma, minha consciência
de mulher negra foi-se formando ao longo das interações sociais, embasadas pelo
questionamento constante da minha situação familiar, já que esse status não era a
realidade da imensa maioria negra baiana. Em momentos difusos vi-me
transferida da situação confortável de ser a “filha do médico” ou a “neta do
farmacêutico”, que aos 16 anos de idade freqüentava o curso de Engenharia
Agronômica numa Universidade pública, no interior da Bahia – onde as relações
raciais pareciam menos tensas – para o enfrentamento do mercado de trabalho na
capital e a continuidade da formação universitária. A partir daí tornam-se salientes
e inquietantes minhas impressões e dúvidas sobre as relações raciais, o que
busquei, com efeito, deslindar nos caminhos deste trabalho.
O que se apresentou como problema de pesquisa, então, foi conhecer o papel
desempenhado por Dr. Aderbal de Santana Barbosa como liderança, tendo em
vista seu trabalho no campo da educação, levando em consideração a trajetória
de formação e suas estratégias de mobilidade social. A questão principal era
saber como no seio de uma família negra da sociedade soteropolitana da primeira
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metade do século XX, gestava-se um profissional da medicina e um líder que
atuaria intelectualmente na sociedade baiana.
Guiada por esta questão, a pesquisa teve como objetivo maior registrar a memória
de Dr. Aderbal de Santana Barbosa, como educador negro que viveu na cidade de
Ituaçu, interior da Bahia, região da Chapada Diamantina, onde implantou uma
instituição de ensino – o Ginásio de Ituaçu.
Teve, ainda, como objetivos específicos, investigar o panorama das relações
raciais na sociedade baiana, na primeira metade do século XX, a fim de
compreender as dinâmicas de ascensão social da população negra, uma vez que
Dr. Aderbal de Santana Barbosa era um descendente direto de negros
escravizados, bem como conhecer a trajetória de formação / escolarização do
educador em questão.
Isso porque uma das motivações deste trabalho situa-se no questionamento
acerca das possibilidades de ascensão social vertical de um homem negro que
chegou à Faculdade de Medicina da Bahia, em 1946 e que, além do exercício da
medicina, realizou intervenção social, dedicando-se à educação, num período em
que a oferta neste campo era incipiente em todo o Estado da Bahia. Buscava-se
saber quais as estratégias utilizadas por Dr. Aderbal para dar corpo à sua
formação, já que, pode-se ajuizar, as relações raciais entre negros e brancos na
Bahia, na primeira metade do século XX, eram e ainda são, em boa medida,
fortemente marcadas pelos ranços do escravismo.
Além disso, também é objetivo específico revelar as circunstâncias sob as quais
foi fundado o Ginásio de Ituaçu, como se deu o processo de idealização e
articulação dos diversos segmentos da sociedade ituaçuense e efetiva
implantação do Ginásio, que posteriormente veio a ser Colégio Normal de Ituaçu.
Isso porque esta instituição representou a obra educativa de Dr. Aderbal de
Santana Barbosa, à qual se dedicou até o seu falecimento, em 1979, cuja
significação maior repousa sobre o fato de ter sido criada numa região do interior
do Estado da Bahia que estava fora da rota da riqueza que, durante muito tempo,
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circulou em parte da Chapada Diamantina, e porque aquela região não estava nos
planos do governo da época para a expansão do ensino no território baiano.
Tendo em vista a natureza do objeto desta investigação histórica, fez-se mister
utilizar, como método principal, a história oral, tendo os depoimentos como
principais fontes. A constatação de que havia colaboradores qualificados reforçou
essa opção, bem como a insuficiência de fontes documentais primárias,
relacionadas ao objeto em questão. Desta forma, foram entrevistadas três
pessoas da família de Dr. Aderbal: sua viúva e duas de suas irmãs. Outro
depoente se declarou ex-aluno do Ginásio de Ituaçu e amigo pessoal, além de ter
ocupado diversos cargos públicos no período a que se refere essa investigação.
Duas professoras da instituição também colaboraram com seus depoimentos,
tendo sido realizadas, então, seis entrevistas, nas quais os depoentes falaram
sobre Dr. Aderbal e seu trabalho na educação.
A metodologia da História Oral serve aos objetivos deste trabalho de abordagem
qualitativa, principalmente porque lhe reforça características como a singularidade
e o descarte das generalizações, dentre outras. Ou seja, ao elaborar um
documento a partir de depoimentos, é necessário considerar os aspectos
condicionantes desses dados, os fatores que levaram o depoente a relatar suas
lembranças, o “lugar” de onde fala, enfim, as marcas pessoais, subjetivas,
presentes em sua observação dos e/ou participação ativa nos fatos. A fonte oral,
isto é, a entrevista gravada em meios eletrônicos, assim, tem ainda a
característica de dificultar possíveis engendramentos daquilo que foi revelado, ao
mesmo tempo em que, ao expor um ponto de vista sobre o objeto, revela uma
parcialidade que estimula a pesquisadora na medida em que confronta-se, muitas
vezes, com as expectativas criadas em torno do depoimento.
A metodologia da História Oral vem se constituindo como uma das principais
ferramentas da História, ganhando espaço através das pesquisas que se
debruçam, principalmente, sobre os acontecimentos relacionados às chamadas
minorias hierárquicas e que não foram registrados por outros tipos de
documentos. A História Oral, “tão antiga quanto a própria história” (THOMPSOM,
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1992, p. 45), ainda é determinante de diversas polêmicas, por parte dos
historiadores tradicionais, quanto à validade das fontes orais. A historiografia
tradicional tem em conta que estas fontes são de caráter subjetivo, individual,
portanto, falível. Considero aqui o aspecto relacional da questão, tendo em vista
que isso se deve a “uma procura de autenticidade”. Concordo com Le Goff quando
afirma que “todo documento é ao mesmo tempo verdadeiro e falso” e que, assim
sendo, leva em conta as condições de produção do documento (2003, p. 525). O
que neste caso aproxima o documento da fonte oral, do ponto de vista de sua
validade. A história se faz com documentos escritos. Entretanto, conforme
Thompsom, o historiador oral desfrutava de grande prestígio “antes que a
disseminação da documentação nas sociedades letradas tornasse supérfluos
esses momentos públicos de revelação histórica” (obra citada, p.50).
A organização dos dados na pesquisa se deu, prioritariamente, a partir dos
depoimentos que possibilitaram os registros da memória do educador negro Dr.
Aderbal de Santana Barbosa, uma vez que este não deixou nenhuma obra escrita.
Considerando a História Oral como um procedimento metodológico predominante
para a construção do conhecimento histórico a que se propõe nesta investigação,
fez-se necessário discutir, no âmbito da introdução – já que não se constitui numa
categoria de análise deste trabalho -, ainda que parcimoniosamente, o
fundamental mecanismo, tanto como recurso, quanto como atividade, utilizado
pelos colaboradores: a memória, depositária daquilo que ainda não está escrito ou
que não foi falado.

A memória é um trabalho. Como atividade, ela refaz o passado
segundo os imperativos do presente de quem rememora,
resignificando as noções de tempo e espaço e selecionando o que
vai e o que não vai ser “dito”, bem longe, naturalmente, de um
cálculo apenas consciente e utilitário (GOMES, 1996, p. 22).

Em fases diferentes deste trabalho, foi possível perceber a maneira como os
entrevistados lançaram mão da memória, ora trazendo contribuições explícitas,
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ditas, ora deixando o silêncio a ser interpretado, os não-ditos. O importante foi
notar que a dupla utilização da memória – para dizer e para selecionar o que dizer
– esteve sempre relacionada ao lugar que os entrevistados ocuparam em relação
aos acontecimentos. Para uns, rememorar estava nitidamente associado ao
prazer de trazer à luz suas contribuições para o registro da história que aqui se
tece. Estes foram as testemunhas mais distantes. Para outros, lembrar pareceu
um exercício doloroso. Foram aqueles, cujas histórias de vida confundiam-se com
a trajetória do personagem central, as testemunhas próximas.
Desta forma, ao confrontar as entrevistas, foi possível perceber que a ênfase ao
lugar de onde fala cada sujeito é fundamental para a compreensão mais ampla e
multidimensional do objeto investigado.
Buscando relativizar a tradição que ainda remete o pesquisador para um
paradigma científico pautado pela necessidade de comprovação, pela ideia de
neutralidade, procurei compreender o papel da memória numa pesquisa histórica,
uma vez que, não apenas as lembranças dos colaboradores, mas minhas próprias
lembranças foram largamente visitadas. “O primeiro testemunho a que podemos
recorrer será sempre o nosso” (HALBWACHS, 2006, p. 29). Assim, procurei
estabelecer as relações necessárias entre os fatos rememorados e os
documentos que poderiam explicá-los. Esta busca percorreu um caminho tortuoso,
uma vez que, em diversos momentos, estava diante de dados que não me foram
“contados” por nenhum colaborador, tampouco encontrados na literatura ou nos
documentos. Estavam postos pela minha experiência como testemunha ativa da
história que ora registro.
A metodologia da História Oral não exclui a pesquisa documental, uma vez que os
depoimentos, muitas vezes, sugerem a existência de documentos, levando a eles.
Antes, elas são formas complementares de abordagem de um objeto.

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando
estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos
escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do
historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das
flores habituais (FEVBRE, citado por LE GOFF, 2003, p.530).
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Os documentos escritos encontrados foram insuficientes para embasar a
pesquisa. O acervo, por exemplo, do Ginásio de Ituaçu, não se encontra mais no
município e pouca informação foi obtida sobre o seu destino. O mesmo ocorreu
com o acervo da instituição que foi mantenedora do Ginásio. Desta forma, as
evidências que fundamentaram este trabalho foram construídas a partir dos
depoimentos de testemunhas – as memórias individuais, casadas à memória
coletiva, mais ampla – os registros históricos, revelados na literatura consultada.
O presente trabalho se apresenta em três capítulos. No primeiro – Relações
raciais, educação e mobilidade social – procuro traçar um panorama das relações
entre negros e brancos na Bahia da primeira metade do século XX. O capítulo,
uma revisão de bibliografia, traz uma discussão sobre as relações raciais, neste
trabalho consideradas como um tipo das relações sociais estruturadas nos grupos
que têm como base a crença na existência de raças humanas. A revisão de
bibliografia realizada permitiu conhecer importantes aspectos que marcaram a
trajetória dos negros baianos no período que se seguiu à abolição e na primeira
metade do século XX. Partindo do próprio conceito de relações raciais adotado na
pesquisa, o trabalho revisita a literatura considerada clássica da época, assentado
principalmente na obra de Pierson (1945) e Azevedo (1955 e 1996), com os quais
procura demonstrar a eficiência do mito da democracia racial no Brasil e na Bahia,
questionando a coincidência defendida por estes autores no que se refere a classe
social e raça. Discute a maneira como as teorias raciais foram aceitas pela
intelectualidade brasileira, e como estas influenciaram o pensamento brasileiro,
bem como descreve a inserção dos negros baianos no mundo do trabalho e da
escolarização.
O segundo capítulo traz o registro da memória de Dr. Aderbal de Santana
Barbosa. A partir dos depoimentos, foi possível descrever a trajetória de formação
deste médico e educador, processo que se deu em Salvador, entre os anos de
1936 e 1952, quando concluiu o curso de Medicina, na Faculdade de Medicina da
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Bahia. Seguem-se daí as condições de sua transferência para Ituaçu e seu
ingresso e atuação na sociedade ituaçuense. Neste capítulo buscamos mostrar,
além de aspectos da formação acadêmica, através dos depoimentos coletados, a
participação deste médico no campo da saúde, na política e na educação,
culminando com sua participação na implantação do Ginásio de Ituaçu.
No terceiro capítulo – O Ginásio de Ituaçu: uma escola na Chapada Diamantina –
busco situar o locus da pesquisa, partindo de uma breve descrição da Chapada
Diamantina – com destaque para o município de Ituaçu – e um pouco de sua
história, além da importância econômica e política para o Estado da Bahia. A
pesquisa informa sobre a história da educação no município de Ituaçu, desde o
ano de 1873, com a criação da Aula Noturna para o Ensino Primário de Adultos e
Escravos, que veio a ser, em 1875, a primeira instituição pública de ensino do
município, passando pela fundação do Ginásio de Ituaçu, até os dias atuais. Ainda
este capítulo traz uma discussão sobre o cenário educacional baiano da primeira
metade do século XX, a fim de explicitar o papel do Ginásio de Ituaçu na
expansão do ensino na Bahia, a partir da porção meridional da Chapada
Diamantina.
Considero que dar a conhecer a obra de Dr. Aderbal de Santana Barbosa é de
grande importância para a historiografia da educação no Estado da Bahia,
mormente porque ilustra um fenômeno maior. Conhecer sua trajetória de formação
é, em parte, encontrar pistas para o entendimento de como se deu o processo de
escolarização de uma parcela do segmento negro na Bahia, no período
supracitado. Os mecanismos utilizados por ele para inserir-se no mercado de
trabalho confirmam a ideia de que na Bahia, especialmente em Salvador, a “porta
do mundo dos brancos não é intransponível”, mas aos negros cabia um esforço,
muitas vezes inatingível aos grupos, dificilmente conquistado em situações
particulares.
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CAPÍTULO 1
RELAÇÕES RACIAIS, EDUCAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL

“Qual seria a ‘chance’ dos povos indígenas ou africanos de
compartilhar experiências históricas dos colonizadores e seus
descendentes?”

Florestan Fernandes, 1972, p. 14.
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Neste capítulo buscaremos apreender o conceito de relações raciais e investigar o
panorama em que ocorrem no Brasil, particularmente na Bahia, a maneira como
estas se estabeleceram, sobretudo no início do século XX, como forma de
compreender o “clima” sob o qual Dr. Aderbal de Santana Barbosa iniciou seu
processo de formação e sua carreira profissional.
Buscaremos, também, compreender como estas relações impactavam a educação
e o acesso a ela pelos negros baianos. Além disso, até que ponto a educação foi
considerada pelos mesmos como um fator de mobilidade social vertical e as
estratégias das quais se utilizaram em sua escolarização.

1.1 RELAÇÕES

RACIAIS:

O

SIGNIFICADO

DA

EXPRESSÃO

E

SUA

IMPORTÂNCIA NA PESQUISA

Consideradas como uma categoria das relações sociais, as relações raciais
requerem, para sua compreensão, que levemos em conta seu caráter de construto
social, levado a cabo nas interações entre os grupos que têm como base a crença
na existência de raça, de raças humanas.
Uma vez que as variações genéticas, explicadas pelas ciências biológicas, não
podem ser consideradas “raças”, a definição de relações raciais não pode
restringir-se, ou mesmo aplicar-se, simplesmente, às relações sociais entre negros
e brancos, por exemplo. Antes, são relações “entre grupos que empregam a ideia
de ‘raça’ na estruturação de suas ações e reações entre si” (CASHMORE, 2000,
p. 485). Assim, não são apenas um tipo específico de relações sociais.
Não convém para este trabalho uma discussão fundamentada nas ciências
biológicas em torno do conceito de raça, até em razão do próprio campo de
estudos negar a existência de raças humanas. Nossa aceitação do conceito de
raça fundamenta-se no campo das ciências sociais, conforme Guimarães para
quem “é possível construir um conceito de ‘raça’ propriamente sociológico”. O
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autor sugere que “somente uma definição nominalista de ‘raça’ seja capaz de
evitar o paradoxo de empregar-se de modo crítico (científico) uma noção cuja
principal razão de ser é justificar uma ordem acrítica (ideológica)” (GUIMARÃES,
1999, p.22).
Tendo por certo uma crença na existência de raças, na medida em que há grupos
que se auto-definem como superiores, uma das situações que podem caracterizar
as relações raciais é a consciência de raça que rege a aplicação de fatores que
estabelecem conflitos neste tipo de relação social.
Assim, Robert Park define as relações raciais como sendo:

A relação entre povos com marcas distintivas de origem racial,
particularmente quando tais diferenças penetram na consciência
dos indivíduos e dos grupos assim identificados, determinando
desse modo a concepção que cada indivíduo tem, tanto de si
mesmo como de seu estatuto na comunidade (citado por
BACELAR, 2001, p.92).

Neste estudo, consideramos especificamente aquelas relações raciais que
ocorrem entre negros e brancos, nas quais, historicamente, o processo de
dominação dos primeiros pelos segundos influenciou sobremaneira a distribuição
dos bens sociais, a conquista dos lugares sociais, tendo como conseqüência,
muitas vezes, a quase nulidade da participação dos negros na sociedade.
A temática das relações raciais entre negros e brancos, então, é aqui abordada
principalmente por permitir melhor análise quando se refere à mobilidade social, já
que importa discutir, de maneira geral, como sujeitos negros ocuparam posições
privilegiadas atingindo alguns lugares sociais tradicionalmente “reservados” aos
brancos, numa sociedade em que ser negro e ter prestígio social é, na maioria das
vezes, uma condição considerada improvável.
Em particular, analisamos o caso de Dr. Aderbal de Santana Barbosa que viveu na
Salvador da primeira metade do século XX, negro que realizou uma trajetória de
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formação escolar e profissional marcada por sua presença em instituições
tradicionalmente freqüentadas pela elite baiana.
Assim sendo, para fins desse trabalho, consideramos necessário compreender
como as teorias raciais foram aceitas, interpretadas e utilizadas pelo pensamento
brasileiro dominante da época, o momento sócio-político em que tais teorias se
manifestaram e de que maneira influenciaram as relações raciais na Bahia.

1.1.1 “Um bando de ideias novas”

Muitas delas tiveram ampla repercussão no cenário brasileiro do século XIX, tendo
sido acolhidas pelos intelectuais e merecido interpretações que lastrearam
consideravelmente o comportamento político e social no Brasil. Algumas ideias e
doutrinas – que também contribuíam para o embasamento das teorias raciais –
como o positivismo (que pode ter sido a mais importante delas, uma vez que foi
absorvida pelos diversos setores sociais e, especialmente, por ter encontrado um
clima propício no Brasil no momento em que ideias tradicionalistas, sobretudo
apoiadas no catolicismo, eram rejeitadas e era sabido o declínio da filosofia
romântica) também marcaram profundamente o pensamento brasileiro.
Ao positivismo de Auguste Comte (1798 – 1857) unia-se o evolucionismo de
Charles Darwin (1809 – 1882) e, juntos, estabeleciam os contornos do espírito
científico da época. O positivismo foi difundido no Brasil inicialmente entre aqueles
que frequentavam as Escolas Militar e Politécnica do Rio de Janeiro e, sobretudo,
no seio da famosa escola do Recife e entre os “doutores” em medicina
(SKIDMORE, 1976, p.28).

O positivismo parecia também atraente àqueles membros da elite
que desejavam o progresso econômico sem mobilização social.
Julgando a massa da população “despreparada” para participação
plena na sociedade (devido ao analfabetismo, ao meio racial
inferior etc.), achavam o aspecto autoritário do positivismo um
modelo de modernização, que explicava e justificava a continuada
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concentração do poder nas mãos da elite (SKIDMORE, obra
citada, p.28).

Quanto às ideias evolucionistas, é certo afirmar que alguns estudiosos,
amparados pela teoria da evolução, advogavam pelas diferenças raciais e a
sobrevivência do “mais apto”. Decorre daí a nossa compreensão de que estas
contribuíram sensivelmente para a afirmação do racismo científico entre nós.
Os movimentos abolicionistas eclodiram nesse cenário. Não obstante, aos
simpatizantes desta causa coube o papel de empreender esforços no sentido de
responder às leituras das teorias raciais que eram elaboradas por boa parte dos
intelectuais brasileiros. Em paralelo às ações institucionais concretas em direção
ao fim do regime escravista (alforria para os escravos que lutaram na Guerra do
Paraguai – 1866, os manifestos do Partido Liberal – 1868 e 1869 e a Lei do Ventre
Livre – 1871 são alguns exemplos) corria a divulgação de ideias europeias sobre a
desigualdade humana, que viriam a fundamentar o racismo em todas as suas
formas. Disso podemos destacar que as considerações do médico e criminalista
italiano Cesare Lombroso (1835 – 1909) exerceu significativo papel na delimitação
do racismo brasileiro ao afirmar que a criminalidade estava baseada em
predisposições genéticas. O médico Nina Rodrigues apoiou-se no pensamento de
Lombroso em seus estudos sobre a criminologia em função da raça e das
medidas do crânio.
De parte dos negros, escravizados e libertos, os séculos XVIII e XIX foram um
período de grandes agitações. Reações ao regime escravista ocorreram em
diversos tempos e espaços, nas mais variadas manifestações, a exemplo da
Revolta dos Alfaiates (Bahia, 1798), a Revolta dos Malês (Bahia, 1835), a
Cabanagem (Pará, 1835 – 1840), a Balaiada (nos Estados do Maranhão, Ceará e
Piauí, de 1838 a 1841). Afora esses grandes movimentos, diversas estratégias, às
vezes particulares ou de pequenos grupos, também marcaram as iniciativas dos
negros escravizados e libertos contra o regime. Podemos destacar os quilombos
que, no dizer de Reis, não só existiram de acordo com “a concepção palmarina do
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quilombo enquanto sociedade alternativa” (2008, p. 332), mas, organizados de
outras tantas maneiras, muitas vezes com número bem reduzido de pessoas,
divergindo do modelo clássico, inspirado em Palmares. Reis afirma que

Abre-se um leque de questões que vão das formas explícitas de
resistência física (fugas, quilombos e revoltas), passando pela
chamada resistência do dia-a-dia – roubos, sarcasmos,
sabotagens, assassinatos, suicídios, abortos – até aspectos
menos visíveis, porém profundos, de uma ampla resistência
sociocultural (1989, p. 62).

A Confederação Abolicionista, da qual fazia parte André Rebouças (1838 - 1898)
intensificava suas ações e este debate se fazia presente na imprensa que, com
José do Patrocínio (1854 – 1905), também exerceu um papel fundamental no
movimento pela abolição. Não se pode deixar de mencionar os discursos de
Joaquim Nabuco (1849 – 1910), que muito concorreram para recrudescer o
debate contra a escravidão.
Embora tenham ocorrido no período anterior à abolição, depois desta as lutas não
cessaram, o que denuncia que a Lei de 13 de maio de 1888 não promoveu melhor
situação social para os negros, nem harmonizou as relações raciais (a Revolta da
Chibata, no Rio de Janeiro, 1910 e a criação da Frente Negra Brasileira, em São
Paulo, 1931 e na Bahia em 1932, são exemplos de que a situação para os negros
permanecia desfavorável).
O Brasil estava distante de organizar uma democracia racial, embora esta fosse
sempre reivindicada por uns e divulgada como uma realidade existente por outros.
Mesmo enquanto ainda se comemorava a abolição, o cotidiano das relações
sociais dava conta de que, nesse âmbito, as mudanças não tinham acontecido. A
pergunta “o que fazer com o negro livre?” ecoava e buscava suas respostas nos
próprios meios políticos e intelectuais dominantes. Não havia política de
integração do negro ao mundo dos brancos, em suas múltiplas dimensões,
principalmente educação e trabalho.
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No caso das teorias raciais, à maneira como o pensamento europeu firmava-se
pelo Brasil, suas interpretações não resultaram respostas significativas para que
fosse possível organizar um modelo societário que pudesse ser chamado de
democracia racial. Ao contrário, pode-se considerar que as interpretações, ou
reproduções do pensamento europeu embasaram e consolidaram o racismo
brasileiro. Embora na Europa, especialmente na França, de onde muitas ideias
irradiavam para o Brasil, também houvesse a circulação de um pensamento
abolicionista, aqui não chegou a ter a mesma expressividade que as teorias
racistas. De acordo com Raeders, em julho de 1866, a Sociedade Francesa pela
Abolição da Escravatura enviou petição a D. Pedro II, solicitando providências
para o fim do regime (1988, p. 115).
Entretanto, a imagem para o mundo do Brasil como um paraíso racial, ou seja,
uma imagem externa, elaborada de fora para dentro, influenciava internamente as
relações raciais e isso podia ser visto na negação do racismo, por exemplo.
O Brasil tinha uma importância significativa para os viajantes estrangeiros e
naturalistas, tanto em função da grande variedade de suas riquezas naturais,
como pela imagem de país multiétnico, considerado exemplo da boa convivência
interracial – paraíso racial, haja vista a ausência de conflitos externos – que
circulava na Europa e Estados Unidos.
Paradoxalmente, ao lado dessa representação “positiva” de paraíso racial, muitos
relatos de viajantes e pesquisadores expuseram uma imagem pessimista e
detratante que, de um lado considerava o branqueamento a solução mais viável
para os problemas do país e, de outro lado, descrevia a figura do negro de forma
caricatural naquilo que não acompanhasse o padrão estético do branco europeu.

