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RESUMO 

 

A pesquisa estudou a proposta de educação popular de Raymundo Frexeiras através 

das práticas do Abrigo dos Filhos do Povo, especificamente do que se ensinava em suas 

escolas, para entender em quem se pretendia transformar seus alunos. Visando a educação dos 

filhos do povo, a instituição foi fundada em 1918 por moradores da Estrada das Boiadas, uma 

das regiões mais povoadas e empobrecidas da cidade de Salvador, e teve Frexeiras como seu 

principal dirigente e mantenedor até o ano de 1926. Buscou-se encontrar respostas para a 

questão: Como se construiu um currículo que atribuiu à instituição uma característica de 

formação diferenciada da ministrada nas escolas públicas da cidade de Salvador? Analisou-se 

essa questão através do estudo do currículo e das práticas escolares desenvolvidas nas escolas 

do Abrigo dos Filhos do Povo. O arcabouço teórico e metodológico utilizado nesta 

investigação foi construído a partir da História das Instituições Escolares e ou educativas, da 

teoria do currículo, de autores que estudaram a instrução popular na República e de Franco 

(2005) no que diz respeito à análise de conteúdo.  

 

Palavras-chave: História das instituições escolares. Currículo. Educação popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

RESUMEN 

 

La investigación estudia la propuesta para la educación popular de Raymundo 

Frexeiras a través de las prácticas educativas en la escuela “Abrigo dos Filhos do Povo.” El 

estudio trata de  la organización de los contenidos curriculares con la preocupación  de  

compreender en que se deseaba transformar sus estudiantes.  La institución fue fundada para 

la educación de los hijos del pueblo, en el año 1918, por los residentes de la “Estrada das 

Boiadas”, una de las regiones más densamente pobladas y pobres de la ciudad de Salvador. 

Frexeiras fue su principal dirigente y responsable de mantenimiento, hasta el año 1926. 

Hemos tratado de encontrar respuestas a la pregunta: ¿Cómo en la institución se hay 

construido un currículo  com unas características diferenciadas de las escuelas públicas de la 

ciudad de Salvador? Hemos hecho el análisis de esta cuestión a través del examen de los 

planes de estudio y de las prácticas escolares desarrollados en las escuelas del “Abrigo dos 

Filhos do Povo”. El marco teórico y metodológico contempló la Historia de las Instituciones 

Escolares, la teoría del currículo,  autores que han estudiado la instrucción del pueblo, entre 

1889 y 1930, además de Franco (2005) en lo que respecta a  el análisis del contenido.  

 

Keywords: Historia de las Instituciones Escolares. Currículo. Educación Popular. 
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1 PALAVRAS INICIAIS 

 

A denominação Abrigo dos Filhos do Povo por si só, suscita pensamentos sobre a 

história das pessoas comuns, de grupos que, no transcurso dos processos civilizatórios 

vivenciados, vêm sendo constantemente invisibilizados. Categorizá-los como ‘povo’ exige 

compreendê-los, entre outros aspectos, como grupos populares que vêm erguendo e 

fortalecendo a sociedade, dando a ela o que têm de melhor, suas próprias vidas
1
.  

Referir-se a esses anônimos da história, que construíram uma diversidade de formas de 

ser, agir, pensar e viver como povo, significa também que nos apropriamos da designação 

que, frequentemente, utilizam para falar de si. 

Povo não é, simplesmente, uma aglomeração qualquer de homens, mas sujeitos que, 

mesmo que contraditoriamente venham se conformando às normas sociais vigentes, vêm, 

também, produzindo suas formas de coexistir, as quais muitas vezes traduzem-se como 

formas de luta e resistência social e cultural (ABBAGNANO, 1998).  

O desejo de estudar o Abrigo dos Filhos do Povo nasceu quando da construção de uma 

monografia de conclusão do curso de Graduação na qual tentei compreender qual ou quais das 

características dos alunos o uniforme escolar tentava padronizar, uma vez que este símbolo da 

cultura escolar “uniformiza” alunos que, embora tenham características comuns, são 

diferentes em muitos aspectos
2
. 

Na busca de informações sobre o uniforme escolar, entre os anos de 1919 e 1929, 

foram localizados 32 textos assinados por alunos das escolas do Abrigo dos Filhos do Povo, 

incluídos em uma obra, publicada em 1921 por Raymundo Frexeiras, o principal fundador da 

instituição. Os textos denunciam como os alunos foram estigmatizados na escola pública e 

descrevem a interferência das práticas do Abrigo dos Filhos do Povo nas suas aprendizagens e 

maneiras de ser. 

Ao descobrir estes textos escritos em 1920, logo me interessei por lê-los. E o curioso 

é que minhas lembranças se encontraram com as memórias das crianças do Abrigo, pois os 

                                                 
1
 O nome Abrigos dos Filhos do Povo será repetido muitas vezes, por este motivo, em alguns momentos, se 

adotou a denominação Abrigo. 
2
 Trabalho monográfico apresentado pela autora como atividade de conclusão da graduação em Pedagogia no 

ano de 2008, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB intitulado Tratamento pedagógico da diferença no 

interior da escola primária na Bahia: O uniforme escolar e seus disfarces (1919-1929). 
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escritos delas revelam como, tanto eu quanto elas, na escola primária, nos conformamos aos 

modelos de alunos socialmente desejados.  

Quando criança, ao adentrar a escola, logo pude experimentar sabores doces e amargos 

ao confrontar com as dos outros as marcas identitárias que me constituíam. Mesmo sem 

compreender racionalmente as relações ali estabelecidas, vi minha forma de ser, agir, pensar e 

viver sendo moldada no interior daquele recinto. 

Em toda minha infância, fui uma criança gordinha. Logo nos primeiros anos da escola 

primária, sofri ao enfrentar os olhares que me censuravam, discriminavam e calavam. Embora 

não reconhecesse claramente as origens de tais manifestações, podia perceber que essa 

característica, ‘ser gordinha’, não era bem vinda na escola. 

E, para ser ‘aceita’, fui me conformando, sem tanta consciência, aos padrões que a 

escola buscava imprimir em seus educandos com as normas de boa convivência. Fui me 

tornando em algo com o que, por toda minha vida, tive o prazer e desprazer de conviver. 

Passei a ter o rótulo da ‘boa aluna’, construído através de um processo de compensação 

inconsciente, ou seja, de certa forma, a troco de quem eu era e gostava de ser, já que as 

marcas que me formavam não eram ‘bem-vindas’. Tornei-me aquela criança que os meus 

professores, colegas e outros personagens do âmbito escolar queriam que eu fosse - a aluna 

estudiosa, muito bem aceita, deixando de lado o meu jeito próprio de ser, agir, pensar e de 

viver. 

Trago essas rememorações, pois o interesse em estudar o Abrigo dos Filhos do Povo 

se articula com os anúncios indicados acima. Os textos assinados pelas crianças alunas 

também desvelam conformidades adquiridas e negações vivenciadas dentro do recinto 

escolar. 

O texto abaixo, que constitui uma das redações divulgadas por Frexeiras no livro “AS 

PROVAS DAS MINHAS IDÉAS: O ABRIGO DOS FILHOS DO POVO (Pela causa da 

criança e o conflicto social)” traduz e expressa, um pouco, o que venho tentando registrar: 

Freqüentei muitas escolas sem conseguir aprender e era constantemente castigada e 

desadorada das professoras. Vim ficar no ‘Abrigo’ onde averiguaram que a 

difficuldade ao meu approveitamento estava no meu genio birrento obstnado, 

indomável e no meu jeito de ser desobediênnte e quase sempre mesmo com quem o 

não devia ser. Meus paes chamados a conselho pelo Sr. Raymundo Frexeiras, que 

expoz o caso, declararam que me queriam transformado dos defeitosos modos. 

Começou então a minha remodelação, sem amarguras, alias ou sciencias maiores. 

(...) Tenho conseguido convencer toda gente – como eu própria estou- de minha 
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regeneração, pois sinto praser no ser delicada, dócil de vontade e quase selecta no 

progressso das lettras. (...) Estou curada e alem de curada orgurosa. Maria Esther 

Mendes, 14 anos, terceiro curso
3
. (FREIXEIRA, 1921, p. 306). 

 

Provavelmente, muitas dessas formas das crianças perceberem suas características 

pessoais como negativas tinham a ver com inculcações de condutas, através de práticas 

escolares, que pretendiam incorporar nas crianças comportamentos diferentes e distantes das 

experiências dos grupos sociais aos quais pertenciam.  

Essas impressões que me despertaram a leitura dos textos, de alguma forma, ratificam 

os meus sentimentos. Hoje tenho algumas ‘certezas’, sobre como a escola e o seu currículo 

acabam modelando os educandos, suas formas de ser, agir, pensar e viver, construindo 

subjetividades que desprezam, silenciam, de certa forma, as características adquiridas no 

processo de socialização anterior à escola, pois os alunos mais aceitos são aqueles que 

internalizam mais rapidamente os valores e condutas impostos no cotidiano escolar. 

Essas reflexões chamam a atenção para pensarmos que esses saberes que se somam e 

moldam o jeito de ser das crianças fazem parte da cultura escolar, e é algo da cultura escolar 

que será estudado nesta pesquisa. 

Ao pensar a cultura escolar, nos voltaremos especificamente para o que se ensinava na 

escola Abrigo dos Filhos do Povo, quais conceitos, valores, normas e comportamentos eram 

selecionados na formação das crianças alunas desta escola, pois compreendendo-os 

identificamos em quem se pretendia transformar esses alunos. 

Considerando essas reflexões, algumas das questões levantadas nesta dissertação 

nasceram em decorrência das características do Abrigo, que o aproximavam de outras 

instituições escolares e neste caso estão: o tipo de ensino, uma vez que oferecia, assim como 

outras instituições, o ensino primário; as suas práticas estruturadas em demarcações de 

rotinas, tempos e espaços escolares; as suas professoras que eram formadas em Escolas 

Normais como as das outras escolas da cidade de Salvador, naquela época. 

Outras questões de pesquisa foram formuladas a partir de outras tantas características 

que singularizam o Abrigo dos Filhos do Povo como, por exemplo, o fato de ter sido fundado 

por homens comuns, proletários, que possuíam pouca instrução escolar e eram moradores da 

Estrada das Boiadas, uma das regiões mais povoadas e empobrecidas da cidade de Salvador; o 

                                                 
3
 As transcrições foram construídas respeitando a grafia da época e preservando as incorreções ortográficas e de 

digitações. 
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desenvolvimento de um currículo que contemplava a formação em certos tipos de ofícios, já 

no ensino primário, tanto para meninos quanto para meninas, na tentativa de garantir uma 

ocupação profissional na vida adulta; a prática de um ensino efetivamente de tempo integral, 

etc. 

Estas referências demonstram como a instituição tinha, ao mesmo tempo, 

características comuns e distintas de outras instituições de ensino. Sendo assim, o desafio era 

responder a questão: Como, no Abrigo dos Filhos do Povo, esses diferentes elementos se 

entrelaçaram na formação oferecida às crianças filhas de “proletários”, entre os anos de 1918 

a 1920? Ou seja, era preciso encontrar respostas para a questão: Como se construiu um 

currículo que atribui à instituição uma característica de formação diferenciada da ministrada 

nas escolas públicas da cidade de Salvador? A resposta a essa questão só poderia ser obtida 

pelo estudo do currículo. 

Concordamos com Moreira (2005) quando define ser o currículo um lugar de 

formação, que tanto pode transformar como conformar os educandos às práticas sociais 

vigentes, o espaço onde as coisas de fato acontecem, onde o processo educativo escolar de 

fato se sistematiza, um espaço importante na produção de identidades. 

Frexeiras (1921), preocupado com a infância desvalida, funda e mantém uma 

instituição voltada para a formação intelectual, moral e prática, pois considera que as crianças 

do povo deveriam ter o direito à educação. Leva em conta que a maior parte delas estava fora 

da escola pública, além de considerar que era importante a aprendizagem de um tipo de ofício 

para terem condições de se sustentar na vida futura, já que eram crianças desvalidas. 

Estas informações demonstram que suas preocupações com as condições de vida das 

crianças, filhas de proletários, foram o ponto de partida para a adoção de uma proposta 

curricular que lhes desse condições de dignidade e sustentabilidade financeira. 

Sendo assim, ao entendermos as escolhas feitas para a construção do currículo da 

instituição, compreendemos melhor em quem se pretendia transformar essas crianças. 

O arcabouço teórico e metodológico utilizado nesta investigação foi construído a partir da 

História das Instituições Escolares e ou educativas e da teoria do currículo. 
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Nóvoa (1995), Saviani (2007) e Sanfelice (2009), que adotam a perspectiva da 

História das Instituições Escolares ou Educativas, apontam a necessidade de contemplar 

aspectos tais como a história, a historiografia e práticas. 

Forquim (1993) e Sacristán (2000), que estudam o currículo em uma perspectiva 

sociológica, apontam o currículo como seleção cultural, chamam a atenção para os conteúdos 

ensinados dentro da escola, questionam porque determinados conteúdos são ensinados para 

determinados grupos de alunos e não para outros e teorizam sobre quais relações têm essas 

seleções com as desigualdades sociais. 

Desta maneira, tomou-se como objeto de análise nesta pesquisa os conteúdos 

curriculares e as práticas escolares do Abrigo dos Filhos do Povo durante o período de 1918 a 

1920. 

A principal fonte documental utilizada foi o livro intitulado “AS PROVAS DAS 

MINHAS IDÉAS:O ABRIGO DOS FILHOS DO POVO (Pela causa da criança e o conflicto 

social)”, escrito por Raymundo Luis dos Santos Frexeiras, que trata, entre outras coisas, das 

práticas curriculares adotadas no Abrigo dos Filhos do Povo, o que significa que foi em torno 

das suas ideias que as diversas partes da dissertação foram construídas. Entretanto, outras 

fontes documentais, como estatuto, leis e regulamentos da instrução, jornais e fotografias 

foram utilizadas para confrontar as informações registradas por Frexeiras. Assim, o recorte 

temporal refere-se ao período que vai da fundação do Abrigo em 1918, ao ano de 1920 

quando foi concluída a escrita da obra anteriormente citada. Na tentativa de triangular 

informações e confirmar declarações de Frexeiras, foram levantados documentos datados de 

1921, até 1926 o ano de falecimento de Frexeiras. 

Alguns conceitos se tornaram relevantes para o entendimento das ideias pedagógicas 

que delinearam a seleção dos conteúdos escolares, que contribuíram no Abrigo dos Filhos do 

Povo para a conformação de valores e comportamentos socialmente desejados, são eles: o de 

cultura escolar de Julia (2001) e Viñao (1995); o de currículo como seleção cultural de 

Sacristán (2000) e Forquin (1993), o de conteúdos escolares de Coll (1996) e de componentes 

do ato educativo de Cury (1992). 
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1.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA, FONTES E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

 

A análise histórica das marcas deixadas por grupos que vêm sendo silenciados exige 

adotar novas bases epistemológicas. Antes de se inserir uma perspectiva da nova história, o 

que se fazia era a história de narrativas dos grandes feitos, dos grandes acontecimentos.  A 

problematização das visões da história não tinha lugar na tradição acadêmica. Por muito 

tempo, dominou uma perspectiva da história das elites.  No estudo de instituições como o 

Abrigo dos Filhos do Povo, não se pode descartar as contribuições da ‘nova história’, e a dos 

Annales, que surge, quando
4
: 

O historiador dos Annales abordou a história como um “novo olhar”, i. é, com uma 

nova representação do tempo histórico. Ao se aproximarem das ciências sociais, os 

Annales realizaram uma “revolução epistemológica” quanto ao conceito de tempo 

histórico, ou melhor, uma renovação profunda, uma mudança substancial na forma 

de sua compreensão [...]. (REIS, 2000, p. 30).  

Segundo Burker (1992, p. 89), a Escola dos Annales “[...] ampliou o território da 

história, abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e grupos sociais 

negligenciados pelos historiadores tradicionais”.   

A Escola dos Annales se consolidou como uma mudança de paradigma que provocou 

rupturas na historiografia. A nova representação do tempo histórico introduzida criou novas 

condições subjetivas para o conhecimento histórico
5
.  

Considerando que as propostas e práticas desenvolvidas na escola entram em tensão 

com as experiências de aprendizagens anteriores à entrada dos seus educandos no recinto 

escolar, buscou-se também  inspiração na perspectiva da história cultural, especificamente na 

proposta de Thompson (1981), que chama atenção para a cultura dos grupos populares, suas 

marginalizações e conflitos. 

                                                 
4
A Escola de Annales corresponde a uma revista fundada para promover uma nova espécie de história, publicada 

entre 1929 e 1989. O núcleo central do grupo é formado por Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, 

Georges Duby, Jacques Le Goff e Emmanuel Le Roy Ladurie (BURKE, 1992, p. 7). 
5
“A base do método histórico é a ‘representação do tempo histórico”. Os gregos criaram a história, contudo eles 

tinham a preocupação de ser antitemporal, estavam preocupados com o eterno e não com as mudanças 

transitórias. Os Annales, ao se aproximarem das ciências sociais, modificaram a concepção de tempo histórico. 

As experiências humanas e o modo como elas são vistas criam a representação do tempo histórico. A 

representação do tempo histórico é subjetiva determinada pela temporalidade e pensamento de uma época. 

Disponível em: <http://pt.shvoong.com /humanities/history/1787575-escola-dos-annales/#ixzz1wk54rwwV>, em 

03 jun.2012, as 11horas. 
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A história problematizada abre a possibilidade de inserir narrativas sobre grupos 

sociais e culturais e, também, de ser vista de baixo, ou seja, de considerar as visões e opiniões 

de pessoas comuns, revisando, desta forma, a história das elites.   

Ainda que se reconheça que movimentos como este, ao criar uma ‘nova história’, 

possibilitaram (re) contar a história em dimensões socioculturais, em perspectiva que 

extrapola a história das narrativas dos acontecimentos, não se deve ignorar as críticas sobre 

possíveis ‘limitações’ teóricas e metodológicas desta nova abordagem.  

Entretanto, sua relevância para esta pesquisa está no que aponta Sharpe (1992, p. 53-

54), ao dizer que: 

Como abordagem, a história vista de baixo preenche comprovadamente duas 

funções importantes. A primeira é servir como um corretivo à história da elite [...] A 

segunda é que, oferecendo esta abordagem alternativa, a história vista de baixo abre 

a possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão histórica, de uma função da 

história da experiência do cotidiano das pessoas [...]. 

A proposta é, portanto, de valorização das vozes dos anônimos da história, da vida 

cotidiana dessas pessoas e de seus respectivos grupos. 

A intenção de estudar a cultura escolar da instituição Abrigo dos Filhos do Povo 

deparou-se com dificuldades para encontrar fontes documentais que trouxessem informações 

sobre o cotidiano desta instituição, do seu funcionamento, da prática dentro da sala de aula, 

das rotinas escolares, bem como da utilização dos tempos e espaços. 

Apesar de ter sido informada da existência de uma sala que guarda uma diversidade de 

documentos e objetos, não foi possível o acesso a ela, pois, embora a instituição seja, hoje, 

uma das unidades escolares públicas da cidade de Salvador, continua funcionando no antigo 

prédio, que é de propriedade de particulares
6
. 

Dessa maneira, foi preciso encontrar outros caminhos para dar continuidade ao 

levantamento de documentos, uma vez que foram encontrados no Abrigo apenas o livro 

escrito por Frexeiras e o estatuto da instituição, em péssimas condições de conservação. 

Tradicionalmente, nos estudos de História da Educação as fontes documentais mais 

utilizadas são os registros oficiais. Julia (2001) indica a necessidade de ampliação do tipo de 

fontes para além das fontes tradicionais (geralmente constituídas por documentos oficiais) 

                                                 
6
 Atualmente os herdeiros da instituição Abrigo dos Filhos do Povo são pessoas da família do Consul Schindler 

último diretor do Abrigo dos Filhos do Povo antes do Convênio de sessão de salas com a Secretaria de Educação 

do Município de Salvador iniciado em 1971.  
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devido à dificuldade de encontrar informações nestes documentos que possibilitem o estudo 

do cotidiano escolar.  

Afirma ainda, que o pesquisador, ao aproximar-se das culturas escolares, esbarra com 

certas dificuldades, pois os registros que favorecem tais compreensões são raros e, quando 

encontrados, dificilmente existem com certa periodicidade e variedade, ficando geralmente o 

estudo das práticas restrito a um exercício de prescrição de práticas, sobretudo, as prescrições 

legais.  

As fontes que mais indícios fornecem para analisar a cultura escolar são aquelas que 

contêm informações sobre o conjunto de normas, práticas, saberes, comportamentos e valores 

das comunidades escolares. 

Autores como Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004), ao se referirem aos documentos 

que possibilitam reler o dia-a-dia da escola, dizem: 

Esses elementos nem sempre são visíveis nos registros oficiais (relatórios, atas, 

boletins). Muitas vezes, é preciso ler esses registros de forma diferente, além de 

procurar outros menos formais, como: cadernos, planos de ensino, livros, prova e 

material didático em geral (p.63). 

Faria Filho (2004) concorda com essas ideias ao indicar que as fontes como livros, 

cadernos escolares, provas, exames, fotos de formatura, boletins escolares, planos de ensino, 

atas escolares, diplomas, relatórios e depoimentos, normalmente, não são mantidos nem 

conservados nos arquivos públicos, porém são as que mais nos aproximam das experiências 

vividas na escola. 

Considerando essas reflexões e a inexistência de documentos, como os citados acima 

que, talvez, melhor traduziriam compreensões sobre a cultura escolar, entre o período de 1918 

a 1920, foi preciso buscar outras fontes que reunissem informações sobre o Abrigo dos Filhos 

do Povo, o que levou a um intenso processo de ‘garimpagem’, pois, como chama atenção 

Pimentel: 

[...] se as categorias de análise dependem dos documentos, eles precisam ser 

encontrados, “extraídos” das prateleiras, receber um tratamento que, orientado pelo 

problema proposto pela pesquisa, estabeleça a montagem das peças, como num 

quebra-cabeça. (PIMENTEL, 2001, p.180). 

Como já foi dito, a principal fonte documental utilizada foi o livro escrito por 

Frexeiras, em 1921, com o objetivo de preservar a memória do Abrigo. Segundo o autor, a 

população, sobretudo a empobrecida, vinha enfrentando um surto infectológico, e em 

consequência, muitos alunos estavam morrendo.  
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A adoção deste livro como a fonte central da análise decorre de ser a fonte disponível 

que mais informações apresenta sobre a formação moldada e construída nas escolas do Abrigo 

dos Filhos do Povo. Além disso, a referida obra possui uma riqueza de detalhes e memória. 

Ainda foram levantados em arquivos da cidade de Salvador outros documentos que estão 

abaixo relacionados: 

- O livro A Imprensa e o Dever da Verdade de Ruy Barbosa, escrito em 1920, para 

angariar fundos para o Abrigo dos Filhos do Povo, do qual foi utilizada a segunda 

parte que trata, especificamente, do Abrigo;  

- O livro intitulado O Proletário Joaquim Calumby: A Insania pela Fome a Lethargia 

do Oiro, no qual Frexeiras ao narrar a história de vida de seu grande amigo, também 

traz informações sobre sua própria trajetória de vida; 

-Estatuto do Abrigo dos Filhos do Povo de 01 de agosto de 1919, publicado no Diário 

Oficial do Estado da Bahia nº. 4, no dia 5 de novembro de 1919, e registrado sob o nº. 

110 no Registro Especial de Títulos e Documentos, em 20 de abril de 1920; 

-Os 32 textos assinados pelos alunos do Abrigo dos Filhos do Povo, em 1920; 

-A primeira lei do ensino municipal de nº. 219, promulgada pelo Intendente Municipal 

José Eduardo Freire de Carvalho, em 29 de abril de 1896;  

-O regulamento de nº 245 de 11 de maio de 1896; 

-A Instrução nº. 3 de 17 de novembro de 1896 que estabelece as condições necessárias 

aos exames finais; 

-Ofício nº. 14 de 5 de outubro de 1921 que é uma resposta do Delegado Escolar, 

Gonçalo Alvaro d’Oliveira, dirigido ao Diretor de Ensino da Intendência Municipal 

informando a existência do Abrigo dos Filhos do Povo;  

- Ofício nº. 31, de 16 de dezembro de 1921, encaminhado pelo Delegado Escolar, 

Arão Alves Carneiro, ao Diretor de Ensino do Município que também se referia a 

informações sobre a realização do exame final nas escolas do Abrigo dos Filhos do 

Povo; 

- Ofício nº. 34, de 11 de dezembro de 1922, encaminhado pelo Delegado Escolar da 4º 

Circusncrição, o senhor Arão Alves Carneiro, ao Diretor de Ensino Municipal 
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referente aos resultados da aplicação do exame feito com alunos do Abrigo dos Filhos 

do Povo;  

- Fotografias das crianças alunas do Abrigo nos anos de 1918, 1920, 1921 e 1924; 

- Notícias diversas sobre doações e visitas ao Abrigo dos Filhos do Povo, aviso aos 

pais dos alunos, solicitação de contribuições, visita de Ruy Barbosa, visita ao Abrigo 

e falecimento de Frexeiras, entre outras publicadas nos jornais: A Tarde, Diário da 

Bahia, Diário de Notícias, O Imparcial e o Diário Oficial. 