Não poderá negar a deterioração decorrente da amálgama das
raças mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo, e
que vai apagando rapidamente as melhores qualidades do branco,
do negro e do índio deixando um tipo indefinido, híbrido, deficiente
em energia física e mental (AGASSIZ, citado por SCHWARCZ,
2007, p. 13).
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Com estas palavras o pesquisador suíço Louis Agassiz divulgava nos Estados
Unidos sua descrição do Brasil, que coincidia com o pensamento de outros tantos
pesquisadores, viajantes, diplomatas que por aqui passaram nos oitocentos.
“Uma população toda mulata, com sangue viciado, espírito viciado e feia de meter
medo...” (RAEDERS, 1988, p. 90). Era como o Conde Arthur de Gobineau,
enviado francês no Brasil, descrevia o povo brasileiro.
No dizer de Schwarcz, “[...] a mestiçagem existente no Brasil não era só descrita
como adjetivada, constituindo uma pista para explicar o atraso ou uma possível
inviabilidade da nação” (obra citada, p. 13).
Assim, se ao lado de um Brasil paraíso racial – uma imagem positiva, havia
também um Brasil de população “deficiente de energia física e mental” – uma
imagem negativa, era necessário pensar a mestiçagem tanto como alternativa
para a viabilidade da nação, afinal havia o alto número de negros na composição
da população, como motivo de preocupação, no que diz respeito às ideias sobre a
degenerescência a partir dos casamentos interraciais.
No cenário brasileiro do século XIX, “império agrário, carola e escravocrata”
(SKIDMORE, obra citada, p. 22), a mestiçagem representava o núcleo dos
esforços para o entendimento das relações sociais, bem como para a análise em
perspectiva do futuro da nação.
Partimos da ideia de que as teorias raciais aportadas no Brasil no século XIX e
início

do

século

XX

foram

diferentemente

interpretadas,

recriadas

e,

principalmente, reproduzidas, algumas vezes e de início, visando a justificar o
sistema escravista e outras vezes, na sequência dos fatos do período pósabolição, buscando sistematizar o pensamento da intelectualidade brasileira, no
que concerne à manutenção do forte sistema de exclusão que inviabilizou uma
participação social dos negros proporcional ao seu número.
Ainda Schwarcz, no que se refere à importação das teorias raciais, considera que
“[...] teóricos e escolas anteriores à instalação das universidades no Brasil foram
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vistos como criadores de cópias inautênticas, reprodutores de modelos que se
referiam a realidades, por essência, díspares da nossa” (obra citada, p. 15).
Referindo-se à renovação das correntes do pensamento filosófico no Brasil no
século XIX, Costa considera que “é um reflexo da moda, é um reflexo do que ia
pela Europa nos meios filosóficos [...]. É mais uma ilusão própria às nossas elites,
leigas ou religiosas, afastadas dos problemas da terra e do homem brasileiro...”
(1967, p. 15).
Entretanto, tais teorias foram amplamente absorvidas e contribuíram, cada uma ao
seu modo, para a posterior formação de um quadro de referência sobre as
relações raciais no Brasil. Assim, ao concordar com Schwarcz e Costa,
entendemos que havia um modo não propriamente brasileiro de “pensar” o Brasil.
Em outras palavras, havia um modo de “pensar” um Brasil de e para um
determinado tipo de “brasileiro”, que era o tipo desejado pelas camadas
dominantes.
Desta forma, em relação à formação de uma classe intelectual brasileira, podemos
ajuizar que o já existente até o século XIX e o que se estava organizando a partir
daí eram quadros formados por pessoas oriundas das classes sociais mais
abastadas, brancas e, em número muito reduzido, mestiços considerados
socialmente brancos.
Educação, em sentido formal, era um privilégio de poucos. Contextualizando a
questão temos que no Brasil Colônia o ensino era elementar, uma vez que
Portugal não admitia a existência de centros de pesquisa e cursos superiores em
suas colônias. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808 e a fim de
atender às necessidades demandadas pela presença dos nobres portugueses,
algumas instituições foram criadas no Brasil, entre elas as de ensino e pesquisa
como a Escola Médico-Cirúrgica, na Bahia, núcleo da Faculdade de Medicina, em
fevereiro de 1808, e a do Rio de Janeiro, em novembro do mesmo ano, bem como
o Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, no Rio de Janeiro, a Faculdade de
Direito de Recife, entre outras.
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Contudo, o nascimento destas instituições não vem acompanhado de um
processo de democratização do acesso às mesmas. A criação dessas escolas
superiores e, em contrapartida, o descaso com os demais níveis de ensino,
demonstravam a preocupação com uma educação aristocrática, dirigida para os
nobres. A manutenção de um sistema de ensino dual contribuiu para acentuar a
exclusão dos negros da cidadania brasileira. Se o primeiro Censo Demográfico
nacional, realizado em 1872, apontava que o número de analfabetos era composto
por uma maioria negra, o que dizer dos períodos anteriores?
Somente a partir do Ato Adicional de 1834 – que passava às províncias a
responsabilidade com a educação primária e secundária – é que foram criados os
Liceus, nas capitais. “Na Bahia foram criados, em 1836, o Liceu Provincial, para
substituir as aulas avulsas de latim, francês e grego, e a Escola Normal, para
formar professores do ensino elementar” (TAVARES, 2000, p. 202). Entretanto,
tratava-se de um ensino propedêutico, humanista, voltado à preparação dos
jovens para o acesso aos recém-criados cursos superiores.
O ensino organizado deste modo, não estava destinado ao conjunto da população
brasileira, com as mesmas oportunidades. Portanto, importa notar que os lugares
na classe intelectual brasileira, como nos demais grupos de prestígio, já estavam
marcados.
Pierson, quando se refere à distribuição racial em classes ocupacionais, nos
apresenta dados significativos com relação a Bahia (Salvador), em 1936, segundo
a amostra estudada. Classificados em intelectuais, intermediários e classes
inferiores, os números que aparecem são os seguintes, em percentuais: para
83,9% de brancos intelectuais, correspondem 0,4% de negros e 15,7% de
mestiços, enquanto nas classes inferiores a situação é invertida, sendo 1,5% de
brancos para 75,2% de negros e 23,3% de mestiços (1945, p. 409). Mesmo assim,
para o autor, estes números indicavam que todos estavam representados nas
diversas classes ocupacionais.
Notamos que, para Pierson, a discrepância entre os números não era um
indicativo de que essa representatividade poderia ser questionada, como nos
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parece. Estes dados foram coligidos para sua pesquisa cem anos após a criação
do Liceu Provincial e a Escola Normal. Portanto, a criação dessas instituições
públicas, como fato isolado, também não garantia o acesso dos contingentes
negros. Seria necessária a implantação de políticas públicas associadas para a
inserção do negro na sociedade “letrada”.
Decorre daí nossa consideração de que o debate sobre as relações raciais no
Brasil estava estruturado sob o ponto de vista do branco e era no “mundo dos
brancos” que ele se estabelecia. Cabia a um número restrito de negros ilustrados
a oposição a este debate, a divulgação de ideias contrárias, o que poderia
significar um esforço de luta, uma vez que a força das ideias importadas era
significativa.
Para um povo que, por séculos, foi trazido de suas origens para ser escravizado,
não estavam destinados lugares nos espaços acadêmicos. A formação intelectual
era resultado de lutas particulares, de estratégias que foram utilizadas pelos
negros, quase que individualmente, no intuito de promover sua escolarização.
Já no início do século XX, o surgimento da imprensa negra (1915) pode ser
considerado como o ponto inicial da formação de uma classe intelectual negra
mais organizada, tendo em vista a divulgação de um pensamento político voltado
para as questões dos africanos e seus descendentes no Brasil. Especialmente no
Estado de São Paulo, os jornais publicados tendo a frente negros dispostos a
discutir suas próprias questões, provocar reflexões e denunciar a situação racial,
foram importantes instrumentos na tentativa de desconstrução da imagem dos
pretos e pardos na sociedade, mas, principalmente, no papel de provocar a
autoconsciência de “ser negro”. Com esta imprensa, o teor abolicionista dos
discursos do período anterior à abolição cedia lugar para uma reflexão social e
política sobre os mecanismos de combate ao racismo.
Entretanto, é importante notar que a movimentação intelectual possibilitada por
essa imprensa em particular, resumiu-se, no início, a um movimento regional, uma
vez que esteve mais concentrada no Estado de São Paulo, ainda que
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influenciasse as pessoas envolvidas mais diretamente na questão, em diversas
partes do país.
Na Bahia, a Frente Negra teve uma trajetória, em aspectos fundamentais,
diferente da de São Paulo, possivelmente porque a história dos negros nos dois
Estados, no pós-abolição, foi marcada por situações também diferentes: em São
Paulo, a discriminação dos negros no mercado de trabalho foi acintosa, tendo
estes sido substituídos pelos imigrantes europeus. Em Salvador, pelo acanhado
afluxo de imigração europeia, os negros não chegaram a ser deslocados de seus
postos de trabalho e, com efeito, alguns deles já tinham adquirido regular situação
econômica.
Encontramos poucos registros sobre a Frente Negra em Salvador, mas o
suficiente para compreendê-la nascida no seio da classe trabalhadora buscando
integrar os pretos e pardos ao regime vigente. Não teve aceitação entre os negros
que já tinham atingindo alguma mobilidade social ascendente, uma vez que estes,
na maioria das vezes, constituíam uma “elite mestiça, auto-identificada
socialmente como branca” (BACELAR, 2001, p. 150). Em síntese, a Frente Negra
de Salvador teve suas bases no meio mais modesto e, provavelmente em razão
de sua breve existência (1932 – 1933), neste mesmo lugar permaneceu. Mas, é
certo afirmar que a Frente Negra em Salvador inseriu na agenda social a
discussão sobre o preconceito e a discriminação dos negros na Bahia, “abordou
uma questão tabu para a sociedade de Salvador: a situação racial” (idem, obra
citada, p. 153).
Cabe salientar que, mesmo, e principalmente, antes da abolição, as irmandades
religiosas, bem como outras associações beneficentes organizadas por negros, já
realizavam importante papel na tentativa de inserção destes na sociedade.
Entretanto, não se pode apontar a luta contra o preconceito e a discriminação
como finalidades últimas dessas organizações. Antes, sua atuação estava
centrada no acolhimento, na formação de um espaço no qual os negros apoiavamse amplamente entre si. O que de certa maneira refletia uma forma de luta.
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O “bando de ideias novas” (como eram chamadas por Silvio Romero1 algumas
teorias divulgadas da Europa, como o positivismo e o evolucionismo), então, foi
introduzido no Brasil e, principalmente, interpretado por muitos daqueles que já
tinham formadas suas “imagens” sobre o negro, cujo papel era evitar qualquer
transformação social que impactasse o status já conquistado.
O papel dos organismos negros da época – a imprensa negra, a Frente Negra,
entre outros – era a árdua tarefa de postergar a ordem verticalizada das relações
sociais, sem, contudo, como no caso da Frente Negra, deflagrar explicitamente
uma luta contra o racismo. Ou seja, valia mais a negociação do que o conflito. E
isso num contexto de recrudescimento do racismo, como reação à mobilização
dos pretos e pardos.

1.2 A VOZ DOS PESQUISADORES NOS FINS DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO
SÉCULO XX

Embora nos oitocentos já houvesse uma literatura que expressava opiniões sobre
os negros e, algumas vezes, eram opiniões favoráveis e positivas, estas
apresentavam-se engajadas, baseadas na situação do negro escravizado e no
que decorria da sua condição, além do forte tom de denúncia que marcou a obra
dos muitos abolicionistas, como os expoentes negros José do Patrocínio, Luiz
Gama e André Rebouças, bem como o discurso abolicionista de Joaquim Nabuco,
a poesia de Castro Alves, entre outros.
Não obstante, apenas no final do século XIX o tema ganhou maior destaque entre
as “ciências”. Não é intenção deste trabalho considerar apenas a importância dos
estudos ditos científicos sobre os negros. Contudo, no momento em que teorias
como o positivismo e o evolucionismo reinavam absolutas nos meios intelectuais,
é importante salientar o posicionamento dos estudiosos da época. O destaque
1

Silvio Romero (1851-1914) foi advogado, escritor, crítico literário, folclorista, político e historiador
da literatura brasileira.
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desse período entre os estudiosos brasileiros, podemos ajuizar, foi o médico
maranhense radicado na Bahia, Raimundo Nina Rodrigues.
No âmbito da própria Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, estudos anteriores aos de
Nina Rodrigues, já refletiam extrema preocupação dos homens de ciência com as
populações negras, o que demonstra que, para o grupo de estudiosos dessa
instituição, o pensamento sobre os rumos da nação passava, principalmente, pela
mestiçagem, e o que dela pudesse decorrer. A mestiçagem era o tema central,
antes mesmo das questões econômicas, uma vez que os negros, tidos como
inferiores, constituíam a maior parcela da população.
Na segunda metade do século XIX, o francês Joseph Arthur de Gobineau (1816 –
1882), o Conde de Gobineau, foi nomeado Ministro da França na Corte do Brasil
(1868) tendo atuado na embaixada no Rio de Janeiro. Conhecido por seu Ensaio
sobre as desigualdades das raças humanas (1854), de grande divulgação na
Europa, o Conde de Gobineau expressava largamente sua crença na inferioridade
de algumas “raças”, especialmente a negra e a amarela, inferioridade agravada
pelo processo de miscigenação. Segundo Georges Readers, estudioso do
pensamento de Gobineau, são palavras do Conde:

Nenhum brasileiro é de sangue puro; as combinações dos
casamentos entre brancos, indígenas e negros multiplicaram-se a
tal ponto que os matizes da carnação são inúmeros, e tudo isso
produziu, nas classes baixas e nas altas, uma degenerescência do
mais triste aspecto [...].
[...] Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue
negro e índio nas veias; o resultado são compleições raquíticas
que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos
olhos (READERS, 1988, p. 90).

O pensamento do Conde de Gobineau exerceu forte influência sobre os
estudiosos brasileiros, nos séculos XIX e XX, o que pode ser percebido nas obras
de Oliveira Vianna (1883 – 1951) e Nina Rodrigues (1862 – 1906), por exemplo.
Vianna, ao passo que concordava com Gobineau no que se referisse à
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inferioridade do negro, discordava quando este se posicionava inteiramente contra
a miscigenação. Para Vianna,

O negro puro, portanto, não foi nunca, pelo menos dentro de um
campo histórico em que conhecemos, um criador de civilizações.
Se, no presente, os vemos sempre subordinados aos povos de
raça branca, com os quais entraram em contato; [...] Que os
estudos do passado e as investigações dos arqueólogos
assinalam a existência dos grandes centros de cultura nas regiões
centrais da África, é o que não ponho em dúvida; mas que estas
civilizações sejam criações da raça negra, é o que me parece
contestável (1959, p. 206).

Ou seja, Vianna apostava no branqueamento, através da miscigenação, como
salvação para a pátria brasileira, enquanto Gobineau via a miscigenação como
fator de baixa fecundidade e degenerescência, que levaria a população brasileira
à extinção. Há que se levar em conta que Vianna, como brasileiro, analisava uma
realidade que não poderia ser alterada: a existência de uma enorme população
negra no Brasil. Vianna falava no sentido de quem buscava transformar uma dada
realidade “indesejada”, uma vez que não poderia evitá-la. O branqueamento era,
então, a alternativa que restava para a nação brasileira. E muitos foram os
defensores dessa ideia.
Os estudos de Nina Rodrigues, iniciados a partir de 1890, quando, segundo o
próprio (2004), os africanos no Brasil já contavam em número muito reduzido,
imprimiram sobre esta temática um caráter “científico”. Suas pesquisas,
inicialmente, objetivavam inventariar as diversas etnias negras presentes no Brasil
que, mesmo sendo consideradas fator de impedimento à civilização, tinham
reconhecidamente, pelo próprio Rodrigues, potencialidades que deveriam ser
avaliadas e dimensionadas. Ou seja, Rodrigues demonstrava um pensamento
ambíguo no tocante aos africanos no Brasil: ao passo que considerava
cientificamente a inferioridade destes, reconhecia a importância dos valores
culturais africanos e defendia o direito de suas manifestações, ainda que
reprimidas por autoridades policiais.
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Em Os Africanos no Brasil (obra póstuma), o autor apresenta um comentário de
Silvio Romero (sendo este egresso da Faculdade de Direito de Recife, em 1873)
que expressa uma preocupação com a necessidade de se conhecer mais
profundamente os mores africanos, além de enfatizar a condição de “coisa”, do
negro como exótico, como objeto a ser investigado:

Quando vemos homens, como Bleek, refugiarem-se dezenas e
dezenas de anos nos centros da África somente para estudar uma
língua e coligir uns mitos, nós que temos o material em casa, que
temos a África em nossas cozinhas, como a América em nossas
selvas, e a Europa em nossos salões, nada havemos produzido
neste sentido! É uma desgraça.
[...] O negro é só uma máquina econômica; ele é antes de tudo,
malgrado sua ignorância, um objeto de ciência [grifo nosso] (2004,
p. 13).

É uma marca dos estudos realizados sobre o negro entre o final do século XIX e
início do século XX ter o negro apenas como “objeto de ciência”, perspectiva que
só será alterada com a Escola Sociológica de São Paulo, sobretudo nos estudos
de Fernandes e Bastide. O fato deste comentário constar da apresentação da obra
de Rodrigues nos faz considerar que ele tomava para si a incumbência de realizar
tal tarefa, ou pelo menos demonstra a importância que a ela atribuía. E ainda
expressava sua ambiguidade e seu racismo cientificista ao considerar que

A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus
incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas
que sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da
escravidão, (...) há de constituir sempre um dos fatores da nossa
inferioridade como povo (idem, obra citada, p. 21).

Para Nina Rodrigues, a miscigenação era fator de desequilíbrio mental e
degenerescência. O que nos parece afinado com o pensamento de Gobineau e de
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Lombroso, principalmente em sua hipótese de criminoso nato, aquele que trazia
ao nascer algumas características peculiares na face e no tamanho do crânio.
Os estudos de Nina Rodrigues representavam a análise considerada científica da
questão do negro no Brasil, que teve muitos seguidores. Desta forma, suas ideias,
sob o estatuto de ciência, apresentavam-se como irrefutáveis e tiveram largo
alcance, que se estendeu para além da academia brasileira.
Embora o também médico Juliano Moreira tenha representado uma valiosa
oposição ao pensamento de Nina Rodrigues, opondo-se a sua tese de que a
miscigenação era um fator de degenerescência, seu pensamento não chegou a
ser divulgado na mesma intensidade. Moreira fazia oposição aos ideais
evolucionistas que consideravam que a negritude e o clima dos trópicos
constituíam juntos as bases para as doenças mentais e a degenerescência.
Juliano Moreira era

negro,

considerado o responsável

pelas

principais

transformações pelas quais passaram a clínica psiquiátrica no Brasil, no início do
século XX, representante brasileiro em eventos e pesquisas referentes à
psiquiatria, em diversos países da Europa e no Japão, cuja biografia revela a
importância de sua presença no meio científico da época. Não obstante, suas
ideias circularam mais restritamente do que as de Nina Rodrigues, tendo sido este
amplamente divulgado no Brasil e no exterior.
Em análise deste fato, não seria certo afirmar que, conforme Harris (1951), os
negros eram aceitos em situações em que se apresentavam iguais, ou mesmo
superiores aos brancos, desde que fossem em pequeno número? Por que,
embora reconhecidamente válidas, no Brasil e no exterior, as ideias de Juliano
Moreira não representavam uma frente ampla de debate diante do racismo
científico de Nina Rodrigues?
Uma possível resposta a estas questões podemos conferir no próprio pensamento
de Juliano Moreira. De acordo com Oda e Dalgalarrondo,
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Um aspecto marcante na obra de Juliano Moreira foi sua explícita
discordância quanto à atribuição da degeneração do povo
brasileiro à mestiçagem, especialmente a uma suposta
contribuição negativa dos negros na miscigenação. A posição de
Moreira era minoritária entre os médicos, na primeira década do
século XX [grifo nosso], época em que ele mais diretamente se
referiu a esta divergência, polemizando com o médico maranhense
Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906). Também desafiava outro
pressuposto comum à época, de que existiriam doenças mentais
próprias dos climas tropicais (2000).

Juliano Moreira introduziu assim, no meio médico, a ênfase de que os fatores da
degenerescência não estavam atrelados à raça, à mestiçagem, mas que eram
externos, como a sífilis, o alcoolismo, entre outros.

1.2.1 De Donald Pierson a Thales de Azevedo: uma literatura clássica sobre
as relações raciais na Bahia

A partir dos anos 30 do século XX, viu-se descortinar uma série de pesquisas
sobre o negro no Brasil, especialmente na Bahia. Um dos principais
pesquisadores deste período foi Pierson, que procurou comprovar a tese de que
na Bahia não existia preconceito de cor, mas de classe. Os brancos na Bahia não
estiveram, nem sentiram suas posições sociais ameaçadas pelos negros, ao ponto
de justificar qualquer violência contra estes, especialmente a discriminação.
Segundo este autor, a sociedade baiana era um modelo de sociedade de classes,
onde os negros ascendiam socialmente conforme a aquisição de bens e
características próprias dos brancos:

À medida que provam ser, ao mesmo tempo, portadores de outras
características usualmente associadas a um “status” superior, tais
como “boas maneiras”, riqueza, traje de “gentleman”, etc., tendem
a libertar-se do baixo “status”, e a ver suas características raciais,
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ao menos até certo ponto, passarem despercebidas (PIERSON,
1945, p. 31).

Ou seja, para o autor, não havia um impedimento legal da inserção do negro na
sociedade baiana observada, onde a cor da pele significava menos que outras
características de identificação de classes. Entretanto, Pierson afirmava que há
uma “coincidência” entre status e cor, deixando explícito que a população negra,
em sua maioria, situava-se nas camadas inferiores, de “baixo status”.
A análise de Pierson ainda quer demonstrar que os negros na Bahia que já
haviam atingido uma posição mais elevada na hierarquia social não percebiam
atitudes discriminatórias por parte dos brancos, salvo raras exceções. Relata
algumas declarações de negros que tendem a confirmar isso:

No Brasil, não existe medo da côr, nem preconceito de raça. Pode
um preto ingressar em qualquer profissão e tirar seus clientes de
qualquer grupo. Veja: pertenci à classe de 1928 (e exibia
orgulhosamente um quadro emoldurado, com as fotografias dos
graduandos naquele ano pela Faculdade de Medicina da Bahia). A
maior parte de meus clientes são brancos [sic] (idem, obra citada,
p. 289).

Relata também algumas declarações de pessoas brancas através das quais
afirma que estes consideram os negros inferiores, entretanto, para Pierson, era
mais uma atitude de “pai indulgente”, que propriamente por se sentir pertencente a
uma raça naturalmente dotada de capacidade superior. Assim, relata ter ouvido de
um branco: “Atualmente, os pretos estão muito atrazados (sic) em relação aos
brancos. Mas penso que, com a evolução [grifo nosso] social se estão tornando
cada vez mais inteligentes e que, afinal, contribuirão tanto quanto os brancos para
o adiantamento do Brasil” (idem, ibidem, p. 289).
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Desta forma, a ascensão social dos negros na Bahia era, segundo Pierson, uma
realidade. É certo afirmar que no Brasil e na Bahia a sociedade não estava
baseada em sistema de castas, o que possibilitava a mobilidade social vertical,
excetuando-se o período do regime escravista no qual a condição de escravos
não permitia que estes ascendessem de uma classe a outra superior. Não
obstante, as conclusões de Pierson não apontam para os mecanismos utilizados
pelos negros a fim de anular os efeitos da discriminação que os privavam de
efetiva participação social, como adquiriam as chamadas “características de
identificação” que os colocavam em condições de disputar os lugares sociais
considerados dos brancos. Nem mesmo podemos conhecer, através de sua obra,
a origem de todos aqueles por ele entrevistados, nem o lugar que ocupavam na
sociedade.
Assim, à luz do pensamento de Pierson, o acesso dos negros aos grupos sociais
mais prestigiados se dava à medida que adquiriam as características de
identificação com o grupo considerado superior, independente da raça. Ou seja,
era uma questão de classe.
Outro pesquisador desta fase, Marvin Harris, que realizou uma investigação no
interior da Bahia, na região de Minas Velhas (atual Rio de Contas), no início da
década de 1950, representava uma voz que se lançava trazendo alguns
contrapontos às conclusões de Pierson:

Qualquer que seja nosso desejo de acreditar na ausência de
preconceitos raciais no Brasil, é forçoso constar que em Minas
Velhas: 1. Os estereótipos raciais são muito desenvolvidos. 2.
Estes estereótipos estão classificados numa escala de valor. 3. O
preto está no escalão mais baixo dessa escala. 4. O branco é
localizado no escalão mais elevado (HARRIS, 1951, p. 8).

É importante notar que a pesquisa de Pierson foi localizada estritamente em
Salvador. Contudo, ao analisarmos o processo de ascensão social pelo qual
passou Dr. Aderbal de Santana Barbosa, o trabalho de Harris, em Minas Velhas,
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se constitui de grande relevância, uma vez que Dr. Aderbal deu início à sua
carreira profissional também no interior, em município vizinho a Rio de Contas.
Decorre daí a nossa suposição de se tratar – Ituaçu e Rio de Contas – de
comunidades socialmente e economicamente semelhantes. Levamos em conta
que, até então, não existem estudos relativos à situação racial no município de
Ituaçu, o que nos levou a analisar o trabalho de Harris.
Embora Harris tenha confirmado que, mesmo no interior, o fator econômico
intervém fortemente nas tentativas, por parte dos brancos, de atribuir inferioridade
aos negros, ele aponta com frequência a existência de tensões raciais,
diferentemente de Pierson. Além disso, considera que quanto mais aumentasse o
número de pessoas em condições de ascender socialmente, mais fortes seriam as
tensões raciais, pois

[...] os negros não são absolutamente excluídos das situações
onde eles se encontram iguais ou superiores a certos brancos;
mas eles podem ser aí admitidos sem grande risco para os
brancos senão em número estritamente limitado (idem, obra
citada, p.26).

Suas considerações, desta maneira, informam que as relações raciais naquela
região não se davam com as mesmas características que na capital, sob o
panorama descrito por Pierson. Neste ponto é possível afirmar que, embora a
discriminação sofrida pelos negros não se apresentasse como uma prática
declaradamente baseada na questão racial, as barreiras encontradas e que estes
sujeitos negros eram obrigados a atravessar, a fim de atingir estratos superiores
na hierarquia social, constituíam o que podemos chamar de mecanismos de
exclusão. Se para disputar posições com os brancos, os negros precisavam
adquirir condições financeiras muito favoráveis e grau superior de escolaridade,
para citar algumas das exigências, estavam confirmadas as condições desiguais
sobre as quais se estabeleciam as relações raciais.
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Estas ideias vão de encontro ao pensamento de Fernandes. Este considera que “a
hipótese sustentada pelo Dr. Donald Pierson, de que o Brasil constitui um caso
neutro na manifestação do ‘preconceito racial’, teve de ser revista” (1972, p. 21). E
mais adiante nos leva a compreender que, em sua análise, os estudos de Pierson
levavam em conta que os conflitos raciais baseavam-se principalmente nos
enfrentamentos, e era provável que tinha como referências as maneiras como se
davam nos Estados Unidos, e acrescenta: “A ausência de tensões abertas e de
conflitos permanentes é, em si mesma, índice de ‘boa’ organização das relações
raciais?” (idem, obra citada, p. 21)
Harris também acentua essa análise sobre o trabalho de Pierson:

Até Donald Pierson, o primeiro norte-americano a fazer um estudo
minucioso das relações raciais no Brasil, foi um tanto levado por
seu entusiasmo pela democracia inter-racial na Bahia, e tinha a
tendência a subestimar o quanto de preconceito racial realmente
existia, e que todo o brasileiro sabe muito bem que existe, exceto
quando em conversa com cidadãos dos Estados Unidos (1967, p.
95).

Seguindo ainda esta linha traçada pelos trabalhos dos pesquisadores da primeira
metade do século XX, o baiano Thales de Azevedo (1904 – 1995) fazia parte do
grupo que negava a existência de preconceito de cor na Bahia. Estava de acordo
com Pierson: a questão é de classe, não de raça.
As elites de cor numa cidade brasileira: um estudo de ascensão social, obra de
1953, integrava um conjunto de pesquisas do Projeto UNESCO2, que visava a
análise da questão racial no Brasil. Entre suas obras, esta é a que melhor reflete a
harmonia entre o pensamento de Thales de Azevedo e as concepções de Pierson.

2

Programa de estudos sobre relações raciais no Brasil, cujo objetivo era apresentar para o mundo
a experiência brasileira no campo das relações raciais, consideradas, à época, bem sucedidas.
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Concordava com ele também quando compreendia que os baianos se agrupavam
ou se afastavam muito mais em função do status do que da cor ou da raça.
Azevedo tinha por base que havia na cidade de Salvador um mínimo de tensões
sobre a questão racial, projetando as dificuldades nas relações de classe. Assim,
afirmava ser comum ouvir-se dizer que “branco é quem tem dinheiro” (AZEVEDO,
1955, p. 26).
Mas, consideramos esta obra – As elites de cor numa cidade brasileira: um estudo
de ascensão social – fundamental para este estudo na medida em que o autor
descreve e classifica aquilo que chamou de canais de ascensão social: os
casamentos interraciais, a educação, a religião, as artes, a política, entre outros. É
possível pensar nestes “canais” como associados àquelas “características de
identificação” sugeridas por Pierson como sendo aquelas que os negros
“deveriam” adquirir para que pudessem desempenhar os mesmos papéis sociais
que os brancos.
Notamos em Azevedo que, embora o seu pensamento estivesse voltado para a
inexistência de preconceito de cor na Bahia, são recorrentes nesta obra as
referências às dificuldades encontradas pelos negros, como: “o fato da cor preta
lembrar os antigos escravos é invocado por muitos como explicação para as
dificuldades que os mais escuros encontram para atingir um status elevado” (idem,
obra citada, p. 76).

Acrescentamos: seria o que Pierson chamou de

“coincidência”?
Entretanto, apesar de ter firmado sua posição de que na Bahia o preconceito era
de classes, não de raça, Azevedo demonstra ter reconsiderado essa opinião e
passa a enfatizar a existência, na Bahia, do preconceito de raça, o que pode ser
visto em alguns de seus trabalhos posteriores, como Classes sociais e grupos de
prestígio (1956), no qual realiza uma análise das classes sociais na Bahia. Neste
trabalho, Azevedo informa que “o status de nascimento e a cor limitam a distância
social que se pode percorrer no processo de mobilidade vertical, quaisquer que
sejam os demais elementos condicionantes [grifo nosso]” (AZEVEDO, 1996, p.
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176). A expressão “quaisquer que sejam” já demonstra que aqui o autor passa a
colocar a questão da raça em primeiro lugar.
Além de Azevedo, vemos que Marvin Harris, embora tendo constatado a
existência do preconceito racial em Minas Velhas (atual rio de Contas), afirmava
que o dinheiro exercia um papel mais importante que a raça, também se manifesta
com outra ênfase, em sua obra posterior Padrões Raciais nas Américas:
“afirmações enganosas de que no Brasil não existe preconceito racial tornaram-se
comuns entre diplomatas brasileiros e outros expoentes oficiais e semi-oficiais
(...)” (1967, p. 94).
Desta fase, entre as décadas de 1930 a 1950, os estudos de Pierson e Azevedo
constituíam a literatura clássica, as mais importantes pesquisas sobre o negro já
realizadas na Bahia.

1.2.2 A contribuição da Escola Sociológica de São Paulo: Florestan
Fernandes

Podemos considerar que Pierson esteve em contato com intelectuais brasileiros
que colaboraram com a sua pesquisa, haja vista os agradecimentos que ele faz no
prefácio à edição norte-americana (1939) de Brancos e Pretos na Bahia: estudo
de contato social (obra citada, p. 36) a Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, Pedro
Calmon, entre outros, “pelo esclarecimento de vários pontos obscuros surgidos
durante a leitura, observação ou investigação dos fatos”. Desta forma, é certo
afirmar que muitos estudiosos da época, informavam-se entre si. Por esta razão,
acreditamos que a análise de Pierson sobre o “contato racial” na Bahia não só era
realizada a partir do ponto de vista de quem tinha amplo conhecimento da
realidade norte-americana, o que pode ser notado nos vários momentos da
pesquisa em que o autor estabelece comparações entre as duas sociedades, mas
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pelas concepções sobre a questão do negro já organizadas no pensamento
brasileiro.
Cabe notar que estas, como já apontado neste capítulo, muitas vezes retratavam
o negro de forma negativa e eram, quase sempre, influenciadas por idéias racistas
importadas da Europa. Entretanto, faz-se mister registrar a importância da
pesquisa de Pierson para a compreensão ampla da sociedade soteropolitana, no
que toca às relações raciais.
Ainda nos idos do século XIX, tal circulação de ideias, parece-nos, dava-se da
mesma maneira, entre estrangeiros que estavam no Brasil, como Gobineau e o
médico francês Louis Couty – que teria vindo para o Brasil fundar a cátedra de
Biologia Industrial, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a convite de D. Pedro
II – cujo círculo de convivência estreitava-se entre os nobres da corte,
especialmente o imperador, no caso do primeiro, enquanto os fazendeiros
escravocratas e os intelectuais eram os principais contatos do segundo. Assim,
podemos ajuizar que o conhecimento que estes estudiosos estrangeiros tinham do
Brasil não ia muito além de aproximações, ou, simplesmente, de ideias já
formuladas por seus interlocutores brasileiros e que eram assimiladas por eles.
No caso específico do Conde de Gobineau, suas idéias sobre a mestiçagem, bem
como a imagem que descreveu do povo brasileiro, deu-se por sua própria
observação. Sabe-se que Gobineau não conviveu com outros estrangeiros no
Brasil, não os freqüentava nem era freqüentado, exceto em eventos oficiais. Suas
relações sociais ficaram restritas aos encontros com o Imperador D. Pedro II e
toda a família imperial. Deste modo, as observações de Gobineau sobre o povo
brasileiro limitavam-se ao que pode ser visto no Rio de Janeiro, pelo olhar de
alguém que havia escrito o famoso Ensaio sobre as desigualdades entre os seres
humanos (1854) e que, portanto, estava antes impregnado de ideias racistas.
Assim, acreditamos que a influência do pensamento de Gobineau sobre os
intelectuais brasileiros se deu mais pela divulgação do Ensaio, que pelo convívio e
compartilhamento de ideias.
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Vale acrescentar aqui que o citado diplomata francês, no seu Relatório nº 5, de 22
de setembro de 1869, encaminhado ao ministro das Relações Exteriores da
França, apresentava uma opinião em que distinguia “uma certa categoria de
negros”:

Existe no entanto uma certa categoria de negros, fixada
principalmente na Bahia e nas redondezas, que contrasta
admiravelmente com a massa dos outros indivíduos da mesma
raça. São os Minas, vindos dos arredores do Gabão. (...) são tidos
também como mais inteligentes, mas ao mesmo tempo mais
obstinados, pouco obedientes e capazes de resistência (...).
Formam entre eles sociedades de amparo e possuem caixas
comuns. Chegam a libertar-se com suas economias, fato raro
entre outros escravos; (...) compram anualmente, com os recursos
de que acabo de falar, um certo número de seus compatriotas (...).
Os alforriados ficam na Bahia ou vêm para o Rio, onde começam a
exercer uma profissão qualquer, com a qual conseguem,
geralmente, fazer uma pequena fortuna (RAEDERS, 1988, p. 122).

Gobineau ainda acrescentava que eram negros mulçumanos que estudavam a
língua árabe e chegavam a endividar-se para adquirir caros exemplares do
Alcorão.
É fato incontestável que as obras que resultaram das pesquisas realizadas no
Brasil, por estrangeiros – ainda que se considere as limitações causadas pelo grau
de conhecimento que tinham sobre a gente brasileira – ou relatos das simples
observações destes pesquisadores, são fundamentais para que se possa
organizar um quadro de referência sobre as relações raciais. Principalmente,
porque nos informam sobre as ideias hegemônicas vigentes à época.
Os sociólogos da chamada Escola Sociológica de São Paulo, com destaque para
Florestan Fernandes, iniciaram, pelos idos de 1950, a fase sociológica dos
estudos sobre o negro, baseados na estrutura de classes que tinha antes o negro
escravizado, depois o negro estigmatizado pela cor. Mais uma vez percebemos
que a abolição da escravatura não significou acentuada mudança na vida dos
negros no Brasil. Uma das principais contribuições desses estudos para a questão
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do negro no Brasil foi a possibilidade de deslocamento do negro da condição de
objeto de ciência para o lugar de sujeito.
Os estudos de Fernandes e Bastide, por exemplo, ampliaram o debate sobre a
questão do negro, descaracterizando a imagem que circulava no exterior de que o
Brasil

era um paraíso racial, assim considerado por não haver

aqui

enfrentamentos diretos ou conflitos externos.
Apesar de seus estudos terem sido localizados no Estado de São Paulo, suas
elaborações incrementaram as reflexões sobre o negro no Brasil como um todo,
salvaguardando as diferenças regionais. Fernandes aceitava com restrições a
ideia de que os negros podiam ascender às classes superiores sem maiores
limitações:

As portas do mundo dos brancos não são intransponíveis. Para
atravessá-las, porém, os negros e os mulatos passam por um
abrasileiramento que é inapelavelmente, um processo sistemático
de branqueamento (1972, p. 16).

Para o autor, isto remetia ao quanto eficaz eram as técnicas de dominação racial
que asseguravam a manutenção do sistema escravista.
Esse “processo sistemático de branqueamento”, que significa a possibilidade de
ascensão social vertical, situamos no centro da questão do preconceito racial no
Brasil, particularmente na Bahia.
Nossa consideração é que, se para os negros ascender socialmente significa
afastar-se cada vez mais de suas questões culturais, ainda que não represente
um conflito externo, não invalida um processo concomitante de autonegação.
Tendo em vista que, mesmo em situações individuais, ou isoladas, os negros
vinham atingindo posições sociais mais elevadas, a despeito da ordem vigente, a
representação de democracia racial que se espalhava pelo Brasil e constituía a
imagem de um Brasil pelo mundo, estava vinculada a uma reação a este
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movimento vertical. Ou seja, para a elite branca era importante demonstrar que
esta ascensão era “permitida” aos negros, como uma atitude benevolente e
paternalista, não como um processo natural. Ou ainda, para demonstrar que só
não ascende quem não quer.
A partir dos estudos sociológicos sobre o negro foi possível refletir mais
amplamente sobre o que acontecia como resultado da ascensão social vertical. De
acordo com Fernandes, “ao contrário do que se propala, o ‘êxito’ não supõe um
paradeiro do drama humano do negro ou do mulato, especialmente se ele
pretender desfrutar equitativamente as prerrogativas de sua situação social” (idem,
obra citada, p. 54).
Ou seja, para o autor, isso ocorre muitas vezes em razão de que o sujeito que
passou por um processo de mobilidade social vertical, deverá ajustar-se ao próprio
meio negro, como mecanismo de autodefesa: ele tende a afastar-se desse meio.
Ao mesmo tempo, enfrentará as barreiras do mundo dos brancos que, embora o
respeitem nas relações de trabalho, por exemplo, não o acolherão em seus
ambientes mais íntimos, mais pessoais. Em outras palavras, a cada movimento
vertical ascendente realizado por um negro, pode-se ajuizar que o preconceito
racial ali se manifesta de maneira mais acentuada, “obrigando-o” a equacionar o
problema de continuar em seu meio social (negro) ao mesmo tempo em que
deseja participar ativamente de uma sociedade que não foi organizada em função
da presença dos sujeitos não brancos.

1.3 AS RELAÇÕES RACIAIS ATÉ A DÉCADA DE 1950 NA BAHIA

Realizamos um percurso por essas ideias a fim de compreender sob quais
fundamentos estavam estruturadas as relações raciais no Brasil, particularmente
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em Salvador. Compreendemos, assim, que, pela literatura consultada, as relações
raciais entre brancos e negros, em diferentes momentos do referido período (aqui
demarcado até a década de 1950, porque a partir daí Dr. Aderbal passa a residir
em Ituaçu), podiam ser interpretadas sob os mais diversos argumentos, contudo,
com a mesma direção: a mística do preconceito de classe, ou o mito da
democracia racial, sombreando o preconceito racial, mesmo que os negros, em
sua incontestável maioria, apareçam em desvantagem, situados nas camadas
“inferiores” da sociedade baiana, excluídos dos lugares sociais de prestígio.
Poderíamos aceitar a hipótese de na Bahia o preconceito ser de classe se as
pesquisas existentes apontassem ao menos como regulares as possibilidades de
ascensão vertical dos negros numa sociedade que não desejava qualquer
mudança em sua estrutura de poder e informassem, também, quais foram as
políticas implementadas pelos governos para a inserção dos negros na sociedade
no período pós-abolição.
Do contrário, buscamos compreender de que modo alguns negros atravessaram
as barreiras do preconceito racial e assumiram posições elevadas na sociedade
baiana, bem como entender como desempenharam importantes papéis, intervindo
na sociedade em setores estratégicos, como a educação.

1.3.1 Os canais de ascensão social, segundo Thales de Azevedo: algumas
notas

À luz dos estudos de Azevedo, buscamos analisar as dinâmicas de ascensão
social dos negros na Bahia. Esta opção apoia-se no fato de que a obra deste
autor, como já citado anteriormente, representa um dos clássicos sobre o assunto,
no que diz respeito ao período aqui estudado. Assim, conforme Azevedo, pode-se
afirmar que os negros na Bahia utilizaram-se de diversos canais de ascensão
social, podendo ser considerado o casamento interracial o principal deles. O autor
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quer demonstrar que, para os negros, formar uma família com um parceiro branco,
poderia resultar em sua melhor aceitação perante a sociedade. “Uma vez que os
indivíduos mais claros têm maiores possibilidades de se tornarem socialmente
brancos, o casamento entre escuros e brancos confere prestígio aos primeiros e
oferece a expectativa de filhos mais próximos do tipo preferido” (AZEVEDO, 1955,
p. 79).
O autor ainda acrescenta que, segundo um de seus informantes, a maioria dos
homens negros que se casavam com mulheres brancas tinham em vista, antes,
“facilitar a sua própria ascensão social”. A preocupação com a prole vinha em
segundo plano.
O autor indica outros “canais” de ascensão social, como as atividades comerciais,
as artes, a educação, a religião, os serviços públicos, o serviço militar e a política.
Entretanto, apesar de ser um defensor, até então, da hipótese de que na Bahia
não existia preconceito de cor, mas de classe, seguia demonstrando que a
participação dos negros nos setores acima citados era muito restrita. Azevedo
constata que a presença de negros nos setores secundários e terciários da
economia é muito insignificante, em relação ao seu contingente populacional.
Constata, quando se refere à educação, que o ensino está dividido em um tipo de
oferta para os pobres e outro para os ricos, estando os negros entre os primeiros.
Além disso, aponta que não existe um número importante de negros nas
atividades comerciais, as quais exigem, sobretudo para as funções que
diretamente lidam com a clientela – vendedores, balconistas, caixas etc. – a
conhecida “boa aparência”. Ainda, que nas repartições públicas, os negros estão
em pequeno número, bem como nas artes, mormente aquelas mais apreciadas
pelas camadas “superiores”, de onde o autor exclui a música e a dança.
Com relação às corporações militares, o autor considera que neste setor os
negros são aceitos, mas com restrições no que diz respeito à Aeronáutica e à
Marinha. Quanto à Polícia Militar, “sua tropa tem sido constituída por maioria de
homens de cor” (idem, obra citada, p. 116).
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Assim sendo, consideramos que a classificação dos chamados canais de
ascensão social deve ser compreendida não como possibilidade real, mas, que
estes “canais” devem ser vistos como indícios de que, apesar das reconhecidas
dificuldades, os negros estavam minimamente representados em alguns setores
da sociedade, notadamente aqueles que não eram disputados pelos brancos. “(...)
eram exclusivos dos brancos e estrangeiros as ocupações que indicavam prestígio
social, como industrial ou engenheiro” (BACELAR, 2001, p. 64). Mais uma vez,
significa reafirmar a eficácia das técnicas de dominação racial em prol da
manutenção do estatuto social.
Azevedo, em suas conclusões, afirma:

É somente em parte verdadeira a idéia de que na Bahia não
existem preconceitos e discriminações por motivo de cor [...]. Mas,
como a sociedade bahiana é uma sociedade multi-racial de
classes, as pessoas de cor têm o seu status condicionado por
suas qualidades e aptidões individuais, competindo em igualdade
de condições [grifo nosso] com os brancos (1955, p. 194-5).