Apesar da predominância dos documentos escritos, as fotografias utilizadas tiveram 

grande relevância no estudo, uma vez que as informações presentes em suas imagens 

permitiram identificar com mais precisão algumas das características das crianças alunas do 

Abrigo, como por exemplo, suas reais condições de pobreza reveladas através das 

vestimentas, suas características fenotípicas, como a cor da pele que demonstra serem elas, 

em sua maioria, pretas e mestiças. Tais informações não foram encontradas em nenhum outro 

documento.  

Considerando as fontes e os procedimentos de levantamento de informações, esta é 

uma pesquisa de base documental, que se insere na abordagem qualitativa, que estuda a 

seleção de conteúdos escolares, investiga valores, atitudes, percepções, motivações e ideias 

dos sujeitos estudados. Entretanto, não foi desprezado o uso de dados quantitativos para 

iluminar a interpretação dos dados qualitativos.  

Como já foi dito, foram realizados procedimentos para um confronto entre os fatos 

narrados por Frexeiras (1921) e outras informações com o intuito de ‘garantir’ a veracidade 

das informações veiculadas nesta dissertação e, também, para preencher lacunas deixadas pela 

fonte considerada como principal, tendo em vista que, como cita Le Goff (1990), o 

documento é só uma aparência da realidade, e, por excelência, não a traduz. 

Encontrar com as memórias de Frexeiras, colocou-me diante da possibilidade de valorizar 

as pessoas comuns, dar voz aos seus silêncios, construir uma história vista de baixo, ou seja, 

através das compreensões destes sujeitos sobre seus próprios processos civilizatórios, o que 

permitiu realizar uma micro história no contexto da cidade de Salvador, no início do século 

XX. 
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Ler e reler as palavras e entrelinhas no livro de Frexeiras possibilitou conhecer a 

instituição Abrigo dos Filhos do Povo, fundada por ele. Também permitiu conhecer um pouco 

a história da sua época e a dos grupos sociais aos quais pertencia já que, entre outras 

informações, ele narra sua visão pessoal dos acontecimentos sociais.  

Neste capítulo, é imprescindível tratar um pouco dos espaços nos quais foram realizadas 

as atividades de localização e levantamento dos documentos. Através dos livros, jornais, 

fotografias e outros tantos documentos de tempos passados, ali localizados, cobertos de 

poeira, cheios de marcas da velhice, encontrei as memórias de pessoas, grupos, instituições 

que tanto vêm contribuindo para a minha formação enquanto pesquisadora, tocando na minha 

humanidade e me fazendo mais gente, mais pessoa e respeitosa das vivências tecidas em 

tempos diferentes dos de agora. 

Aproximar-se das palavras escritas por pessoas que jamais conheceria, vislumbrar 

marcas deixadas através de fotografias não seria possível se não fosse essa linda tarefa de 

arquivar e preservar histórias, como a de Raymundo Luis dos Santos Frexeiras (1882-1926), 

homem comum que dedicou parte de sua vida à educação escolar voltada para os filhos do 

povo.  

O processo de garimpagem das fontes documentais que gerou encontros como este, entre 

minhas memórias, as de Frexeiras (1921) e as de outros personagens da educação foi 

realizado nos seguintes centros de preservação e guarda da memória: 

 Biblioteca Pública do Estado da Bahia; 

 Arquivo Público Municipal da Cidade de Salvador; 

 Biblioteca Marieta Alves do Instituto Feminino; 

 Instituto Geográfico e Histórico da Bahia; 

 Centro de Documentação e Informação Cultural sobre a Bahia.  

 

Um dado importante que facilitou o trabalho de pesquisa foi encontrar, em tais 

estabelecimentos, profissionais qualificados, competentes e conhecedores do acervo que, 

quando indagados sobre questões relativas à documentação, mesmo não tendo em seus 
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arquivos o material procurado, sabiam direcionar a busca, indicar outras instituições e, em 

alguns casos, sugerir novos materiais
7
. 

Pesquisar aspectos da prática das escolas Abrigo dos Filhos do Povo no período da sua 

fundação, levantar fontes documentais, criar rotinas de pesquisa de campo não foi fácil, pois 

entre outros tantos elementos, a pesquisa decorreu em paralelo ao meu dia-a-dia, que além de 

conviver com os diversos desafios próprios da pesquisa, exigiu que contornasse os outros 

tantos advindos das outras atividades e papéis que desempenho, entre eles está, sobretudo, 

meu exercício profissional. 

Os momentos de deleite, mas também de angústia e sofrimento com as leituras e escrita 

foram permeados pelos afazeres do cotidiano de uma professora primária, que sou, 

trabalhando em outro município, construindo atividades de planejamento, elaboração de 

exercícios, práticas da sala de aula. Otimizar o tempo no sentido de garantir um bom exercício 

de pesquisa foi extremamente difícil e cansativo. 

Muitas vezes, a pesquisa influenciava o exercício do magistério, outras eram as práticas na 

sala de aula que davam luz ao objeto de investigação, como por exemplo, compreender que 

muito do que Frexeiras privilegiava na seleção dos conteúdos escolares, assim como eu 

também faço, tinha a ver com sua história de vida, ideologia, seus limites e possibilidades, 

pois, como diz Nóvoa (1992, p.17), “[...] a maneira como cada um de nós ensina está 

diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino.” (1992, 

p. 17). 

Esses são alguns dos flashes do percurso metodológico vivenciado. 

Esta dissertação consta de quatro capítulos: O capítulo 1 trata da delimitação do tema, do 

objeto de estudo e do percurso metodológico adotado na pesquisa, especificamente apoiando-

se na perspectiva da história vista de baixo de Sharpe (1992) no que se refere ao cotidiano 

escolar do Abrigo. O capítulo 2 descreve o Abrigo dos Filhos do Povo nos aspectos da sua 

fundação, funcionamento e representações do Abrigo na sociedade soteropolitana. Inclui 

também o resumo da biografia do principal fundador e informações sobre a cidade de 

Salvador no período pesquisado. O capítulo 3 analisa as ideias e propostas contidas nos 

escritos de Frexeiras sobre a seleção dos conteúdos escolares adotados no Abrigo, desvelando 

                                                 
7
 Dos quatorzes setores que compõem a Biblioteca Pública do Estado da Bahia foi, especificamente, nos Setores 

de Obras Raras e Valiosos, Documentação Baiana e Periódicos Raros que ocorreu a concentração e 

aprofundamento da pesquisa de campo. 
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quais intenções e metas conformavam o dia-a-dia da instituição e em quem se pretendia 

transformar esses alunos. O capítulo 4 foi construído em torno da análise dos conteúdos 

curriculares e das práticas escolares que se conformaram como aprendizagens nas crianças, a 

partir das informações contidas nos 32 textos escritos por Frexeiras e copiados e assinados 

pelos alunos das escolas do Abrigo dos Filhos do Povo, no ano de 1920. 

A estrutura adotada para a construção da dissertação pretendeu garantir uma 

articulação entre as ideias de Frexeiras, o contexto no qual foram produzidas e a prática que 

delas resultaram, considerando que uma instituição escolar é construída a partir da história 

dos homens e está inserida em um processo e contexto no qual produzem suas vidas 

cotidianas. E foi através desta perspectiva que o objeto de análise nesta pesquisa foi abordado. 

Neste capítulo, usou-se a primeira pessoa do singular e/ou plural, sempre que se trata de 

relatos da experiência pessoal da pesquisadora.  
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2 O ABRIGO DOS FILHOS DO POVO: UM ESPAÇO DE INSTRUÇÃO OU DE 

EDUCAÇÃO NA ESTRADA DAS BOIADAS? 

 

Olhar para a imagem do prédio do Abrigo dos Filhos do Povo, fotografada no dia 07 

de dezembro de 2011, leva a pensar nas tantas vidas que nele transitaram e nas marcas, 

palavras, suspiros, visões de mundo deixadas por crianças, adultos, instituições, e outros 

membros da sociedade, que, em algum momento e com variados motivos, buscaram o Abrigo 

para viver, conhecer, apoiar, criticar, sonhar. 

Investigar o Abrigo dos Filhos do Povo, instituição criada em 1918, localizada na 

Liberdade, bairro mais conhecido na época como Estrada das Boiadas, é fazer uma viagem a 

um lugar com uma história que expressa as vivências dos que ali transitaram com anseios e 

demandas sociais próprios de um contexto e de uma época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 - Fachada da Escola Abrigo dos Filhos do Povo 

Fonte: Fotografado pela autora em 07 de dezembro de 2011 
 

Conhecer a instituição denominada de Abrigo dos Filhos do Povo, que se constituiu 

como um espaço escolar, é um passo importante para entender quais motivos e intenções 
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permearam a seleção dos seus conteúdos curriculares e em quem se pretendia transformar os 

seus alunos. 

Carlos (2007) aponta ser a dimensão da história relevante para as discussões sobre o 

conceito de lugar, uma vez que considera ser o lugar a história que entra e se realiza na prática 

cotidiana, estabelecendo um vínculo entre o de fora e o de dentro.  

E é buscando informações sobre este ‘lugar’ para além de suas paredes, telhas, móveis 

e limites territoriais, e delineando o seu lugar histórico, que se faz necessária uma descrição 

da instituição Abrigo dos Filhos do Povo, inserindo-a no contexto da cidade de Salvador, nas 

primeiras décadas da República. 

Neste texto sobre o Abrigo, que era uma instituição, sobretudo, educativa, leva-se em 

consideração suas territorialidades, sejam elas espaciais ou culturais, pois está inserida em um 

contexto local e global, como sugere Nóvoa (1995) que, ao referir-se às instituições escolares, 

aponta a necessidade de analisá-las para além da dimensão técnica e da gestão do fazer 

educativo.  

 

2.1 SALVADOR NA PRIMEIRA REPÚBLICA: O CONTEXTO DE NASCIMENTO DO 

ABRIGO 

 

Salvador entre os anos de 1889 e 1930, período que demarca o primeiro momento do 

novo Regime, foi objeto para atender ao programa político republicano e, ao mesmo tempo, 

continuava vivenciando contextos de total precariedade. A pobreza afetava a maior parte dos 

moradores e havia falta de condições mínimas de sobrevivência relativas à alimentação, 

vestuário, e, até, moradia. 

Em relação à infraestrutura da cidade, havia problemas de higienização, surtos de 

pestes e, ao que se refere à instrução escolar, existiam poucas escolas para a maioria dos seus 

moradores.  

A precariedade de serviço atingia, sobretudo, os logradouros mais empobrecidos e 

abandonados, como era o caso da população residente na Estrada das Boiadas, composta por 

uma maioria de pessoas pretas e ou mestiças, que ficaram marginalizadas em consequência 
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dos processos civilizatórios vivenciados durante a escravidão e no pós-abolição (LEITE, 

1996). 

Os discursos dos movimentos republicanos, em busca de assegurar a condição de 

‘civilização’ aos moradores da cidade, primavam pela defesa da urbanização, higienização e 

popularização do ensino escolar, considerando que essas eram condições básicas para que 

Salvador pudesse deixar de ser uma cidade ‘incivilizada’. Em seus propósitos e argumentos, 

esses movimentos e discursos refletiam a avaliação das elites baianas as quais consideravam 

que: 

[...] a realidade que o país conhecia – e Salvador muito especialmente – era a de uma 

forte herança africana e da permanência de hábitos e tradições herdadas do Império e 

mesmo da Colônia. A contradição existente entre a realidade que condicionava a 

vida e caracteriza as vicissitudes passadas pela maior parte das pessoas e as 

idealizações civilizatórias elaboradas por certos segmentos das elites tornava-se 

cristalina [...]. (LEITE, 1996, p. 113). 

 

Naquele momento, civilizar-se, no Brasil, de maneira geral, significava ficar em pé de 

igualdade com a Europa e tudo que “[...] não fosse relacionado ao padrão europeu de 

civilidade era, prontamente, identificado como colonial, prática de “roça” e “arraial” ou 

caracteristicamente africano” (LEITE, 1996, p. 41). 

A Instrução Pública também enfrentava problemas, sobretudo no que se refere à 

ampliação do acesso da população mais empobrecida à escola elementar. Havia um histórico 

de distribuição desigual de escolas entre os distritos do município e, muitas vezes, dentro de 

um mesmo distrito, pois geralmente elas estavam concentradas nas regiões mais centrais da 

cidade, não havendo oferta nas localidades mais pobres ou mais afastadas do centro. 

Como consequência das dificuldades referentes ao contexto social e econômico, 

embora houvesse um esforço para a popularização do ensino escolar, ficavam fora da escola 

muitas crianças que se encontravam na faixa etária estabelecida como de frequência escolar 

obrigatória (SANTANA e COSTA, 2012). 

Apesar do regulamento do Ensino Municipal de Salvador, do ano de 1896, estabelecer 

a faixa etária de 6 a 14 anos como obrigatória para o atendimento nas escolas primárias 

elementares ou de 1º grau, Sousa e Brandão (2012), estudando a idade enquanto marca 

identitária dos alunos frequentes nas escolas públicas primárias de Salvador, na Primeira 

República, apontam que as crianças com idades de 13 e 14 anos, sobretudo as de 14, tinham 

matrícula e frequência pouco expressiva nas escolas municipais.  
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Um fator que influenciava a baixa frequência era a condição de pobreza da população, 

que muitas vezes não tinha condições nem de adquirir vestimentas para frequentar as aulas. 

Por exemplo, a tese do professor Severo Américo Pessoa da Silva, apresentada na 

Conferência Pedagógica de 1913, ao tratar do ensino público primário no Município de 

Salvador, traz referências às dificuldades das crianças frequentarem regularmente a escola por 

falta de vestuário. A necessidade de reverter a situação foi assim descrita em sua tese:  

É compenetrado destas ideas e desejoso de ver o governo e a familia tomando 

interesse na dessiminação do ensino popular que lembro a creação de uma 

associação, por iniciativa do governo, e que por elle sendo regulamentada ella se 

denominasse “Caixa de Protecção aos Escolares Pobres” tendo como patrimonio: 

Subvenção municipal; joias e mensalidades pagas pelos socios; produtos de 

kermesses, theatros e festas; donativos espontaneos e legados; imposto mesmo o 

mais de minuto por papeis tendentes a instrucção publica e sujeitos ao sello, etc. 

Esta caixa teria o fim exclusivo de vestir e calçar a infancia pobre e em edade de 

frequentar a escola. Assim se poderia fazer chegar a educação e a instrucção as 

camadas sociaes pobres, tornando-as membros vivo e não inuteis ao pais. (SILVA, 

1913, p. 47) 
8
. 

Só vários anos depois, a Caixa Escolar foi implantada de forma extensiva através da 

Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925, com o objetivo de “[...] incrementar a frequência à 

escola por parte das crianças menos favorecidas da fortuna [...]”, através do fornecimento de 

merenda medicamentos, roupa, calçado e materiais didáticos.  

Entretanto, as poucas crianças que conseguiam usufruir do direito de frequentar a 

escola faziam parte de diferentes grupos sociais e raciais, mesmo que pouco representadas. 

Apoiadas em estudos como os de Leite (1996), Muller (2006) e Rodrigues (1998), as 

autoras Sousa e Brandão (2012) apontam que diferentes crianças frequentavam a escola 

pública, entre elas: pobres, muito pobres, remediadas, negras, brancas, mestiças. Entretanto, é 

difícil apontar em que proporções esses coletivos se faziam presentes nas escolas públicas, 

uma vez que os documentos disponíveis não possibilitam levantar estatísticas sobre a cor da 

pela e características raciais.  

Sousa (2006), ao estudar a escolarização das camadas populares na Bahia entre os 

anos de 1870 e 1890, informa sobre a presença e vivências de crianças pretas e mestiças nas 

aulas públicas, desde o final do período Imperial, e refere-se à presença pouco expressiva e às 

dificuldades de inserção no espaço escolar. E referindo-se aos objetivos da educação dos 

pobres diz: 

                                                 
8
 Manuscrito paginado pelo autor. 
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[…] as fontes insistentemente evidenciam uma preocupação em mudar os costumes, 

sob o termo Educar, que, neste contexto diferenciava-se de Instruir – habilitar ao ler, 

escrever e contar. 

Educar os pobres via instrução pública, no intuito de modificar os seus modos de 

viver, para aproveitar a sua força de trabalho, prepará-la para o uso, no longo 

processo de “transição” da sociedade escrava à chamada sociedade livre. 

No longo processo de abolição gradual da escravidão, iniciado a partir de meados do 

século XIX, a Instrucção Pública como meio de preparação de uma mão-de-obra 

livre, disciplinada, afeita ao trabalho, pela difusão do ensino primário elementar aos 

pobres – os livres de côr ou não; libertos, inicialmente, depois aos ingênuos – foi 

paulatinamente tentada, através da escolarização. (SOUSA, 2006, p. 85, grifo do 

autor). 
 

Corroborando as afirmativas de Sousa sobre a presença do negro nas escolas e as 

dificuldades de inserção, Luz, N. informa: 

Nesse cenário, os descendentes de africanos, a partir da Lei do Ventre Livre, em 

1871, recebem a classificação de “ingênuos” e só serão formalmente admitidos nas 

escolas públicas a partir de 1878, depois de muitas consultas feitas pelos professores 

indagando se as crianças filhas de escravos teriam também o direito à instrução. 

Sobre os “libertos” na Bahia, só após a abolição é que irão ter, com dificuldades, 

instrução restrita às escolas noturnas. (LUZ, N., 2009, p. 328-329). 

 

Diante do contingente de crianças não assistidas presentes na cidade de Salvador e da 

aspiração da sociedade em concretizar os ideais civilizatórios da República, tornavam-se 

constantes as preocupações com as questões sociais nos primeiros decênios da implantação do 

novo regime, e, de acordo com Rodrigues (1998, p. 33), surgiram “[...] projetos e algumas 

instituições que se dedicaram à educação da criança pertencente aos segmentos populares.”, 

pois a tentativa era de homogeneizar, disciplinar e moralizar, uma vez que: 

[...] mente e corpo disciplinado capaz de responder ao mundo dos sinais, que 

determina o comportamento em cada instituição, constitui o indivíduo normal, o que 

está ajustado à norma. [...] O normal se estabelece como princípio de coerção no 

ensino, com a instauração de uma educação estandardizada [...]. (LUZ, M., 1995, p. 

301). 

 

Nesse contexto, as instituições de ensino de caráter filantrópico surgem como 

possibilidade de cuidar de uma parcela da infância, especificamente formada por crianças 

empobrecidas, desvalidas, que, no caso do Abrigo dos Filhos do Povo, instituição objeto de 

estudo nesta dissertação, era ‘coincidentemente’ constituída por uma maioria de crianças 

mestiças e pretas, dado este evidenciado nas fotografias da instituição levantadas em arquivos. 

(Fotografia 2). 

A fotografia que se apresenta em seguida corresponde a uma festa pública do Abrigo 

dos Filhos do Povo, em frente ao Instituto Geográfico e Histórico, e foi publicada na Revista 
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do Ensino em 1924. Embora não se tenha mais detalhes deste evento, pode-se perceber 

através da imagem uma grande concentração de crianças consideradas pretas e mestiças. 

 
Fotografia 2 - Alunos do Abrigo 1924 

Fonte: Revista do Ensino. Volume 1. ANNO I – N. 2. Imprensa da Bahia, set. de 1924. 

 

Além das instituições filantrópicas, outros movimentos também emergiram naquele 

período. Havia uma maior preocupação com as condições da infância. Em 10 de março de 

1920, o Diário Oficial da União divulgou os preparativos para o 1º Congresso Brasileiro de 

Proteção a Infância: 

No anno próximo findo, no Rio de Janeiro a convite do benemérito Sr. Dr. Arthur 

Mancorvo Filho, fundador do departamento da Criança no Brasil, constituisse a 

Commissão Executiva desse Congresso, que tendo em conta o êxito auferido pela 

contribuição brasileira aos dois Congressos Americanos da Creança, revelando o 

grande interesse que a infância já despertava entre os nosso compatrícios, 

permmittindo não há negar, na hora actual, sobretudo em que o mundo entrevê na 

sorte da creança a esperança de melhores dias, um bom movimento em favor da 

sacrosanta causa, resolveu effectual-o, em julho de 1920. 

Em 24 de julho de 1919 realisou-se a primeira reunião da Comissão Executiva sendo 

aclammada a Mesa que dirigirá os trabalhos do Congresso, cuja séde ficou resolvida 

fôsse no edificio do Instituto de Protecção a Assisitência á Infancia do Rio de 

Janeiro. (Diário Oficial da União, 10 de março de 1920). 
 

O primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância foi realizado no Rio de 

Janeiro, de 27 de agosto a 5 de setembro de 1922 A lista de adesão ao Congresso foi 
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publicada no Diário Oficial da União, em 10 de março de 1920, e dela consta o nome de 

Raymundo Frexeiras entre as 542 adesões contabilizadas naquela edição do D. O. 

Por um lado, as preocupações com a infância, que marcaram as primeiras décadas do 

início do período republicano, atrelavam-se ao cuidado com as crianças para que pudessem no 

futuro servir a pátria. Desta maneira, a disciplina e a moralização eram partes fundamentais 

nas propostas de assistência e atendimento. Por outro lado, apesar da intenção de usar a escola 

para homogeneizar, disciplinar e moralizar formas e jeitos de ser, agir, pensar e viver na 

República, a infância passou a ser tratada como uma fase diferenciada da idade adulta.  

Rodrigues (1998), em seus trabalhos, sobre a infância esquecida em Salvador, entre os 

anos de 1900 e 1940, aponta que este sentimento de infância ganhou grande espaço de 

discussão em Salvador e no Brasil como um todo. Foi nesse contexto que nasceu o Abrigo 

dos Filhos do Povo. Sua criação deve-se, principalmente, à inexpressiva inserção no ambiente 

escolar das crianças filhas do ‘povo’ que eram pobres, pretas, mestiças e filhas de proletários 

e à inexistência de escola na Estrada das Boiadas. 

 

Estrada das Boiadas morada desde sempre, do Abrigo 

 

O Abrigo dos Filhos do Povo foi uma instituição filantrópica fundada em 03 de março 

de 1918 na cidade de Salvador, especificamente no bairro da Liberdade, muito conhecido na 

época como Estrada das Boiadas. O endereço que consta no livro de Frexeiras (1921, p.200) 

correspondia ao “[…] Arraial da ladeira de Pedras, na freguesia de Santo Antônio Além do 

Carmo, desta cidade do Salvador da Bahia”. 

A Ladeira de Pedras é uma das Ladeiras que comunica a Liberdade (São Cristóvão ou 

Bairro Guarani) com o Largo do Tanque permitindo seguir na direção Retiro, Pirajá ou da 

Cidade Baixa (Calçada, Mares, Bonfim, Suburbana). 

A Estrada das Boiadas fazia parte da 4º Freguesia na Cidade do Salvador, ou seja, a do 

Santo Antônio Além do Carmo. De acordo com Nascimento (1986), da Colônia ao Império 

existiam dez Freguesias urbanas no Município de Salvador. A Freguesia do Santo Antônio 

Além do Carmo era uma das maiores em termos de extensão territorial e teve seus limites 

demarcados por influência do Bispo D. Pedro da Silva Sampaio, que era um importante 
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representante religioso da paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, precisamente, em 

1646. Esta Freguesia era formada por 2 distritos: 

A freguesia de Santo Antônio Além do Carmo [...] compreendendo dois distritos: o 

1º urbano, o 2º distanciado do núcleo da cidade umas “boas léguas”, estendendo-se 

até os limites da freguesia de São Bartolomeu de Pirajá, suburbana da cidade, de um 

lado, e pelo outro alcançando a freguesia de Nossa Senhora de Brotas. 

(NASCIMENTO, 1986, p. 35-36). 

Não foi possível precisar, através de fontes documentais, em qual distrito estava 

inserida a Estrada das Boiadas, local onde o Abrigo fazia residência; entretanto Mendes 

(2004), que fez estudos sobre a construção da identidade afro-brasileira na Liberdade através 

de blocos Afros e Afoxés, quando tratou da expansão urbana de Salvador, aponta que o bairro 

fazia parte do 2º distrito da Freguesia do Santo Antônio Além do Carmo.  

Nascimento (1986, p. 34) que estudou as freguesias de Salvador em seus aspectos 

sociais e urbanos no século XIX informa que no 1º distrito a população era composta de um 

“[...]  grosso da classe média, dos pequenos negociantes, dos alfaiates, dos empregados 

públicos de parcos ordenados [...]”. 

E já para o 2º distrito indica que: 

Vamos encontrar nessa freguesia muitos libertos e escravos ocupados em serviços 

da lavoura das roças, especialmente no 2º distrito de Santo Antônio. Um deles, o 8º 

(36) continha raros brancos, a maioria dos habitantes era de pessoas de cor, 

dedicadas aos serviços primários do amanho da terra. O 11º quarteirão do mesmo 

distrito não contavam com nenhum branco no pequeno espaço que ocupava. Todos 

os habitantes eram de cor, a maioria deles se consagrando à lavoura. De todos os 

quarteirões encontrados da cidade é aquele que se apresenta como primário quanto à 

profissão de seus habitantes, o que demonstra claramente uma inferiorização sócio-

étnica definida. Deveriam ali existir pequenas ou medianas “roças”, onde os 

proprietários e seus filhos lavraram a terra e as mulheres eram lavadeiras. Uma 

população de gente de cor, na maioria pretos e pobres. (NASCIMENTO, 1986, p. 

78). 

Considerando todas essas informações e atrelando-as a algumas outras obtidas de 

jornais, bem como de fotografias dos alunos que frequentavam a escola do Abrigo dos Filhos 

do Povo, parece ser a Estrada das Boiadas muito mais próximas do contexto mencionado por 

Nascimento (1986) ao referir-se às sociabilidades e territorialidades que formavam a 

população do 2º distrito.  

No período pesquisado, conforme análise de Leite sobre os serviços urbanos na capital 

da Bahia, “Vários bairros e distritos, de caráter bem mais populares, sofriam uma grave 
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situação de abandono [...]. Seria o caso dos diversos logradouros pertencentes aos distritos de 

Santo Antônio, Brotas, Mares e Penha". (LEITE, 1996, p. 67).
9
  

A notícia transcrita abaixo, publicada no Jornal Diário de Notícias, em 11 de setembro 

de 1920, também evidencia o lugar do Abrigo no contexto urbano e demográfico da cidade de 

Salvador: 

A Estrada das Boiadas quer bondes 

E o senhor intendente podia fazer – este beneficio – 

“A linha circular é obrigada a levar a sua linha de Bonde até a estrada das Boiadas. 

É obrigada, mas não bota porque não quer. 

No entanto, não há serviço mais útil ao abandonado districto de Santo Antônio do 

que este da ida de bonde áquella estrada. 

Os moradores daquella zona, na sua maioria gente pobre e que vive do trabalho 

fatigante, se tem obrigados a, em dias de invernio, ir de bonde até o Largo da 

Lapinha e dahi por deante têm que andar a pé, em meio do lodaçal medonho em que 

está transformado aquelle caminho.  

Outrosim: o Sr. Coronel Manoel Duarte há de convir que o espaço comprehendido 

entre a Baixa dos Sapateiros e o Largo do Barbalho é pequeno de mais para 

justificar a existência de uma secção. 

Não seria curial, sr. Coronel Duarte, que a segunda secção do ramal da Lapinha 

terminasse no alto da ladeira de São José de cima? 

Não seria justo sr. intendente que a terceira secção fosse dahi até a estrada das 

Boiadas? 

Pois então a Circular acha razoabilissimo e lucrativo se pagar um tostão na extensão 

enorme que vai da Baixa dos Sapateiros ao Retiro e cobra daquelle ponto ao 

Barbalho a mesma importância quando a distância desta ultima secção é de menos 

da sexta parte daquella? 

Era de direito que a intendência estabelecesse o limite mínimo da metragem para 

marcação das secções, mas um limite que visasse defender os interesses dos que 

precisam viajar nos bondes da Circular? 

A população do districto de Santo Antônio tem uma confiança extraordinária no Sr. 

Duarte e nos temos toda esperança em que o Sr. Intendente da capital não 

desmentirá esta confiança. 

E não há serviço no momento que os habitantes de Santo Antônio mais agradeçam 

ao coronel Duarte do que elle fazer com que a segunda secção do ramal da Lapinha 

vá até São José de Cima e a terceira vá até a tão infeliz Estrada das Boiadas. 
 

A notícia traz conteúdos interessantes para refletir sobre as condições de moradia e as 

condições socioeconômicas daquela região e, consequentemente, das crianças que 

frequentavam o Abrigo, ratificando parcialmente as considerações de Nascimento (1986) 

sobre ser uma região habitada por grupos economicamente desfavorecidos, pobres, 

trabalhadores. 

Mas também indica que somente até a região da Lapinha é que a Freguesia do Santo 

Antônio tinha um mínimo de infraestrutura, bem diferente do que acontecia na Estrada das 

Boiadas, cujas condições precárias no inverno ficam evidentes no texto publicado no jornal. 

                                                 
9
 Leite (1996) desenvolveu estudos sobre civilização e anti-civilização na Bahia, entre os anos de 1912 e 1916.  
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O centro da cidade era o lugar mais procurado por professores para alugar as casas que 

serviriam de moradia e ao funcionamento de suas escolas, ficando os bairros mais afastados 

do centro de Salvador e também as áreas rurais mal servidos de escolas. 

A suspeita é de que houvesse poucas ou não existissem escolas públicas na Estrada das 

Boiadas. Santana e Costa (2012) ao estudarem os progressos e retrocessos da escolarização 

obrigatória na escola primária, em Salvador, entre os anos de 1896 a 1924, construíram um 

quadro comparativo referente à distribuição espacial das escolas públicas primárias da cidade 

de Salvador nos anos de 1896 e 1922, e indicam haver no distrito de Santo Antônio, em 1922, 

30 escolas sendo apenas uma na Estrada das Boiadas.  Note-se que a informação refere-se ao 

ano de 1922, quatro anos após a fundação do Abrigo
10

.·. 

Essas informações corroboram os dados relatados por Frexeiras (1921) sobre a 

existência de umas 8 mil crianças que não frequentavam escolas por estas não existirem na 

localidade. Independente da imprecisão da estatística mencionada por Frexeiras, esse dado 

chama atenção para a existência de muitas crianças, provavelmente ainda em idade escolar, 

fora da escola nos arredores do local de funcionamento do Abrigo. 

Frexeiras ainda amplia suas observações apontando a baixa oferta de escolas como um 

problema enfrentado por outras regiões do Brasil, ao dizer que: 

Esta uma das muitas nobre actividade humana é, contudo, lamentavelmente 

descuidada no norte do Brasil.  

Poucas escolas; máos e desmobiliados alojamentos; desestimado o officio de instruir 

como magna predestinação de engrandecer. (FREXEIRAS, 1921, p. 113). 

Consta nos anexos do livro de Frexeiras, tomado como referência para esta análise, 

que no Abrigo dos Filhos do Povo, no ano de 1920, estavam matriculados 611 alunos, dos 

quais 441 eram frequentes. Um número alto, uma vez que a maioria dos documentos 

referentes à matrícula e frequência em escolas públicas municipais, no período da Primeira 

República, geralmente indicam entre 50 a 80 alunos por escola as quais tinham uma única 

turma e um só professor. 

A instituição referida era formada de uma escola para o sexo masculino e outra para o 

sexo feminino. Ambas funcionavam nas varandas da casa de Frexeiras desde sua fundação em 

1918.  

                                                 
10As referências indicadas de Santana e Costa assim como Souza e Brandão, referem-se a artigos que 

constam em uma obra que se encontram no prelo, na editora da EDUFBA.  
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Segundo Frexeiras (1921), as crianças que frequentavam o Abrigo eram, além das 

residentes na Estrada das Boiadas, oriundas das seguintes regiões: Cabrito, Boa Viagem, 

Retiro, Calçada, Lapinha, Cruz do Cosme e Porto do Carmo. 

Provavelmente esta procura de moradores de outros distritos era devido a não 

existência de escolas nestas localidades, o que ratifica a importância da fundação de escolas 

para os filhos do povo, naquela região, no período estudado. 

 

2.2 RAYMUNDO DOS SANTOS FREXEIRAS: PRINCIPAL FUNDADOR E 

MANTENEDOR DO ABRIGO 

 

A história do Abrigo no período de sua fundação, em 1918, até o ano de 1926 é 

marcada pela presença constante de Raymundo Frexeiras, seu principal fundador e 

mantenedor, até o ano de sua morte em 1926. Sendo assim, é necessário conhecer quem era 

este homem, quais traços e características o constituíam e, sobretudo, identificar os fatos mais 

marcantes em sua vida, na tentativa de entender melhor o que o levou a fundar uma instituição 

educativa, no ano de 1918.  

Raymundo Luis dos Santos Frexeiras foi um pernambucano, nascido na cidade de 

Pesqueira, em 19 de agosto de 1882. Devido às condições econômicas de sua família, passou 

a trabalhar para auxiliar no sustento, já na infância. Por este motivo, aos 09 anos saiu de casa 

em busca de trabalho. Chegou aqui na Bahia em 1908, aos 26 anos de idade, sendo Salvador 

sua última residência, onde viveu até 1926, ano em que faleceu, exatamente no dia 18 de 

agosto, aos 44 anos
11

. 

                                                 
11

 Apesar dos escritos de Frexeiras (1921) deixaram dúvidas sobre o ano do seu nascimento ter ocorrido entre os 

anos de 1882 e 1883, optou-se por considerar o ano de 1882, pois encontramos esta informação escrita a lápis, 

em um dos exemplares disponíveis no acervo do Setor de Obras Raras e Valiosas da Biblioteca do Estado da 

Bahia. 
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Fotografia 3 – Raymundo Luis dos Santos Frexeiras  

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 303. 

As informações aqui presentes sobre Frexeiras são, em sua maioria, extraídas do livro 

que ele mesmo publicou para contar a história do Abrigo. 

Intitulada “AS PROVAS DAS MINHAS IDÉAS: O ABRIGO DOS FILHOS DO POVO 

(Pela causa da criança e o conflicto social)” e publicada pela Imprensa Oficial da Bahia, em 

1921, esta obra está dividida em duas partes. A primeira, embora registre informações sobre 

alguns aspectos da história de Frexeiras, tem como principal função contextualizar as 

condições de vida da população pobre de Salvador. A segunda parte contém informações 

específicas sobre o Abrigo, desde a sua fundação até o ano de 1920
12

. 

Esse livro, além de trazer as informações citadas acima, de certo modo é um guia de 

referências sobre o Abrigo dos Filhos do Povo, a medida que contém indicações de várias 

fontes documentais sobre a instituição. 

Os seus escritos revelam que passou boa parte de sua vida realizando atividades de 

trabalho que o deixaram distante da casa de seus pais, viajando com seu amigo Joaquim 

Calumby, trabalhando no comércio de quinquilharia entre cidades de Pernambuco como 

Palmares e em outros estados como Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia. 

No livro escrito por Frexeiras (1923) sobre Calumby fica evidente que foi este amigo 

quem o convidou para trabalhar com ele no comércio de quinquilharias. 

                                                 
12

 Até o momento não foram encontradas outras fontes sobre a história de vida de Raymundo dos Santos 

Frexeiras e narrativas não deixam claro se, após a saída, em algum momento ele retornou para a cidade onde 

nasceu. 
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Além do amigo Calumby, Frexeiras cita experiências compartilhadas com outras 

pessoas que ele identificou pelo nome ou por apelidos carinhosos, tais como: o doce velhinho; 

Maria Leopoldina dos Santos Frexeiras (sua mãe); sua esposa Joventina Alves de Souza 

Frexeiras e a mãe do doce amigo. 

A lembrança dessas pessoas em um livro que tinha como finalidade preservar a 

memória do Abrigo dos Filhos do Povo revela a importância delas na sua vida, na sua 

constituição como pessoa. Também os acontecimentos e lembranças que Frexeiras optou por 

narrar demonstram como influenciaram, diretamente, na formação de seu caráter e valores e, 

principalmente, na escolha por dedicar-se à fundação desta instituição e à sua manutenção até 

os últimos dias de sua vida. 

Frexeiras menciona essas pessoas, trazendo vivências sempre voltadas para a 

importância que tiveram na estruturação da sua personalidade e caráter e nas aprendizagens 

referentes a princípios e valores cristãos que tinham como elemento central a caridade e a 

benevolência para com o ser humano. 

É importante mencionar sua relação com Joaquim Calumby, uma pessoa com quem 

Frexeiras conviveu boa parte de sua vida, até fundar o Abrigo. Calumby é o amigo com quem 

trabalhou viajando por cidades de Pernambuco e de outros estados do país durante sua 

infância e juventude. Calumby volta para Pesqueira dois anos antes da fundação da escola, em 

1916, enquanto Frexeiras continua aqui até o ano de sua morte. 

Em um comentário a respeito do amigo, ele afirma que Joaquim Calumby era um 

‘amigo do povo’, por quem ele tinha muito respeito, reconhecendo-o como um homem 

piedoso. Embora não haja registro, Calumby era talvez um pouco mais velho que Frexeiras e 

por alguns de seus relatos, parece ser a pessoa com quem mais aprendeu a cuidar do próximo.   

Frexeiras o apresenta como sendo a grande inspiração para a existência do Abrigo, e 

diz: [...] a historiar tudo que se refere a vida desta instituição se me correu de logo, o dever 

imperioso de narrar a do Joaquim Calumby donde se inspirou a fundação desta casa [...]. 

(FREXEIRAS, 1921, p. 46)
13

  

                                                 
13

 Joaquim Calumby foi o amigo que Frexeiras em sua obra descreve como ‘amigo do povo’ e ‘homem do povo’. 

Frexeiras considera a história de Calumby tão importante que solicitou ao amigo antes da sua volta para 

Pesqueira que escrevesse a sua própria história. Entretanto, foi Frexeiras quem escreveu, em 1923, uma obra 

referente à vida do amigo intitulada ‘O proletário Joaquim Calumby’ ou ‘A insania pela fome e a lethargia do 

oiro’. Esta obra foi encontrada no acervo da Biblioteca do Insttuto Feminino. 
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Essas rememorações de Frexeiras, e as outras tantas não mencionadas aqui, sobre 

algumas das pessoas que marcaram sua vida são importantes, pois demonstram como sua 

característica de “altruísta”, ressaltada, muitas vezes, em notícias de jornais, está diretamente 

relacionada às experiências e aprendizagens construídas ao longo de sua vida, as quais 

moldaram suas formas de ser, agir, pensar e viver. 

No período da Fundação do Abrigo dos Filhos do Povo, Frexeiras exercia a profissão 

de cobrador dos terrenos da Companhia União Fabril da Bahia, que tinha como principal 

acionista o senhor Comendador Bernardo Martins Catharino.  Frexeiras permaneceu por três 

anos nesta empresa, de 1917 a 1920. 

Ele relata que este foi o único trabalho assalariado que teve em sua vida, em todos os 

outros momentos trabalhava como autônomo, teve arrendamento de um terreno e exerceu 

atividades que ele define como do pequeno comércio. Faz questão de mencionar que os 

recursos advindos das suas atividades como autônomo supriam com muita dificuldade as 

despesas de sua vida familiar. As informações sobre suas condições financeiras remetem a 

questões como: com quais recursos eram subsidiadas as ações e a manutenção do Abrigo? 

Essas são questões muito relevantes para compreender as práticas adotadas na escola
14

. 

Informações sobre a morte de Frexeiras foram noticiadas em jornais de grande 

circulação, na época, no Estado da Bahia. 

Quadro 1 

Notícias de falecimento de Raymundo Frexeiras  

em jornais de grande circulação. 1926 

NOME DO JORNAL DATA PUBLICAÇÃO 

DA NOTÍCIA 

A TARDE 19 de agosto de 1926 

Diário da Bahia 19 de agosto de 1926 

Diário de Notícias 20 de agosto de 1926 

                                                 
14

 O Comendador Bernardo Martins Catharino nasceu em Portugal no dia 3 de julho de 1861 e chegou a 

Salvador em 1875 para trabalhar na empresa Joaquim José da Costa & Irmão. Ele veio de “encomenda”, 

expressão usada na época para designar que veio já com um emprego acertado. Tornou-se sócio dessa empresa, 

participou de várias associações com outras empresas e foi eleito diretor presidente da Companhia União Fabril. 

Em pouco tempo, incorporou àquela firma a Companhia Progresso Industrial. A fusão entre as Fábricas 

Progresso e a União Fabril gerou a Companhia Progresso União Fabril, maior parque industrial de tecidos da 

Bahia incorporando sete fábricas de tecidos: Santo Antônio do Queimado, Nossa Senhora da Conceição, São 

Carlos do Paraguaçu, Modelo, São Salvador e Nossa Senhora da Penha, chegando a empregar dois mil operários. 

Era proprietário das terras da região e cobrava “foro” além de possuir dezenas de avenidas e casas operárias. 

Informações disponíveis no site: < http://ciaprogresso.com.br/historia.cfm>. Foi o senhor Catharino um dos 

principais responsáveis por permitir o funcionamento do Abrigo na residência de Frexeiras, casa esta que fazia 

parte do patrimônio da Empresa União Fabril. Sendo Frexeiras empregado como cobrador de terreno, na 

empresa, o prédio foi disponibilizado para o seu uso como residência. 

http://ciaprogresso.com.br/historia.cfm
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O Imparcial 19 de agosto de 1926 

Diário Oficial BA 20 de agosto de 1926 

Fonte: Setor de Jornais e Revistas Raros da Biblioteca Pública do Estado da Bahia 

Todos os jornais, ao noticiarem o falecimento de Frexeiras, referem-se às seguintes 

características: homem digno, estimável, benemérito, alma simples, coração boníssimo, 

altruísta. É o que se vê na notícia abaixo: 

Raymundo Frexeiras – Fallecido ante-ontem, conforme noticiamos, teve ontem, 

numa verdadeira consagração da Bahia, no seu enterramento o digno, estimável e 

benemérito cidadão Sr. Raymundo Frexeiras, fundador e impulsionador maximo 

dessa obra grandiosa e ultilissima que é o “Abrigo dos Filhos do Povo”. Alma 

simples, coração bonissimo, ser predestinado a uma tarefa magnífica e confortadora, 

Raymundo Frexeiras deixa um nome inapagável no nosso meio porque se confunde 

com a própria vida de nossa terra. (Jornal Diário de Notícias, 20 de agosto de 1926). 

 

Os jornais A TARDE, Diário da Bahia, O Imparcial, Diário de Notícias e o Diário 

Oficial da Bahia foram unânimes nas referências a Frexeiras como homem de caráter, valores 

e princípios nobres. 

Essas características pessoais de Frexeiras permitem perceber que a existência do 

Abrigo tem relação com a sua história, sua infância de menino pobre, com as pessoas que 

passaram por sua vida e que contribuíram para a vivência de experiências baseadas, 

sobretudo, nos valores e ensinamento cristãos. 

Os jornais, entre as tantas informações mencionadas, ressaltaram a contribuição de 

Frexeiras para a educação das classes populares na Bahia. Na coroa oferecida pelo 

Governador Goes Calmon no enterro de Frexeiras constava a seguinte mensagem: “Ao 

trabalhador infatigável e verdadeiro creador da instrução popular na Bahia, offerece o 

Governador do Estado” (Diário de Notícias, 20 de agosto de 1926). Outras notícias 

mencionaram a preocupação de Frexeiras com a instrução oferecida à infância pobre 

desvalida ao dizer que “(...) auxiliou e amparou em vida, disseminando a instrucção e a 

educação no meio da pobreza e da infância desvalida.” (A TARDE, 19 de agosto de 1926). 

Frexeiras, que tanto se preocupou com a vida das crianças pobres, moradoras dos 

bairros considerados fora no núcleo central da cidade de Salvador, entre os anos de 1918 e 

1926, buscou, através da educação escolar, contribuir, de uma forma muito particular, para a 

formação das crianças. 

É importante destacar e pontuar que Frexeiras fazia parte dos mesmos grupos sociais, 

raciais das crianças alunas do Abrigo e moradoras tanto do bairro onde as escolas 
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funcionavam como de bairros outros onde também tinham origem os alunos da Instituição. 

Esses alunos pobres, negros, mestiços encontravam-se nos limites da sobrevivência como 

estava a classe popular de Salvador.  Em algumas das passagens de seu livro, onde 

autodescreve, ele se definiu como um homem de amorenada raça, inculto, sujeito de 

‘mendicancia intelectual’.  

Seus pensamentos vinculados ao projeto pedagógico que idealizou para o Abrigo e as 

práticas que deram vida àquela instituição serão analisadas no capítulo 3. 

 

2.3 ABRIGO DOS FILHOS DO POVO: FUNDAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 1918 A 

1920 

 

O Abrigo dos Filhos do Povo é uma instituição que já começou como um projeto 

grandioso, quanto à quantidade de crianças atendidas, tendo já em suas primeiras turmas um 

total de 250 crianças matriculadas, quantitativo este que se diferenciava, em muito, da média 

de alunos matriculados por escola pública municipal na época. É relevante mencionar que as 

escolas da época funcionavam em uma sala com um único professor, e o Abrigo já nasceu 

reunindo em um mesmo espaço mais de uma escola, salas com diferentes professores. 

Seus principais fundadores e diretores foram Raymundo Luis dos Santos Frexeiras, 

Cícero José de Vasconcellos, José Fructuoso dos Santos, José Rosalino Ribeiro, Fortunato 

Ferreira da Fonseca e Lasdislau Victor das Virgens. 

Existiram outros membros da diretoria, seus nomes não foram mencionados no livro 

escrito por Frexeiras, o qual apenas sinaliza para as suas existências (Quadro 2). 

Quadro 2. 

Primeira diretoria do Abrigo dos Filhos do Povo(03 de março de 1918 a 30 de agosto de 1919). 

Nº. NOME FUNÇÃO 

01 Raymundo Luiz dos Santos Frexeiras Presidente 

02 José Fructuosos dos Santos Vice-presidente 

03 João Luiz de Bastos Varella 1º Secretário 

04 Fortunato Ferreira da Fonseca 2º Secretário 

05 Ladislau Victor das Virgens Demais cargos 

06 José Rosalino Ribeiro Demais cargos 
Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 199. 

Em reunião realizada na casa de Frexeiras, em 03 de março de 1918, a proposta de 

fundação do Abrigo dos Filhos do Povo foi apresentada a José Fructuosos dos Santos, 
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Fortunato Ferreira da Fonseca e Ladislau Victor das Virgens, amigos da confiança de 

Frexeiras e moradores da Estrada das Boiadas, que são definidos como “[...] quasi pretos, 

quasi miseros, pois mal ganham para o custeio e pário da prole. São estes escuros cidadãos, 

humildes, quase incultos, provas maximas do heroísmo e singular nobreza do povo". 

(FREXEIRAS, 1921, p. 196). Com isto, o autor demonstra que o Abrigo foi fundado por 

homens comuns, negros, pobres, e com pouca escolaridade, tal como ele que era um homem 

do povo, um proletário, inculto, de amorenada raça. 

Todos os membros presentes na reunião do dia 03 de março de 1918 concordaram com 

a proposta de Frexeiras de fundar o Abrigo dos Filhos do Povo como um “[...] regime 

absoluto de protecção ás creanças pobres.” (p. 194). Foi solicitado aos outros três fundadores 

que convidassem alguns moradores para uma plenária às 16 horas do mesmo dia. Relata que 

na hora marcada estavam presentes aproximadamente 50 ‘proletários’, sendo neste dia 

arrecadados 62$000 (sessenta e dois mil réis) para a fundação do Abrigo. Deste valor, 

20$000(vinte mil reis) foram doado por Frexeiras. 

 

Fotografia 4 – 1ª Diretoria e os fundadores do Abrigo 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 195. 