Por estas observações, nos cabe apontar a expressão de um paradoxo, quando o
autor afirma que a competição entre brancos e pretos se dava em igualdade de
condições, uma vez que o mesmo autor salienta a presença mínima de negros
nos setores secundários e terciários da economia, comparada ao tamanho do
contingente populacional negro. Evidencia-se aqui que, as qualidades e aptidões
individuais que serviriam para condicionar o status dos negros, ou não eram
desenvolvidas em função da educação precária que estes recebiam, quando
recebiam, ou estavam estas pessoas destinadas, por suas “capacidades”, aos
lugares inferiores da sociedade, aos postos periféricos do mercado de trabalho.
Sendo uma ou outra a explicação, somos por questionar esta “igualdade de
condições” e considerar que os chamados “canais de ascensão social” não
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representavam, ao que pode parecer, vias abertas para a mobilidade dos pretos e
mestiços.
Este trabalho, As elites de cor numa cidade brasileira: um estudo de ascensão
social, realizado na década de 1950, juntamente à pesquisa de Pierson – Brancos
e pretos na Bahia: estudo de contato racial, realizada entre 1935 e 1937 –
formaram o que se pode chamar de literatura clássica sobre as relações raciais
entre brancos e negros na Bahia durante muito tempo.
Em resumo, a compreensão das relações raciais na Bahia, na primeira metade do
século XX, esteve pautada pela concepção de que se tratava de relações sociais
nas quais o grau de instrução, a situação econômica, entre outras características
de identificação, exerciam um papel mais importante que a cor ou a origem dos
baianos.
O difícil acesso a elevado grau de instrução e a consequente melhoria da situação
econômica para os negros, demonstra que é necessário considerar o quanto a
discriminação racial pode significar o principal elemento subjacente aos chamados
canais de ascensão.

1.3.2 Às portas do mundo dos brancos

O fim do século XIX reservou ao Brasil um momento intenso de transformações
nos campos social, cultural, político e econômico. O fim da escravatura e a
proclamação da República constituíram-se nas principais mudanças institucionais
do período e, com efeito, redefiniram as relações sociais, já que não havia um
estatuto civil que diferenciasse negros e brancos. Era necessário, desta forma,
conter o avanço dos libertos e, para isso, deveria lançar mão de práticas não
declaradas de discriminação, tendo por base o critério da raça. Apoiados nas
teorias raciais, os grupos dominantes passaram a elaborar as formas não
declaradas de controle dos ex-escravos e seus descendentes. Conforme Bacelar,

56
[...] muito mais efetiva era a construção de atributos, a partir da
vivência, das práticas, do cotidiano dos negros pobres de
Salvador, tornados “naturais” – vadio, violento, criminoso,
alcoólatra, sem família organizada –, a caracterizar negativamente
a situação (2001, p. 18).

De acordo com Menezes, atitudes políticas de então contribuíram para desenhar a
cena brasileira, como a separação entre Igreja e Estado – que traz subjacente a
liberdade de culto – e a convocação das Eleições gerais para Assembleia
Nacional Constituinte, em cujo bojo das decisões está a de estabelecer “como
critério único para a cidadania ativa o saber ler e escrever” (2003, p. 21). No
âmbito sócio-político, importa saber a quem se destinavam essas transformações,
uma vez que “o que de fato estava em jogo era a decisão sobre os partícipes da
cidadania ativa” (idem, p. 21).
Com relação à liberdade de culto, cabe salientar que essa medida estava atrelada
à necessidade de garantir os direitos de cidadania aos imigrantes europeus, em
parte, protestantes. Não era uma medida extensiva, de fato, aos africanos e seus
descendentes no país, que durante muito tempo viram reprimidas, principalmente
pela força policial, suas manifestações religiosas.
O Censo Demográfico de 1872, anterior à Abolição e à República, revelava como
se constituía a massa de analfabetos, em sua maioria, negros. O saber ler e
escrever como critério único para a cidadania, desta forma, tinha destinatários
certos e já começava a responder à pergunta: o que fazer com o negro livre?
Entendemos que, por terem demonstrado gratidão à família imperial e, por isso,
terem “resistido” à República, fato que também se manifestou na Bahia, os negros
encontraram ainda mais dificuldades no início do Governo Provisório. Um dos
sinais disso está na repressão à capoeira e à vadiagem, termo usado à época
para designar a condição daquele que não havia se submetido ao trabalho formal.
“(...) à medida em que os negros se tornavam libertos, aumentava o controle sobre
a sua liberdade de ir e vir e mesmo sobre a sua regulação do próprio trabalho”
(idem, p. 22). Não era possível, para os grupos dominantes, pensar uma nova
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nação que se inspirava nos moldes europeus, carregando as marcas do “atraso” e
da “selvageria” presentes nas velhas práticas africanas aportadas no Brasil, há
séculos.
Decorre daí acreditarmos que houve um recrudescimento nas relações raciais,
tendo como consequência um maior afastamento dos negros dos direitos de
cidadania, impeditivo de sua inserção social no mundo dos brancos. “A presunção
era de que não tendo trabalho regular, era vadio e, como tal, perigoso” (idem, p.
23).
Argumentando que o trabalho formal exigia conhecimentos específicos, bem como
determinado nível de profissionalização, não era destinado àqueles recém-saídos
da escravidão, em grande parte do trabalho agrícola, que não estariam
preparados para desempenhar as funções urbanas e industriais, quer fossem
burocráticas, quer fossem nos ofícios. Como resultado disso, tinha-se um enorme
contingente de pessoas excluídas do mercado de trabalho formal. As ocupações
principais dos negros eram, quase sempre, aquelas que já experimentavam
durante o período da escravidão.
O que se passava, então, no período pós-abolição e início da República, era um
abandono da população negra no Brasil, que resultava na sua marginalização, por
parte das elites proprietárias, bem como do Governo, a quem cabia pensar e
executar os meios de inserção dos negros na cidadania brasileira. Ao contrário
disso, o incremento dado à imigração branca deslindava a intenção desse
abandono: a substituição da mão-de-obra negra, ou a substituição do próprio
negro. Conforme já mostrado, a Bahia, especialmente Salvador, não sofreu
grande influência da imigração europeia, o que sugere que a mão-de-obra negra
não chegou a ser “substituída”. Entretanto, como as demais sociedades
brasileiras, a baiana não estava afeita às mudanças e tentaria, por outras vias,
impedir a participação dos não brancos na sociedade.
O período de tais decisões políticas coincide com o avanço das concepções
racistas, assimiladas pela maioria dos intelectuais e estudiosos brasileiros.
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Pela via da escolarização, outra questão se impunha: como se dava o acesso dos
negros ao sistema oficial de ensino? Para melhor situar, tomamos para análise os
diversos períodos da educação brasileira em seus principais destaques, até a
primeira República. Isto porque este período compreende os anos que se
seguiram à abolição da escravatura e, neste trabalho, como já foi apontado
anteriormente, nos importa saber sobre quais lastros estava assentada a
educação destinada aos negros. Além disso, porque as primeiras décadas do
século XX, principalmente com a presença de Anísio Teixeira, são significativas
para a educação na Bahia, aspecto que será abordado no terceiro capítulo.

1.3.3 A educação brasileira: um sistema dos senhores para os senhores

Analisando desde os primórdios, a partir da presença dos jesuítas no Brasil,
observamos que numa sociedade colonial estruturada sob o binômio proprietários
- mão-de-obra escrava, o núcleo que melhor representava o poder político e
econômico era a família patriarcal. Por sua ascendência europeia, para a família
patriarcal era imperativo estabelecer os limites entre si e a população indígena,
negra e seus descendentes, pois, além de manter segura a sua posição
privilegiada econômica e politicamente, requeria para si o direito exclusivo aos
bens culturais.
Assim, a Companhia de Jesus bem servia às expectativas desta sociedade, uma
vez que seu sistema estava baseado no ensino humanístico que, no dizer de
Romanelli, era marcado “pela prática de exercícios intelectuais com a finalidade de
robustecer a memória e capacitar o raciocínio para fazer comentários de textos”
(2006, p. 34). A minoria a quem era destinado o ensino, tinha, assim, acesso aos
bens culturais europeus transportados pelos jesuítas.
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É certo afirmar que os jesuítas foram os responsáveis pelo início da escolarização
elementar para o conjunto da população, já que a catequese não estava limitada
aos indígenas. Também era extensiva aos filhos dos colonos e era ministrada nas
escolas elementares criadas pelos padres. Entretanto, os colégios eram
destinados aos filhos dos proprietários de terras, que recebiam a educação média
e superior, aqueles que iriam formar os quadros eclesiásticos, também estes
oriundos da mesma classe.
Desde o período da educação jesuítica, que visava a instrução da população
nativa tendo a catequese, o cultivo da fé, como sua mola propulsora, imprimindo
nessa tarefa um forte caráter de interdição, a participação dos negros no sistema
de ensino já enfrentava situações nevrálgicas, a exemplo do episódio conhecido
como a questão dos moços pardos3. Em todo o regime escravista, embora não
houvesse impedimento legal para o acesso dos negros libertos ao ensino, a
exclusão dessa parcela da população se dava de maneiras diversas. A instrução
escolar era organizada para os senhores. A própria característica de ensino de
caráter

propedêutico

apontava

para

uma

certa

aversão

ao

ensino

profissionalizante, o que reforça a ideia de que o ensino estava destinado às elites
do povo brasileiro e que reservava a estas elites os lugares no ensino superior.
Este modelo jesuítico de educação perpassou intacto o período colonial e o
imperial, tendo sobrevivido ainda à expulsão dos jesuítas das colônias
portuguesas. No início do período imperial, a Lei de 15 de novembro de 1827,
preconizava em seu artigo 1º que “em todas as cidades, vilas e lugares mais
populosos haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias”.

Com

efeito, a própria denominação remete para o tipo de instrução que era destinado
ao povo, de onde estavam excluídos os que fossem escravizados, pois estes eram
impedidos de frequentar a escola formal que era exclusiva, por força de lei, aos
3

Conflito ocorrido no Colégio da Companhia de Jesus da Bahia, em virtude do posicionamento de
alguns pais de alunos brancos, que alegavam falta de perseverança e maus costumes e exigiam a
expulsão dos alunos negros. Os jesuítas impediram sua matrícula, mas eles recorreram da decisão
enviando carta a El-Rei e ao Padre Geral da Companhia de Jesus, considerando que em Portugal
não havia tal proibição. A resposta foi a favor dos alunos e os jesuítas, temendo perderem os
subsídios, pois suas escolas eram públicas, voltaram a aceitar a matrícula dos alunos negros.
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cidadãos brasileiros. “Automaticamente esta legislação (art. 6, item 1 da
Constituição de 1824) coibia o ingresso da população negra escrava, que era, em
larga escala, africana de nascimento” (SILVA e ARAÚJO, 2005, p. 68). Também
previa a lei que as escolas elementares fossem criadas nas cidades mais
populosas, excluindo as regiões mais distantes dos grandes centros, inclusive as
zonas rurais, onde se concentrava número significativo de negros.
Outras reformas na legislação sobre o ensino se seguiram sem grandes
transformações, sobretudo no tocante à democratização do acesso à educação
formal. Os textos continuaram conservando a mesma natureza de interdição que
marcou o início da educação jesuítica.
O decreto 1.331A, de 17 de fevereiro de 1854, ou a reforma de Couto Ferraz,
previa que as crianças maiores de sete anos eram obrigadas a frequentar a escola
primária e que as escolas primárias e secundárias da Corte seriam gratuitas.
Entretanto, este decreto proibia o acesso de crianças portadoras de moléstias
contagiosas e crianças escravas. A única referência à escolarização para adultos,
prevista neste decreto, está contida no artigo 71, nos seguintes termos:

Quando huma escola do segundo gráo tiver dois professores,
serão estes obrigados, alternadamente, por mêz ou por anno, a
ensinar as matérias da instrucção primária, duas vezes por
semana, nas horas que lhes ficarem livres, ainda que seja em
domingos e dias santos, aos adultos que para esse fim se lhes
apresentarem.

Do conjunto desses “adultos” estavam excluídos os escravos, pois, o período da
citada reforma é anterior à abolição.
Ainda no período imperial, o Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, em seu
artigo 8º, Inciso IV, prevê que o Governo “pode” mandar “criar ou auxiliar nas
províncias cursos para o ensino primário dos adultos analphabetos”. Desta forma,
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não garantia a criação destes cursos, apenas a possibilidade de que fossem
criados.
Como se vê, no período imperial, a educação manteve-se um bem organizado e
direito exclusivo da camada social formada pelos grandes proprietários de terras,
afinal, tal como se apresentava a educação escolar, desde o período colonial e,
mais acentuadamente no século XIX, constituía importante fator de afirmação de
classe. Nesse sentido, não poderia ser extensiva à camada popular, em grande
parte, formada por negros e mestiços.
Considerando que o negro escravizado era destituído, nesta sociedade, de direitos
naturais e sociais, dos direitos próprios da humanidade, a legislação era clara no
que dizia respeito à negação do direito à instrução para estes sujeitos que
estavam destinados à ignorância. No tocante aos negros livres e libertos, a
situação não se distanciava muito, uma vez que, predominantemente a cor, mas
também

outras

características

culturais

negras,

representavam

o

status

construído, elaborado socialmente, para estes sujeitos quando na condição de
escravos. “A legislação e o costume consagravam esse significado” (COSTA,
1998, p. 15).
É preciso notar que neste período uma classe intermediária emergia, constituída
em boa parte por pessoas ligadas às atividades de mineração e pelos burocratas,
causando uma reorganização na sociedade formalmente estabelecida em torno
das figuras do senhor e do escravo. Uma classe intermediária que requeria para si
o acesso à educação formal, nos moldes em que era facultada aos senhores
proprietários, fosse pelo desejo de associar-se a esta camada oligárquica e,
assim, marcar uma distância da camada popular, fosse por considerar que a
educação representava um meio de ascensão social, já que a propriedade de
terras parecia mais inacessível.
O surgimento da classe intermediária fazia, então, aumentar a demanda pela
educação formal e pressionava o Governo no sentido da ampliação da oferta em
todos os níveis do ensino. Entretanto, o controle no acesso à educação continuava
de maneira imperativa, poupando os negros da participação na educação formal.
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O Ato Adicional de 1834, que previa a descentralização do ensino delegando às
províncias e aos municípios a responsabilidade para com o ensino primário e
secundário, acabou por entregar o ensino secundário para a iniciativa privada e o
ensino primário à própria sorte. Mais uma vez, restringe-se o acesso ao ensino
secundário, preparatório para os cursos superiores, já que este somente seria
frequentado por quem pudesse pagar.
Como já foi exposto anteriormente, a abolição não garantiu aos negros mudanças
significativas no que se refere à educação. A “liberdade” não assegurava os
direitos de cidadania, entre os quais, o de receber instrução necessária para
competir, disputando igualitariamente os espaços sociais e do mercado de
trabalho. A pecha da escravidão havia deixado suas marcas indeléveis que a força
da lei não ousaria apagar. “As populações escravas emancipadas tiveram diante
de si o problema de seu ajustamento ao novo estado” (idem, obra citada, p. 17).
A Primeira República também não viu a implantação de um sistema de ensino
pautado em políticas transformadoras capazes de romper com a elitização do
acesso à escola. A primeira tentativa de organização do ensino neste período foi a
Reforma Benjamim Constant, de 1891. Esta reforma previa mudanças profundas
no sistema de ensino vigente e contemplava todos os níveis do ensino, mas não
chegou a ser implantada totalmente. Não recebeu apoio das elites dirigentes por
ser considerada “uma ameaça perigosa à formação da juventude, cuja educação
vinha, até então, sendo pautada nos valores e padrões da velha mentalidade
aristocrático-rural” (ROMANELLI, 2006, p. 42).
Esta reforma foi seguida por uma série de outras, ainda no período histórico da
Primeira República – Lei Orgânica Rivadávia Corrêa, de 1911, a Reforma Carlos
Maximiliano, de 1915 e a Reforma Rocha Vaz, de 1925 – que representaram mais
a expressão dos interesses dos grupos políticos dominantes do que a tentativa de
organização de um plano nacional de educação.
Como se vê, a via da escolarização não estava livre para a inserção dos negros
na cidadania brasileira. As reformas do ensino até este período, brevemente
discutidas neste capítulo, não apresentavam soluções efetivas para os problemas
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do ensino no Brasil, tendo sido pensadas deixando à margem a questão do negro.
O que demonstrava ora o nível de importância que os governos atribuíam à
educação, ora a habilidade com que as elites dirigentes asseguravam seus
direitos à educação como sendo exclusivos e como fator representativo de classe.
A partir da década de 1930, a lenta substituição do modelo agro-exportador, todo
o contexto de agitação política e econômica pelo qual passava o país, bem como
o aumento da população urbana, fez aumentar ainda mais a demanda pela
educação formal. Havia uma natural exigência pela mão-de-obra especializada,
uma vez que o país via acontecer sua revolução industrial.
Decorre daí um conjunto de decretos do Governo Provisório, de 1931, conhecido
como Reforma Francisco Campos, que visava à organização do ensino
secundário e das universidades. Criava o Conselho Nacional de Educação e os
Conselhos Estaduais, além de organizar o ensino comercial. Contudo, podemos
notar que todas estas reformas, elaboradas ou efetivamente implantadas, não
contemplavam uma política nacional de inclusão dos negros na sociedade através
da escolarização. Se a Lei de 13 de maio de 1888 colocava um fim no regime
escravista, também iniciava um período no qual recrudesceram as lutas pelos
direitos de cidadania.
O quadro até aqui apresentado, tanto no tocante às relações raciais, como à
educação, nos oportuniza contextualizar as discussões apresentadas nos
capítulos seguintes, quando buscaremos conhecer os percursos de formação do
educador Aderbal de Santana Barbosa, assim como seu papel de intervenção
social através da educação.
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CAPÍTULO 2

DR. ADERBAL DE SANTANA BARBOSA: EM MEMÓRIA DE UM EDUCADOR
NEGRO

Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm
certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da
vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com os outros acho que nem se
misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância [...].
Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que de outras de recente
data. O senhor sabe; e se sabe me entende. Toda saudade é uma espécie de velhice.

João Guimarães Rosa
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Solenidade de colação de grau de Dr. Aderbal no curso de Medicina – FAMED – 1952
Fonte: Acervo particular da família

É certo afirmar que, embora houvesse impedimentos, legais ou não, para que os
negros, em diversas fases da história do Brasil, tivessem acesso à escolarização
formal, havia um número expressivo desses que realizaram trajetórias exitosas de
formação, tendo a educação escolar como via principal de ascensão social.
No seio da população africana e seus descendentes, a preocupação com a
escolaridade dos filhos era frequente, inclusive por parte daqueles que não
lograram sucesso nesse campo, notadamente os que foram escravizados, e a
cada geração pode-se constatar um avanço significativo nos anos de
escolaridade. Os meios para que isso se realizasse, como vimos no primeiro
capítulo, muitas vezes foram resultados de esforços grandiosos, subvertendo a
ordem vigente que colocava os negros em situação desfavorável, frente às
camadas dominantes da sociedade. Conforme Menezes,
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[...] na Bahia, como em outras partes do Brasil, os não brancos
foram adquirindo o direito à escola muito lentamente, neste século
que se seguiu à abolição. Formalmente excluídos os escravos, os
libertos tinham acesso à escola na medida de suas possibilidades inexistiu, durante a escravidão ou depois dela, uma política de
massas voltada explicitamente para garantir aos ex-escravos o
acesso à escola (2007, p.55).

Assim, tendo em conta que as “possibilidades” de acesso à escola, para os não
brancos, estavam condicionadas às de inserção social e no mundo do trabalho, e
estas eram poucas frente ao número existente de negros no conjunto da
população, podemos ajuizar que realizar uma trajetória de formação escolar capaz
de culminar em um curso superior, exigia dos não brancos diversas estratégias,
como distanciar-se da cultura de seu grupo familiar e a autonegação estética, para
citar alguns mecanismos internos aos indivíduos passíveis de ocorrer mesmo sem
que houvesse uma consciência disso, bem como pleitear, no escasso mercado de
trabalho, funções das quais pudessem obter benefícios para favorecer sua
permanência na escola, ou mesmo funções que os aproximassem daqueles que,
gozando de algum prestígio social, pudessem ampará-los. Muitas vezes, todos
estes mecanismos juntos.
Azevedo, ao apontar a educação como fator de mobilidade social, reforça a ideia
de que, para os negros baianos entrevistados em sua pesquisa, o preconceito de
cor é um problema de educação:

Muito conscientes de que a instrução lhes serve muito mais para
encurtar a distância social para com a classe dirigente do que para
um domínio mais perfeito da natureza, as pessoas de cor, mesmo
as mais humildes e escuras, fazem os maiores esforços para
mandar os seus filhos à escola elementar, indo aos maiores
sacrifícios para mantê-los nos cursos secundários quando já
estariam em idade de ajudá-los no trabalho (1955, p. 126).
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E esta ideia vigorava entre muitos no período seguinte à abolição e mesmo nos
dias atuais. Era comum ouvir-se dizer que para os negros os esforços deveriam
ser redobrados. O médico Juliano Moreira, citado por Azevedo, entendia que

Um homem de côr, para ser bem sucedido, deve ter o duplo valor
de seu competidor branco porque com os escuros passa-se o
mesmo que com duas bolas exatamente do mesmo pêso e
tamanho, uma de metal, outra de madeira; quando as tomamos
nas mãos, sempre nos parece que a de metal é mais pesada.
Também um homem de cor dá sempre a idéia de ter menos mérito
que um alvo (1955, p. 127).

E este “valor”, na maioria das vezes, dependia da educação recebida, do nível de
escolaridade, das maneiras, do trato e, em outra medida, dependia das posses.
Contudo, estas falas pareciam não levar em conta que para uma pessoa negra, o
acesso à educação não estava garantido amplamente.
Dr. Aderbal de Santana Barbosa, bem como seus familiares, foi uma dessas
pessoas a ter a educação como via de mobilidade social vertical e foi deste campo
sua principal realização: o Ginásio de Ituaçu. No entanto pode-se afirmar que as
condições para tal já vinham sendo organizadas na medida em que seu pai era
um farmacêutico, profissão de muito valor para a época, não apenas porque
garantia status, mas porque permitia melhor situação material da família e isso
dispensava maior empenho dos filhos. Em outras palavras, não era exigido, nem
de Dr. Aderbal, nem de seus irmãos, prover a família, antes de estarem formados.
Os Santana Barbosa pareciam reconhecer que a educação formal seria sua
principal via de ascensão social. De acordo com os depoimentos de alguns
membros da família, esta era uma tarefa de peso. “Enquanto papai viajava pelo
interior a trabalho, mamãe só cuidava dos estudos da gente. A educação era uma
meta (...)”, afirmou Gilka de Santana Barbosa.
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A família razoavelmente numerosa organizou-se nessa perspectiva, de tal maneira
que a maioria de seus membros não só conseguiu realizar o curso elementar e
secundário, mas, sobretudo, o superior.