A fundação do Abrigo dos Filhos do Povo foi noticiada no Jornal A Tarde, do dia 07 

de março de 1918, que registra o dia 03 de março de 1918 como data da fundação e refere-se 

aos primeiros donativos financeiros aportados como uma subscrição popular destinada a 

iniciar as obras. Dessa subscrição, constam, entre outros nomes, o de Frexeiras e os dos três 

amigos mencionados por ele como sendo os fundadores. 



43 

No dia seguinte ao da fundação, dia 04 de março de 1918, Frexeiras se dirigiu ao 

senhor João Pereira de Carvalho, diretor-gerente da União Fabril, empresa da qual Frexeiras 

era empregado e comunicou a fundação do Abrigo.  

No mesmo dia, Frexeiras se dirigiu ao Senhor Ernesto Simões Filho, diretor 

proprietário do Jornal A TARDE, para pedir apoio, este doou 100$000(cem mil réis), e abriu 

uma subscrição popular através de uma conta em apoio ao projeto do Abrigo. Esta subscrição 

popular foi noticiada no dia 07 de março de 1918 no Jornal A Tarde. (Figura 1). 

No dia 28 de maio de 1918, Frexeiras, acompanhado por João Pereira Carvalho, 

recebeu o valor de 3.104$900 (Três contos, cento e quatro mil e novecentos réis) resultante 

dos acréscimos feitos aos valores inicialmente aportados à subscrição popular. 

E foi com este recurso financeiro que, no dia 11 de julho de 1918, Frexeiras com os 

demais diretores inaugurou o Abrigo dos Filhos do Povo.  

 

Figura 1 - Subscrição popular para levantar fundos para o Abrigo dos Filhos do Povo 

Fonte: Jornal A TARDE, Bahia, 07 de março de 1918. 

 

A fotografia 5, produzida no dia 11 de julho de 1918, dia da inauguração do Abrigo, 

comprova que já havia uma grande quantidade de alunos matriculada na escola, desde o início 

de sua fundação. 
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Fotografia 5 - Alunos das escolas do Abrigo na frente do prédio no dia da inauguração, em 11 de julho de 1918.  

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 201. 

Durante todo o primeiro ano da fundação do Abrigo, a instituição passou por grandes 

crises financeiras. Frexeiras resolveu, juntamente com a diretoria, renunciar aos seus cargos e 

como estratégia para garantir maior sustentabilidade ao empreendimento foram convidados 

membros da alta sociedade baiana para ocupar os cargos deixados vagos pelos fundadores. 

Desta maneira, a nova diretoria constituída, a partir de agosto de 1919, ficou composta de 

acordo com o que se encontra registrado no Quadro 3
15

.  

Quadro 3 

Segunda diretoria do Abrigo dos Filhos do Povo (31/08/ 1919) 

Nº. NOME FUNÇÃO 

01 Senador Dr. Octaviano Moniz Barreto Presidente 

02 Dr. Ernesto Simões da Silva Freitas Filho Vice-presidente 

03 Dr. José Aguiar Costa Pinto 1º Secretário 

04 Coronel João Pereira de Carvalho Tesoureiro 

05 Monsenhor Elpidio de Almeida Tapiranga Diretor do Culto 

06 Dr. Ernesto Sá Bittencourt Camara Diretor Jurídico 

07 Dr. José Gabriel de Lemos Britto Diretor orador 

08 Fortunato Ferreira da Fonseca 2º Secretário 

09 José Baptista Pereira Marques Diretor 

10 Dr. Pedro Fontes Diretor 

11 Dr. Gonçalo Moniz Sodré de Aragão Diretor 

                                                 
15

 Este quadro desvela a relação de Frexeiras ou de alguém muito ligado a ele, como pessoas de destaque e 

prestígio social e político, informação esta que desperta curiosidade sobre como um homem que se define como 

proletário, homem comum tinha tanta ligação com pessoas pertencentes a um grupo social diferente daquele o 

qual ele reivindicava pertencer. 
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12 José Fructuoso dos Santos Diretor 

13 Raymundo Luiz dos Santos Frexeiras Diretor Technico 
Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 227. Inseriu informações dos membros da diretoria p. 224 a 239. 

 

 

Após a nomeação desta nova diretoria, merece destaque o fato de Frexeiras, que até 

então era presidente, passar a ocupar o cargo de Diretor Técnico, embora na prática Frexeiras 

continuasse sendo a principal figura da instituição citado, inclusive, no noticiário dos jornais, 

como o principal representante do Abrigo dos Filhos do Povo. 

Outros aspectos que também merecem destaque é o fato dos membros da primeira 

diretoria permanecerem entre os gestores, mas deixando de ser da diretoria principal, e do 

Estatuto do Abrigo ter sido criado por sua segunda diretoria, em 01 de agosto de 1919.  

Como o próprio Frexeiras relata, os primeiros diretores foram depois os seus 

principais aliados na condução das atividades do Abrigo. Cabia ao diretor técnico as seguintes 

atribuições: 

§ 9º a) – Superitender o ensino primário elementar, o technico ou profissional, 

visitando com assiduidade as escolas, officinas e campos de agricultura, devendo 

residir perto das mesmas escolas e officinas, ou na séde; 

b) – Levar, por escripto, ao conhecimento do presidente, qualquer falta commettida 

por lãs, officinas e campos agrícolas, e impor penas disciplinares que serão 

submettidas á approvação do presidente. (ESTATUTO do Abrigo dos Filhos do 

Povo, 1919, p. 9). 

Só poderia ser diretor técnico aquele que era casado e vivesse em companhia da 

esposa. Caso o diretor técnico ficasse viúvo, e não morasse com ele mãe ou irmã maior de 

idade, era necessária a admissão, como sua auxiliar na fiscalização das escolas e oficinas, de 

uma senhora idosa e de reconhecida conduta. 

A nomeação de professores primários para ambos os sexos e de mestres para as 

oficinas e campos agrícolas dependia da prévia indicação do diretor técnico. 

 

Representação do Abrigo na Sociedade Soteropolitana 

 

Desde a fundação do Abrigo dos Filhos do Povo, em 1918, ao ano de sua morte, em 

1926, as notícias publicadas nos jornais e no Diário Oficial do Estado ao se reportarem a esta 

instituição, inevitavelmente o associam ao nome de Raymundo Frexeiras. E um dos jornais, 
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ao noticiar sua morte, levanta questões sobre como ficaria o Abrigo sem a presença de seu 

fundador. 

Vários jornais e pessoas ilustres publicaram notas e artigos em jornais da cidade 

solicitando à sociedade que se apiedasse pela obra dirigida por Raymundo Frexeiras e 

auxiliasse com doações. 

Quadro 4 

Solicitação de doações para o Abrigo dos Filhos do Povo através de jornais 

Nome (Pessoa física ou jurídica) Local Data 

O Imparcial (logo na primeira página) Jornal O Imparcial 08 de março de 1919 

Lemos de Brito Jornal O Imparcial 14 de março de 1919 

Padre Tapiranga Jornal O Imparcial 14 de março de 1919 

Eufrosina Miranda Jornal O Imparcial 21 de março de 1919 

Diário de Notícias Jornal Diário de Notícias 28 de março de 1919 

Ruy Barbosa 

(Conferencia para angariar fundos para o 

Abrigo) 

Jornal O Imparcial 

Jornal Diário da Bahia 

16 de janeiro de 1920 

(Visita ao Abrigo) 

Jornal Diário da Bahia 22 de janeiro de 1920 

Fonte: Setor de Jornais e Revista Raros da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. 

 

As solicitações publicadas nos jornais demonstram que havia um interesse da 

sociedade pelo trabalho desenvolvido no Abrigo, provavelmente pela quantidade de crianças 

atendidas nesta instituição e pela lacuna que a instituição preenchia, considerando a 

inexistência de escolas naquela região. 

Um exemplo é o apelo da professora primária e poetisa Eufrosina Miranda no Jornal O 

Imparcial: 

[...] << A sociedade bahiana tem o dever de amparar a formosa iniciativa que é o << 

Abrigo dos Filhos do Povo>>. 

Creada por um pernambucano despretencioso e modesto, quase desconhecido, 

porém dotado de uma extraordinaria força de vontade, esta novel e útil << 

Associação>>, numa realidade vivaz e palpitante, como vistes e outros muitos 

eminentes patrícios, aninha em seu seio cerca de qatrocentas e tantas crianças, da 

ínfima classe social. Buscando, com o maior sacrifício do seu operoso fundador, 

como tivemos occasião de verificar pessoalmente, arrancal-as do pélado da 

ignorância em que se achavam envolvidas. 

Na crise avassaladora por que passamos, se o Sr. Frexeiras e seus dignos 

collaboradores não alcançarem o fecundante socorro dos que podem, terão muito em 

breve de fechar as portas do << Abrigo>> a essas centenas de crianças!... – Tenho 

plena certeza. A alma da Bahia é grande; a alma da Bahia é nobre; a alma da Bahia 

teve sua origem nas calorantes rosas da Caridade! 

Esta terra querida berço, de tantos heroes, ninho, de tantos talentos, escrínio de 

corações generosos, jamais deixará ruir uma obra de verdadeira benemerência, 

fundada no âmago de seu solo por um estranho, sem fortuna, extremamente probe, 

cujo todo indica ter por alvo apenas praticar o bem!(Jornal O Imparcial, 21 mar. 

1919, primeira página). 
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Entretanto, a ação do Abrigo, muitas vezes julgada relevante nas notícias publicadas 

em jornais da época, nos apelos por solicitações realizados por pessoas das classes 

privilegiadas, também interessava e chamava a atenção dos poderes públicos. Um exemplo é 

o fato de o Diretor do Ensino Municipal da Intendência da Capital de Salvador ter buscado 

informações sobre o Abrigo, no ano de 1921, três anos após a sua fundação, como se vê no 

ofício transcrito abaixo
16

: 

Delegacia Escolar da 4ª Circunscripção 

Municipal da capital do Estado da Bahia, 5 de Outubro de 1921. 

 

Ex
mo

 Sr. Director do Ensino Municipal. 

 

     Não existindo no archivo desta Delegacia documento algum de cuja copia 

officialmente possa instruir os itens da petição junto, resolvi, em cumprimento ao 

vosso despacho nella scorado, visitar o estabelecimento de instrucção, há muito 

conhecido pela denominação de “Abrigo dos Filhos do Povo”, sito á Praça C
el
 

Pombo, na Estrada das Boiadas, districto de Santo Antônio, nesta Capital, mantida 

por uma instituição de caridade. 

     Da inspecção feita cheguei ao conhecimento de que as dez escolas, que nella 

funccionam, têm, em conjucto, uma matrícula de 564 alumnos de ambos os sexos e 

uma freqeuncia media de 387 ditos. 

     Com estas forças bem poderá informar essa Directoria os quesitos do 

peticionário. 

Saudações 

Gonçalo Alvaro d’ Oliveira 

Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Fundo Intendência Municipal. Seção 

Diretoria de Ensino Municipal. Caixa 08. 

Outra informação que ressalta a relevância do Abrigo é a visita do Conselheiro Ruy 

Barbosa, em 15 de janeiro de 1920, levado por Lemos de Britto, diretor do Jornal O 

Imparcial. A visita foi noticiada no dia 16 de janeiro de 1920, um dia após a visita de Ruy aos 

seguintes jornais: A Tarde, Diário da Bahia e O Imparcial. 

Ruy Barbosa, de acordo com notícias publicadas em 22 de janeiro de 1920, nos Jornais 

Diário da Bahia e A Tarde, comovido com a recepção de aproximadamente 500 crianças, 

admirado com os trabalhos desenvolvidos no Abrigo e, considerando as dificuldades 

encontradas pelos diretores para manter a instituição, resolve realizar uma Conferência 

Pública a fim de levantar fundos para o estabelecimento de caridade. 

Notícias no Jornal A Tarde, no dia 22 de janeiro de 1920, informam que o filho do 

Conselheiro Ruy Barbosa, o deputado federal Alfredo Ruy, iria realizar a conferência em 

nome do Conselheiro, pois este precisou viajar as pressas para o Rio. Embora não tenha sido 

                                                 
16

 Alguns documentos referem-se a 10 escolas no Abrigo dos Filhos do Povo, Frexeiras (1921) refere-se sempre 

à escola do sexo masculino e a escola do sexo feminino. 
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ele mesmo a realizar a Conferência, Ruy Barbosa deixou seu pronunciamento por escrito que 

consta no livro “A imprensa e o dever da verdade”. (Figura 2). 

A Conferência foi escrita em duas partes, a primeira remete ao tema da Conferência, 

ou seja, o papel social que deve ter a imprensa, e a segunda parte consta, especificamente, de 

informações sobre o Abrigo dos Filhos do Povo. 

 

Figura 2 - Capa da obra registro do pronunciamento da Conferência de Ruy Barbosa 

Fonte: Setor de Obras Raras da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. 
 

Outra reportagem muito interessante é a publicada em 28 de agosto de 1919, no Diário 

de Notícias, que ocupou cerca de 90% da primeira página do jornal. 

O jornal Diário de Notícias visitou, inesperadamente, o Abrigo dos Filhos do Povo 

para identificar se os rumores sobre as práticas da escola eram verdadeiros. Os visitantes se 

surpreenderam ao chegar. Em um dia comum, viram uma obra funcionando com suas 

dificuldades cotidianas, mas atendendo a um grande número de crianças. Do texto da 

reportagem consta: 

De há muito que, pelas columnas dos jornaes, lhe hão chegado os echos dessa 

instituição que funciona um dos bairros mais longínquos da cidade muito embora 

seja um dos mais populosos e tragicamente significativos... 

Mas o bahiano, que se importa com coisa nenhuma, e não protesta contra a treva e o 

desasseio em que vive immersa a capital, vai vivendo a sua vida de despreocupação 
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e otmismo, sem imaginar, que um dia, bem póde ser sacudido bruscamente por um 

cataclysma, que o converta em homem ás direitas, fazendo valer os seus direitos por 

tanto tempo postergados. 

Também nós, de há muito ouvimos falar no Abrigo dos Filhos do Povo... 

Ouviamos...e longe estávamos de conhecer a magnitude, a extraordinária 

significação, a eloqüente verdade reaccionaria que aquella casa representa. 

Resolvemnos, há dois dias, visital-a inesperadamente, certos de que, por alguns 

rumores recentes que nos chegaram, tal associação era coisa bem diversa daquillo 

que o jornalismo gago e perfunctório andou por ahi a mastigar, em sua meia lingua 

inintelligivel. 

É lá fomos por essas estradas afora, parar á porta do Abrigo, numa dessas tardes 

amenas, em que o nosso meirejar continuo teve pequeno interregno na redacção. 

Chegamos e estremessemos... 

A Bahia dorme senhores, e Deus permitta que o seu despertar não seja sobresalto! 

 

 

 

Povo! Eis a palavra com que se mascaram todas as deturpações e misérias 

oppressivas. 

Joga se esse substantivo a frente de qualquer idéa indgna se menos generosa e eis 

meio caminho andado para todos os exploradores para todo quanto é manola sem 

escrúpulos. 

Alh porem, no Abrigo não há taboleta somente não há disfarces para se alcançar 

intuitos confessáveis. 

É povo o que alli há é povo genuíno, é povo somente povo real, povo necessitado, 

povo senhores millionarios na expressão legtima de toda a sua miséria e toda a sua 

dor, pedindo implorando, supplicando alimento e luz humanidade e consolação 

supplicando hoje, para amanhã talvez exidil-os de braços erguidos se lhe negarem o 

direito de existir como gente, á face da terra. 

Vimos tudo e comprhendemos a realidade do que é a miséria dos humildes. 

 

 

O Abrigo dos Filhos do Povo é uma casa que, amparada exclusivamente pelos 

magros auxílios de meia dúzia de capitalista, a instancias remtentes constantes, 

innterroptas, de um homem também do povo, o sr. Raymundo Frexeiras dá hoje 

instrucção e educação cívica a mais de 500 creanças de ambos os sexos, de toda uma 

zona da capital onde não havia uma escola si quer que a servisse! 

Ninguém pode conceber a flagrância desse quadro: - creanças maltrapilhas, de 

tamanquinhos combalidas pela crueldade do impalodismo que alli campeia sem ser 

combatido, e que vão para escola, sedentas de instrucção atrancadas da 

vagabundagem para a escola que lhes fornece gratuitamente livros, cadernos e até 

peças num desinteresse digno de applausos numa benemerência que é uma obra de 

salvação civia” 

A nossa impressão foi profunda. 

Ficamos deslumbrado e meditativos. 

A Bahia ignora – repetimos – o que alli se passa. 

 

 

Vimos cerca de quinhentas creanças que sabem ler e escrever, quando poderiam 

ser analfabetas, se o Abrigo não existisse, quinhentas creanças, que estariam na 

vadiagem o dia inteiro, e propensas ao crime, se não fossem alli clarear o seu 

espírito aprender a historia de sua Pátria e conhecer as cores de sua bandeira e as 

notas de seu Hymno Nacional. 

 

O texto do Diário de Notícias fornece informações que ratificam evidências quanto às 

condições de pobreza e de insalubridade em que vivia a população da Estrada das Boiadas. A 

Povo, sim nada mais 

do que isto! 

O que é o Abrigo 

 

O que vimos 
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reportagem também aponta para a falta de alguns recursos e materiais indispensáveis para a 

frequência dos escolares, tais como remédios, vestuários, cadernos e livros, destacando o 

papel de Raymundo Frexeiras na manutenção da instituição e, ainda, o seu altruísmo.  

A maioria das reportagens encontradas sobre o Abrigo refere-se à importância de 

Frexeiras para o desenvolvimento da obra e também à sua condição de homem comum, um 

‘proletário’, pois era deste lugar que reivindicava seu pertencimento, o de um homem popular. 

 

Organização e funcionamento cotidiano do Abrigo 

 

Devido à inexistência de recursos para a construção ou aluguel de prédio, as escolas da 

Instituição Filantrópica Abrigo dos Filhos do Povo funcionavam nas duas varandas da 

residência de Frexeiras, cujo prédio era parte do patrimônio da Companhia União Fabril da 

Bahia. 

O Comendador Bernardo Martins Catharino, que era um dos grandes acionistas da 

Companhia União Fabril da Bahia, foi quem influenciou na decisão da permanência do 

Abrigo e de Frexeiras no prédio sem algum tipo de encargo, além de assegurar subvenções 

mensais à obra de 200$000 Rs (duzentos mil réis) e 50$000Rs (cinquenta mil réis) 

respectivamente, em nome da Companhia e de sua esposa, Dona Úrsula Catharino
17

. 

O Abrigo, que começou seu funcionamento com duas escolas separadas para meninos 

e para meninas, filhos de operários, adotou o regime de externato, embora o Estatuto 

determinasse o regime de internato. Prevaleceu o intuito de habituar as crianças ao regime de 

“liberdade”. Daí o externato, considerando que elas teriam que conviver com a realidade de 

fora da escola, para não desacostumar das responsabilidades próprias da vida prática, bem 

como para não privá-las do acompanhamento e do convívio com seus pais, embora algumas 

                                                 
17

 A senhora Úrsula Catharino era uma das mulheres da alta sociedade baiana que se dedicou à caridade. Sua 

filha, Henriqueta Catharino, herdou a prática altruísta de seus pais. Fundou uma biblioteca para empréstimo de 

livros - a Propaganda de Boas Leituras, e uma confecção denominada Tardes de Costura - uma entidade 

filantrópica onde as senhoras baianas costuravam roupas que eram doadas à população carente. Junto com o 

Monsenhor Flaviano Osório Pimentel, em 1923, criou a Casa São Vicente, visando proteger a mulher 

trabalhadora. E criou e fundou o Instituto Feminino, entre diversas outras atividades altruístas. Disponível em: < 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=187

>, em 02 jun. 2012, às 21 horas. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=187
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=187
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crianças permanecessem no Abrigo, pois viviam com Frexeiras e sua esposa, a senhora 

Joventina Frexeiras.  

Apesar dos argumentos apresentados por Frexeiras, provavelmente esta medida foi 

tomada devido à escassez de recursos para manter as crianças em regime de internato, uma 

vez que em seu relato ele indica que, durante um curto período, o Abrigo, que funcionava em 

regime de período integral, ficou funcionando apenas até às 12 horas do dia, por não 

conseguir oferecer a sopa às crianças alunas. 

Frexeiras (1921, p. 182) diz que “O “Abrigo” não entende a escola como a funcção 

arida de se matraquear o ensino, sem interessar e aquecer a alma.” Considera-o como, 

[…] um lar que se dilata na proporção do desvalimento das crianças do povo: 

offerece a tepidez de um regaço ás enregeladas; a substancia de modesto acepipe ás 

famintas; a vantagem de um vestuário ás andrajosas, o beneficio do desvelo ás 

enfermas; a saude moral as pervertidas; as virtudes da preservação ás incontagiadas; 

a opulencia da instrucção á todas; a maciez da caricia ás flagelladas; uma família ás 

que são pareas; a segurança do acolhimento ás que são repulsadas; a legitimidade de 

umas relações de puro affecto – supprindo a falta das affinidades de sangue-ás que 

são bastardas e abandonadas e, em summa, por um acto de adopção, pleno de todos 

os privilegios da paternidade, um estado social e humano ás que proscriptas, se vêm 

destituidas de um logar ao sol e de um qinhão na vida. (FREXEIRAS, 1921, p. 182). 

 

Em seus relatos, Frexeiras destaca constantemente ser as práticas do Abrigo voltadas 

para disciplinar, e “curar” as crianças de condutas não apreciáveis, e diz:  

O “Abrigo dos Filhos do Povo”, utilisa as regras hygienicas, os treinos physicos e 

todas mais intervenções de assistência e protecção para corrigir as anomalias, suprir 

as deficiências e prevenir as surpresas mórbidas nas organizações infantis – na 

proporção de seus recursos, com extrema firmesa de acção. (p. 184 a 185). 

 

Os professores, que trabalhavam no Abrigo, foram diplomados na Escola Normal e no 

Educandário dos Perdões, ambos desta capital. Os primeiros professores foram: Archimedes 

Thomé da Conceição, Clotilde Anna de Carvalho, Guiomar Pinto Leite e Maria Illuminata 

Costa. Alguns meses depois do início do funcionamento do Abrigo, ingressaram dois 

auxiliares nas escolas e uma professora de prendas e costuras. Todos os professores eram 

remunerados pelo Abrigo. 

 

 

 

 



52 

No ano de 1920, a equipe docente constava de 9 professores (Quadro 5.) 

Quadro 5 

Professoras em exercício no Abrigo dos Filhos do Povo, no momento 

 da publicação do livro de Frexeiras, em 1921. 

Nº. NOME 

PROFESSORA DE LETRAS 

01 D. Maria Illuminata Costa 

02 Dulce Reis 

03 Maria Elisa Leonor de Souza 

04 Mathilde de Figueiredo Lopes 

05 Deralvina Ribeiro da Silva 

ENSINO DE PRENDAS E COSTURAS 

06 Maria Theodora Leonor de Souza 

PROFESSOR DE RELIGIÃO 

07 Frei Niceto Oboberbock 

AUXILIARES 

08 Brasílio de Almeida Passos 

09 Cícero José Vasconcellos 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 226. 

 

O professor de religião era o Frei Niceto Oboberbock, Padre Franciscano que 

ministrava aulas uma vez por semana em cada escola de ambos os sexos. Ele não era 

remunerado, e os padres Franciscanos forneciam material necessário para os cultos, pois o 

Abrigo não tinha condições de financiar. 

Havia no Abrigo duas escolas - a do sexo masculino e a do sexo feminino.  Apesar de 

Frexeiras apontar a existência de duas salas para cada um dos sexos funcionando nas varandas 

de suas casas, totalizando quatro salas de aula. O funcionamento ocorria no formato 

multisseriado. Existia ainda uma sala de costura, foi inaugurada em julho de 1918, um ano 

depois da inauguração do Abrigo e que funcionava com seis máquinas Singer nas quais as 

meninas aprendiam trabalhos de bordados à mão e à máquina, cerzidura, remendo e outras 

habilidades com agulha.  

As oficinas de costura e de bordado à mão e à máquina, que eram da responsabilidade 

da professora Theodora Leonor de Souza, iniciaram seus trabalhos em 1 de julho de 1919 e no 

dia 25 de dezembro de 1919 já houve uma exposição com 71 peças (camisas, almofadões, 

centro de mesa, anáguas, aventais, vestidos, fronhas, panos para cadeiras e mesas, etc.) 
 18

. 

                                                 
18

 A professora Theodora Leonor de Souza, no ano da publicação do livro, 1921 aqui descrito, encontrava-se 

afastada devido à doença de sua mãe. E estava sendo substituída pela Professora Maria Eterelvina de Meireles. 
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Fotografia 6 – Sala de costura do Abrigo dos Filhos do Povo 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 241. 

Frexeiras comenta que muitas alunas se educaram na indústria da cerzidura e do remendo e 

que as crianças entravam na escola desabituadas de qualquer oficio relacionado a costuras e 

prendas. 

A fotografia abaixo, embora com qualidade comprometida, mostra a mencionada 

exposição (Fotografia 7). 

 
Fotografia 7 – Exposição Escolar no Abrigo 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 261. 
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Os que estudam a história das Instituições Escolares como, por exemplo, Saviani 

(2007), apontam a necessidade de as pesquisas contemplarem aspectos tais como a história, a 

historiografia e práticas. E a construção deste capítulo não aconteceu sem contemplar esses 

aspectos. 

O Abrigo nasceu em 1918, em um contexto social, histórico e cultural, do qual 

amalgamou o ideário do projeto político nascido com a proclamação da República. 

Entretanto, ao passo que foi delineando sua história ligada a uma demanda social, a instituição 

consolidava-se enquanto experiência de mobilização de homens comuns, de ‘proletários’, em 

busca de melhores condições de vida para seus pares, moradores da Estrada das Boiadas e de 

bairros outros que vivenciavam as mesmas condições de precariedade, vividas pela maioria da 

população da Capital da Bahia, que se encontrava empobrecida naquela época. Esses 

“proletários” viram na instrução escolar um espaço legítimo para práticas educativas que 

contribuíssem para o cuidado e proteção da infância desvalida existente na cidade de 

Salvador.  

Tais descrições sobre o Abrigo dos Filhos do Povo demonstram como estudar esta 

instituição é construir outras narrativas sobre os processos de escolarização da infância, em 

Salvador, uma vez que a preocupação em conhecer a formação oferecida e construída nas 

escolas nos inseriu na perspectiva da “História vista de baixo”. Esta perspectiva é de extrema 

relevância, pois ouvir os silenciados é permitir que outros personagens (que não as 

autoridades oficiais) possam, através de suas memórias, recontar e reconstruir histórias e 

cenários e desvelar continuidades e rupturas presentes nas práticas escolares cotidianas de 

tempos passados. (SHARPE, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 



55 

3 IDEIAS DE FREXEIRAS SOBRE EDUCAÇÃO: DESCORTINANDO VISÕES, 

PROPOSTAS, SÍMBOLOS PRESENTES NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS DO ABRIGO 

DOS FILHOS DO POVO 

 

Descortinar visões, símbolos refere-se, sobretudo, a um primeiro olhar historiográfico 

para o Abrigo dos Filhos do Povo do período da fundação em 1918, até o ano de 1920, ano 

em que Frexeiras escreve AS PROVAS DAS MINHAS IDÉAS: O ABRIGO DOS FILHOS DO 

POVO (Pela causa da criança e o conflicto social) publicado em 1921.  

Predomina na obra o gênero textual biográfico que, segundo Pereira (2000, p.118), “[…] 

se define como a história de um indivíduo redigida por outro.” No caso da obra em análise, 

trata-se da biografia de uma instituição escolar na qual ele dedica algumas páginas para 

discorrer sobre alguns elementos da sua própria história de vida, portanto, há em sua obra 

também um componente autobiográfico. 

O livro tem 379 páginas e está estruturado em duas partes. Na primeira, o autor discorre 

sobre suas ideias referentes à cultura, à sociedade, entre outros temas. A segunda parte traz, 

sobretudo, referências sobre a criação do abrigo, o dia-a-dia das escolas como atividades 

desenvolvidas, visitas recebidas, textos sobre impressões das visitas, festejos, aspectos do 

funcionamento, quantitativo de professores e alunos, reportagens de jornais publicadas no 

Diário de Notícias, Jornal A TARDE, o Imparcial e Diário da Bahia.  

É uma obra de difícil leitura e entendimento, pois em muitas passagens as ideias são 

colocadas de forma extremamente confusa. Interpretar as ideias do autor exigiu uma 

minuciosa atenção, o que levou a ler e reler o livro várias vezes e construir quadros com a 

síntese de suas ideias.  

Frexeiras (1921), ao narrar a história da instituição da qual foi o fundador, diretor 

técnico e figura principal na realização dos esforços para a garantia da sua manutenção o fez 

reunindo um conjunto de pensamentos, argumentos e documentos, com o objetivo de provar 

que suas ideias sobre uma educação para o povo teve resultados concretos. 

Ele apresenta, no final da obra, um conjunto de textos que considerou “provas” dos 

valores e saberes escolares praticados construídos na instituição pelas crianças que fizeram 

parte do Abrigo dos Filhos do Povo.  
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O livro é uma fonte muito importante para esta pesquisa devido à riqueza de detalhes 

sobre o currículo em uso em uma escola primária em Salvador, na Primeira República, além 

de ser, até o momento, a única fonte encontrada com informações sobre a memória da 

instituição, no que diz respeito ao cotidiano escolar e às práticas educativas nos seus primeiros 

anos de existência. 

Durante a definição dos objetivos da pesquisa, que forneceu elementos para a 

construção desta dissertação, tornou-se óbvio que era preciso encontrar respostas para a 

questão: Como se construiu um currículo que atribuiu ao Abrigo dos Filhos do Povo uma 

característica de formação diferenciada da ministrada nas escolas públicas da cidade de 

Salvador? A resposta só poderia ser obtida pelo estudo das ideias do responsável pela sua 

criação e pela busca de relações entre essas ideias e os diversos elementos e componentes do 

currículo vivenciado no cotidiano da instituição. 

A pretensão era, especificamente: conhecer como nasceram as ideias e propostas para 

a fundação do Abrigo dos Filhos do Povo; compreender quais intenções e finalidades estavam 

amalgamadas na proposta curricular da escola; identificar o que era privilegiado na formação 

das crianças alunas do Abrigo, ou seja, quais conteúdos eram selecionados para a formação 

destas; e perceber em quem se pretendia transformar esses alunos. 

O cotidiano escolar é um vasto campo e ao buscar compreendê-lo percebe-se que 

muitos estudos que centram suas discussões em torno da cultura escolar, na perspectiva da 

história da educação, utilizam a definição de Julia (2001) que diz
19

:  

[…] cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a 

ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 

desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p.10, 

grifo do autor). 

 

Provavelmente, esta utilização por diversos autores deve-se ao sentido amplo presente 

na definição formulada por Julia que destaca como elementos da cultura escolar as normas e 

finalidades que regem a escola, as práticas escolares, o papel do docente, os conteúdos 

escolares e afirma que para estudar esses elementos é preciso entender as relações 

                                                 
19

 Entre outros, os seguintes autores discutem o tema da cultura escolar usando a definição de Julia (2001): Faria 

Filho, Gonçalves, Vidal e Palilo (2004) intitulado A cultura como categoria de análise e como campo de 

investigação na história da educação brasileira; o artigo de Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004) denominado 

Da história das disciplinas escolares à história da cultura escolar: uma trajetória de pesquisa e o de Chaves 

(2006) Um estudo sobre a cultura escolar no Rio de Janeiro dos anos de 1930 pelas lições de história.  
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conflituosas ou pacíficas existentes em cada período histórico. Este autor considera a 

existência de duas culturas escolares, a das escolas primárias e a das escolas secundárias. 

Ao ressaltar a importância do estudo da cultura escolar, ou seja, das vivências 

cotidianas na escola, Julia propõe que as práticas, para além das normas, ganhassem atenção, 

e que a escola não fosse analisada apenas como um lugar de reprodução social. Seus escritos 

são um convite aos estudiosos da história da educação a se interrogarem sobre o que ocorre no 

interior da escola. 

E, foram as questões sobre o cotidiano e sobre as práticas no Abrigo dos Filhos do 

Povo e a concepção de currículo expressas por elas que foram privilegiadas neste estudo. 

Aqui, o interesse voltou-se, principalmente, para a discussão de como as práticas descritas por 

Frexeiras e justificadas por suas ideias e argumentos, acabaram conformando nas crianças 

uma forma de ser aluno e pessoa. E esta forma de ser tem estreita relação com a questão: Em 

quem a escola desejava transformar essas crianças? 

O livro analisado neste capítulo, em razão do seu conteúdo, foi considerado uma 

importante fonte para o estudo do currículo da instituição biografada, usando a Sociologia do 

currículo, em sua perspectiva crítica. 

Considerando que a análise está pautada em uma obra publicada em 1921, é de 

extrema relevância levar em conta que o autor, ao escrevê-la, não o fez pensando que 91 anos 

após a publicação ele se tornaria a principal fonte documental em um estudo sobre o 

currículo. Portanto, foi preciso uma apropriação dos elementos marcantes em sua narrativa 

que expressam, de certa forma, suas ideias pedagógicas.  

O principal objetivo de Frexeiras, ao narrar a história do Abrigo dos Filhos do Povo, 

era apresentar “provas” de que suas ideias sobre educação ao serem colocadas em prática, 

tinham atingido os fins propostos na fundação da instituição - o de instruir e educar as 

crianças pobres e desvalidas, filhas de proletários.  

Vários temas estão presentes em seu livro, que trata, desde aspectos relativos à 

sociedade da cidade de Salvador até o que, de fato, acontecia dentro das escolas do Abrigo 

dos Filhos do Povo. Concluiu sua obra apresentando 32 textos os quais em sua percepção 

demonstram que a finalidade e os objetivos do ensino ali ministrado foram alcançados. 
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Os pensamentos e ideias sobre educação, propostas e práticas para o Abrigo do Povo, 

foram identificados e compreendidos através do uso da análise de conteúdo.  

Franco (2005) orienta a realização de descrição, análise e interpretação de mensagens 

na comunicação oral, escrita e figurativa. Considera que essas mensagens podem estar 

marcadas por componentes cognitivos, afetivos, valorativos, ideológicos e históricos, e indica 

que a “Análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais o pesquisador se debruça” (FRANCO, 2005, p. 10). Indica, também, como estratégia de 

análise a identificação de blocos temáticos. Seguindo tal orientação, foram identificados, 

inicialmente, 15 subtemas, os quais foram agrupados em cinco grupos de acordo com a 

afinidade, ligação, complementariedade e semelhanças encontradas nos conteúdos a eles 

referentes (Quadro 6). 

Quadro 6 

Temas e subtemas presentes na obra de Frexeiras (1921) 

TEMAS APÓS 

REAGRUPAMENTO 

SUBTEMAS INICIALMENTE 

LEVANTDOS 

BREVE DESCRIÇÃO DO 

CONTEÚDO 

1 - Sociedade de Salvador 

As condições sociais em 

Salvador 

1 - Proletariado e Povo 

2 - Piedade e caridade dos ricos 

População pobre de Salvador e as 

contribuições dos grupos 

abastados.  

2 - Instrução e educação 

dos pobres na primeira 

República 

3 - Instrução e educação 

4 - Educação dos pobres 

5 – Pátria, Nacionalismo 

6 - Trabalho e educação 

 

Objetivos e finalidade da 

educação e instrução voltadas 

para os grupos economicamente 

desfavorecidos. 

3 – Instituições sociais 

importantes para a 

educação: Família, escola 

e Igreja  

7 - Religião  

8 - Mulher-mãe e educação 

9 - Professor 

As três instituições sociais 

apontadas por Frexeiras como 

responsáveis pela educação da 

população. 

4 Tipo de conteúdos, 

símbolos e rituais 

portadores de conteúdo 

10 – Conteúdos acadêmicos e 

outros 

12 - Valores, caráter, moral 

11 - Rituais, bandeira e hinos 

Os conteúdos, rituais e símbolos 

que deveriam estar presentes na 

educação dada aos pobres.  

5 – Transformando crian-

ças em alunas 

13 - Causa da infância 

14 - Crianças do Abrigo 

15 - Mudanças nas crianças 

Evidencias das mudanças nas 

maneiras de ser, agir e pensar das 

crianças entre 1918 e 1920. 

Fonte: FREXEIRAS, 1921. 

 

Neste capítulo, os cinco novos temas gerados, a partir do reagrupamento, foram objeto 

de análise uma vez que expressam as ideias de Frexeiras que sustentaram a sua proposta 

pedagógica e constituíram os seus fundamentos para incluir disciplinas, conteúdos e práticas 

no currículo da instituição que criou e dirigiu.  
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3.1 AS CONDIÇÕES SOCIAIS EM SALVADOR: A POBREZA COMO TRADUÇÃO DO 

CONFLITO SOCIAL 

 

A existência do Abrigo tem ligação direta com as condições de vida, ou seja, a total 

precariedade enfrentada pelos moradores da Estrada das Boiadas. 

Em uma entrevista que concedeu ao Diário de Notícias, em 28 de agosto de 1919, 

quando indagado sobre uma parede que beirava desabar dentro de uma das escolas do Abrigo, 

Frexeiras demonstrou, através de sua resposta, a condição de pobreza das crianças alunas e o 

descaso social. 

Vimos, porém, uma parede rachada de cima abaixo, ameaçando cahir, justamente na 

aula dos meninos, frequentada por duzentas e tantas creanças. 

- Que quer isto dizer? 

- O que o senhor está vendo. 

- Mas se esta parede desabar matará centenas de creanças! 

O sr. Frexeiras sorriu ligeramente com um riso amarello que nos retalhou a alma, e 

murmurou cortando uma lagrima que lhe ia descer dos olhos. 

- Não fará mal. Se morrerem morrem como pobres como filhos do povo, que não 

tem direito á vida. Quem irá pedir contas dessas mortes? (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 

28 de agosto de 1919). 

Em sua obra (1921), por muitas vezes relata a condição dos proletários. Seus 

argumentos revelam suas preocupações sobre a condição de pobreza da maior parte da 

população. 

A precariedade social era tão acentuada que: “O dilemma do futuro do universo se 

resolverá, das duas por uma ponta: a revolução social dos pobres contra os ricos ou a 

revolução, também social, dos ricos á favor dos pobres.” (FREXEIRAS, 1921, p.168) 
20

. 

Apesar de muitas vezes indicar o descaso dos grupos mais abastados para com os 

pobres, em alguns trechos da sua obra apontou o apelo em jornais por parte de algumas 

pessoas ilustres da sociedade, solicitando contribuições financeiras para as obras do Abrigo 

dos Filhos do Povo, como é o caso da poetisa e professora Eufrosina Miranda, já mencionada 

anteriormente, que diz: 

Na crise avassaladora por que passamos, se o Sr. Frexeiras e seus dignos 

collaboradores não alcançarem o fecundante socorro dos que podem, terão muito em 

breve de fechar as portas do << Abrigo>> a essas centenas de crianças!... – Tenho 

                                                 
20

 Frexeiras expõe opinião e informações sobre a sociedade de Salvador n o que se refere à condição de vida dos 

proletários, do povo e da caridade dos ricos, ou falta dela nas seguintes páginas: 1, 18, 20, 26, 28, 38, 63, 67, 72, 

77, 97, 104, 106, 108, 133, 154, 172, 173, 174, 175, 239, 257, 296. 
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plena certeza. A alma da Bahia é grande; a alma da Bahia é nobre; a alma da Bahia 

teve sua origem nas calorantes rosas da Caridade! 

Segundo Frexeiras, a maior parte da população de Salvador encontrava-se em situação 

de total precariedade. Entretanto, se por um lado reconhecia no contexto da primeira 

República, a condição desvalida da maioria e as inexpressivas iniciativas de caridade dos que 

detinham a riqueza, por outro considerava a relação entre esses distintos grupos uma 

necessidade natural. E diz: 

Quando uns para os outros, operários e patrões – os dois congraçados para a 

humanidade --- fôrem o que a terra é para a arvore, esta para aquella --- as duas, 

diligentes e educadas, são para a naturesa, está resolvido o conflito social. 

A terra da toda sua seiva para a arvore? 

Não; se o fizesse matal-a-hia do excesso de nutrição. 

Retira a pujança da arvore? Não. 

Desconfiam uma da outra? Não. 

Se confortam, fraternissam? Sim. 

A terra educa a arvore? Sim. De que modo? Com a sua superioridade e 

munificencia. 

Juntas se deliciam, juntas soffrem? Sim. 

A arvore destróe a terra? Não. 

A terra esfaim a arvore? Não 

A terra se endurece – de calculo e opprime as raízes da arvore para esteola-a? Não. 

(FREXEIRAS, 1921, p. 110). 

Muitas questões relativas ao tema poderiam ser exploradas com apoio no texto por ele 

escrito, entretanto esses tímidos anúncios são suficientes, levando-se em conta que a intenção 

era demonstrar que a fundação do Abrigo dos Filhos do Povo nasce diretamente das 

demandas sociais, do profundo estado de “miséria” em que se encontrava a maior parte da 

população de Salvador. 

O mesmo homem que, contraditoriamente, critica a sociedade e suas relações, mas 

considera necessária a existência de pobres e ricos, idealizou, criou e manteve, em parceria 

com outras pessoas, o Abrigo dos Filhos do Povo, na tentativa de proteger, educar e instruir as 

crianças pobres. 

 

3.2 EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS POBRES NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

[…] educar era obra de moldagem de um povo, matéria informe e plasmável, 

conforme os anseios de Ordem e progresso de um grupo que se auto-investia como 

elite como autoridade para promovê-los. (CARVALHO, M., 1989 p. 9). 

A citação de Carvalho, M. (1989), faz parte do conjunto de reflexões contidas em seu 

livro A escola e a República, obra esta que versa sobre o que sugere seu título, ou seja, sobre a 



61 

escola na primeira República. Esta curta citação traz vários elementos sobre o papel que 

cumpria a educação neste período.  

Educar significava, por um lado, moldar as pessoas segundo uma forma de viver bem 

diferente das construídas dentro dos seus lares e grupos aos quais pertenciam, uma vez que os 

hábitos populares eram considerados inapropriados, ‘incivilizados’. Por outro lado, 

significava uma formação voltada para conformar o povo de acordo com os valores 

republicanos, sobretudo, aqueles que se atrelavam ao sentimento de amor a Pátria, ou seja, 

conformar de acordo com o ideário republicano que se preocupava com a formação de bons 

trabalhadores para uma Nação que aspirava por “Ordem e Progresso”.  

Esses autores destacam como a educação da infância era considerada diante da crença 

republicana de que a socialização da criança através da escola seria a garantia de um adulto 

consciente de seu papel e mantenedor da ordem social vigente. 

A presença dos valores relativos ao progresso e à civilidade como elementos 

preponderantes não se restringe apenas à Primeira República. Sousa (2006), que em seu 

trabalho intitulado Escolas ao Povo: experiências de escolarização de pobres na Bahia – 

1870 a 1890 pesquisou a educação dos pobres, apontou que nas fontes documentais que 

utilizou aparecem insistentes preocupações na utilização da educação como ferramenta de 

moralização do povo. Considera que a proposta era educar os alunos pobres através da 

instrução pública, visando moldar suas maneiras de viver. 

A população analfabeta de letras e ofícios era considerada, em Salvador, uma das 

marcas contra o progresso. Sendo assim, alfabetizá-las era mais do que lhes dar o direito a 

apropriarem-se das vivências do mundo letrado, significava ‘alfabetizar’ seus corpos, suas 

mentes, seus valores, transformando suas formas de ser, agir e pensar, pois eram considerados 

os “bárbaros" e inferiores, os incivilizados. Tratava-se, sobretudo, de uma alfabetização em 

educação moral e cívica.  

Estas características estavam tão presentes nos primeiros anos do período republicano 

que o interesse da elite era que as crianças aprendessem somente a instrução considerada 

elementar, ou seja, aprender a ler, escrever e contar, pois a educação era vista como uma 

verdadeira ‘política pública’ de controle social, entre seus objetivos estava o de apreender a 

‘função cívica’ do alfabeto.  
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Vários estudiosos da educação proporcionada aos pobres, na transição Império- 

República e nos primeiros anos da República, indicam que a educação e a instrução eram 

utilizadas para ‘corrigir’ as crianças dos defeituosos modos de que eram portadoras. Frexeiras 

comungava com essa necessidade de correção. 

O “Abrigo dos Filhos do Povo”, utiliza as regras higiênicas, os treinos physicos e 

todas mais intervenções de assistência e protecção para corrigir as anomalias, 

supprir as deficiências e prevenir as surpresas mórbidas nas organisações infantis – 

na proporção dos seus recursos, com extrema firmesa de acção. (FREXEIRAS, 

1921, p.184 - 185). 

 

Remodelar as maneiras próprias de ser, agir, pensar e viver das crianças tinha relação 

direta com as propostas patrióticas e nacionalistas, segundo as quais a educação precisava, de 

fato, moralizar e disciplinar desde a infância, conformando as crianças aos valores e normas 

da ordem social vigente, bem como instruindo-as nas primeiras letras e em um ofício para que 

pudessem no futuro servir a Pátria com seu trabalho e garantir seu próprio sustento. Assim, 

diz: “O “Abrigo dos Filhos do Povo”, á seu geito, tem praticado o Nacionalismo: em seus 

mandamentos se illustram, se educam e se treinam os seus alumnos. Tem sido o seu officio, 

foi o motivo da sua formação, é o único voto da sua vida.” (FREXEIRAS, 1921, p.126). 

Nos escritos de algumas personalidades de destaque no cenário da educação na Bahia 

há ideias semelhantes às de Frexeiras.  

O professor Cicinato (1914) considerava que a educação deveria se voltar para o 

desenvolvimento da Pátria, deveria educar e instruir os alunos para a ordem social, bem como 

de um ofício, pois assim seria um ‘cidadão’ conformado aos valores de civilidade e um bom 

trabalhador para o Estado, e em sua vida futura teria uma forma que lhe garantisse o sustento. 

Via na “[…] desorganizção de costumes, esta falta de civismo e educação politica que se 

manifesta no povo”. (CICINATO, 1914, p. 14),  

Tanto Frexeiras quanto Cicinato viam nos costumes do povo uma degradação da vida 

humana, característica esta apontada frequentemente pelos estudiosos como um dos elementos 

considerados pela elite republicana como gerador do atraso da nação brasileira. 

Ambos pensavam uma educação a favor da Pátria, que contemplasse a formação das 

crianças para o trabalho. Entretanto, tinham preocupações em educar, de fato, a infância 

desvalida e seus trabalhos voltaram-se para a educação das crianças pobres e negras.  
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Suas propostas não se limitavam ao ensino da leitura, escrita e do cálculo. Isto não 

quer dizer que não havia esta preocupação, ao contrário, queriam que a formação das crianças 

extrapolasse o ensino primário elementar, preparavam-nas para a vida e continuidade da 

escolarização, mas enfatizavam o valor da educação moral e cívica de acordo com o ideário 

vigente. 

De acordo com o estatuto, o Abrigo tinha como principal fim: 

§1º Educar, instruir e prestar assintencia ás creanças dos dois sexos, 

reconhecidamente pobres e desamparadas, ministrando-lhes o ensino primário 

elementar e technico, em escolas e officinas apropriadas, fundadas pela Instituição, 

bem como serviços medicos.(ESTATUTOS do Abrigo dos Filhos do Povo, 1919, p. 

1). 

 

 Para Frexeiras instruir dizia respeito à apropriação de conhecimentos acadêmicos e, 

também, à instrução para um ofício a ser aprendido, desde o ensino primário, visando uma 

formação para o trabalho, de maneira que as crianças no futuro tivessem uma forma de 

sustento.  

 

As instituições educativas segundo as ideias de Frexeiras 

 

As três instituições sociais apontadas por Frexeiras como responsáveis pela educação 

da população eram a família, a escola e a igreja. Considerava que tais instituições 

asseguravam a consolidação da pátria.   

Bemdita sejas altruistica funcção de melhoramento da patria, comtanto que o Lar e a 

Escola – sublimados pela religião e esta, desembaraçada do fanatismo e da 

Hypocrisia – assumam os encargos mais arduos, tambem os unicos efficases, da 

Reforma Social anciada pela Humanidade.” (FREXEIRAS, 1921, p.123). 

 

Responsabiliza para o papel de redentor da Pátria, respectivamente, a mulher, o mestre 

e o sacerdote. Não exime os outros membros da sociedade, mas atribui um valor maior a estes 

três considerando-os principais representantes daquelas instituições sociais. E diz: 

Transcendente estrategia social, dispõe os três principios magnos das revoluções - o 

lar dominado pela mulher, o templo pelo sacerdote, e a escola pelo professor – no 

assedio do carcere para sua destruição e victoria da humanidade. (FREXEIRAS, 

1921, p. 88). 
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Apesar de responsabilizar esses três atores sociais pela educação e consolidação da 

Pátria, defendia que era a mulher, no papel de mãe, a principal responsável pela educação dos 

filhos, e que a formação escolar e a católica eram complementos à instituição familiar, 

afirmando que: “O professor, á meu juiso, está pouco abaixo de Deus e muito acima dos 

homens outros, quando cumpre todos os seus encargos, pois lhe cabe corrigir ou melhorar a 

acção do lar.” (FREXEIRAS, 1921, p. 272).  