Dagmar de Santana Barbosa, formada em Direto e Filosofia
Fonte: Acervo particular da família
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Ruth de Santana Barbosa, formada em Farmácia e Odontologia
Fonte: Acervo particular da família

Assim, consideramos que a educação para esta família negra era uma questão
central, da qual não se deixava prescindir. Entretanto, no que respeita à situação
econômica, não se constituía no mesmo nível de importância que a escolarização.
Não se trata de um grupo familiar de grandes posses, mas um grupo de
profissionais liberais, de letrados, inseridos na sociedade baiana, em diversos
campos de atuação. Nesta pesquisa, analisamos o trabalho desenvolvido por Dr.
Aderbal no campo da educação.
Por isso, a fim de conhecer os aspectos relacionados desde a infância de Dr.
Aderbal até o seu curso na Faculdade de Medicina da Bahia, onde culmina a sua
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formação acadêmica, analisamos os depoimentos de Ruth de Santana Barbosa e
Gilka de Santana Barbosa, suas irmãs. Reputamos importante conhecer quais os
caminhos percorridos por este educador que o levaram a importante intervenção
social, através da educação. Além destas, também o depoimento de D. Ailda
Maria de Aguiar Barbosa, viúva do educador. Pesquisamos, ainda, um acervo
iconográfico de propriedade da família.
A coleta dos depoimentos se deu em vários momentos, através de pequenas
visitas à residência das depoentes Ruth e Gilka. Por questões relacionadas à
idade e condições físicas das colaboradoras, foi necessário realizar as entrevistas
de maneira informal, sendo que o material gravado é bastante restrito. Entretanto,
os álbuns da família se constituíram em fontes importantes para a pesquisa. Cabe
ressaltar

que

trazem

conservadas

fotografias

que

registram

momentos

fundamentais para este grupo familiar, como as solenidades de formatura e os
encontros e comemorações nas quais se reuniam grande parte de seus membros.
Consideramos importante aqui relatar que o sentimento das duas irmãs, ao
apresentarem esse material, como se realizassem emocionantes exercícios de
memória: cada fotografia nos levava a uma história em particular, lembranças
utilizadas para construir o passado no presente, fazendo-nos confirmar que tanto
os depoimentos remetem a documentos, como o inverso é também verdadeiro.
Assim, muitos caminhos se abriram para a pesquisa a partir destas lembranças e,
ao seu tempo, poderão ser percorridos.
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2.1 A FAMÍLIA

O casal, Francisco da Purificação Barbosa e Engrácia de Santana Barbosa, em 1951.
Fonte: Acervo particular da família

Dr. Aderbal nasceu em 26 de dezembro de 1920, na própria residência da família,
situada à Rua Gustavo de Andrade, nº 8 (atual Ladeira da Fonte), em Salvador.
Era o segundo dos oito filhos de Engrácia de Santana Barbosa (1889 – 1987) e de
Francisco da Purificação Barbosa (1885 – 1960).
O pai, Francisco da Purificação Barbosa, era filho de Ângelo Custódio Barbosa e
de Luiza de França Barbosa. Conforme Ruth de Santana Barbosa, Ângelo, filho de
um comerciante de mercadorias vindas da costa da África, panos da costa, dentre
outros produtos, era mestre de obras. Trabalhou na construção da Vila Operária
da Fábrica de Tecidos, de propriedade de Luiz Tarquínio, mantendo com este
industrial uma relação para além do trabalho. Luiz Tarquínio foi padrinho de
Francisco.
Luiza de França Barbosa teria nascido após a Lei do Ventre Livre, segundo a
mesma depoente. Entretanto, a datação nos permite questionar este dado, tendo
em vista a data de nascimento do seu último filho, Francisco, em 1885. Assim, se
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não nasceu livre, provavelmente teria sido alforriada. Luiza era dama de
companhia de uma senhora da sociedade baiana, conhecida como D. Amália
Maria. Gilka, em seu depoimento, revelou que esta senhora teria ajudado a todos
no que diz respeito à formação: “D. Amália Maria foi quem ajudou a todos nós nos
estudos”. No acervo iconográfico pesquisado, de propriedade da família,
encontramos uma fotografia de D. Amália, com dedicatória para D. Engrácia,
datada de 1928 (ver fotografia, anexo 1).
Ângelo e Luiza tornaram-se donos de uma grande propriedade na região do
Campo Grande (à época, Zona da Vitória), especificamente na Ladeira da Fonte
(um terreno que se estendia até o Dique do Tororó), onde construíram a casa que
foi a residência de toda a família, por muitos anos. “Todos vivemos aqui, porque
quando íamos voltando do interior, vínhamos morar na casa que havia neste
mesmo lugar, com a avó Luiza. Alguns chegaram a morar com as tias na Fazenda
Garcia. Mas esta casa era a referência”, informou Gilka.
Há uma divergência nos depoimentos de Gilka e Ruth com relação à origem dessa
propriedade. Enquanto a primeira considera que o terreno teria sido doado por D.
Amália, a segunda afirma que foi conseguido por meio dos trabalhos realizados
por Ângelo para Luiz Tarquínio. A importância disso repousa no fato de que, para
os fins desta pesquisa, no que concerne aos mecanismos de ascensão social
utilizados não apenas pelas pessoas aqui citadas, mas, de maneira geral, como
uma parcela dos negros de Salvador passaram pelo processo de mobilização
social vertical, no início do século seguinte à abolição. Conforme as depoentes
citadas, os dois, Ângelo e Luiza, eram negros livres. Não fizeram referências que
permitissem conhecer a origem dos dois, apenas sabe-se que eram nascidos em
Salvador.
Ângelo e Luiza tiveram dois filhos: Maria Laura e Francisco. Maria Laura foi
musicista, tendo cursado o Conservatório de Música da Bahia por nove anos.
Sobre ela, obtivemos poucas e vagas informações. As depoentes concordam que
a mesma era quem cuidava dos estudos do irmão. Francisco foi aluno do Colégio
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da Bahia, onde fez o curso científico. Ingressou na Faculdade de Medicina da
Bahia, fez o curso de Farmácia, tendo concluído em 1909.
A partir daí, casou-se com Engrácia de Santana Barbosa, filha dos também negros
Feliciano e Geralda (de quem as depoentes não trouxeram mais informações) e a
família transferiu-se diversas vezes para cidades do interior.
Católicos, mantiveram estreita ligação com dirigentes da igreja na Bahia, inclusive
dos mais representativos. Conforme Azevedo, e como já foi apontado no capítulo
primeiro, a religião se constituía em “canal de ascensão social” de grande
relevância, uma vez que

As instituições religiosas da Bahia refletem a estrutura de classes
e a organização social locais. Os fiéis católicos freqüentam os
mesmos templos e misturam-se nos assentos, no côro, na mesa
da comunhão, independente de sua “qualidade”. [...] Quando se
publicam nos jornais da cidade os traços biográficos dum bahiano
importante, sempre se mencionam as irmandades de que o
mesmo faz parte ou nas quais ocupa um posto de direção (1955,
p. 136).

Assim, o nosso entendimento sobre as ideias do autor é que pertencer a um grupo
religioso de orientação católica impunha respeito e status à medida que “igualava”
socialmente negros e brancos.
Não consta que tivessem participado de qualquer entidade religiosa, como
irmandades ou ordens terceiras. Contudo, cabe aqui salientar que os Santana
Barbosa, como afirmam as informantes, sempre estiveram ligados à Igreja
Católica.

74

D. Augusto Álvaro da Silva, ao centro, ladeado por outros religiosos e autoridades municipais. Ao fundo, em pé, dentre outros, D,
Engrácia e Francisco da Purificação Barbosa, na cidade de Eunápolis. Fonte: Acervo particular da família.

De acordo com Gilka, D. Augusto Álvaro da Silva, 22º Arcebispo Primaz do Brasil
no período de 1924 a 1968, visitou a família que então residia em Encruzilhada,
interior da Bahia, em 1938.
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A fotografia, em frente e verso, confirma esta informação e comprova, a nosso ver,
o grau de aproximação entre a família e alguns dirigentes da igreja.
No tocante às condições financeiras, estas dependiam inteiramente do trabalho do
pai. Por isso, eles se deslocaram várias vezes, para outros municípios. A primeira
mudança foi para a cidade de Jequié onde Francisco se estabeleceu como
farmacêutico, por meio de uma sociedade com um médico da cidade. De Jequié
para a cidade de Poções, na qual fundou o seu próprio negócio, a Pharmacia
Confiança.

Nessa

cidade,

em

razão

de

ter

alcançado

sucesso

no

empreendimento, permaneceu por dez anos, tendo ainda trabalhado em outros
municípios baianos, como Encruzilhada, Sapeaçu e Maragogipe. “Papai era um
nome de referência na área da saúde. Os médicos recém-formados que
chegavam ao município aprendiam muito com ele e ele ajudou a salvar muitas
vidas” (Gilka).
Neste período em que a família ia se firmando pelo interior, os filhos vinham aos
poucos para a capital, na medida em que concluíam o curso primário, em razão da
inexistência de escolas públicas de ensino secundário no interior e todos foram
também estudantes do Colégio da Bahia, onde faziam o preparatório para o
ensino superior.
“Mamãe tinha muita preocupação com a educação... estava sempre presente. Ia,
ela mesma, conversar com o Professor Conceição Menezes, que era diretor,
saber como estávamos na escola”, disse-nos Gilka.
Desta forma, foram passando aos cursos superiores prestigiados: Direito,
Medicina, Farmácia e Odontologia. Durante suas trajetórias nas instituições de
ensino superior, as informantes não relatam muitos casos de discriminação.
Contam-nos que sua irmã, Bernadete, na Faculdade de Direito, era a única
pessoa negra da turma: “[...] mas ela não se envolvia com os brancos... ficava no
canto dela e ia passando em brancas nuvens”. Ruth nos informou que, enquanto
fazia o curso de Farmácia, percebia que havia grupos formados, dos quais ela não
participava. Mas, ao cursar a faculdade pela segunda vez, agora no curso de
Odontologia, era respeitada, tanto pelos colegas, como pelos professores, pois já
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possuía um diploma de curso superior. Ou seja, para esta informante, o diploma
anterior era a garantia de aceitação, mesmo porque não era comum uma pessoa,
sobretudo negra, ter a possibilidade de realizar dois cursos superiores.
Os dados até aqui comentados nos parecem suficientes para confirmar que houve
um número, mormente pequenos grupos familiares, a conseguir superar os
marcos da exclusão aos quais estavam submetidos os não brancos em Salvador.
Isto não implica dizer que mesmo estes poucos desfrutavam das mesmas
condições sociais franqueadas aos brancos.
Como se vê, este grupo familiar, em que pese o fato de não constituir uma
exceção, do ponto de vista da posição social adquirida, seja em parte pelos
apadrinhamentos, seja pelas possibilidades individuais e do conjunto, estava
distante da grande maioria dos negros baianos, em relação à inserção social.

2.2 OS CAMINHOS DE DR. ADERBAL

Tendo passado parte da infância e adolescência na cidade baiana de Poções, Dr.
Aderbal retornou a Salvador em 1936, para estudar no Colégio da Bahia. Na
ausência dos pais, foi morar com suas tias maternas, Leonor, funcionária pública
dos Correios, Adelina e Esmeralda, na “casa branca da serra”4, no bairro da
Fazenda Garcia.
No Colégio da Bahia, conforme os documentos consultados, cursou o elementar e
o secundário, portanto, iniciou sua formação escolar nesta instituição já aos 16
anos. Neste período esteve ligado aos movimentos estudantis e, de acordo com a
depoente Gilka, exercia uma liderança sobre seu grupo, chegando a ser
presidente do grêmio estudantil.

4

Esta casa era a residência da família materna. De acordo com a depoente Ruth de S. Barbosa, seu avô
materno, Feliciano Sant’Anna, construiu uma enorme casa branca, com muitas janelas laterais, a qual toda a
vizinhança denominava de “casa branca da serra”.
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Notamos que os estudos elementar e secundário foram realizados em longo
espaço de tempo. Pelos documentos consultados, o aluno foi repetente em várias
séries. Conforme o Certificado de Exames de Licença Científica, expedido pelo
Colégio Estadual da Bahia, no ano de 1945 concluiu o curso secundário, já com
25 anos. D. Ailda Maria de Aguiar Barbosa, viúva de Dr. Aderbal, informou que o
mesmo teria conseguido uma ocupação na Biblioteca da Escola Técnica,
enquanto era estudante, não só para ajudar aos pais com as despesas, como
também para facilitar seu acesso aos livros.
Suas irmãs afirmam que sua passagem pela Escola Técnica não foi apenas como
funcionário da biblioteca. Segundo elas, ele teve grande participação no processo
de expansão da escola, atuou também no movimento estudantil, mas não nos foi
possível, na pesquisa, obter mais informações a este respeito.
Ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1946, conforme registro nº 122
desta instituição, tendo cursado nos anos de 1946 e de 1948 a 1952, quando
colou grau em 15 de dezembro, então, com 32 anos de idade.
Não houve registros do ano de 1947. Não podemos afirmar se, neste ano, ele
esteve ausente da instituição, nem por quais motivos. Entretanto, foi-nos relatado
por sua irmã Gilka, quando indagamos sobre as possíveis dificuldades
encontradas para manter-se na faculdade, que ele havia sofrido uma forte
“perseguição”, chegando a decepcionar-se com o curso.
Há uma unanimidade por parte de suas irmãs quando afirmam que nem Dr.
Aderbal, nem elas próprias, enfrentaram situações de racismo e discriminação.
Não consta, para elas, que a citada “perseguição” poderia ter tido um caráter
racista. Contudo, “para competir a gente tinha que ser muito melhor do que eles
[os brancos]”, em outras palavras, como disse Juliano Moreira, foi a frase dita e
repetida por Ruth em vários momentos da entrevista, é o que nos permite
relativizar a afirmação. “[...] para participar deste mundo, o negro e o mulato se
viram compelidos a se identificar com o branqueamento psico-social e moral.
Tiveram de sair de sua pele, simulando a condição humana-padrão do ‘mundo dos
brancos’” (FERNANDES, 1972, p.15).
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Outro informante, Sr. Paulo Antonio Ramos, amigo de Dr. Aderbal, nos falou sobre
o mesmo fato. Segundo ele, apesar de não ter comentado muito sobre
discriminação racial, Dr. Aderbal lhe havia contado que se sentiu perseguido em
alguns momentos.

Ele me contava isso... ele dizia da discriminação que havia... e
com isso, ele agradecia ao professor até aquela data, porque fez
com que ele encarasse a matéria... e que graças àquilo ele
aprendeu mais que os outros [grifo nosso]. Para ele era um
desafio... só tirava notas excelentes com o professor [...]. Aquilo,
para ele, foi a melhor coisa que o professor já fez na vida.

Esse “sentir-se desafiado” é algo que aparece também na experiência de outro
médico negro, Dr. Alfredo Casemiro da Rocha, estudado por Nogueira, em Negro
político, político negro (1992). Nogueira relata que “olhando os colegas de turma
do ciclo médico [...] maioria brancos da oligarquia baiana e de outras províncias,
com pouquíssimos mulatos e nenhum outro com a sua tonalidade, ele sempre
resmungava: ‘O negrinho não há de fazer feio!’” E quando um dos lentes anunciou
que ninguém esperasse obter distinção com ele, “Alfredo olhou para a turma,
bateu com as mãos no peito e resmungou: ‘O negrinho vai tirar!’” (1992, p. 35).
O mesmo sentimento de estar sempre sendo posto à prova parece estar
subjacente à fala de Juliano Moreira, bem como de nossa informante, Ruth de
Santana Barbosa.
Portanto, mais uma vez ressalta-se a ideia que muitos negros tinham da
necessidade de apresentarem melhores resultados, em quaisquer campos de sua
atuação, se desejassem ocupar os espaços reconhecidamente destinados aos
brancos.
Podemos depreender que, se não há nada de novo no fato de um homem negro
realizar um percurso de formação acadêmica que atingisse o nível superior, nos

79

idos de 1940 – 50, na cidade de Salvador sob o panorama das relações raciais
descrito anteriormente, tão pouco há de comum.
No capítulo seguinte discutimos dados apresentados por Donald Pierson que
indicam, no período imediatamente anterior a este (década de 1930), a insuficiente
participação dos negros no processo de escolarização da população baiana.
Não podemos deixar de comentar o fato de que Dr. Aderbal não foi o primeiro
médico da família. Antes dele, em 1935, seu primo Dr. Edgard Theotônio
Sant’Anna, já havia se formado. Filho do irmão mais velho de D. Engrácia, este
médico radicou-se em São Paulo, na capital, trabalhando na Santa Casa de
Misericórdia. Tornou-se um cardiologista famoso, escreveu livros sobre doenças
cardíacas. Também é o autor de Uma olhadela sobre o mundo: reportagem de
viagem, escrito em 1950, após uma viagem por vários países. Hoje, empresta seu
nome a uma rua e uma rodovia em São Paulo. Esse dado reforça a ideia de que
para esta família a educação representou um importante meio de ascensão social.
A formação de Francisco e Maria Laura, ele farmacêutico – um homem de ciência
–, ela musicista – ligada às artes –, decididamente, influenciou a de todo o grupo
familiar. É importante aqui salientar que, em paralelo aos cursos superiores, os
irmãos se dedicaram à música. Assim, aprenderam a tocar instrumentos muito
sofisticados como o piano, violino, violão, clarinete e acordeon, nos quais
executavam inclusive a música lírica.
Analisando esse processo de formação, vemos que para Dr. Aderbal, bem como
seus familiares, em que pese toda dificuldade que pudessem encontrar os negros
na Bahia no período estudado, frequentar escolas e, principalmente, cursos
superiores, não representou grandes obstáculos a serem transpostos. Contudo, na
trajetória, houve muitos momentos em que presenciaram situações de racismo e
discriminação, mas não se sentiram excluídos, como vimos pelos depoimentos.
Médico já formado, iniciava o caminho do mercado de trabalho. Apesar das
propostas recebidas para trabalhar em Salvador, optou pela transferência para
Ituaçu, em 1953, cidade localizada na porção sul da Chapada Diamantina, região
central do Estado da Bahia.
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A transferência nos permite questionar se não teria sido esta uma oportunidade de
ascensão social vista por Dr. Aderbal, uma vez que, conforme já apontamos no
capítulo anterior, as relações raciais no interior e na capital pareciam obedecer a
critérios sutilmente diferenciados.
Em que pese saber que, assim como alguns pesquisadores (Pierson, 1945,
Azevedo, 1955) apontam que o dinheiro e a instrução têm valor preponderante
nestas relações, no que se refere a cidade de Salvador, é também sabido que,
conforme Menezes, a maneira como alguns negros chegaram às profissões
liberais e, acrescentamos, às situações econômicas estáveis, não foi das mais
tradicionais. E mesmo isso, nem sempre lhes garantiu possibilidades de ascensão
social.

O que não significa que, por seu lado, não desenvolva esse grupo
suas próprias formas de inclusão, desde formas de associação, de
religião, de fazer música, etc. - seus próprios mecanismos de
aprendizado e de resistência. Mas que os mantém em funções
subalternas na comunidade mais ampla [grifo nosso] (MENEZES,
1997, p. 81).

A probabilidade deste quadro ser menos pessimista no interior pode ter sido
vislumbrada por Dr. Aderbal. Harris, cuja pesquisa foi realizada no interior, em
cidade vizinha a Ituaçu, considera que nesta região “a única classificação real é de
ordem social” (1951, p.13) e que “em regra geral, os critérios do sucesso social
são a ausência do trabalho físico, o trabalho intelectual e a autoridade” (idem,
p.15). Lembramos que Francisco da Purificação Barbosa já havia realizado, com
sucesso, a mesma “estratégia”. Assim, apontamos o exemplo como motivo
possível para que o citado médico saísse da capital e do convívio com seus
familiares, transferindo-se para uma região remota, desconhecida por ele e, à
época, de muito difícil acesso.
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Não podemos deixar de mencionar aqui que Dr. Aderbal se casou em Ituaçu, em
25 de março de 1967, com D. Ailda Maria de Aguiar Barbosa, pertencente a uma
família tradicional, descendente de exploradores portugueses que por ali viveram
e ocuparam lugares importantes na política e na economia do município. O
casamento, segundo D. Ailda, encontrou a resistência de sua família. Neste caso,
o fator racial foi preponderante.

2.3 O HOMEM PÚBLICO EM ITUAÇU: SAÚDE, POLÍTICA E EDUCAÇÃO

Conforme o Sr. Paulo Antonio Ramos, colaborador desta pesquisa, Dr. Aderbal
teria ido para Ituaçu substituir Dr. José Gil Passos Moreira, que estava deixando
vago o cargo de médico da rede estadual naquele município.
Rumou para Ituaçu em 1953. De acordo com Guimarães (2004), um influente
deputado do Estado da Bahia, Dr. Osvaldo de Oliveira Ribeiro, tendo sido
procurado por autoridades ituaçuenses a fim de que intermediasse a nomeação de
um médico para Ituaçu, neste encontro lhes teria dito:

(...) vou lhes mandar um grande amigo e da melhor qualidade, se a
Faculdade de Medicina liberar e os colegas deixarem-no sair da
capital. É preto, liso e gordinho - isso não me faz diferença pela
boa formação cultural e profissional que ele tem [grifo nosso]. Por
aqui os senhores providenciem os meios para segurá-lo (2004, p.
308).

Nesta fala percebemos que “a boa formação cultural e profissional”, seguindo a
informação da cor, parecia funcionar como uma atenuante para os possíveis
problemas que ser “preto” poderia acarretar.

82

2.3.1 Na saúde

Para o mesmo informante citado, a chegada de Dr. Aderbal de Santana Barbosa a
Ituaçu, representou uma revolução, tanto no campo da medicina, pois na cidade
havia um único médico para atender a toda a região, bem como no campo
intelectual, já que quatro anos após sua chegada, começou a empreender
esforços para a implantação do Ginásio de Ituaçu.
O período de vinte e seis anos que passou em Ituaçu foi marcado por intensa
participação social, sendo durante muito tempo um dos poucos médicos da região
que compreende os municípios de Ituaçu, Tanhaçu, Contendas do Sincorá e
Ibicoara. Além da rede estadual, era médico da rede municipal de saúde e
mantinha um consultório particular.
De acordo com as necessidades daquele período, Dr. Aderbal exercia a medicina
realizando periodicamente viagens pelas localidades rurais mais distantes da sede
do município, buscando atender àqueles que não tinham condições de viajar até a
cidade, sobretudo parturientes e idosos. Informa-nos o depoente que sua
experiência no campo da obstetrícia foi de fundamental importância para aquela
população, pois que, naquele período, os altos índices de mortalidade por parto e
infantil assustavam a todos. A presença de Dr. Aderbal em Ituaçu produziu
enormes avanços no que diz respeito ao setor de saúde.

[...] falar em (exame) preventivo era coisa difícil, os médicos da
época não tinham essa orientação. E ele, recém-formado, cheio de
conhecimentos [...], na parte médica ele modificou bastante. Tanto
que a clientela de Dr. Gouveia, que era médico da época, passou
toda para ele [...]. Isso aí que eu achei interessante.
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Dr. Aderbal exercia a Medicina com muita dedicação. “Foi a única vez que
contrariou o pai”, afirmou D. Ailda Barbosa, lembrando que seu pai, que era
farmacêutico, queria que o filho também o fosse. Entre os moradores de Ituaçu, é
comum se ouvir referências ao seu empenho para com os pacientes. Vimos na
fala do Sr. Paulo Antonio:

Um detalhe interessante era que ele podia ter... a coisa que ele
mais gostava na vida era ir visitar a mãe dele em Salvador, no final
de ano. Isso era religiosamente. Mas se tivesse uma mulher para
ter nenê, ainda que fosse de outro partido, como a gente dizia
antigamente, ele não viajava, não. Enquanto a mulher não
ganhasse nenê... mesmo que não viesse procurá-lo... porque às
vezes não vinham procurá-lo.
– O senhor vai viajar? – Não.
Entendeu? Ele tinha uma responsabilidade, ele conhecia... eu vi
um médico amigo dele dizer assim: Aderbal, o que você está
fazendo em Ituaçu, Aderbal? [ênfase] Ele em matéria de
obstetrícia... não existia... ele tinha uma responsabilidade muito
grande.