Carvalho, J. (1990) afirma que a mulher era considerada como a representante legítima 

da humanidade na República e destaca como sendo valores burgueses eleger o lar e a escola 

como espaço de disciplinarização do corpo e do espírito, visando construir nos sujeitos 

condutas e hábitos considerados saudáveis e aceitáveis. Essas instituições, acrescidas do 

trabalho, eram espaços de regulação social que, para garantir a ordem, marginalizavam as 

formas de vida dos grupos populares. 

Essas funções, características do espaço escolar, são assumidas por Frexeiras que, 

apesar de se envolver, defender e viver, verdadeiramente a causa da infância, busca incutir nas 

crianças valores diferentes dos dominantes nas territorialidades das quais elas eram parte. 

Um exemplo de marginalização em relação à religião é o relato das censuras que fez a 

respeito da participação dos pais na Lavagem do Senhor do Bonfim, pois considerava que 

muitas práticas ali vivenciadas tinham relação com as práticas candomblecistas, pois “Nos 

“candomblés” funccionam as retortas onde os “paes de santo” verdadeiros chimicos do 

inferno, compõem os toxicos, beberagens que tem torturado as visceras e enfermado o 

organismo a tantas victimas, quando as não matam.” (FREXEIRAS, 1921, p. 86). 

 

Os conteúdos, rituais e símbolos presentes nas ideias de Frexeiras 

 

Definir o que vem a ser o conteúdo do ensino é o âmago do processo educativo e 

especificamente da prática de ensino. Esta foi uma função exercida por Frexeiras no momento 

da criação do Abrigo dos Filhos do Povo. Naquela época, as propostas para o ensino público 

tendiam às práticas voltadas para a disciplinarização e moralização da infância.  

A instituição pesquisada foi fundada por pessoas que se declaravam proletárias, que 

viam na educação, especialmente na escolar, uma oportunidade para modificar as condições 
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de precariedade nas quais viviam as crianças do seu entorno. Sendo assim, qual foi a proposta 

de formação idealizada por homens comuns, para as crianças filhas de “proletários”, alunas 

desta instituição? Quais componentes e conteúdos eram adotados nesta formação e em quem 

se pretendia transformar esses alunos? 

Os conteúdos de ensino eleitos para a formação dos alunos do Abrigo dos Filhos do 

Povo foram: aqueles vinculados aos conteúdos acadêmicos tradicionais tais como: aquisição 

da leitura, escrita e cálculo; os relativos à constituição de um ofício para garantir um trabalho 

na vida futura; e os relacionados com a disciplinarização e moralização do corpo e da mente 

segundo os valores republicanos 
21

. 

Em relação à escrita, ele exigia das crianças um excelente acabamento e uniformidade 

caligráfica. E diz: 

Os cadernos do Professor Francisco Vianna são adoptados nas escolas do “Abrigo”, 

em determinados dias da semana, apropositados ao mister de treinar as crianças no 

aprumo e arredondamento calligraphicos. 

Esta razão se accrescenta de minha exigência no sentido de nunca se permitir de 

qualquer matéria, escripta notadamente, o máo fazimento. 

Neste livro figura photographado o archivo de escriptas terminadas – 50.100, das 

quaes 26.000, ou mais, estão desenhadas em cadernos de Vianna, dos números 1 a 6. 

(FREXEIRAS, 1921, p. 279 - 280). 
 

Valorizava tanto a produção da escrita, que fez questão de inserir no livro, aqui 

analisado, 32 textos copiados e assinados pelas crianças alunas do Abrigo dos Filhos do Povo 

os quais serão analisadas mais a frente. 

Além dos conteúdos acadêmicos, a instrução em um ofício era relevante na sua 

proposta. Os ofícios a que estas crianças pobres, filhas do ‘povo’ tinham acesso dentro das 

escolas da instituição eram os considerados de pouco prestígio e que não resultavam em 

mobilidade social ou econômica, e muito menos diminuía as tantas desigualdades, objetivas e 

subjetivas vividas por elas. 

Sacristán (2000) considera que o currículo como um projeto cultural e de socialização 

não é neutro, reflete os conflitos dentro de uma sociedade e os valores dominantes em 

determinados grupos. 

                                                 
21

 Frexeiras não especificou na obra as áreas nem os conteúdos do ensino em uma proposta curricular definida, 

elas estão presentes em trechos diversos ao longo de todo o seu livro, p. 204, 213, 260,275, 279, 280, 283, entre 

outras. 
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O currículo proposto para a instituição tem, portanto, marcas do pensamento 

educacional dominante na época. Seus componentes foram selecionados considerando-se em 

quem se pretendia transformar esses alunos que eram sujeitos reais marcados por um contexto 

social adverso bem conhecido de Frexeiras. Portanto: 

O aluno que se confronta com os mais variados aspectos do currículo não é um 

indivíduo abstrato, mas proveniente de um meio social concreto e com uma 

bagagem prévia muito particular que lhe proporciona certas oportunidades de 

alguma forma determinadas e um ambiente para dar significado ao currículo 

escolar.” (SACRISTÁN, 2000, p. 61). 

A influência dos ideais Republicanos na definição dos componentes curriculares e nos 

conteúdos propostos para a formação das crianças é uma marca presente nos escritos de 

Frexeiras, porém outros fatores, como sua história pessoal, a condição de vida das crianças 

alunas, entre outros, foram também relevantes.  

Os conteúdos relacionados à aquisição de um ofício estavam voltados para a garantia 

de um trabalho na vida futura. Os ofícios ensinados eram os relacionados às profissões 

socialmente consideradas de pouco prestígio, como as práticas de costuras e prendas, lavoura 

e fabricação de calçados. 

De acordo com o seu estatuto, o Abrigo dos Filhos do Povo deveria ministrar ensino 

elementar (composto pelas disciplinas língua portuguesa e contabilidade) e o ensino técnico e 

ou profissional (composto pelas atividades de carpintaria, marcenaria, ferraria, ourivesaria, 

serraria, alfaiataria, funilaria, agricultura, manufaturas de roupas para os dois sexos, bordados 

a mão e a máquina, confecção de flores, lavanderia, arte culinária e cerzedura de roupas e 

calçados). O ensino profissionalizante deveria garantir que na idade adulta, os alunos 

pudessem exercer uma profissão honesta. E, para ambos os tipos de ensino, as disciplinas 

música e os exercícios físicos deveriam estar presentes. 

Frexeiras registra como as escolas estavam equipadas para a aprendizagem dessas 

atividades práticas: 

A secção de costuras funcciona com seis machinas Singer, de pé, á cargo de 

habilíssima profissional, onde as meninas tem aprendido, com singular destresa de 

mãos e intelligencia, trabalhos de bordados á mão e machinas, artes e serziduras, 

remendo e outras aptidões de agulha. (FREXEIRAS, 1921, p.185). 
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E também diz quanto à lavoura: “O seu Director – technico começou, há dias, a lavrar 

um pequeno campo, de seu pessoal arrendamento, para dar aos alumnos do estabelecimento 

lições elementares praticas da LAVOURA”. (FREXEIRAS, 1921, p.188) 
22

. 

Esses ofícios também eram direcionados de acordo com o sexo, por exemplo, as 

costuras e prendas eram ensinadas às meninas, e as práticas de lavoura e fabricação de 

calçados aos meninos.  

Considerava que as crianças estavam expostas a vadiagem, malandragem e aos vícios 

do jogo. Depositava na educação disciplinadora e moralizadora do corpo e da mente a 

esperança da‘regeneração’ das crianças, o que aconteceria à medida que agregassem os 

valores de boa conduta.   Diz: “Para esta casa se tem vindo aggremiar uns centenares de 

crianças bravias, não dobradas, antes, ao minimo ensaio de ordem e obediencia.” 

(FREXEIRAS, 1921, p. 288). 

No imaginário republicano, havia uma compreensão de que as crianças que cresciam 

sem educação, sem ocupação, não disciplinadas e não moralizadas se tornariam no futuro 

desabituados ao trabalho, e propícias aos vícios e aos crimes.(LEITE, 1996).  

No Abrigo dos Filhos do Povo, alguns rituais e símbolos também eram usados como 

portadores de conteúdos de ensino que contribuíam para a conformação de valores, sobretudo, 

aqueles voltados para o patriotismo. Entre esses rituais, estavam o canto de hinos e marchas, e 

hasteamento da bandeira.  

Todos os dias, ás 9, ás 12 e ás 16 horas, cantam as crianças, á Deus e a Patria, 

preitos e louvores, pois, assim se habituarão, na vida social, á honestidade dos 

tributos naturaes ás hierarchias necessárias e á justiça – sem servilismo, mas com 

nobre jeito de disciplina.” (FREXEIRAS, 1921, p.204). 

 A missa era vista como um ritual importante para conformar valores que o autor 

considerava nobres como a virtude, bondade, docilidade, entre outros. A respeito, ele 

comenta: 

A’s 9 horas começou a missa de acção de graças celebrada, na capellinha do 

“Abrigo”, pelo Reverendo Padre Niceto, da communidade franciscana, o pegureiro 

adorado do predilecto rebanho de Deus, que o encarregou de apascental-o e guial-o a 

par e passo, ao redil da virtude, pelo trilho da sciencia religiosa. (FREXEIRAS, 

1921, p. 23-24). 

Outra fala que ratifica a importância dada à missa, enquanto um ritual pedagógico, é a 

do Padre E. Tapiranga que diz:  

                                                 
22

 O realce na palavra deixando-a em caixa alta foi feito por Frexeiras (1921). 
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Estive também lá, sr. Redactor, por duas vezes, celebrando missa em um domingo, 

na capellinha do estabelecimento. Vi a grande multidão que para ali afflue, á qual 

me dirigi exhortandoa, para que continuasse a cercar de sua estima ao seu bemfeitor. 

As creanças entoaram hynnos sacros, como antes haviam cantado o hymno nacional, 

com letra propria, em rythmo sonoro, cheias de ardor e vivacidade, revelando como 

ali educam as almas em flor n’um santo amor á religião é a patria. (O Imparcial, 14 

de março de 1919). 

 

O Padre E. Tapiranga se dirigiu ao jornal Imparcial, solicitando a sociedade baiana 

recursos financeiros para as escolas do Abrigo dos Filhos do Povo. Seu intuito era demonstrar 

como as práticas da instituição contribuíam, significativamente, para desenvolver sentimentos 

patrióticos e religiosos. 

Frexeiras relata a utilização de hinos, marchas, cânticos e o hasteamento da bandeira 

em diversos eventos. Entre eles, estavam as festas cívicas ou comemorativas e as visitas 

ilustres, o que reforça a constatação de que a bandeira, os hinos e tradicionais símbolos 

republicanos, que segundo Carvalho, J.(1990) contribuíam para a internalização dos 

sentimentos patrióticos, também eram utilizados na escola com objetivo de formação. 

Carvalho, J. (1990, p. 114), entre outras colocações, diz que “A emblematização permite 

atingir o coração dos brasileiros, finalidade precípua de uma bandeira”. 

Ainda menciona que no Abrigo dos Filhos do Povo ensinava-se um total de 35 hinos, 

marchas e cânticos religiosos. E relaciona: 

Hymnos e Marchas 

As escolas desta instituição cantam, igualmente, os seguintes hymnos: 

Nacional Brasileiro, A’ Bandeira Nacional, da Proclamação da República, á 

Patria n. 1, á Patria n.2. Pela Patria, Salve Escola Querida, Aurora do Trabalho, A 

escola é um campo aberto, Soou do estudo a hora, A minha terra, Canção Patriotica, 

Ao Dois de Julho, A’ escola. 

Marchas: 

Canção do soldado, Patriótica, A marselhesa, A’ Ruy Barbosa, De Guerra, 

A Portuguesa. 

Total: 20 que sommados a 15 hymnos e canticos relligiosos prefas o maior 

de 35.” (FREXEIRAS, 1921, p. 270 - 271) 
23

. 
 

No livro de Ruy Barbosa, intitulado A Impressa e o dever da verdade, constam 

informações sobre a visita que fez a esta instituição, quando foi recepcionado por 400 crianças 

que cantaram marchas em sua homenagem. 

 Fica evidente uma preocupação com a aprendizagem de conteúdos acadêmicos, 

conformação das crianças segundo valores voltados para a disciplina e moralização, e a 

                                                 
23

 Apesar de apontar um total de 35 o número das marchas, hinos e cânticos, a listagem não coresponde ao 

quantitativo indicado. 
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aquisição de um ofício, o que, em sua perspectiva, estava relacionado com o papel social 

desempenhado por cada sexo.  

Entretanto, práticas curriculares complementares eram, também, admitidas:  

No dia 15 de Dezembro do mesmo anno inaugurei o theatrinho do “Abrigo” onde 

ensaiei a meninada no “Conto do Natal”, na Doença da Boneca” e outras variedades 

scenicas. 

Os pequenos se saíram bem e a funcção rendeu a quantia de Réis 402:000. Tenho 

sido sempre o ensaiador da scena, e, do canto, algumas vezes. (FREXEIRAS, 1921, 

p.209). 

 

Outro conteúdo de aprendizagem importante diz respeito aos afetos, pois eram eles, 

provavelmente, os responsáveis pela permanência duradoura e prazerosa dos alunos dentro do 

Abrigo dos Filhos do Povo, os quais, nos textos analisados mais adiante, apontam a rejeição 

sofrida nas escolas onde estudaram anteriormente e a satisfação, após a entrada no Abrigo. 

Referindo-se às relações afetivas, o autor ressalta: “Acostumei às crianças á contarem 

commigo para tudo: para lhes facilitar as gulodices, os mimos, as diversões; para ser severo 

com justiça, indulgente com opportunidade, vigilante com industria.” (FREXEIRAS, 1921, p. 

289). 

 

Transformando crianças em alunos 

 

Constituir-se aluno é uma condição inerente aos processos vivenciados pelas crianças 

que adentram o recinto escolar. Os conteúdos internalizados acompanharão suas trajetórias de 

vida, conformando modos de ser, agir, pensar e viver. 

Uma das funções da escola é a socialização e transmissão de conteúdos escolares, e 

estes não são outra coisa, senão, parte da própria cultura, ou seja, os elementos culturais 

valorizados como merecedores de serem passados de gerações a gerações. Essa é uma 

colocação comum entre teóricos como Forquin (1993), Sacristán (2000), Coll (1996) e outros.  

As crianças alunas no Abrigo dos Filhos do Povo, durante o período estudado, 

entraram neste recinto trazendo as marcas das suas experiências negativas vivenciadas em 

outras instituições escolares e, à medida que foram aprendendo os saberes escolares 

selecionados, foram se transformando em alunos. 
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Fica evidente em alguns trechos da obra especificamente e nos textos anexados ao 

livro como “provas” que as mudanças na maneira de ser, agir, pensar e viver têm a ver com as 

práticas do Abrigo dos Filhos do Povo, instituição esta que tinha bem definido em quem 

pretendia transformar essas crianças.  

O currículo foi organizado no sentido de concretizar uma proposta de formação que 

contemplasse os conteúdos acdêmicos tradicionais e as manualidades, uma vez que a 

finalidade do Abrigo, mencionada anteriormente, era o de educar e instruir as crianças, 

verdadeiramente pobres, através do ensino primário elementar e técnico. 

A organização do currículo e a seleção dos componentes curriculares, dos conteúdos e 

das atividades foram pensadas para um público bem definido. Não se tratava de quaisquer 

meninos e meninas, eram os filhos de operários moradores da Estrada das Boiadas, crianças 

pobres, desprovidas materialmente de todos os recursos. 

Além dos conteúdos anteriormente citados, havia o objetivo de transformar 

comportamentos, mudar atitudes e desenvolver valores. 

Para Frexeiras, a formação oferecida no Abrigo dos Filhos do Povo cumpriu seu papel, 

pois em seus relatos afirma que as desorientadas, indisciplinadas e viciadas crianças, após a 

formação recebida na instituição, tornaram-se mais bondosas, vigorosas, inteligentes, 

obedientes e condicionadas às regras e ordem social. Diz: 

Proletarios, entendei bem: eu tomei 608 creanças e desdobrei-as, como se faz ao 

papel; coordenei-as segundo as suas aptidões; paginei-as segundo as praxes das 

preferencias livrescas e, tudo feito, compendieias neste tomo que vos peço, vos 

intimo de ler, porque, n‘elle, não ides ler os desenxabimentos do meu estylo e idéas 

e, sim, coloridas e ennobrecidas, as intimidades das almas dos vossos filhinhos 

reveladas á luz da sciencia e da educação. (FREXEIRAS, 1921, p. 14). 

 

O autor incita o leitor à leitura dos textos copiados e assinados por alunos para compor 

sua obra, no intuito de “provar” que suas ideias, quando colocadas em prática, deram certo. 

As narrativas infantis analisadas a seguir revelam aspectos relativos aos conteúdos, 

símbolos e rituais pedagógicos utilizados para conformar as crianças segundo os valores 

republicanos e instruí-las intelectual e profissionalmente.  
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4 VOZES PEQUENAS, PALAVRAS PROFUNDAS: ANÁLISE DOS TEXTOS “AS 

PROVAS DE MINHAS IDÉIAS” 

 

Com o objetivo de compreender que conteúdos curriculares se conformaram como 

aprendizagens nas crianças, foram aqui analisadas as informações contidas nos 32 textos que 

Frexeiras anexou ao seu livro. 

Os textos foram publicados por Frexeiras com o objetivo de demonstrar como as 

práticas da instituição conformaram nos alunos novas formas de ser, agir e pensar bem como 

contribuíram para a sua instrução intelectual e profissional. O autor, ao se referir aos escritos 

das crianças, diz: “Só me preocupei, nesta exposição, de positivar o aproveitamento e 

regeneração de parte das crianças [...].” (FREXEIRAS, 1921, p. 275) 
24

. 

Sobre esses textos, Luz, J. (2009, p 260) aponta “[...] impossibilidades de confirmar a 

autoria das redações [...] dos alunos da Escola Abrigo dos Filhos do Povo.” Apesar da 

suspeita, o pesquisador ressalta.  

Apesar desta impossibilidade e ainda que tais redações tenham sido (re) escritas por 

outros autores, a importância de tais fontes continua significativa, pois caracterizam 

a maneira pela qual a infância e a escola foram concebidas na época pelas crianças 

e/ou pelos adultos.(LUZ, J., 2009, p. 260). 

 

Concorda-se aqui sobre o valor histórico dos textos como fonte documental. 

Concorda-se também sobre a sua importância para o conhecimento dos pensamentos sobre a 

infância e da relação destes com a formação escolar. Para reunir elementos que possam 

permitir novas reflexões em torno da suspeita de Luz, J. é importante conhecer os 

procedimentos utilizados para a produção dos referidos textos. 

A metodologia utilizada para a escrita foi descrita por Frexeiras em seu livro, antes de 

apresentar os textos manuscritos. 

Escrevi eu mesmo, neste momento, resumos históricos, fieis possíveis, dos alumnos 

figurantes no quadro photographico numero ... e mandei que, respectivamente, 

copiassem os modelos promptos, com naturalidade calligraphica [...] (FREXEIRAS, 

1921, p. 276 - 277).  
 

O que Frexeiras chama de “quadro photographico” é uma fotografia da qual consta as 

crianças que ele selecionou para produzir seus perfis (Fotografia 8). 

                                                 
24

 Dos 32 textos, 2 têm a mesma redação, cópias fiéis na integra, assinados por alunas diferentes. É o caso dos 

textos das alunas Clementina da Silva Carneiro e Hilda Oliveira dos Anjos. Em anexo encontra-se um quadro do 

qual constando os textos de redações iguais, bem com suas transcrições. Anexo H e I, respectivamente. 
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Fotografia 8 – Alunos que copiaram e assinaram os resumos históricos escritos por Frexeiras 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 281. 
 

Frexeiras, ao escrever os resumos históricos das crianças para que elas copiassem, 

como ele mesmo citou, com “naturalidade caligraphica”, objetivava demonstrar suas 

habilidades de escrita no que diz respeito à caligrafia, como haviam progredido na aquisição 

desta habilidade e também demonstrar as modificações ocorridas em relação à apropriações 

morais e comportamentais. 

Realizar cópia de textos era uma atividade comum entre as práticas escolares na 

Primeira República. No trabalho de campo, foram localizadas várias atividades desenvolvidas 

em escolas públicas visando exercitar a caligrafia nos alunos. Nessas atividades, percebe-se a 

mesma estratégia didática utilizada por Frexeiras ao construir resumos para que os alunos 

copiassem.  

Os dois exemplos que se seguem são de uma atividade escolar realizada em uma 

mesma escola para diferentes alunos. No documento, havia uma capa na qual se encontrava o 

título “Exercicios calligraphicos” e o nome do aluno que realizou a atividade. Da folha de 

exercício consta o cabeçalho – “Bahia, 4ª Escola da Sé, 18 de Novembro de 1913” –, seguido 

do texto, e no final, a assinatura do aluno. 
25

 

                                                 
25

 As atividades caligráficas foram encontradas no Arquivo Histórico Municipal de Salvador em trabalho de 

campo realizado pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo-GPEC do qual a autora é pesquisadora. 
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Figura 3 – Exercícios caligráficos de alunos de escola pública primária em Salvador. 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador, 1913. 

 

Ademais, no período considerado, a caligrafia era objeto de avaliação nos exames 

através dos quais os alunos recebiam seus certificados de conclusão do curso elementar o que 

indicava uma valorização social da “boa caligrafia”, da boa letra.   

Os “resumos históricos, fiéis possíveis, dos alumnos” escritos por Frexeiras e copiados 

pelos alunos demonstram como Frexeiras os conhecia. Cada texto, além de registrar aspectos 

marcantes da história das crianças, contém informações sobre o jeito de ser próprio de cada 

uma delas. O fato é que, antes de admitir as crianças no Abrigo dos Filhos do Povo, ele 

realizava conversas com os pais e ou responsáveis e participava do cotidiano da instituição, 

mantendo um estreito contato com as crianças, razão pela qual os textos trazem aspectos bem 

específicos de suas vidas, ao informar relações sócio-afetivas no seio familiar, com vizinhos e 

em outras escolas que frequentaram.  

Os diálogos e o contato com os pais ficam evidentes em vários trechos da sua obra, 

como por exemplo, quando relata quase ter recusado matrícula a um aluno, temendo pela 

assiduidade na frequência na escola, pois identificou, ao conversar com a mãe, a distância 

física entre a residência da criança e a escola. Em outro trecho do livro, Frexeiras também 

evidencia conhecimento das características dos alunos, ao escrever:  

As crianças viajam sempre a pé, famintas algumas vezes. 

Cinco dellas são notáveis pela constancia, porque são de maior distancia --- 

das portas do Carmo --- e chamadas Manoel Francisco Borges, José Borges, Elysio 

Borges, Nicanor Matta e Reinaldo dos Santos. 

Figura no grupo menor dos alumnos o Manoel Borges. 
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---allegando pobresa; eil-os ahi vigorosos, quasi sabios, senhores de muita bondade, 

pois. 

O cotejo do estado dos alumnos na phase inicial das escolas do Abrigo e a 

relação de suas actuaes classificações --- mais que tudo --- prova o aproveitamento. ( 

FREXEIRAS, 1921, p.292). 
 

Estas informações estão parcialmente confirmadas no texto assinado por Manoel 

Francisco Borges, aluno mencionado acima (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Texto copiado e assinado pelo aluno Manoel Francisco Borges 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 330. 
 

Considerando a metodologia utilizada para a escrita dos textos, que esclarece ser 

Frexeiras o autor, não há dúvida de que o conteúdo destes textos representa a sua percepção 
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sobre a história das crianças, principalmente sobre as atitudes e comportamentos que 

evidenciavam antes e depois da entrada no Abrigo dos Filhos do Povo. 

Foram escolhidos para a produção dos perfis construídos por Frexeiras os alunos com 

melhor aproveitamento nas escolas primárias elementares da instituição. 

Todos os textos devem ter sido copiados pelos alunos escolhidos, no mesmo dia, pois 

o cabeçalho de 31 dos 32 textos têm a seguinte informação “Abrigo dos Filhos do Povo, 8 de 

Setembro de 1920”. No final, encontra-se a assinatura das crianças, seguida da seguinte frase: 

“Confere Raymundo Frexeiras”. Apenas do texto assinado pelo aluno Manoel Francisco 

Borges (Figura 4) não consta o cabeçalho.  

Além do esforço realizado por Frexeiras para dar “provas” dos resultados do seu 

trabalho, algumas fontes documentais localizadas, ao longo desta pesquisa no transcurso do 

levantamento de campo, fornecem elementos que corroboram o aproveitamento escolar dos 

alunos. 

Uma das fontes documentais referidas acima é o ofício nº. 34 encaminhado ao Diretor 

de Ensino Municipal pelo Delegado escolar da 4º Circunscrição, o senhor Arão Alves 

Carneiro, em 11 de dezembro de 1922. O documento refere-se aos resultados obtidos pelos 

alunos nos exames finais a que foram submetidos diante de uma comissão presidida por Arão 

Alves Carneiro, composta pelos senhores Emigdio Joaquim Gomes e Manoel Alberto de 

Britto e senhoras Anfrisia Santiago, Tertuliana Gonçalves Diego, Olga Freire, Lydia Neina de 

Carvalho e Luz. 

Do ofício, consta uma apreciação feita pelo presidente da comissão que realizou o 

exame: “Os exames correram na melhor ordem demonstrando os alumnos muito 

aproveitamento e preparo impressionando agradavelmente á comissão [...]”. 

Anexo a este ofício há uma lista com um total de 18 nomes e classificação quanto ao 

resultado dos exames finais realizados no dia 11 de dezembro de 1922. (Quadro 7). 

Quadro 7 

Alunas do Abrigo dos Filhos do Povo submetidos a exame final, 

em 11 de dezembro de 1922 

1 Durvalina Povêdo Sanches Distinção e Louvor 

2 Jayme Lopes Distinção e Louvor 

3 Maria José de Jesus Distinção 

4 Esteva Maria de Jesus Distinção 

5 Durvalina Maria Borges Distinção 

6 Hermes Manoel dos Santos Distinção 
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7 Waldemar Tobias de Lima Distinção 

8 Efrosina Maria da Silva Plenamente 

9 Andreza Eremita das Virgens Plenamente 

10 Clementina da Silva Carneiro Plenamente 

11 Victorina Maria Moreira Plenamente 

12 Luiza Maria de Sant’Ana Plenamente 

13 Hermínio Braz da Silva Plenamente 

14 Autonia d’Olliveira Pinto Plenamente 

15 Waldemar Archanjo Sampaio Plenamente 

16 Simão Alvers de Souza Plenamente 

17 João José dos Santos Plenamente 

18 Martins Mongeda Costa Plenamente 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Salvador, 1922. 

 

O Quadro 7 demonstra que todos os alunos foram aprovados. Dos 18 nomes 

relacionados, 09 são de alguns dos 32 alunos que assinaram os textos constantes do livro de 

Frexeiras. Os alunos são: Durvalina Povêdo Sanches, Maria José de Jesus, Durvalina Maria 

Borges, Hermes Manoel dos Santos, Andreza Eremita das Virgens, Clementina da Silva 

Carneiro, Victorina Maria Moreira, Luiza Maria de Sant’Ana e Simão Alves de Souza. 

A Instrução nº. 3 de 17 de novembro de 1896, vigente por muitos anos, estabelece as 

condições necessárias aos exames finais, determinando: 

Art. 5.º Os exames finaes versarão sobre pontos dados pelos Delegados Escholares e 

constarão de provas escriptas, oraes e apresentação de trabalhos. 

Art. 6.º Nas escholas prrimarias de 1.º gráo, mixtas e cursos para adultos haverá: um 

dictado e um exercício de redacção, em que se apreciarão a calligraphia, a 

orthographia e a redacção; 

- prova oral que consistirá em leitura expressiva de um trecho fácil; 

- argüição sobre cada uma das materias do programma, recitação declamada de um 

trecho selecto ou poesia nacional; exposição de trabalhos de desenho ou de officina 

das eschola do sexo masculino e de trabalhos de agulha das escholas do sexo 

feminino; 

- revista geral de trabalhos de gymnastica e exercicios militares; 

- canticos e solfejos dos canticos patrioticos
26

. 
 

Os artigos 7 e 8 indicam como as provas referidas nos arts. 5 e 6, anteriormente 

transcritos, eram avaliadas: Cada prova era julgada separadamente podendo receber os 

conceitos: má, sofrível, boa, ótima. Após o julgamento das provas, os alunos eram 

classificados em reprovado, se prevalecesse a maioria de notas más; simplesmente, se 

prevalecesse maioria de notas sofríveis; plenamente, tendo a maioria de notas boas; aprovado 

com distinção, quando havia maioria de notas ótimas. 

                                                 
26

 A instrução municipal permaneceu vigente por muitos anos e a lei 1293 de 9 de novembro de 1918 e o 

Decreto n. 1994, de 26 de maio de 1919 de responsabilidade do governo estadual ainda trazem normas idênticas 

às acima referidas para a regulamentação dos exames em todo o Estado da Bahia.  
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Todos os 18 alunos que fizeram a prova, no dia 11 de novembro de 1922, foram 

aprovados. Sete crianças foram aprovadas com a maior classificação, ou seja, distinção, e 

entre essas sete, duas obtiveram distinção com louvor que, provavelmente, se refere às 

crianças que tiveram 100% de aproveitamento, as demais foram classificadas como 

plenamente. Nenhuma obteve classificação simplesmente, o menor grau e, também, não houve 

reprovados. 

Em 1920, tiveram textos com suas assinaturas publicadas no livro de Frexeiras, quatro 

dos sete alunos classificados com distinção e cinco dos onze classificados plenamente. São 

eles: Distinção com louvor - Durvalina Povêdo Sanches; Distinção - Maria José de Jesus, 

Durvalina Maria Borges, Hermes Manoel dos Santos; Plenamente - Andreza Eremita das 

Virgens, Clementina da Silva Carneiro, Victorina Maria Moreira, Luiza Maria de Sant’Ana, 

Simão Alves de Souza. 

Ainda foram encontrados outros documentos oficiais, entre eles um ofício da 

Delegacia Escolar da 2ª Circunscrição encaminhado ao Diretor de Ensino do Município, em 

16 de dezembro de 1921, que também se referia ao exame final nas escolas da instituição. O 

oficio traz as seguintes informações: 

Delegacia Escolar da 2ª Circumscripção 

Município da Capital do Estado da Bahia, 16 de Dezembro de 1921 

 

Ex
mo

 Snr Professor Director do Ensino Municipal 

   Sendo determinado os exames das escolas do “Abrigo dos Filhos do Povo” 

conforme designação dessa Directorias por ordem do Ex. Snr Dº. Intendente para 

presidil-o, cumpro o dever de comunicar que foram examinados os alumnos das 10 

escolas daquela Instituição, sendo approvados e classificados 70, sendo 4 com 

distincção e louvor, 22 com distincção, 28 com plenamente e 16 com simplesmente. 

Além dos professores Emydio Joaquim Gomes, Severiano Gonçalves de Salles 

Filho, Antonio Sallustino Ferreira de Azevedo, D. Luzana Pasarceasano, D. Olga 

Guimarães Freire e Alice Luz das escolas municipais tive necessidade de convidar 

aos professores das respectivas escolas. Os examinados desempenharam os seus (? ) 

com zelo e assiduidade começando os exames ás 8 horas e terminando as 12 horas. 

   A annos a ação municipal resolveu consagrar no livro de visita uma nota de louvor 

ao Snr. Raymundo Frexeiras, director do “Abrigo”, pela criteriosa administração e 

os distinctos professores D. D. Dulce Reis, Mathilde Figueredo, Ritta de Oliveira, 

Deralvina Ribeiro da Silva, Maria José Bello, Alzira Ferreira Martins, Almerinda 

Lucas, Abigail Marques de Oliveira e Pelyna Pinto da Silveira pela maneira 

intelligente nas distribuições do ensino que tão benéficos resultados são produzido. 

Saudações 

Arão Alves Carneiro 
 

De acordo com o ofício transcrito acima, todos os 70 alunos do Abrigo dos Filhos do 

Povo que realizaram o exame final, no ano de 1921, foram aprovados. As classificações foram 

as constantes do Quadro 8. 
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Quadro 8 

Classificação dos alunos do Abrigo dos Filhos do Povo submetidos 

a exame final, em 1921 

 

Distinção 

Distinção e louvor 04 5,8 

Distinção 22 31,6 

Plenamente 28 40,4 

Simplesmente 16 22,2 

Total 70 100 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Salvador, 1921. 

 

O quadro demonstra que a aprovação foi, também, de 100%. Foram aprovados com 

distinção e plenamente 77,8% de alunos. Os alunos aprovados alcançaram as classificações 

mais altas dentro do sistema de exames adotado. Nas atas emitidas pelas comissões 

responsáveis pela realização dos exames finais, tanto no ano de 1921 como no ano 1922, não 

há registro de ausências e nem de reprovação dos alunos das escolas do Abrigo dos Filhos do 

Povo. Entretanto, em documentos sobre exames nas escolas municipais é comum observar 

registro de informações sobre o não comparecimento e reprovação. Tais informações 

demonstram como as práticas do Abrigo dos Filhos do Povo contribuíam para a proficiência 

dos educandos. 

 

Os textos escritos por Frexeiras sobre os alunos  

 

A relação constante do Quadro 9 registra os 32 nomes dos alunos que, de acordo com 

Frexeiras, assinaram os resumos históricos que ele escreveu. Os nomes relacionados conferem 

com as assinaturas nos textos o que permite estabelecer uma relação entre os perfis e histórias 

redigidas por Frexeiras e a existência concreta das crianças que as copiaram. As assinaturas 

podem também significar que os alunos se reconheciam nos perfis. 

Quadro 9 

Relação por nome, idade e curso dos alunos autores 

das cópias das redações apresentadas na obra de Frexeiras. 

Nº. NOME IDADE CURSO 

01 Maria Esteva de Jesus 14 anos 2º curso 

02 Raymunda da Silva Hart 13 anos 1º curso atrasado 

03 Firmo Pompílio dos Santos 12 anos 1º curso adiantado 

04 Maria Virgilina de Oliveira 12 anos 1º curso adiantado 

05 Guilherme de Freitas 10 anos 1º curso atrasado 

06 Luiza Maria de Sant’Anna 13 anos 1º curso adiantado 

Classificação Quantidade % 
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07 Simão Alves de Souza 13 anos 1º curso adiantado 

08 Nicolau Ferreira dos Santos 10 anos 1º curso atrasado 

09 Durvalina Poveda Sanches 13 anos 2º curso atrasado 

10 Agenor Francisco de Santa Rosa 14 anos 1º curso adiantado 

11 Maria Esther Mendes 14 anos 3º curso 

12 Dyonisio Bispo Nascimento 12 anos 1º curso atrasado 

13 Durvalina Maria Borges 12 anos  2º curso atrasado 

14 Sérgio José dos Santos 13 anos 3º curso atrasado 

15 Armando Bispo de Souza 09 anos 1º curso atrasado 

16 Cassiano Bispo de Oliveira 14 anos 2º curso atrasado 

17 Anisia Maria da Conceição 14 anos 1º curso atrasado 

18 Maria Chrispiniana de Macedo 14 anos 3º curso atrasado 

19 Alzira Corintha dos Santos 11 anos 1º curso atrasado 

20 Maria José de Jesus 12 anos 1º curso adiantado 

21 Maria Leonor de Oliveira 14 anos 3º curso adiantado 

22 Victorina Maria Moreira 13 anos 2º curso adiantado 

23 Hermes Manoel dos Santos 11 anos 1º curso adiantado 

24 Margarida Andresa Santa Rosa 13 anos 1º curso adiantado 

25 Andresa Eremita das Virgens 13 anos 1º curso adiantado 

26 Clementina da Silva Carneiro 13 anos 1º curso adiantado 

27 Maria Helena Mendes 12 anos 1º curso atrasado 

28 Maria de Lourdes Mendes 11 anos 1º curso atrasado 

29 Carlos Marinho de Souza 13 anos 1º curso atrasado 

30 Manoel Francisco Borges 14 anos  2º curso atrasado 

31 Manoel Oswaldo dos Reis 10 anos  

32 Hilda Oliveira dos Anjos 12 anos 1º curso atrasado 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 277 - 278. 

 

As crianças com idade de 13 e 14 anos correspondem a um pouco mais da metade do 

total das que assinaram os textos, ou seja, representam 56,2%. Das 32 crianças, 18 têm essas 

idades.  

Quadro 10 

Distribuição por idade dos alunos autores das cópias   

das redações apresentadas na obra de Frexeiras. 

Idade Quantidade % 

09 01 3,1 

10 03 9,4 

11 03 9,4 

12 07 21,9 

13 10 31,2 

14 08 25 

Total 32 100 

Fonte: FREXEIRAS, 1921. 

 

A Lei 219 promulgada pelo Intendente Municipal José Eduardo Freire de Carvalho, 

em 29 de abril de 1896 estabelece as idades de 7 e 14 anos como limites para a frequência 

obrigatória na escola primária elementar. Posteriormente, o Regulamento da referida lei reduz 

a idade de entrada da escola para 6 anos.  
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As crianças que frequentavam as escolas primárias municipais, no período da primeira 

República, de acordo com Santana e Costa (2012), tinham entre 5 e 12 anos de idade. Apesar 

da obrigatoriedade, as crianças com idades de 13 e 14 anos, sobretudo as de 14, tinham 

matrícula e frequência inexpressiva nas escolas primárias elementares municipais. Era nas 

instituições de assistência à infância desvalida, como é o caso do Abrigo dos Filhos do Povo 

que as crianças dessas idades eram atendidas. 

Os 32 textos assinados pelos alunos do Abrigo dos Filhos do Povo são semelhantes 

quanto à estrutura, contém informações sobre as experiências anteriores, a entrada nesta 

instituição, comportamentos considerados inapropriados, dificuldades de aprendizagem e 

percepções referentes às mudanças observadas nos comportamentos (Quadro11). Esses foram 

os temas identificados na leitura dos diversos textos que passaram a orientar a organização de 

suas análises. 

Deve-se considerar que na seleção do conteúdo para compor os textos, o autor teve a 

intenção de reunir provas para confirmar que as estratégias curriculares representadas pela 

difusão de determinados valores, adoção de determinadas rotinas, símbolos e rituais 

alcançaram os resultados previstos. Os textos eram as provas das ideias de Frexeiras como 

sugere parte do título do seu livro denominado AS PROVAS DE MINHAS IDÉIAS O ABRIGO 

DOS FILHOS DO POVO: Pela causa da infância e o conflito social. 

A estrutura dos textos e os conteúdos selecionados para compor cada uma das partes 

confirmam uma autoria adulta, dotada de uma intenção bem clara, coerente com a necessidade 

de garantir um reconhecimento para a instituição (Quadro 11). 

Após a identificação dos temas, foi realizada a análise de um dos textos para 

demonstrar como os conteúdos da redação foram redigidos segundo uma lógica inerente ao 

conjunto de temas selecionados para a “prova” das ideias (Quadro 12). 

Para mapear o conteúdo dos textos e identificar quais os que foram referidos em cada 

um dos temas, foi construído um quadro em cuja coluna horizontal constam os quatro temas 

que estruturam os textos e na vertical os 32 nomes das crianças que os assinaram.  

Todos os textos apresentam conteúdos referentes aos quatro temas que estruturam as 

redações. Entretanto, os temas não aparecem sequenciados na mesma ordem em todos os 

textos. O mapeamento permitiu a análise do conjunto de texto por temas que consta das 

páginas seguintes. 
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Quadro 11 

Esquema referente aos temas integrantes da estrutura dos textos escritos por Frexeiras (1921) 

 

 

Relação com a família e a 

escola antes do ingresso 

no Abrigo  

 

{ 
 

 Insatisfação dos pais com a maneira de ser e se 

comportar dos seus filhos ou demonstração das formas 

usadas para enganar os pais; 

 Relação com professores, colegas e com o 

conhecimento.  

 

 

Maneira de ser antes da 

entrada no Abrigo { 
 

 Características pessoais; 

 Desaprovação dos familiares e das pessoas de modo 

geral nas condutas do dia-a-dia. 

 

 

Aprendizados construídos 

após a entrada no Abrigo { 
 

 Importância de Raymundo Frexeiras ou do Abrigo; 

 Mudança do comportamento; 

 Aquisição da leitura, escrita e operações de cálculos. 

 

Reconhecimento das 

aprendizagens e 

transformação da maneira 

de ser 

{ 
 

 Autorreconhecimento das mudanças; 

 Autointerpretação do reconhecimento externo das 

mudanças; 

 Autodisciplina e autocontrole. 

 

Fonte: Frexeiras, 1921, p. 305 – 336). 

 

 

 

 

Quadro 12 

Análise de um dos textos produzidos por Frexeiras associando estrutura temática e conteúdos  

 

 

Relação com a família e 

a escola antes do 

ingresso no Abrigo 

 { 
Abrigo dos Filhos do Povo, 8 de Setembro de 1920 

Illudida a bôa fé de meu tio e tutor conseguia eu ficar muitas veses 

em casa, apparentando doenças comtando que me furtasse de 

freqüentar a escola. 

Nos dias que vinha á escola me saia mal nas licções pois, embeste 

mandava pretextos para não ser muito espichada e me arranjava de 

modo que eram sempre collegas minhas que fasiam minhas contas. 

 

 

Maneira de ser antes da 

entrada no abrigo { 
 

Tudo isto se aggravava com um genio difficil irratadiço, pouco 

sociavel e avido de acarinhado sob pena do freqüente e desagradáveis 

amuas. 

Eu não tolerava que me contrariassem entretanto me considerava no 

privilegio de desobedecer todo mundo. 

 

 

Aprendizados 

construídos, após a 

entrada no Abrigo 

 
{ 

 

Todas as coisas findam: os meus defeitos perderam a sua epocha 

porque o Sr. Raymundo Frexeiras e sua esposa D. Joventina Frexeiras 

hoje meus padrinhos se empenharam em corrigir estes prejudiciaes 

modos e tão promptos andaram que eu confesso me acharadean toda 

no estudo e suavisada no geral dos meus modos. 

 

Reconhecimento das 

aprendizagens e 

transformação da 

maneira de ser { 
 

Tudo isto se prova com a satisfação de meu bom tio o ponderado 

conhecimento que tenho da verdade aqui affirmada e a estima 

augmentado das pessôas que commigo se occupam. 

Esta é a minha historia contada aos dose annos de idade. 

Durvalina Maria Borges 

 

Fonte: Frexeiras, 1921, p. 308. 
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Maneira de ser antes do ingresso no Abrigo 

O texto copiado e assinado pela aluna Maria Esther Mendes refere-se, logo no seu 

início, a como as crianças eram vistas e tratadas na escola antes do ingresso no Abrigo dos 

Filhos do Povo. No texto, a criança que fala através da escrita de Frexeiras diz que frequentou 

muitas escolas, sem conseguir aprender e, ainda, era constantemente castigada e “desadorada” 

pelas professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Texto copiado e assinado pela aluna Maria Esther Mendes 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 306. 
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A referência remete a Anísio Teixeira (1928, p. 23), que, quando foi Diretor da 

Instrução Pública no quatriênio de 1924-1928, denunciou os processos excludentes da escola 

pública no Estado da Bahia dizendo: “Temos combatido tanto quanto possível essa 

preocupação exclusiva do professor pelos alumnos promptos. E do esforço para fazer com que 

o mestre divida por egual o seu empenho por todos os alumnos [...]”. 

No texto assinado por Durvalina Maria Borges, de 12 anos, Frexeiras atribui a aluna 

um sentimento de insatisfação escolar, antes da entrada no Abrigo dos Filhos do Povo ao 

escrever:  

Illudida a bôa fé de meu tio e tutor conseguia eu ficar muitas veses em casa, 

apparentando doenças comtando que me furtasse de freqüentar a escola. Nos dias 

que vinha á escola me saia mal nas licções pois, embeste mandava pretextos para 

não ser muito espichada e me arranjava de modo que eram sempre collegas minhas 

que fasiam minhas contas. 

Durvalina Maria Borges, 12 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.308). 

 

O trecho evidencia como a criança se sentia em relação à escola e à adoção de 

estratégias para não deixar de ir à escola, aspectos estes que estão presentes em vários textos. 

Vários perfis revelam a rejeição dentro do recinto escolar e ainda ressaltam como os 

pais ou responsáveis, pessoas comuns, queriam seus filhos ou tutelados dentro da escola.  

Invencível duresa na intelligencia fasia o meu martyrio para comprehender as coisas 

mais simples. 

Isto me desgostava e cançava as professoras além de inutilisar todo o sacrifício de 

minha mãe para me sustentar na escola. 

Anisia Maria da Conceição, 14 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.331). 

 

Meu pae em pessôa matriculou-me nesta casa de ensino com a expressa 

recommendação de ser consiguido meu maximo approveitamento e no sentido da 

instrucção. 

Seis meses depois elle mesmo procurou o Senr Frexeiras para amargas queixas, pois 

eu estava revelando um desaproveitamento entrestecedor e desabonador para casa. 

Esta declaração de meu pae foi reforçada de uma outra: a de minha retirada da 

escola e meu internamento n’um officio grosseiro. 

Consultada o livro de assiduidade verificou-se ter eu perdido 35 dias uteis, afora as 

tardes de janeiro à abril. 

elito ocorreu em 1919. 

Tal descoberta mudou a resolução de meu pae: eu continuei na escola 

Cassiano Bispo de Oliveira, 14 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.325). 
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Os textos foram escritos de modo a expressar que muitas crianças consideravam suas 

maneiras de ser inapropriadas, pois relatam que eram indóceis, perversas, de defeituosos 

modos, estouvadas, maldosas, mentirosas, jogadoras, birrentas, obstinadas, sonsas. O texto 

assinado por Maria Esther Mendes atribui a ela algumas dessas características ao dizer que 

verificaram no Abrigo dos Filhos do Povo que suas dificuldades escolares estavam ligadas ao 

seu jeito de ser, pois era “genio birrento, obstinado, indomável e insolente”. 

Os textos abaixo apresentam conteúdos semelhantes. 

Eu era um typo de menino indocil, estouvado e ao mesmo tempo cheio de perversa 

doçura nas palavras e nos modos 

 Hermes Manoel Santos, 11 anos. 

 

Eu era mentiroso, malvado, desobediente, jogador de jaburú, tres cartinhas e outras 

patranhas da jogatina. 

Desobedecia e insultava minha mãe. 

Simão Alves de Sousa, 13 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.310). 
 

Essas percepções das características inapropriadas das crianças tinham total relação 

com a questão: em quem se desejava transformá-las?  Havia na sociedade a ideia de que as 

formas de ser dos grupos populares eram inapropriadas e, como sugere Luz, J. (2009), as 

mudanças de comportamentos só seriam possíveis através de uma intervenção feita na 

infância disciplinando, controlando, moralizando através da educação. 

Dos fins da instituição registrados no estatuto do Abrigo dos Filhos do Povo (artigo 1º) 

constavam
27

: 

- Impedir por todos os meios que as creanças sejam pervertidas pelos hábitos da 

vadiagem, exercício de profissões nocivas ou criminosas e frequencia em logares 

suspeitos, por falta de moralidade; 

- Evitar por todos os meios ao seu alcance, a acção maléfica proveniente da educação 

physica, ou moral, administrada pelos Paes ou outros parentes que tenham as 

creanças em sua companhia. 

-Manter a sua acção tutellar até a epocha em que, a juízo de sua Directoria, as crianças 

se encontrem em condições de aptidão a se dirigirem e grangearem, por si, 

honestamente a vida. 

                                                 
27

 O Estatuto do Abrigo dos Filhos do Povo foi criado por sua segunda diretoria, em 01 de agosto de 1919, 

publicado Diário Oficial do Estado da Bahia nº. 4, no dia 5 de novembro de 1919, e registrado sob o nº. 110 no 

Registro Especial de Títulos e Documentos, em 20 de abril de 1920.  



85 

- Incultir no espírito das creanças o verdadeiro sentimento de amor a Deus, á Patria e á 

Família, dando-lhes a noção exacta dos direitos e deveres do homem na sociedade. 

Além de atribuir aos pais a possibilidade de uma influência negativa, os fins 

expressam concordância com as ideias vigentes sobre os comportamentos inapropriados dos 

grupos populares. 