Assim adquiriu enorme prestígio naquela região. Era conhecido nos municípios
que compreendem a parte sul da Chapada Diamantina por seus serviços na
Medicina. Há pessoas que conservam suas prescrições médicas e não faltam os
que se recordam dos tratamentos realizados sob orientação dele, mesmo tendo
passado quase trinta anos de sua morte. “Depois que ele faleceu, muita gente
chegava em casa para perguntar o que deveria tomar para esta ou aquela
doença... [risos]. Tinha fé nos tratamentos dele!”, disse D. Ailda.
Apesar

dos

poucos

recursos

para

esse trabalho,

há

relatos

de

que

impressionavam seus diagnósticos, com uma precisão que, mesmo em um lugar
longínquo, sem hospitais e outros equipamentos, ajudou a salvar muitas vidas:
“Então, ele era de uma responsabilidade muito grande. Toda vez que ele fazia
qualquer diagnóstico assim, mandava para São Paulo, que na época não usava
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mandar para Salvador... o pessoal de lá perguntava: que médico é esse? De onde
é esse médico?”, considerou o Sr. Paulo Antonio e terminou esta parte da
entrevista dizendo: “Uma coisa: viveu intensamente a vida. Ele morreu com 59...
58. Mas viveu intensamente. Única coisa que Dr. Aderbal não fez foi cuidar da
saúde. Ele tinha horror a médico. Você sabia disso?”
Este era o médico, segundo nossos colaboradores.

2.3.2 Na política

Aliado aos trabalhos como médico, Dr. Aderbal passou a militante partidário tão
logo chegou a Ituaçu. Conforme os costumes daquela região, naquela época, uma
autoridade como um médico deveria ser recebida pelos políticos da cidade, o que
provocava uma disputa entre os grupos políticos do município, cada um
esforçando-se para recepcionar um novo visitante ou morador ilustre. Assim, Dr.
Aderbal foi acolhido pelo então prefeito da cidade, Sr. Durval Gualberto Rocha, e
seus correligionários, iniciando uma trajetória de militância política, marcada por
episódios dignos de nota.
Disso é importante ressaltar que o mesmo chegou a lançar sua candidatura a
prefeito por duas vezes. Entretanto, a despeito de uma popularidade rapidamente
construída, não chegou a se eleger. De acordo com o Sr. Paulo Antonio, na
primeira vez em que se candidatou, foi derrotado por ainda não ser muito
conhecido entre os eleitores da zona rural, que constituíam o maior número
destes. Na segunda tentativa, teve sua candidatura supostamente cassada a
poucos dias das eleições. Com o curto espaço de tempo – três dias – , não foi
possível imprimir novas cédulas de votação, bem como não foi possível comunicar
aos eleitores e cabos eleitorais do partido, tendo a eleição transcorrido desta
maneira, sem que a maioria dos eleitores da zona rural ao menos soubesse em
quem estava votando. Tempos depois, uma investigação confirmou que não
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houve cassação de candidatura, que não teria passado de uma “manobra”.
Contudo, estes fatos não o afastaram da vida política.
Naquele período, décadas de 1950 – 60, as disputas políticas se constituíam em
verdadeiras guerras na região. Ainda sob a influência do coronelismo, os líderes
agiam na disputa pelo poder local de forma truculenta. Dr. Aderbal sofreu muitas
represálias e ameaças. Nos períodos de eleições “vivíamos sob muita tensão...
mas ele não desistia”, relata D. Ailda.
Nesse campo de atuação exerceu, reconhecidamente, uma liderança. Embora não
tivesse ocupado cargos eletivos, participou de grandes decisões políticas para o
município e desempenhava um papel agregador no grupo que representava.

2.3.3 Na educação

Tendo Dr. Aderbal, na educação, seu principal meio de ascensão social,
consideramos que participação neste campo como se procurasse responder a um
desafio: oferecer a outros o mesmo tipo de oportunidade.
A implantação do Ginásio de Ituassú5 foi um marco para aquela região que, até a
década de 1960, só contava com o ensino elementar. Consta que até meados da
década de 1950 não se havia discutido, por parte da sociedade ituaçuense e de
seu governo municipal, a criação de uma instituição de ensino secundário. Havia,
sim, a expectativa de que o município fosse contemplado com essa ação por parte
do governo estadual. Entretanto, tal não ocorreu.
O papel de Dr. Aderbal foi o de se antecipar a isso, idealizando ampliar a oferta de
ensino no município, a partir de uma instituição que ao menos oferecesse o ensino
ginasial, o que para a época, sobretudo naquela região, já era de grande
significado. Contudo, tendo em vista as condições econômicas do município e de
sua população, um ginásio particular, nos moldes em que foi idealizado (como
5

Antiga grafia da palavra.
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forma de garantir oportunidade de escolarização para todos), tinha que oferecer as
condições para que a população pudesse frequentá-lo. Além disso, a população
ituaçuense era dividida entre simpatizantes e filiados dos dois grupos políticos
existentes. Isso era considerado fator impeditivo para que a ideia “vingasse”, pois
as pessoas se associavam de acordo com suas preferências políticas. Não era
esperado que um ginásio implantado por alguém que representasse um dos
partidos, fosse frequentado por aqueles que eram ligados ao outro.
Conforme o Sr. Paulo Antonio,

Ele fundou o Ginásio de Ituaçu, através da Associação Amigos de
Ituaçu, juntamente com o Sr. Acácio Ramos (pai do depoente), que
era uma pessoa neutra, ele precisava de alguém que fosse até o
outro partido, porque se fundasse somente com um partido, não
prosperaria, e com Sr. Juvenal Wanderley que era uma liderança
da época também, era presidente da Câmara, e os três juntos
fundaram o Ginásio de Ituaçu. Tanto que quando saía a comitiva
na rua, Sr. Juvenal, pai e Dr. Aderbal, o pessoal nem acreditava,
nem sabia o que estava acontecendo na cidade, porque três
figuras completamente diferentes... pai, não, porque era neutro,
não é?
[...]
Lá todos estudavam, de qualquer partido, de qualquer classe
social.

O citado fato demonstra que o ideal de educação estava acima das disputas
políticas. A professora Eny Coelho Santos, nossa colaboradora, acrescentou que
houve a participação de pessoas de outras localidades:

Reuniu um grupo de pessoas da comunidade, os líderes, sendo o
principal Dr. Aderbal de Santana Barbosa, com o prefeito, Juvenal
Wanderley, o advogado Francisco Avelino dos Anjos e outros
mais, pessoas da comunidade, não só da comunidade local, como
das comunidades vizinhas. E reuniram pra pensar e criar o
Ginásio, e isso foi realizado.
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A Associação Amigos de Ituaçu, mantenedora do Ginásio, reunia entre seus
sócios pessoas dos dois grupos políticos do município. Havia ainda sócios dos
municípios vizinhos, pois todos aderiram à ideia e colaboravam para que a
instituição funcionasse. De acordo com D. Eny,

Foi criada uma associação para manter o Ginásio e essa
associação teve o nome de Amigos de Ituaçu. Mas, esta
associação foi criada com finalidade filantrópica. A principal
intenção era manter a educação, porque nessa ocasião só Caetité
tinha a educação ampliada.

Seu trabalho de intervenção social no campo da educação foi seguido de outras
realizações, como a criação do Sindicato dos Produtores Rurais e do Clube Social
de Ituaçu. Neste clube eram realizadas as festas do Ginásio, as solenidades. Ele
foi localizado no prédio onde funcionou, até 1950, a primeira escola pública do
município.
O Sr. Paulo Antonio considera que

[...] a vinda de Dr. Aderbal para Ituaçu foi como se você trouxesse,
digamos, uma semente diferente pra região, porque a cultura dele,
[...] é bem diferente daquele pessoal da época, então [...] a criação
do clube social... o pessoal não tinha noção. Tinha noção de clube,
mas não da forma como ele trouxe o Clube Social, como ele
organizou o Clube Social... mesmo a criação do sindicato, que os
agricultores tradicionais que tinha aqui em Ituaçu, como Sr. Anísio
da Cal, Sr. Durval, das Tranqueiras, não tinham noção de sindicato
e ele implantou o sindicato aqui e trouxe grandes benefícios.
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2.3.4 As relações sociais

Cabe-nos observar que esta trajetória, que consideramos exitosa, foi descrita
numa região distante da capital, na qual as relações sociais eram estabelecidas de
maneiras culturalmente diferentes daquelas dos grandes centros urbanos. A
população de Ituaçu, na sede, era composta na época, em quase sua totalidade,
de pessoas brancas, cujas famílias de maior prestígio, descendiam dos
exploradores portugueses, fundadores do município, além dos antigos coronéis,
grandes proprietários de terras. Os negros que residiam na sede eram em número
muito reduzido e, salvo raras exceções, não podiam representar qualquer
“ameaça” à hegemonia branca, uma vez que não competiam na disputa pelas
posições sociais mais cobiçadas. Eram trabalhadores, pessoas simples,
habitantes da periferia do pequeno centro urbano.
Na zona rural, sabe-se da existência de comunidades remanescentes de
quilombos, como a Cana Brava e a Cobra. Mas, os negros que ali habitavam,
frequentavam a cidade apenas para fins comerciais ou em busca de atendimento
médico, bem como para participar das festas religiosas.
Desta forma, é importante notar que Dr. Aderbal manteve relações harmoniosas
com a população ituaçuense. Conforme os depoentes desta pesquisa, não se
sabe de nenhum fato a partir do qual possamos considerar que o citado médico
tenha sido hostilizado por questões raciais. Segundo o Sr. Paulo Antonio,

A pessoa dele nunca passou constrangimento, pelo contrário. Até
porque ele era uma pessoa muito habilidosa, muito preparada,
certo? E além dessa habilidade na área médica, era um grande
orador. Advogado... poucos para poder entender de lei igual a Dr.
Aderbal. Lia muito o Direito [...] Então, as petições dele, o
advogado assinava, mas quem fazia, quem redigia era ele.
Rábula, não... rábula não tem formação nenhuma. E ele não, ele
lia mesmo... ele encarava o Direito, até porque para vencer as
batalhas aqui em Ituaçu, que eram grandes, grandiosas, tinha que
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ser conhecedor. Ir para o fórum, discutir com o juiz e tal... ele
discutia de igual para igual.
Eu digo não, porque a sociedade daqui, na época, embora fosse
uma sociedade pequena, mas ele convivia nas melhores famílias.
Muito pelo contrário... uma festa aqui que não tivesse Dr. Aderbal,
não era festa. Era o contrário. Gostava de dançar, de cantar, fazia
serestas... então, as festas aqui, de batizados a casamentos, que
não tivesse Dr. Aderbal, não eram festas.

Como se vê, a fala deste depoente parece conter subjacente a ideia de que as
chamadas

“características

de

identificação”

(PIERSON,

1945),

de

fato,

influenciavam a maneira como o negro era visto. Ou seja, um negro que tivesse
tais características era considerado socialmente branco. O mesmo colaborador
acrescenta:

E na época, na época, eu lhe digo mais, além de médico... porque
existiam médicos aqui em Ituaçu, como Dr. Gouveia e tal. Mas a
autoridade que ele exercia aqui não era de médico, não. Era
autoridade de autoridade mesmo. Se ele chegasse numa festa,
não precisava de policial.

Já em nossa análise, alguns fatos deixam brecha para considerarmos que essas
relações não eram de todo lineares, ainda que de maneira extremamente
delicada, uma vez que havia uma prática muito forte de hostilidades, por questões
político-partidárias, que se misturavam de tal modo que, ora podemos apontar
uma causa, ora outra para que este médico fosse rejeitado por alguns membros
da comunidade.
Em geral, como se pode ver, Dr. Aderbal teve uma trajetória profissional de êxito,
foi, incontestavelmente, uma autoridade respeitada pelo conjunto da população,
como médico, político e educador.

90

Na madrugada do dia 29 de maio de 1979, sofreu um infarto. Como era, no
momento, o único médico da cidade, foi levado para a cidade de Vitória da
Conquista, a aproximadamente 160km. Lá passou por um tratamento de terapia
intensiva durante cinco dias. No domingo, dia 3 de junho, foi surpreendido por um
edema pulmonar seguido de um infarto agudo do miocárdio e faleceu, às dez
horas da manhã, no Hospital UNIMEC, naquela cidade, aos 58 anos de idade.
A notícia do falecimento de Dr. Aderbal chegou a Ituaçu por volta das doze horas
daquele dia. Em poucos minutos, havia uma multidão consternada, silenciosa, na
Praça Barão do Sincorá, em frente à sua residência.
O corpo foi transladado para Salvador e um cortejo fúnebre o levou até o
Cemitério do Campo Santo, onde foi enterrado sob muita comoção, no dia 4 de
junho, pela manhã. Ali encontravam-se os familiares, amigos, colegas, políticos de
várias cidades da região da Chapada Diamantina, deputados, além de um
representante do governador do Estado.
Nos

dias

atuais,

suas

realizações

permanecem

na

memória

coletiva,

principalmente entre os estudantes e professores. Suas iniciativas são
comentadas, mesmo agora, quase trinta anos depois de sua morte.
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CAPÍTULO 3
O GINÁSIO DE ITUAÇU: UMA ESCOLA NA CHAPADA DIAMANTINA

Esta é uma cidade que se abastece a si própria. Produz todas as espécies de cereais,
cana-de-açúcar, café, coco, frutas saborosíssimas; possui pasto para seus rebanhos e
rebanhos para abastecer de carne a população; tem algodão para fabricar tecidos e
mamona para produzir óleo; possui madeira, pedra, cal [...] para suas construções. Possui
os encantos da Gruta da Mangabeira para deleite de turistas e orgulho dos ituaçuenses.
O que faltava a esta dadivosa terra era, justamente, o que hoje se concretiza: formar em
professoras suas próprias filhas. Preparar mestras para a mais árdua e mais sublime das
missões: ensinar a ler e a escrever. É o ponto de partida. É a base. Condição sine qua
non para o progresso cultural e para a verdadeira independência total de um povo.

Aderbal de Santana Barbosa
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Neste capítulo buscaremos descrever o lugar da pesquisa, o município de Ituaçu,
situando-o mais amplamente no contexto da Chapada Diamantina, notadamente
sob os aspectos político-administrativos da época. Procuramos demonstrar o
panorama a partir do qual a educação era organizada naquele meio, a fim de
discutir o impacto da implantação do Ginásio de Ituaçu e sua importância para a
expansão do ensino secundário no Estado, particularmente naquela região.

3.1 O LUGAR

Data do século XVI a presença de bandeirantes paulistas e baianos pelas terras
chapadenses. O povoamento escasso ia acontecendo em virtude da formação de
fazendas numa região que era habitada especialmente pelos índios Maracás. A
agropecuária era a atividade econômica principal. Os sinais da colonização
naquela região só apareceram no início do século XVIII, por volta de 1710, com a
descoberta do ouro ao Sul da Chapada Diamantina, especialmente na atual região
de Rio de Contas. O lugar atraiu exploradores, aventureiros, garimpeiros,
fazendeiros de diversos lugares, passando a conhecer um surto de riquezas que a
tornou um importante pólo econômico do Estado da Bahia. “A mineração do ouro
serviu para desenvolver não somente a encosta da Chapada, que já havia sido
doada a particulares desde o final do século XVII, mas, sobretudo as regiões
limítrofes do Vale do São Francisco e Serra Geral” (BANDEIRA, 1998, p. 19).
Apesar da opulência, o ciclo do ouro na Chapada Diamantina não se estendeu por
muito tempo. Conforme Sampaio,

Como quase todos os lugares que tiveram origem na mineração, a
vila do Rio de Contas surgiu e cresceu irregularmente,
desenvolveu-se e prosperou com o progresso das lavras auríferas
do leito do Brumado, e por fim estacionou ou descaiu com o
esgotamento das minas. Todavia, alguma coisa lhe ficou da
prosperidade de outrora. As suas construções de pedra e os seus
edifícios públicos revelam ainda que esse lugar teve um
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nascimento rico e promissor, que o futuro, aliás, não confirmou
(2002, p. 230).

Não obstante, foi o suficiente para dar início a um processo de povoamento e
colonização que foi intensificado a partir da descoberta do diamante na Serra do
Sincorá, no início do século XIX.
Embora a corrida mineral seja considerada o mais importante, há que se levar em
conta ainda, como significativo fator para o povoamento da Chapada, a criação de
gado e o cultivo do algodão, que ocorreu mais intensamente na porção sul da
região.
As principais vilas e cidades foram surgindo e a Chapada Diamantina viveu o auge
da riqueza, estando em contato permanente com diversos países da Europa,
através do comércio que se estabelecia em torno da exportação das pedras
preciosas e a importação de produtos industrializados, além de se tornar
conhecida em toda extensão do território brasileiro.

As lavras multiplicaram-se como por encanto. Em poucos meses,
uma população de cerca de 25 mil pessoas, atraídas de toda a
parte, afluiu para esses lugares. Não é preciso mencionar as lutas,
os crimes horrorosos a que a ambição exaltada dos forasteiros
teria dado lugar. Basta que se saiba que em dois anos de
mineração deram-se para mais de cem assassinatos, pela maior
parte impunes. A vida e a prosperidade ficaram sem garantias
(idem, obra citada, p. 260-1).

Contudo, o surto de crescimento e desenvolvimento em consequência das
descobertas minerais não se estendeu por toda a região que compreende a
Chapada Diamantina. Além dos municípios de Lençóis, Andaraí, Mucugê, Rio de
Contas e Jacobina, somente as comunidades localizadas no entorno dos citados
municípios se beneficiaram dessa riqueza. Os demais se mantiveram no
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anonimato comum aos lugares distantes da capital, naquela época. As fazendas
de gado e as plantações de algodão, embora representassem verdadeiros
latifúndios e seus proprietários gozassem de grande prestígio econômico, social e
político, isso ocorria mais no âmbito local e regional.
O esgotamento das lavras diamantinas colocou a região em estado de
decadência. Houve uma corrida contrária, pois vários daqueles exploradores que
haviam sido atraídos para as Lavras Diamantinas, agora retornavam às suas
origens, quando não perseguiam o ouro, o diamante e outros minérios, seguindo
para onde as notícias de novas descobertas os guiavam. A partir da República, o
que restava das riquezas passava a ser disputado pelos coronéis que não só
desejavam ampliar seus domínios como consolidar suas forças políticas. Essas
disputas eram acirradas, consideradas verdadeiras guerras, tomando de pavor
comunidades inteiras, contrastando com a exuberância natural da região
chapadense. No dizer de Bandeira, “para o conflito armado, a natureza emprestou
o mais lindo cenário que caprichosamente esculpiu durante milhares de anos, e os
homens entraram com as armas, a paixão e o ódio” (obra citada, p. 20).
É importante lembrar que a Chapada Diamantina, além do breve ciclo entre o
apogeu e a decadência do garimpo de minerais preciosos, das disputas
aguerridas dos coronéis por terras e poder, também fez parte da rota da Coluna
Prestes6, nos idos de 1926. A Coluna, comandada por Luiz Carlos Prestes, que já
havia penetrado o território baiano por outras regiões sem sucesso, agora o fazia
pelo sul da Chapada, tendo, por esse caminho, atravessado as terras ituaçuenses,
no ano de 1926.

6

Movimento político-militar ocorrido entre 1925 e 1927. Entre as motivações da Coluna podemos citar a insatisfação com a
República e a defesa do ensino público.
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Segunda-feira, 4 de maio
A Coluna ocupa, de surpresa, a cidade baiana de Ituaçu, sem
encontrar qualquer tipo de resistência. Foi tudo tão rápido que a
população não teve tempo de fugir. O destacamento policial que
guarnece a cidade entregou-se também sem disparar um tiro. Os
rebeldes estão, mais uma vez, nos domínios do coronel Horácio de
Matos, a região de Lavras Diamantina, por onde pretendem passar
para evitar a cheia dos rios que deságuam no São Francisco
(MEIRELLES, 2006, p. 533).

E por essa região a Coluna encontrou uma das principais manifestações de
resistência: a Guarda Patriótica, comandada pelo coronel Horácio de Matos,
homem de grande influência na Chapada Diamantina, que a perseguiu até a
fronteira com a Bolívia.
Assim, podemos considerar que a Chapada Diamantina, tanto no cenário baiano
como brasileiro, foi palco de grandes acontecimentos econômicos e políticos
significativos. Todavia, na extensão de seus limites, muitos municípios, até os dias
atuais, não compartilham desta imagem que foi forjada pela riqueza e pelo poder
político. É o caso do município de Ituaçu.
Considerando os objetivos desta pesquisa, não foi possível estender nossa
investigação para o conhecimento detalhado das características do povo que
habitava a Chapada Diamantina. Não obstante, podemos ajuizar que ali estavam
presentes várias nações indígenas quando da chegada dos exploradores
portugueses, paulistas e baianos e, mais tarde, seus descendentes, índios, que
embora tivessem resistido fortemente à presença dos exploradores, sucumbiram,
tendo sido exterminados depois de muitas batalhas, como se deu em outras
partes do país. Os negros também somavam grande número, tanto em função das
demandas da agropecuária, na lida das grandes plantações de algodão, como da
mineração. Daí a presença atual de muitas comunidades negras, remanescentes
de quilombos. Além disso, a riqueza mineral da região atraiu pessoas de diversas
partes do país e, mesmo no período da decadência, muitos ali continuaram,
estabelecendo-se na região.
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Desta forma, temos em conta que na Chapada Diamantina estão representados
os tipos humanos que formam a diversidade do povo brasileiro.
Na atualidade, a Chapada Diamantina é conhecida mundialmente por força dos
investimentos em turismo cultural e de aventura. É um conjunto de serras situado
na região central do Estado da Bahia. Constitui uma região bastante diversificada
em termos de relevo, clima, vegetação e aspectos geológicos, em função de sua
formação geográfica.

3.2 O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, LOCUS DA PESQUISA

Em 1720, quando já haviam penetrado grande parte do território baiano, um grupo
de exploradores portugueses e brasileiros, chefiados pelo coronel André da Rocha
Pinto, tomava como rota o curso do Rio de Contas, em busca de jazidas minerais
em suas margens que eram habitadas por índios maracaiares e tapajós. O
explorador André da Rocha Pinto, acompanhado de seus filhos Sebastião da
Rocha Pinto e Isac da Rocha Pinto, comandava um grupo que conseguiu dominar
os povos indígenas ali encontrados e iniciou a exploração da região, então
chamada Fazenda Mocambo, depois Brejo Grande, pertencente à Vila de Santa
Isabel do Paraguaçu (atual Mucugê). Por ali deram início à formação de grandes
fazendas, algumas delas até hoje com a mesma denominação (Fazendas
Ribeirão, Riachão, Angico, Palmeiras, Bicudo – esta última ainda mantém
conservada uma casa que pertenceu ao sexto Conde da Ponte). Após o
falecimento de André da Rocha Pinto, em 1732, seu filho Sebastião mandou
edificar as primeiras casas, dando início ao povoamento do Brejo Grande. A partir
de 1780 intensificou-se o povoamento de Brejo Grande, pois muitos exploradores
eram atraídos pelas notícias acerca da fertilidade dos solos e a existência de
jazidas minerais.
Em 15 de agosto de 1827, o povoado adquiriu a capacidade de vida política e
administrativa, em face da lei que criou o Distrito Judiciário do Brejo Grande.
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Nesta época foi construída uma capela filial da Freguesia de São Sebastião do
Sincorá. A Lei Provincial nº 882, de 10 de abril de 1862, criou o município que
passou a se chamar Vila Agrícola de Nossa Senhora do Alívio do Brejo Grande.
Foi criada também no mesmo ano, a Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora do
Alívio do Brejo Grande, desmembrando-a da de São Sebastião do Sincorá. A Lei
Provincial nº 988, de 9 de outubro de 1867, separou o território do Brejo Grande
do município de Santa Isabel do Paraguaçu.
A Vila Agrícola de Nossa Senhora do Alívio do Brejo Grande foi elevada à
categoria de município pela Lei estadual nº 216, de 26 de agosto de 1897,
passando a chamar-se Ituassú (palavra atualmente grafada Ituaçu, que significa
Salto Grande, em língua Tupi). Esta lei foi sancionada pelo Conselheiro Luiz
Viana, então governador da Bahia. No ano seguinte, o Dr. Francisco Gomes de
Oliveira Júnior, engenheiro, filho do ituaçuense Barão de Sincorá, foi escolhido o
primeiro intendente desta fase político-administrativa do município.
O município de Ituaçu, situado na porção meridional da Chapada Diamantina, já
possuindo uma Paróquia e uma Comarca (criada pela Lei Provincial nº 1997, de 9
de julho de 1880), tinha grande importância político-administrativa para toda a
região. Entretanto, não estava localizado na rota das riquezas proporcionadas pela
descoberta e exploração do ouro e do diamante que tornaram a região da
Chapada Diamantina atraente para muitos exploradores e alavancaram o seu
desenvolvimento por muito tempo. As lavras minerais não se encontravam nos
limites do município e a riqueza advinda das atividades exploratórias, então,
passava ao largo.
Se a região já não era portadora de grandes riquezas, uma fase de
empobrecimento foi se dando na medida em que a defesa de seus territórios fez
com que os ilustres fazendeiros e coronéis que haviam se estabelecido pela
região empreendessem grandes lutas a fim de garantir seus domínios. Além disso,
sabe-se que estes não gozavam de boas relações com o governo, o que motivava
uma série de situações, como rebaixamento das comarcas, que deixavam os
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coronéis ainda mais enfurecidos. Os conflitos por terras e as disputas políticas
ficaram mais constantes e, no dizer de Guimarães,

[...] os velhos coronéis da Guarda Nacional perdiam as suas
tradições, a fortuna e o prestígio. A economia sertaneja arruinava e
os governos continuavam implacáveis até reduzirem o
desbravador sertanejo ao desespero da quebradeira e da indústria
da fome (2004, p. 232).

É certo afirmar que o município de Ituaçu tinha como principal atividade
econômica a agricultura de subsistência, entre os séculos XIX e XX. Desta forma,
somando-se ao fato de que o próprio Estado da Bahia também estava
enfraquecido economicamente, o município não representava importância para o
Poder Estadual, nem política, nem economicamente.
Contudo, Ituaçu gozava de boa reputação entre as cidades vizinhas. Fosse pelas
atividades comerciais, fosse por interesses políticos e administrativos, além de
lazer7, as populações de entorno tinham laços estabelecidos com Ituaçu. Não
seria muito dizer que o fato de Ituaçu ter sido a primeira cidade da região a ter um
ginásio, ainda que não fosse da rede pública de ensino, influenciava enorme e
positivamente esse status. Era, por assim dizer, um centro de referência da região.
Mas, estava distante dos olhares do Estado, em seus aspectos fundamentais para
o desenvolvimento: educação, saúde e integração socioeconômica.
Atualmente, o município tem ainda uma estrutura econômica frágil. Não participou
na mesma medida do crescimento vertiginoso das cidades vizinhas, notadamente
Tanhaçu e Barra da Estiva. Entretanto, suas riquezas minerais representam a
expectativa de crescimento e desenvolvimento, a partir da instalação de uma
fábrica de cimento de grande porte, ainda em fase de implantação, mas que já
começa a garantir minimamente empregos e expansão do comércio local.
7

Ituaçu está localizada numa região de paisagens exuberantes. Seus recursos naturais – cachoeiras, grutas, montanhas –
sempre foram os principais atrativos turísticos daquela parte da Chapada, o que fez com que a cidade se tornasse
conhecida no cenário baiano. Não obstante, ainda não foi explorada para fins turísticos em âmbito maior. Apesar de
grandes investimentos do governo estadual no setor turístico da Chapada Diamantina, os projetos são localizados em eixos
específicos – dos quais Ituaçu não faz parte – formados pelos municípios de Lençóis, Rio de Contas e, mais recentemente,
Andaraí e Mucugê.
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As jazidas de calcário são em grande número no município e, há muito, vêm
sendo exploradas rudimentarmente para o fabrico da cal e seus subprodutos. Esta
atividade é a base de sustento de muitas famílias e de comunidades inteiras.
Contudo, é uma atividade exploratória associada ao desmatamento, uma vez que
os fornos de cal são alimentados por lenha, bem como representa ameaça ao
patrimônio cultural, já que, em alguns lugares, a extração se dá em sítios
arqueológicos onde ainda se encontra arte rupestre.

3.3 PANORAMA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA – PRIMEIRA METADE DO
SÉCULO XX

A Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 2 de julho de 1891, garantia à
população a instrução pública primária, secundária e profissional. Quatro anos
depois, por força do previsto na Constituição, o sistema de ensino passou a ser
regulamentado com a aprovação da Lei de Organização do Ensino (Lei nº 117, de
24 de agosto de 1895). Esta lei estabelecia uma divisão de competências entre o
Estado e seus municípios, cabendo a estes a responsabilidade pelo ensino
primário e ao Estado, criar e manter escolas nos níveis de ensino secundário e
profissional.
Estavam os municípios, conforme a Lei de Organização do Ensino, destinados a
aplicar um sexto de sua receita bruta no ensino primário, entre outros fundos
advindos da arrecadação de alguns impostos, sob pena de cassação de mandato
para os prefeitos que esta determinação não cumprissem.
Isso representava um retrocesso para a expansão do ensino, considerando as
condições socioeconômicas da maioria dos municípios baianos, mas repetia o que
havia sido determinado no país com o Ato Adicional de 1834. Em Ituaçu, tem-se
notícia de que a população se organizava em comissões que arrecadavam
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donativos para a manutenção do ensino, que à época contava com apenas um
estabelecimento de ensino primário. Entretanto, uma emenda constitucional
datada de 1915, alterou esta previsão e o Estado também passou a ofertar o
ensino primário.
Conforme Cruz, o processo de industrialização pelo qual passava o Brasil,
notadamente na região sudeste, "exigia um novo comportamento socioeconômico
e um novo tipo de formação escolar" (2004, p. 145). Embora a Bahia então
estivesse centrada na economia agrária, "os governantes baianos buscavam
instruir o maior número de crianças, para melhor servir à nação" (idem, p. 145). O
caráter desta instrução, entretanto, e as políticas públicas implantadas para
atendê-la, a nosso ver, não correspondem a um esforço de democratização do
ensino, uma vez que, a partir da República até as primeiras décadas do século
XX, as escolas ainda eram em número muito reduzido.
De acordo com Almeida, em 1889, ano da República, a Bahia tinha 682
estabelecimentos de instrução primária, entre públicas, particulares, particulares
subvencionadas e de aprendizes e 23.454 alunos, quando a população da
província era de 1.809.000 habitantes. O que corresponde a 1,4% a proporção dos
alunos com relação à população. Quanto à instrução secundária, havia a Escola
Normal, que à época contava com 185 estudantes e o Liceu Provincial, com 114
estudantes (2000, p. 285-6).
Durante o governo de Francisco Marques Góes Calmon (1925 – 1928), por
iniciativa de Anísio Teixeira, então Diretor Geral da Instrução Pública no Estado da
Bahia, abriu-se o debate acerca da unificação do ensino primário.
Anísio Teixeira, cujas ideias articulavam-se em torno do eixo "educação para a
democracia e educação como função pública" (MENEZES, 2000, p. 142), realizou
uma importante reforma do ensino na Bahia, elaborando em seu segundo ano de
gestão a Lei 1.846, de 14 de agosto de 1925. Em seu Capítulo I, artigo 1º, estava
expresso o objetivo da educação pública na Bahia: educar física, moral e
intelectualmente o indivíduo, tornando-o apto para a vida em sociedade.

101

Segundo Tavares, a Lei 1.846/25 "foi o primeiro instrumento legal básico para a
implantação de um sistema educacional realmente novo e diferente do que havia
sob o regime monárquico" (citado por CRUZ, 2004, p. 144). Um dos aspectos mais
significativos, dentre as várias determinações da Lei 1.846/25, foi a criação de um
sistema unificado8 para o ensino primário. A lei também previa a criação de duas
escolas normais no interior da Bahia, em Feira de Santana e Caetité.
É importante notar que em meio às discussões sobre a educação na Bahia, neste
período, a presença de uma população negra conformando a maioria dos baianos,
não era representativo ao ponto de haver, em toda a legislação, uma menção
sobre as formas de inclusão destes baianos no sistema oficial de ensino no
Estado.
Assim, continuavam os negros valendo-se, na maioria das vezes, de estratégias
particulares no sentido de garantir seu acesso ao ensino formal. Mas, há que se
considerar que as propostas de Anísio Teixeira, voltadas para a democratização
da escola pública, caminhavam também na direção de melhor atendimento às
camadas mais populares, nas quais estava presente o maior número dos negros
baianos.
Não foi verificado avanço, no que respeita às possibilidades de acesso dos negros
ao ensino, durante o regime do Estado Novo (1937 – 1945). Neste regime, as
ideias que orbitavam em torno do movimento de renovação da escola no Brasil
não agradavam, de um lado à Igreja Católica, que defendia o modelo de escola
confessional, e de outro, aos liberais que advogavam menor participação do
Estado na sociedade. À luz do pensamento de Menezes, “a proposta educacional
do Estado Novo, reafirmando caber às famílias o dever de educar a prole, vai
retomar o ensino religioso e reforça a formação cívica: Deus, Pátria, Família”
(2000, p. 144). Assim, é certo afirmar que no âmbito dessa discussão, a questão
do negro passava ao largo, uma vez que as escolas organizadas pela Igreja
Católica, confessionais, compunham parte da rede particular de ensino e as
8

Anísio Teixeira defendia a superação da dicotomia ensino para trabalhadores x ensino para a
elite. Para ele, o ensino primário deveria ser único para todas as classes, com as mesmas
condições didáticas e de infraestrutura.
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escolas públicas, de responsabilidade do Estado ou dos municípios, estavam sob
os auspícios de um pensamento liberal e estes – Estado e municípios – menos se
interessavam pela expansão e incremento do setor da educação.
Para ilustrar a questão, Menezes apresenta um dos registros sobre a presença de
crianças negras nas escolas em Salvador, em 1936 (às vésperas da implantação
do regime), realizados por Pierson. Para Pierson,

Não havia, nas escolas segregação de qualquer espécie;
entretanto, os alunos brancos e mulatos claros predominavam. A
participação dos negros era limitada e havia uma progressiva
eliminação das cores escuras à medida que se subia na escala
educacional. O analfabetismo era grande, especialmente entre as
classes “inferiores”, nas quais, como já vimos, predominavam os
pretos e os mulatos (PIERSON, citado por MENEZES, 1997, p.
256)

Os dados, segundo o mesmo autor:
Frequência escolar dos grupos de cor em Salvador, 1936. % de participação.

Escola

Número Pretos Mulatos Brancos

Outros Total Nº

%

22
8
6
5
3

32,8
12,7
6,9
6,4
2,2

37,2
30,8
19,5
18,9
16,7

28,8
55,6
80,7
74,3
80,0

1,2 a
0,9 b
2,9 c
0,4 c
1,1 f

1335
315
450
525
530

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3
1
48

26,3
15,8
-

36,4
29,1
-

36,7
55,1
-

0,6 g
0,0
-

335
285
3.775

100,0
100,0
100,0

Elementar
Pública
Particular
Eclesiástica
Secundário
Superior:
Direito,
Medicina,
Engenharia
Artes e Ofícios
Escola Normal
TOTAIS

Fonte: PIERSON, Donald. Brancos e Pretos na Bahia, ob citada, p. 236.
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A partir destes dados, pode-se notar que a presença dos negros (pretos e
mulatos, conforme o autor), diminui muito a cada grau de ensino. Constata-se
também que pretos e mulatos são maioria nas escolas elementares públicas. Já
no secundário, o número destes cai e volta a subir nas escolas de ofícios. Cabe
ressaltar a ínfima participação dos negros no ensino superior, de acordo com os
dados registrados na tabela.
Em que pese haver discordâncias com as concepções de Pierson, contestadas
por outros autores que estudaram a temática (Bastide e Fernandes, 1971,
Fernandes, 1972), assim como Menezes, consideramos aqui a importância dos
dados apresentados a respeito da presença dos negros nos processos de
escolarização na Bahia.
Abordando a questão da expansão do ensino como função do Estado, na Bahia, o
pensamento foi retomado no governo de Otávio Mangabeira, tendo novamente
Anísio Teixeira à frente da Secretaria de Educação. O capítulo da Educação da
Constituinte Baiana de 1947 foi escrito por este educador, no qual se encontram
avanços significativos se relacionados àqueles previstos na Constituição Federal,
destacando-se a previsão de gratuidade em todos os níveis de ensino.
Uma das metas principais era a construção de escolas, a fim de aumentar a oferta
de vagas, além da progressiva descentralização e ampliação do ensino médio e a
descentralização do ensino secundário, que deveria oferecer vários cursos. Esta
proposta trazia à tona o ideal de escola única para todos os brasileiros, perseguido
por Anísio Teixeira. Embora elaborada, mas não aprovada no governo de Otávio
Mangabeira, a Lei Orgânica prevista na Constituinte para regulamentar o sistema
de educação somente veio a ser aprovada em 1960.
No período histórico que se estendeu até a década de 1950, a Bahia contava
apenas com uma instituição pública de ensino secundário, o Colégio da Bahia,
antigo Liceu Provincial, fundado em 1836, tendo sido o único até o ano de 1947,
quando foram criadas as extensões do Colégio da Bahia. Espalhadas por diversos
bairros da cidade de Salvador, representavam o início da expansão do ensino
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secundário público no Estado. Além deste, havia a Escola Normal, destinada à
formação de professores para o ensino primário.
Sem a construção dos Centros Regionais em cidades de grande porte, do interior
do Estado, como planejara Anísio Teixeira, a oferta de ensino secundário público
permanecia centrada na capital. Desta forma, a proposta de democratização do
ensino não vingou, uma vez que somente uma parcela da população interiorana
que dispusesse de boas condições financeiras poderia optar entre frequentar as
instituições particulares, ou se deslocar para a capital.
Na Bahia, a expansão do ensino secundário tanto foi prejudicada por um processo
de empobrecimento pelo qual passou o Estado, como também pela noção de que,
se os melhores lugares na sociedade eram reservados a um seleto grupo de
letrados, era necessário realizar um controle das vias de acesso ao ensino
superior.
Desde o declínio da cana-de-açúcar, o Estado da Bahia enfrentou um longo
processo na tentativa de estabilização econômica que atravessou o século XIX e a
primeira metade do século XX, a despeito da produção do tabaco, no Recôncavo,
do cacau, no Sul, da indústria têxtil, em Salvador. A produção do café no Sudeste
do país veio consolidar a fase de decadência econômica. O suspiro aliviado chega
na década de 50, com a instalação da PETROBRÁS.

De um golpe, instala-se no Recôncavo uma atividade econômica
totalmente estranha à matriz técnica e social da economia baiana.
[...] a massa de investimentos da PETROBRÁS não tem paralelo
na história econômica do Estado [...]. A dinâmica dessa
radicalidade concentrará a renda em Salvador quase como em
nenhuma outra parte do Brasil (OLIVEIRA, 1987, p. 43).

Contudo, até este período, o desenvolvimento da rede de ensino se deu lento e
voltado para algumas localidades específicas, portanto, de maneira desigual. O
que pode ser considerado como um dos mecanismos de controle das vias de
acesso ao ensino superior. Começando pelo Recôncavo Baiano, espalhando-se
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pelas cidades polo, a exemplo de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus,
entre outras, concentrando-se nas cidades que tinham mais representatividade, do
ponto de vista econômico, no Estado.
No governo de Otávio Mangabeira, a Lei Estadual nº 130, de 14 de dezembro de
1948, que dispõe sobre a criação de Ginásios Oficiais e subvenção de outros
existentes no interior do Estado, previa, em seu Artigo 1º:

O Poder Executivo instalará Ginásios Oficiais do Estado nas
cidades de Alagoinhas, Barra, Barreiras, Caetité, Canavieiras,
Feira de Santana, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lençóis,
Senhor do Bonfim, Serrinha, Valença e Vitória da Conquista [grifo
nosso], além de outras que, de acordo com o parecer dos órgãos
técnicos competentes, julgam conveniente considerar centros
regionais de educação.

O Artigo 3º da mesma Lei determinava:

Terão preferência para construção e instalação os Ginásios
situados nas cidades mencionadas no artigo 1º, ou em outras que
o Poder Executivo entender declarar centros regionais de
educação que não disponham ainda de estabelecimentos
particulares onde se ministre o ensino secundário ginasial ou
colegial.

Ainda em análise da Legislação, constatamos que, no governo de Juracy
Magalhães, a Lei Estadual nº 1.240, de 22 de dezembro de 1959, que cria
Ginásios estaduais, autoriza a instalação dos mesmos e dá outras providências,
também não contempla nenhum dos municípios que compõem a porção sul da
Chapada Diamantina. Em seu Artigo 1º, prevê: “Ficam criados nove (09) Ginásios
que se distribuirão pelas localidades de Cipó, Itajuípe, Ibicaraí, Cruz das Almas,
Ipirá, Irecê, Catú, Caravelas e Macaúbas”. Esta mesma Lei ainda autoriza o
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governo a criar outros ginásios em outros municípios, conforme definido no Artigo
2º:

Fica o Poder Executivo autorizado a criar doze (12) Ginásios nas
localidades de Xique-Xique, Morro do Chapéu, Buerarema,
Ubaitaba, Brotas de Macaúbas, Queimadas, Seabra, Santa Rita de
Cássia, Jitaúna, Coarací, Casa Nova e Itagí9, observadas as
circunstâncias previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º desta
lei.

Desta maneira, regiões e cidades do interior que por suas capacidades, não
gozavam de prestígio nem representavam destaque perante o Estado, não foram
contempladas com a criação dos Ginásios e ficaram às margens do processo de
expansão do ensino. Este era o caso de Ituaçu.
Entretanto, no ano seguinte a esta Lei, 1960, estava sendo inaugurado o Ginásio
de Ituaçu. Embora a ação do Estado não tivesse alcançado este município, a
população ituaçuense (e sua circunvizinhança) passava a contar com o ensino
ginasial e, cinco anos mais tarde, em 1965, o ginásio foi ampliado e passou a
Colégio Normal de Ituaçu.
Percebe-se assim, nos textos legais, que cerne é a criação de instituições, em
algumas regiões do Estado e é marcante a ausência de políticas voltadas para o
segmento negro da população. A questão do negro, que inclui prioritariamente sua
exclusão dos principais direitos de cidadania, sobretudo a educação, não é
considerada como fator requerente de atenção por parte dos legisladores e do
governo, de modo geral.
Contudo, aqui apontamos para o fato de que a transformação pela qual passou o
município de Ituaçu com a fundação do Ginásio, bem como alguns municípios
vizinhos, teve como personagem principal um homem negro. Contrariando as

9

Grifo nosso.
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expectativas mais pessimistas, este personagem realizou uma trajetória de
formação marcada por sua presença na Faculdade de Medicina da Bahia, de onde
partiu para o interior, uma região remota aos “olhos” do Estado, e iniciou a tarefa
de levar instrução àquela população. Ainda que não fosse gratuita, era
simbolicamente paga pelos estudantes que, pela primeira vez, tinham a
oportunidade de frequentar outros níveis de ensino, com o Ginásio, e também de
formação profissional, com o curso Normal.
De parte do Estado, um estabelecimento de ensino de 5ª a 8ª série (hoje Ensino
Fundamental II) e os cursos Normal e de Formação Geral somente surgiram em
Ituaçu no ano de 1991, no então criado Centro Educacional Frei Pedro Tomás de
Margallo.

3.3.1 A história da educação do município de Ituaçu

Data de 1859 a presença de um professor primário no Distrito Judiciário do Brejo
Grande. Era o escrivão da Vila de Rio de Contas, Sr. Thomé Bernardino de
Magalhães. Depois, vindo da cidade baiana de Caetité, o Sr. Hermógenes José de
Castro, em 1873, fundou e manteve, às suas expensas, a Aula Noturna para o
Ensino Primário de Adultos e Escravos. Tal fato nos chamou especial atenção,
uma vez que os escravos foram excluídos do acesso à educação, nem bem
sabemos se, de fato, ocuparam os bancos desta citada escola. Depois vieram
Elpídio José de Castro, professor público em 1878 e o Dr. Bráulio Xavier da Silva
Pereira, bacharel, Juiz Municipal da Vila do Brejo Grande, em 1887 que também
exerceu a função de professor primário.

Esses “Professores e Letrados” tiveram uma importância
fundamental incalculável para a orientação educativa e social,
desde a origem do Brejo Grande. Todos eles, inevitavelmente,
participaram da estruturação político-administrativa brejo-
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grandense, representando o nosso povo em todos os encargos de
importância da recém-criada Vila (GUIMARÃES, 2004, p. 174).

A julgar pela data de criação do município, a presença destes professores e,
portanto, os primeiros sinais de educação escolar, sugerem a sua participação
ativa na organização municipal, já que ser “letrado”, o que era condição de
poucos, representava um lugar de poder.
Não encontramos mais registros sobre o funcionamento destas aulas destinadas
também aos escravos, se foram por eles frequentadas e em quais condições.
Entretanto, a Aula Noturna para o Ensino Primário de Adultos e Escravos, criada
pelo professor primário Hermógenes José de Castro, em 1873, passou a ser, em
1875, a primeira instituição pública de ensino oficial do município, chamada Escola
Primária Pública da Vila do Brejo Grande, criada pelo Decreto Provincial nº 6.036,
de 1875. Podemos ajuizar que, se houve escravos entre os alunos desta escola,
só pode ter ocorrido até 1875, pois sua presença nas escolas oficiais era proibida.
Convém ressaltar que o ensino primário, à época, não fazia parte das metas
prioritárias do governo. Em virtude da falta de atendimento ao ensino primário,
sobretudo no interior, pelo Governo Provincial, a quem cabia a organização e a
manutenção deste nível de ensino, sabe-se que a população do Brejo Grande
criava comissões que se dedicavam à obtenção de recursos para o funcionamento
da Escola Primária.
A primeira Escola Primária Pública do Brejo Grande funcionou em prédio alugado
até o ano de 1912, na Praça dos Bandeirantes, quando foi transferida para a
Praça Barão de Sincorá, passando a chamar-se Escolas Reunidas Dr. Joaquim
Manoel Rodrigues Lima. Notamos aqui que a Praça Barão do Sincorá é a praça
central da cidade e o prédio da escola, para a época, era o mais imponente,
representando, assim, um lugar de destaque. Contudo, sabemos que essas
características não se estendiam a muitas cidades do interior baiano, onde a
ausência de lugares adequados, muitas vezes, impediam a instalação de escolas.
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Em Minas Velhas do Rio de Contas, como em outras cidades que
a Coluna [Prestes] atravessara, o advogado Lourenço Moreira
Lima mais uma vez impressiona-se com a diferença entre as
cadeias e as escolas. Não é só uma questão de padrão
arquitetônico. Ele sempre se chocava com a situação de indigência
a que o ensino público estava relegado no interior. [...] a cadeia
está instalada num prédio sólido e com razoável conforto,
enquanto a escola, como de hábito, funciona numa pocilga. Uma
situação bem diferente, por exemplo, da existente na Argentina [...]
o contraste com o Brasil era triste, doloroso, mas expressivo
(MEIRELLES, 2006, p. 527).

Assim, percebemos que neste pequeno município de Ituaçu, ao contrário do
vizinho município de Rio de Contas, havia uma mobilização em torno da
educação, o suficiente para garantir algum nível de conforto para as instalações
da escola, bem como para o recolhimento de subsídios financeiros necessários ao
seu funcionamento. As Escolas Reunidas Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima
foram novamente transferidas, em 1950, para um prédio onde funcionam até os
dias atuais, cujo padrão arquitetônico coincide com o modelo pensado por Anísio
Teixeira para os prédios escolares no interior.
Reconhecidas pela população pela qualidade do ensino que oferecia, as Escolas
Reunidas Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima primavam pelo rigor. Conforme a
professora Maria Sofia Wanderley Brito, colaboradora desta pesquisa, “para nós
servia como um ginásio ou segundo grau, tamanha a exigência dos mestres [...]
nunca sentimos dificuldade em nenhum estabelecimento de ensino da capital”.
Mesmo depois da criação da Escola Primária Pública, ainda havia as aulas
particulares, ministradas nas próprias casas dos professores. Os mestres e
mestras ainda povoam a memória coletiva, conforme D. Ailda, nossa
colaboradora:
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Nunca me esqueço de D. Ricardina Serrão, minha primeira
professora. Era rígida. Não permitia que os alunos colocassem as
mãos embaixo das carteiras. Uma vez, eu estava escrevendo e
com a mão esquerda embaixo da carteira... ela prontamente
perguntou se eu havia perdido a mão! (risos) Era muito rigorosa.
Lembro-me também de D. Claudina, a mãe de Gilberto Gil... foi
minha professora. Foi a melhor, ensinava muito bem.

Não foi possível saber a data da fundação do Grupo Escolar Conselheiro Luiz
Viana, escola primária pública que, juntamente com as Escolas Reunidas Dr.
Joaquim Manoel Rodrigues Lima, localizadas na sede do município, formavam a
rede pública de ensino, além de outras pequenas escolas espalhadas pela zona
rural.
O Grupo Escolar Conselheiro Luiz Viana e as Escolas Reunidas Dr. Joaquim
Manoel Rodrigues Lima, representavam, do ponto de vista da educação, grosso
modo, as classes sociais do município, uma vez que, segundo uma depoente, a
primeira era destinada aos mais pobres ou de famílias menos notáveis e a
segunda era a escola das elites ituaçuenses. Havia competição entre as duas: nos
desfiles em comemoração à chegada da primavera, nos desfiles comemorativos
ao sete de setembro, bem como nos jogos estudantis. Fato que nos parece
bastante significativo é que essas “disputas” eram, ainda segundo a mesma
depoente, acompanhadas pela população local, que escolhia fervorosamente para
qual escola torcer.
Esse era o “retrato” da educação no município de Ituaçu: escolas elementares
para atender ao conjunto da população. E era uma situação compartilhada pela
grande maioria dos municípios baianos que não eram classificados como cidades
polo, bem como não representavam importância política e econômica para o
governo estadual.
Embora fosse uma expectativa compartilhada pela população, até os idos de
1957, não tinha havido qualquer iniciativa para implantação do ensino secundário.
Havia apenas escolas de ensino elementar – de 1º a 5º ano, apesar de Ituaçu ter
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sido um lugar de grande importância político-administrativa para a região,
conforme já citamos. A escolarização dava-se apenas no nível primário, o que
significava fator impeditivo ao desenvolvimento do município e colocava o povo
ituaçuense em situação de baixa competitividade no âmbito do trabalho.

A situação era tão grave, que os filhos desta região, quando à
procura de trabalho na cidade grande, passavam pelo vexame de
aceitarem o sub-emprego porque [...] não portavam um diploma do
Curso Ginasial, exigido na época (GUIMARÃES, 2004, p. 308).

Desta forma, somente à elite era garantido o direito de ter continuidade na
formação escolar. As famílias mais abastadas mantinham seus jovens em cidades
distantes, a exemplo de Caetité, situada na região da Serra Geral. A maioria da
população não tinha acesso ao ensino médio de 1º ciclo (ginasial), secundário ou
profissional, contribuindo assim para a manutenção de um baixo nível de
escolaridade e qualificação para o trabalho. Não raro, aqueles que tinham
oportunidade de estudar em outras cidades, não retornavam a Ituaçu.
A partir de 1957 foram iniciados os procedimentos para a implantação do Ginásio
de Ituaçu, que se deu, efetivamente, em 1960. É importante notar que não
encontramos os arquivos desta instituição. A documentação que consultamos é de
particulares.
Atualmente, o município de Ituaçu dispõe de uma rede municipal de ensino
formada por 81 (oitenta e um) estabelecimentos de Ensino Fundamental (zonas
urbana e rural) e dois de Ensino Médio: um municipal e outro estadual.
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3.3.2 O Ginásio de Ituaçu e seu papel na expansão do ensino na Bahia

Foi como se criasse hoje, aqui em Ituaçu, uma Faculdade de Medicina.

10

No dia 18 de fevereiro de 1960 foi inaugurado o Ginásio de Ituaçu. Esse
acontecimento histórico teve como figura central Dr. Aderbal de Santana Barbosa.
Foram as suas ideias que ganharam corpo junto a um grupo expressivo, pessoas
comuns e autoridades locais, e sob sua liderança, surgiu a Associação Amigos de
Ituaçu, criada oficialmente no dia 3 de abril de 1957. Esta Associação tinha por fim
especial manter o Ginásio, neste momento sendo idealizado. Em 1963, também
por iniciativa de Dr. Aderbal de Santana Barbosa, foi criado o Clube Social de
Ituaçu, entidade ligada à Associação.
A fundação do Ginásio de Ituaçu, em 1960 e, posteriormente, Colégio Normal de
Ituaçu, em 1965, representou a abertura de novas perspectivas de formação para
a comunidade local, assim como para os municípios de Tanhaçu, Barra da Estiva,
Contendas do Sincorá, entre outros, que como Ituaçu, só tinham escolas
elementares. Ademais, pode-se considerar que a cidade viveu um momento de
desenvolvimento sócio-cultural, e por que não dizer econômico, a partir do qual
surgiram outras demandas estruturais.

10

Sr. Paulo Antonio Ramos, depoente.

113

Fonte: Arquivo pessoal da autora
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Hospital Municipal de Ituaçu, onde funcionou o Ginásio e Colégio Normal de Ituaçu
Foto: Kátia Aguiar

Desde sua inauguração, o Ginásio funcionou no prédio do hospital que, embora
inaugurado em 1950, não entrou em funcionamento até o ano de 1981. Por estar
inativo, o prédio do hospital foi cedido para que a Associação nele instalasse o
Ginásio. Esta foi a única sede da instituição, mesmo depois de ter-se tornado
Colégio Normal de Ituaçu.
O seu corpo discente, teve 46 alunos em sua primeira turma. Era formado por
homens e mulheres ituaçuenses e também vindos de diversas localidades
vizinhas. Um aspecto importante refere-se ao acesso desses estudantes, pois,
embora sendo uma instituição particular, não tinha fins lucrativos e, assim, as
mensalidades eram acessíveis a todos. Conforme a Lei Estadual 2.199, de 8 de
setembro de 1965, a Associação Amigos de Ituaçu foi reconhecida como entidade
de utilidade pública, o que já havia sido feito pela Câmara Municipal de Ituaçu, em
17 de maio de 1960.
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Além disso, através de convênios com a Prefeitura Municipal e o governo do
Estado, garantia-se bolsas de estudo para a população mais carente. Importa
notar que, mesmo não sendo uma escola pública, esta instituição cumpria o ideal
de democratização do ensino, ainda que pelo acesso. O Ginásio de Ituaçu era
aberto ao conjunto da população, independentemente de sua origem, credo e
gênero. Conforme preconizava a Lei Orgânica do Ensino Secundário o acesso se
dava através do Exame de Admissão. Cabe salientar que, apesar do exame de
admissão ter sido extinto desde 1971, com a Lei 5.692, esta instituição o manteve
até o ano de 1979, quando passou por algumas reformas, entre elas a que incluiu
a oferta do Curso Técnico em Contabilidade.
A estrutura curricular do Ginásio de Ituaçu seguia ao que estava estabelecido pela
legislação em vigor. As disciplinas eram distribuídas por cada ano de estudo, de
acordo com a previsão da Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.
4.244 – de 9 de abril de 1942), inclusive com aulas da Língua Francesa e o Canto
Orfeônico. A única exceção era o Latim, do qual não encontramos registros nos
documentos consultados.
O corpo docente era formado por pessoas da comunidade, notadamente
professoras que, depois dos estudos na capital, tinham retornado à terra natal.
Além disso, profissionais de outras áreas, residentes no município, também
exerciam a função docente: o padre, o juiz, o promotor. O próprio Dr. Aderbal
lecionou as disciplinas de Ciências e Língua Francesa. De acordo com D. Eny
Coelho Santos, ex-professora do Ginásio e nossa colaboradora, estes professores
passavam por um aperfeiçoamento para que pudessem lecionar as disciplinas do
curso ginasial:

Nós tínhamos que fazer um curso [...]. Era uma especialização.
Fazíamos três anos, um mês em cada ano e no fim dos três anos,
a gente se submetia a um concurso. E nossos professores eram
quase todos do Colégio Central... eram os catedráticos do Colégio
Central que passavam esse curso, que era federal, para nós,
professores, preparando assim o ensino, o corpo docente para o
ensino.
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A fala do Sr. Paulo Antonio, ao referir-se ao ensino e aos professores do Ginásio,
enfatizou a qualidade deste ensino:

Porque em Ituaçu [...] educação só existiu na época do Ginásio de
Ituaçu... que também entrou em declínio [...] quando passou a
Colégio Normal de Ituaçu, aproveitou o próprio professorado
(egresso) daqui do colégio e não ficou com o nível que era o
ginásio de Ituaçu. Eu reputo que até as primeiras quatro turmas
foram excelentes mesmo. Todos os alunos excelentes e o
professorado também.

A professora Maria Sofia, que também lecionou no Ginásio, informou que o
mesmo “[...] sempre teve a credibilidade de um grande colégio, porquanto na
época ninguém poderia ensinar sem que fizesse o curso CADES11, na Faculdade
de Filosofia, em Salvador, para que o MEC pudesse autorizar o professor a
ensinar.”
Após cinco anos de funcionamento do Ginásio, foi implantado o Curso Normal,
passando a instituição a chamar-se Colégio Normal de Ituaçu, pois, conforme a
Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942),
em seu Artigo 5º, “haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário, o
ginásio e o colégio”. E no parágrafo segundo deste artigo: “Colégio será o
estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, além do curso próprio do
ginásio, os dois cursos de segundo ciclo. Não poderá o colégio eximir-se de
ministrar qualquer dos cursos mencionados neste parágrafo”. Contudo, o Colégio
Normal de Ituaçu não oferecia nenhum dos dois cursos do segundo ciclo do
Ensino Secundário – o clássico e o científico – apenas o Curso Normal, até 1979.
Com relação ao Curso Normal, conforme D. Eny, nossa colaboradora, “em 1965 já
começou a funcionar, com autorização precária, dada pela inspetora de Salvador,

11

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário – CADES, criada em 1953 pelo MEC, no
governo Getúlio Vargas, através do Decreto nº 34.638, de 14 de novembro de 1953. O principal objetivo desta
campanha era difundir e elevar o ensino secundário.
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inspetora estadual”. A autorização definitiva só viria após a formatura da primeira
turma. A mesma depoente rememora:

E foi muito bonita a formatura... foi um dia de muita chuva... e
naquela época veio um conjunto de Feira de Santana, Los
Mexicanitos, para tocar na festa... Los Mexicanitos... e... todos de
rosa, meia-noite dançaram a valsa no Clube, no Clube Social...
todos de rosa, não é?

Esse feito inseriu a remota região na rota de expansão do ensino secundário no
Estado da Bahia. Além disso, conferiu ao conjunto da população a tão esperada
oportunidade de formação profissional.

8 de dezembro de 1967. Tão histórico quanto o momento da
comemoração do 1º centenário de elevação de Ituaçu à categoria
de Vila, é o presente momento, na vida do município. Estamos
solenizando não apenas a primeira formatura de professores em
Ituaçu. O que mais se evidencia, nesta inédita solenidade, é a
ostentação de nossa terra no rol das Cidades importantes. Das
Cidades que colaboram pelo desenvolvimento cultural do país.

Com estas palavras Dr. Aderbal iniciava seu discurso na solenidade de formatura da
primeira turma de professorandas do Colégio Normal de Ituaçu, demonstrando, assim, o
espírito do qual estavam imbuídos todos aqueles envolvidos, diretamente, com o Colégio
e, indiretamente, com toda a comunidade ituaçuense. Durante doze anos viu repetir
solenidades de formatura, às quais presidia.
Dr. Aderbal foi diretor do Ginásio desde sua fundação até o ano de 1979, quando faleceu.
Em 1980, a nova diretoria deu ao Colégio o nome de Centro Educacional Dr. Aderbal de
Santana Barbosa, o qual foi extinto em 1991, em virtude da criação de um colégio público.
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Professor improvisado pelas circunstâncias vi-me na obrigação de lecionar várias
matérias. Nunca me ocorreu perguntar o juízo que de mim fizeste, como professor.
Preocupou-me, somente, ensinar o que sabia, dando menos importância à forma e ao
conteúdo, que ao imediatismo e à objetividade do programa. Ensinei Ciências Naturais.
No estudo dos órgãos dos sentidos dei especial relevo ao sentido da visão. Descrevi o
globo ocular, suas túnicas, seus órgãos anexos: pálpebras, cílios, supercílios, músculos
motores, glândulas lacrimais. Glândula Lacrimal: pequeno órgão alojado num dos cantos
da cavidade orbitária, com função própria. Ensinei que sua função é secretar um líquido
cristalino, de sabor salgado, cuja finalidade é lavar o globo ocular. Em produção normal, a
secreção é diminuta [...]. Outras vezes [...] torna-se abundante [...]. Este líquido salgado é
a lágrima. Luto da alma que sofre. [...] anúncio da saudade que enche nossos corações.

Aderbal de Santana Barbosa
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Neste trabalho, buscamos registrar a memória de Dr. Aderbal de Santana
Barbosa, procurando deslindar o papel por ele desempenhado no campo da
educação, conhecer o impacto da sua obra educativa e compreender as relações
raciais na Bahia e em Salvador, notadamente no período em que nosso
personagem principal viveu na capital baiana, realizando sua formação
acadêmica. Para isso, começamos por investigar as relações raciais na primeira
metade do século XX, período que compreende desde a formação da família do
citado educador até a conclusão de sua formação acadêmica.
No decorrer do estudo, através do contato com os documentos encontrados e com
alguns depoimentos, foram-se descortinando outras possibilidades para a
pesquisa. À medida que investigávamos a trajetória de formação deste
médico/educador, vimos que sua família representava um exemplo para a
compreensão, de forma mais ampla, acerca de outras trajetórias descritas por
negros que ascenderam socialmente. Entendemos que diversas foram as
estratégias utilizadas, como apontamos ao longo deste trabalho, para que estes
ocupassem lugares tradicionalmente tidos como “dos brancos”, bem como para
que pudessem dar corpo a iniciativas de intervenção social, como é o caso do
nosso personagem. Quais eram as possibilidades da família Santana Barbosa? A
passagem desde Ângelo, pedreiro, operário, e Luiza, filha de uma negra
escravizada, a tantos “Franciscos”, em três gerações era a situação de muitas
famílias negras? Perguntas cujas respostas não poderiam ser inéditas, mas ainda
assim nos revelaram uma trajetória de sucesso para um grupo, mesmo tendo em
conta as dificuldades encontradas, assentadas na questão da “raça”.
Assim, analisamos, principalmente, a obra de Donald Pierson e Thales de
Azevedo por se tratar das primeiras pesquisas realizadas neste campo, na cidade
de Salvador. Ao confrontar estas pesquisas com os dados colhidos nos
depoimentos, vimos que os autores não discutem a contento as possibilidades
para que os negros baianos pudessem ascender socialmente, principalmente
através da educação. Alguns depoimentos, assim como outros autores citados,
nos mostraram que no processo de escolarização, os negros, sem generalizações,
passavam por situações diferenciadas, muitas vezes buscando individualmente
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seus mecanismos de inserção. Sabe-se que nos anos que se seguiram à abolição
não houve iniciativas, por parte dos governos, para garantir direitos sociais, entre
estes a educação, para o segmento negro da população. A escola continuou a ser
vista como uma prerrogativa dos brancos.
Assim, frequentar escolas e, sobretudo, o ensino superior se constituía em esforço
de fôlego para os não brancos. Como apontamos nesta pesquisa, era comum aos
negros a crença de que deveriam apresentar os melhores resultados para serem
“aceitos”; os processos de escolarização e profissionalização eram tidos como
desafios permanentes.
Percebemos, então, que estávamos diante não apenas da história particular de
um educador negro, mas investigando as possibilidades de sua família que, como
outras, realizaram trajetórias exitosas, tendo a educação como via principal.
Constatamos que para eles a educação foi considerada como mecanismo de
ascensão social e que, alguns deles, fizeram mais de um curso superior. Vimos,
nas entrevistas, que o valor dado ao diploma superava a riqueza material. Eles se
constituíram como um grupo de profissionais liberais, um grupo de letrados.
Esta situação familiar se estendeu pela geração seguinte, o que pode ser visto
pela formação dos sobrinhos e netos de D. Engrácia e Francisco. Entretanto, cabe
salientar que o status da geração anterior não se transferiu da mesma maneira.
Há um nível mais elevado de tensão nas relações raciais, atualmente, na Bahia?
Buscaremos, ainda, esta resposta.
Apesar de sabermos da existência de muitos negros no ensino superior, no citado
período, consideramos que este número não é representativo, tendo em vista o
quantitativo da população negra em Salvador.
Em que pese não termos encontrado fotografias dos alunos nos arquivos da
Faculdade de Medicina (turma de 1952), vimos, através do álbum de formatura,
que o número de negros ali presentes é muito reduzido: sete formandos negros
(apenas uma mulher) entre os cento e dezessete do total da turma de 1952, da
citada Faculdade. Dessa maneira, a julgar pelas características étnicas do
conjunto da população baiana, compreendemos por que o processo de formação
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dos negros na Bahia, no período investigado nesta pesquisa, era sentido por estes
como um desafio.
Assim, acreditamos que, também como um desafio, a fundação do Ginásio de
Ituaçu representou uma obra educativa através da qual nosso personagem pode
demonstrar o que a educação representava para si: a possibilidade de mobilidade
social. Dr. Aderbal era um médico bem relacionado socialmente, que fundou um
Clube Social, um Sindicato de proprietários de terras (entidades importantes para
a cidade), mas foi ao Ginásio que dedicou maior atenção, conforme percebemos
em alguns depoimentos.
Desta forma, fomos, pelo percurso do panorama educacional baiano da primeira
metade do século XX, contextualizar a implantação do Ginásio de Ituaçu. A
despeito de já haver iniciativas na expansão do ensino secundário, essas não
atingiram uma região como aquela parte sul da Chapada Diamantina, uma região
pobre e distante da capital. Antes, o ensino secundário começava a se espraiar
pelo Recôncavo Baiano e pelas cidades de maior porte, pelo interior. Ituaçu, na
década de 1960, tinha aproximadamente, 1.200 habitantes na sede do município.
Era, portanto, uma pequena população incrustada entre a caatinga e os gerais
chapadenses.
Como discutimos no capítulo três, na análise da legislação vigente imediatamente
anterior ao período da fundação do Ginásio, somente as grandes cidades, se
colocadas em relação a Ituaçu, foram contempladas com a criação de ginásios.
Mas sabe-se que outras iniciativas particulares levaram o ensino secundário para
alguns pequenos municípios do interior baiano. Além disso, sabe-se também que,
assim como Dr. Aderbal, outros negros tiveram participação efetiva na fundação
de instituições de ensino secundário, que não podemos afirmar se eram
particulares ou estaduais, como nos municípios de Morro do Chapéu, Jacobina e
Senhor do Bonfim.
Decorre daí a importância do Ginásio de Ituaçu para a região: as portas do ensino
secundário e, posteriormente, do curso normal, estavam abertas àquela
população. Mesmo sendo um Ginásio particular, tinha finalidade filantrópica,
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podendo ser frequentada por todos. Representava o acesso aos cursos ginasial e
normal para aqueles que não tinham condições de deslocamento para os grandes
centros e estes eram muitos.
Nos dias atuais, ouve-se da população ituaçuense, o reconhecimento do papel
desta instituição de ensino para o desenvolvimento da cidade. O empenho de Dr.
Aderbal nesta realização, ainda que não possa ser descrito como civilizatório, foi,
sem dúvida, de relevância social, na medida em que, ao idealizar e implantar o
Ginásio de Ituaçu, em 1960, estava colocando o município na rota da expansão do
ensino e isso se traduzia em outros benefícios, não apenas para ituaçuenses, mas
para toda uma região.
Assim sendo, consideramos ter alcançado os objetivos desta pesquisa, quando
registramos aspectos da memória de Dr. Aderbal, sua trajetória de formação e
revelamos as circunstâncias sobre as quais foi fundado o Ginásio de Ituaçu.
Entretanto, reconhecemos que outros caminhos foram apontados durante o
percurso, deixando algumas fendas abertas para novas investigações.
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ANEXO 1
Fotos do álbum da família

Fonte: Acervo particular da família

A família reunida (filhos, sobrinhos, netos e noras) em comemoração aos 80 anos de D.
Engrácia de Santana Barbosa, em 1969.
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Fonte: acervo particular da família

Comemoração dos 80 anos de D. Engrácia, em 1969.
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Fonte: Acervo particular da família

Dr. Aderbal – festa de formatura no Clube Social de Ituaçu, 1972.
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Fonte: Acervo particular da família

D. Amália Maria, em 1928.
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Fonte: Acervo particular da família

Casamento de Gilka de Santana Barbosa e Dr. Osvaldo Cruz. Os noivos ao centro
acompanhados de Francisco e Engrácia.
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ANEXO 2
Anotações do farmacêutico Francisco da Purificação Barbosa
Fonte: Acervo particular da família
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ANEXO 3
Certidão de Nascimento

Fonte: Arquivo do Colégio Central
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ANEXO 4
Pasta do aluno Aderbal de Santana Barbosa

Fonte: Arquivo do Colégio Central
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ANEXO 5
Requerimento de certificado de conclusão de curso

Fonte: Arquivo do Colégio Central
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ANEXO 6
Capa do processo de aprovação do Regimento do Colégio Normal de Ituaçu

Fonte: Acervo de particulares
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ANEXO 7
Relatório aprovação do Regimento do Colégio – Conselho Estadual de Educação

Fonte: Acervo de particulares
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Fonte: Acervo de particulares
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ANEXO 8
Documentos de alunos do Ginásio de Ituaçu, Hélio Lima Santos e Lafaiete Novais
Pinto

Fonte: Acervo da autora
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Fonte: Acervo da autora.
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ANEXO 9
Diário de classe do Colégio Normal de Ituaçu

Fonte: Acervo da autora
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ANEXO 10
Diploma expedido pelo Centro Educacional Dr. Aderbal de Santana Barbosa

Fonte: Acervo da autora
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Fonte: Acervo da autora