 

Aprendizados construídos após a entrada no Abrigo 

 

No texto copiado por Maria Esther Mendes, além de referências às atitudes e 

comportamento considerados negativos, ressalta-se a regeneração através das práticas do 

Abrigo dos Filhos do Povo que levaram à construção de características como delicadeza, 

docilidade. 

As estratégias e práticas voltadas para a modificação dos hábitos, costumes, modos e 

comportamentos, especialmente, o das pessoas das camadas populares, constituem formas de 

controle.  

Luz, N. (2009) ratifica esta interpretação ao dizer: 

Ergue-se aí, uma pedagogia do embranquecimento, que através da comunicação 

escrtia exigirá um corpo adaptado aos valores ocidentais, submisso a uma disciplina 

incessante, individualizando-o, docilizando-o e adestrando-o em função de um 

espaço e tempo, ficando em paradigmas positivistas, produtivistas e ascéticos, 

organizadores do sitema social da modernidade.(LUZ, N. 2009, p. 339). 

 

Num trecho do texto assinado pelo aluno Manoel Osvaldo dos Reis, a reflexão de Luz, 

N. assume uma forma concreta ao assinalar: “Quando a gente começa a aprender a ler e 

escrever e contar começa a deixar de ser máo até se tornar bom de todo”. A apropriação da 

linguagem e escrita aparece aí atrelada às modificações comportamentais, o que alguns 

consideram ser a função cívica do alfabeto. 

Além de apontarem para práticas que buscavam moralizar, disciplinar e homogeneizar, 

os resumos históricos ou perfis dos alunos do Abrigo dos Filhos do Povo indicam a 

valorização atribuída aos conteúdos acadêmicos tradicionalmente ensinados na escola 

primária. 
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Percebe-se a valorização desses conteúdos pelas informações presentes em todas as 

descrições que indicam as aprendizagens relacionadas com as habilidades de leitura, escrita e 

cálculo. As referências às experiências escolares que antecedem a entrada nas escolas do 

Abrigo dos Filhos do Povo sempre indicam o insucesso na aprendizagem dessas habilidades; 

entretanto, quando tratam do momento posterior, os textos expressam orgulho pelas 

experiências de sucesso. 

Sobre este assunto, Maria Esther Mendes atribui à própria escrita do texto aqui 

analisado a comprovação dos seus avanços nos conteúdos, além de indicar estar preparada nas 

matérias do terceiro curso.  

De certo tempo para cá tomou-me o nome o padrinho ao seu especial cuidado 

e,desden então  sinto que as idéas muito confusas se me vão desembrulhando 

alliviando a cabeça de um peso  acarumador. 

E isto, agora o que se vê; escrevo a minha historia; conto tres especies,leio mais ou 

meos, costuro e arranjo a casa com pouco desacertos. 

Alzira Carintha dos Santos, 11 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.317). 

 

No perfil copiado por Simão Alves de Sousa, existem frases que valorizam o cálculo 

como conteúdo: 

Fico o dia inteiro na companhia do meu educador, quer tenha aula ou não. Cosegui 

aprender bastante; eu e meus paes nos amamos muito, reciprocamente, desconfio 

que o Sr. Frexeiras me quer bem, alguns collegas ciumam a minha competencia em 

calcular. 

Simão Alves de Sousa, 13 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.310). 

 

O aluno refere-se à sua habilidade com o cálculo, como uma característica apreciada 

por Frexeiras e que o diferencia dos demais. A referência está coerente com o destaque que 

Frexeiras (1921) dá em sua obra ao aluno, ao inserir nela a foto de uma atividade de cálculo 

realizada por Simão, no quadro de giz. (Figura 6). 

Essa referência, e outras não mencionadas, confirmam a existência de uma coerência 

entre os resumos históricos ou perfis escritos por Frexeiras e as características efetivamente 

apresentadas pelas crianças. Demonstram, ainda, que além de valorizar os conteúdos 

atitudinais, ele valorizava a aprendizagem dos conteúdos acadêmicos socialmente 

considerados importantes, como o cálculo. 
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Figura 6 Atividade de calculo do aluno Simão Alves de Sousa 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 297. 
 

Escrever e ler eram aprendizagens de extrema importância para Frexeiras. Sobre elas 

dizia: “Duas coisas significam, para mim, no regimem educativo do “Abrigo” detalhes de alta 

valia: a letra vertical, bem conformada e a pronuncia vibrante e compassada.” (FREXEIRAS, 

1921, p. 280). 

 

Reconhecimento das aprendizagens construídas e transformação da maneira de ser 

 

Os perfis construídos por Frexeiras demonstram conformação ao projeto republicano. 

Um exemplo disso, é o copiado pelo aluno Sérgio José dos Santos:  

Fui admittido no “Abrigo” em pleno absolutismo de meus instictos maldosamente 

orientados. 

Nunca contava os hymnos, não respondia as licções, ficava uma hora sem dizer 

palavra, tinha gestos para as professoras e insolencias com os meus collegas.(…) 

Dentro de 60 dias – sem que um só castigo corporal me foi applicado-me vi, eu 

mesmo surpreso, curado radicalmente. 

Eu só tinha muita má creação e vício. 

Tenho aprendido muito e sou hoje um bom cidadão. 

Sergio José dos Santos, 13 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.307). 
 

Dizer que se tornou um bom cidadão remete a alguns questionamentos: O que seria 

um bom cidadão? Aquele que cumpre ordem, disciplinado, moralizado dentro dos valores 

republicanos? Aquele que é obediente? Que aprendeu um ofício para que tenha na vida futura 

uma forma de ganhar o sustento? O significado do termo cidadão era bem diferente do atual. 
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A referência ao hino ratifica a importância atribuída na escola a práticas como cantar os hinos, 

marchas e cânticos festivos que propiciavam a internalização dos sentimentos patrióticos. 

No perfil que descreve as meninas, tende-se a acentuar os comportamentos e traços de 

caráter naquela época considerados próprios da mulher: 

Tenho hoje delicadas maneiras andar ameno de menina educada rosto desfransido 

brio no cumprimento de meu dever e affecto e a consideração de todos que de mim 

approximam fiquei menos feia e estou quasi intelligente pelo menos sabia. 

Maria José de Jesus, 12 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.322). 
 

As modificações comportamentais referidas nos textos correspondem aos modos e 

atitudes socialmente aceitos e considerados próprios das pessoas “bem educadas”, segundo os 

princípios de modernidade vigentes naquela época. 

Nos fragmentos que se seguem, percebe-se a legitimação dada à aprendizagem de um 

ofício, pois ser um bom cidadão, um bom homem significava estar preparado para servir a 

República, através do trabalho digno. 

Mettido em outras companhias senti - sem saber como – a obrigação de deixar de ser 

o que não devia e passar a ser o a que e todo homem se destina desde criança: um 

operário do bem, habil no officio de saber muitas coisas elevadas. 

Firmo Pompilio dos Santos, 12 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.327). 

 

Quanto ao mais satisfação geral. 

Vou perdendo – quasi esta de todo – o gosto pelas diversões que me afastam de 

meus deveres escolares e me preparando para cumprir os de amanhã quando já for 

mulher. 

Maria Esteva Jesus, 14 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.329). 

 

Nos trabalhos de costuras e bordados sou elogiada a miudo pelo asseinearte que 

ponho no seu fasimento. 

Raymunda da Silva Hort, 13 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.319). 

 

As crianças eram preparadas para serem bons operários, ou seja, trabalhadores 

obedientes, cumpridores de deveres. Havia uma demarcação bem nítida entre o que 

significava ser o papel profissional da mulher e o do homem. Para as meninas, estavam as 

prendas e costuras, e para os meninos outros ofícios. 

Apesar do conteúdo da totalidade dos textos indicar um currículo que contemplava o 

projeto educacional advindo da República, alguns textos demonstram que um componente 

afetivo perpassava as práticas da instituição, como o assinado por Maria Esther Mendes que 

registra: “o Sr Frexeiras e sua espôsa meus amigos, pois são meus padrinhos”. 
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O trecho abaixo demonstra como havia relações afetuosas no Abrigo e que na escola 

buscava-se cuidar da criança de diversas formas, inclusive cuidando da sua dignidade: 

Um dia, n’uma queda, feri gravemente um joelho. Mal cuidado, o ferimento era, no 

cabo de tres mezes uma chaga extensa e me fasia soffrer muito. O Sr. Raymundo 

Frexeiras e sua esposa D. Joventina Frexeiras, me tomaram, então por uns 15 dia 

para tratamento. A cura da chaga do joelho descobriur, peiores as de minha alma. O 

Sr. Frexeiras se comprometteu curar m’as. Conseguiu. Voltou-me á avesso. Quando 

eu não era sou hoje e tudo que era d’antes deixei de ser. 

Tenho a honra de ter sido o caso mais difficil de meu padrinho e, hoje, motivo de 

seu orgulho. 

Durvalina Povêdo Sanches, 13 anos. (FREXEIRAS, 1921, p.321). 
 

As reflexões aqui registradas não traduzem a riqueza dos elementos presentes nos 

textos apresentados por Frexeiras em sua obra. Constituem “pinceladas” realizadas na análise 

de um conjunto de textos que retratam, na forma eleita pelo seu autor, o cotidiano das práticas 

desenvolvidas no Abrigo dos Filhos do Povo e as características da sua clientela. Na tentativa 

de demonstrar que suas ideias pedagógicas foram concretizadas através da internalização de 

comportamentos e atitudes, Frexeiras produziu textos nos quais conversa, dialoga com as 

crianças alunas do Abrigo dos Filhos do Povo. 

Suas ideias foram “comprovadas” na medida em que os textos assinados pelas crianças 

alunas descrevem como aprendizagens importantes o saber ler, escrever e contar, o 

reconhecimento da necessidade de aprender um ofício que garantisse o sustento no futuro, as 

normas da moral e da disciplina, os mesmos conteúdos apontados por Frexeiras como 

relevantes em diversos trechos da sua obra. 

Frexeiras não só prescreveu um currículo como participou direta e indiretamente do 

seu desenvolvimento, contribuindo para colocá-lo em ação. Apesar de não ser considerado 

oficialmente um professor da escola que fundou, na realidade exerceu nela o papel de 

educador. Era responsável pelos ensaios das dramaturgias encenadas e apresentadas pelas 

crianças em teatrinhos, em dias festivos e finais de semana, e realizava outras ações junto aos 

alunos que implicavam uma forma de educar. Foi o responsável pela construção da proposta 

administrativa e pedagógica da escola e contagiou outras pessoas, articulando-as com o seu 

projeto e objetivos. Além disso, influenciou as crianças exercendo junto a elas o papel de 

conselheiro, líder, professor e educador. 
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PALAVRAS FINAIS 

 

Ao investigar a cultura escolar do Abrigo dos Filhos do Povo a partir da obra de 

Raymundo Frexeiras, que conta a história da instituição entre os anos de 1918 e 1920, 

identificou-se que com referência às suas práticas curriculares, diversas das suas 

características a aproximam e a distinguem das demais escolas primárias existentes em 

Salvador naquele período. 

Considerando que a cultura escolar diz respeito a diversos aspectos, tais como práticas, 

tempos, espaços e conteúdos, a pesquisa se voltou para o que era ensinado em suas escolas, ou 

seja, com quais conteúdos, objetivos, e intenções o ensino era realizado. 

As análises realizadas permitiram comprovar o acerto dos estudos sobre currículo 

quando ressaltam as relações entre as propostas curriculares, a ideologia e os determinantes 

contextuais.  

Quando fundada, em 1918, a instituição amalgamou o ideário do projeto republicano; 

contudo, à medida que ia constituindo sua identidade conformada entre uma demanda por 

educação do povo e o ideário de controle social disseminado na sociedade, 

contraditoriamente, consolidava-se enquanto experiência de mobilização de homens comuns, 

de ‘proletários’, desejosos por melhores condições de vida para seus pares. 

As ideias pedagógicas de Frexeiras, que eram uma mescla de suas experiências 

pessoais e ideias particulares com o ideário e propostas que conformavam a ordem social 

vigente estavam voltadas para oferecer educação e instrução para os filhos do povo, pois ele 

via a formação escolar como relevante ferramenta para o cuidado e proteção da infância 

desvalida, formada, sobretudo, por crianças pretas e mestiças.  

Pelo que foi relatado em seu livro e pelo que confirmam outros documentos, o Abrigo 

dos Filhos do Povo, no período pesquisado, conseguiu oferecer aos filhos do povo educação e 

instrução.  

Quanto à instrução, a obra revela uma grande preocupação com a aquisição das 

habilidades de leitura e escrita, pois era, também, através das práticas de ler e escrever que as 

crianças internalizavam sentimentos patrióticos, cumprindo-se, desta maneira, a função cívica 

da alfabetização. Os cálculos também eram conhecimentos considerados relevantes em sua 

proposta de conteúdos escolares.  
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A instrução profissional, já no ensino primário, é um dos grandes destaques das 

escolas do Abrigo dos Filhos do Povo, pois foi um dos elementos que as diferenciavam de 

outras instituições educativas. Nelas a aprendizagem dos ofícios tinha a ver com a realidade 

social e econômica das crianças alunas, que eram filhas de proletários. Tais aprendizagens se 

fizeram presentes no currículo com o objetivo de garantir sustentação financeira na vida 

futura dessas crianças. Essa instrução para o trabalho não tinha intenção de provocar 

mobilidade social, uma vez que os ofícios ensinados eram os de pouco prestígio social. 

Existia diferença entre a instrução profissional voltada para as meninas e para os 

meninos, evidenciando que as ideias do fundador da instituição estavam permeadas dos 

preconceitos da época relativos às questões de gênero. Os bordados, prendas e costuras eram 

ofícios específicos para as meninas e a fabricação de calçados, o trabalho na lavoura e outros 

ofícios eram destinados aos meninos. 

A moralização, a disciplina e o controle foram alguns dos elementos que tiveram forte 

presença na formação ministrada no Abrigo dos Filhos do Povo. Nele, corpos e mentes foram 

preparados para que no futuro as crianças atendessem ao projeto republicano, constituindo-se 

cidadãos e trabalhadores, ou melhor, bons operários, obedientes e cumpridores dos deveres e 

da ordem.  

Além do ensino voltado para a aquisição de habilidades de leitura, escrita e cálculo, da 

instrução profissional e da educação moral, outros conteúdos eram mobilizados através das 

atividades teatrais e das vivências afetivas o que, provavelmente, muito contribuiu para a 

permanência duradora e prazerosa das crianças nas escolas do Abrigo, onde a preocupação era 

cuidar, resgatar e preservar suas dignidades.  

As condições miseráveis de vida dos moradores da Estrada das Boiadas, residência, 

desde sempre, do Abrigo e dos que viviam em sua vizinhança e, até mesmo, em locais mais 

distantes, assim como a não existência de escolas nessa localidade foram os principais 

motivos identificados como impulsionadores da fundação de suas escolas. A obra analisada, 

além de ter permitido conhecimento desses aspectos, possibilitara, também, conhecer o 

contexto da cidade de Salvador e do grupo social ao qual pertenciam os moradores da Estrada 

das Boiadas.  

O estudo da instituição revelou uma nova narrativa sobre a escolarização da infância 

em Salvador, na Primeira República, em uma perspectiva da história vista de baixo, pois a 
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fala de Frexeiras é a voz dos anônimos da história, desvelando as práticas do Abrigo como 

estratégias de luta de proletários frente a processos civilizatórios excludentes. 

Frexeiras, até então desconhecido, encontrou nesta pesquisa lugar de destaque, pois os 

documentos consultados o desvelaram como importante figura da educação popular, na 

primeira República, na cidade de Salvador. Uma figura preocupada, sobretudo, com a 

educação para a população extremamente empobrecida, constituída por proletários, grupo 

social do qual se dizia parte. 

As informações sobre o Abrigo dos Filhos do Povo foram validadas a partir do 

confronto com outras fontes documentais como leis e regulamentos do ensino, estatuto da 

instituição, jornais, fotografias, ofícios emanados de autoridades educacionais e pelas 

reflexões presentes em estudos voltados para a educação dos pobres em Salvador. 

Os objetivos propostos nesta dissertação foram alcançados. As lacunas que ficaram 

são estímulos para outros pesquisadores que, no futuro, venham a se interessar por esta 

instituição, pela educação popular e pela análise do currículo e da cultura escolar em seus 

vários aspectos e dimensões. 
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Abrigo dos Filhos do Povo. Diário Official do Estado da Bahia. 7 de setembro de 1920. 

 

Enterro do organizador duma obra benemerita.Diário official do Estado da Bahia.20 de 

agosto de 1926. 

 

Diário Oficial da União: 

 

Primeiro Congresso Brasileiro de Protecção á Infancia. Diário Official da União. 10 de 

março de 1920. 

 

Jornais 

 

Jornal A Tarde: 

 

O Abrigo dos Filhos do Povo: A organização  de uma sociedade util.. A Tarde. 7 de março de 

1918. 

 

A visita do cons. Ruy ao “ Abrigo dos Filhos do Povo. A Tarde . 16 de janeiro de 1920. 

 

Abrigo dos Filhos do Povo. A Tarde. 18 de janeiro de 1920. 

 

A conferencia de cons. Ruy. A Tarde. 22 de janeiro de 1920. 
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Uma vida util que se apaga. A Tarde. 19 de agosto de 1926. 

 

Diário da Bahia: 

 

Os Filhos do Povo: Ruy Barbosa visita o “ Abrigo”, e se apieda da sorte das crianças ali 

recolhidas. Acclamações por toda a parte. Diário da Bahia. 16 de janeiro de 1920. 

 

Em benefcio do Abrigo dos Filhos do Povo: Uma conferência de Ruy Barbosa. Diário da 

Bahia. 22 de janeiro de 1920. 

 

Falleceu Raymundo Frexeiras: O fundador do Abrigo dos Filhos do Povo. Diário da Bahia. 

19 de agosto de 1926. 

 

Diário de Notícias: 

 

Pelos filhos do Povo! Uma associação util. Diário de Notícias. 8 de março de 1918. 

 

Pela infancia! O Diário de Notícias visita inesperadamente, o Abrigo dos Filhos do Povo, na 

Estrada das Boiadas. O que é aquela casa… E o que ainda se não escreveu sobre tão eloquente 

instituição. Diário de Notícias. 28 de agosto de 1919. 

 

A Estrada das Boiadas quer bondes: E o sr. Intendente podia fazer este beneficio. Diário de 

Notícias. 11 de setembro de 1920. 

 

Enterramentos. Diário de Notícias. 20 de agosto de 1926.  

 

Jornal Moderno: 

 

Professorado Municipal: A installação solemne dos cursos municipaes. As comissões 

Reuniram-se o “Jorna Moderno” publica a conferencia do professor Cincinato Franca antes 

della ser lida. Moderno. 12 de fevereiro de 1914. 

 

O Imparcial: 

 

Benemerita: A sociedade bahiana tem o dever de amparar a formosa iniciativa que é a 

formosa iniciativa que é o “ Abrigo dos Filhos do Povo”. O Imparcial. 8 de março de 1919. 

 

Pelos Filhos do Povo: Que a familia baiana leia esta pagina belissima do illustre padre 

Tapiranga. O Imparcial. 14 de março de 119. 

 

A visita do cons. Ruy Barbosa: Ao”Abrigo dos Filhos do Povo”. Homenagem carinhosa das 

creanças do estabelecimentos. O Imparcial. 16 de janeiro de 1920. 

 

Fallecimentos: O Imparcial. 19 de agosto de 1926. 

 

MIRANDA, Eufrosina. Pelos Filhos do Povo! O Imparcial. 21 de março de 1919. 
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APENDICE A - Funções da Diretoria do Abrigo de acordo com o Estatuto de 1919. 
 

DIRETORIA FUNÇAO 

Presidente 1. Exercer a superintendência sobre tudo que diga respeito ao Abrigo; 

2. Nomear e demitir aqueles que estiverem a seu cargo tendo seu atos subordinados a aprovação da 

diretoria; 

3. Presidir as sessões da Diretoria e dar conhecimento a mesma sobre todos os fatores de relevância 

que ocorrerem entre uma e outra sessão; 

4. Ordenar os pagamentos das despesas da Instituição e a boa aplicação do patrimônio; 

5. Impor penas disciplinares aos empregados, não podendo os prasos das penas exceder de 60 dias; 

6. Mandar que o primeiro secretário ou seu substito, convoque a época correspondente os diretores 

para as sessões de diretorias; 

7. Apresentar bienalmente um relatório minucioso de tudo que ocorrer durante o biênio, deve constar 

no relatório um balanço exato da Instituição; 

8. Representar ou designar em seus impedimentos a Instituição em solenidades públicas; 

9. Representar a Instituição nos contratos que a mesma celebrar, bem como perante os tribunais e 

poderes públicos da União, Estado e Município. 

Vice-presidente 1. Substituir o Presidente nos seus impedimentos; 

2. Comparecer as sessões de diretoria; 

3. Assumir a presidência independente de audiência dos demais diretores caso o Diretor deixe de 

mandar convocar os diretores para as sessões de diretoria, de comparecer a duas sessões sem motivos 

justificados. 

Primeiro 

Secretário 

1. Guardar todos os livros de atas das sessões da Diretoria e todo o Arquivo da Instituição; 

2. Incubir-se de todas as correspondências epistolar e telegráfica; 

3. Convocar os membros da diretoria, através de carta, ou pela imprensa, de ordem do presidente,para 

as sessões ordinárias e extra-ordinárias; 

4. Escrever as atas das sessões da Diretoria;  

5. Subistituir o presidente e o vice-presidente em seus impedimentos. 

Segundo 

Secretário 

1. Auxiliar o primeiro secretário em caso de acúmulo de trabalho; 

2. Substituir o primeiro secretário em casos de seus impedimentos. 

 

Primeiro  

tesoureiro 

3. Guardar todos os “haveres” da Instituição, aplicar as quantias que estejam em caixa e não sejam 

necessárias para as despesas da Instituição; 

4. Não efetuar nenhum pagamento sem autorização expressa do Diretor ou quem o substituir; 

5. Prestar ao presidente quando este julgar necessário, todas as informações sobre o estado do 

patrimônio da Instituição; 

6. Apresentar ao presidente anualmente um balanço exato do patrimônio da Instituição. 

Segundo 

tesoureiro 

1. Substituir o primeiro tesoureiro em seus impedimentos.  

Consultor 

Jurídico 

1. Dar parecer sobre qualquer assunto de ordem jurídica em que a Instituição esteja interessada; 

2. Defender a Instituição, perante os tribunais do país, em qualquer preito em que a mesma figurar, 

ixibindo a procuração passada pelo presidente e primeiro secretário; 

3. Admitir auxiliares, sem serem remunerados no caso de afluência de trabalho. 

Diretor do Culto 1. Fazer celebrar pelo menos, uma vez por semana, uma missa que possa ser assistida pelos 

protegidos da Instituição; 

2. Estabelecer, como condição essencial, o ensino e a prática dos preceitos da religião Católica, 

Apostólica Romana. 

 

 

Diretor técnico 

1. Superientender o ensino primário elementar, o técnico ou profissional, visitando com assiduidade 

as escolas, oficinas e campos de agricultura, devendo residir perto das mesma, ou residir na sede;levar 

por escrito ao conhecimento do presidente, qualquer falta cometida por quem estiver incumbido da 

regência das escolas, oficinas e campos agrículas e impor penas disciplinares que serão submetidas à 

aprovação do presidente. 

 

Comissão 

Fiscal(composta 

de 3 membros e 

4 suplentes) 

1. Examinar anualmente o estado das finanças da Instituição, exigindo do tesoureiro todos os 

estabelecimentos e documentos que julgar necessário; 

2. Apresentar parecer escrito ao diretor-presidente, para que este submeta ao conhecimento da 

Diretoria, sobre o movimento financeiro da Instituição em cada biênio; 

3. Levar ao conhecimento do presidente, qualquer falta cometida por quem estiver exercendo as 

funções de tesoureiro, dando também conhecimento a diretoria nos casos de negligencia do presidente. 

Fonte: Estatuto do Abrigo dos Filhos do Povo de 01 de agosto de 1919. 
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Anexo A – Capa do Livro de Raymundo Frexeiras 

 

 
 

Fonte: Setor de Obras Raras da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. 
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Anexo B – Primeira página do Estatuto do Abrigo dos Filhos do Povo em 

1919. 

 

 

Fonte: Escola Abrigo dos Filhos do Povo. 
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Anexo C – Oficio nº. 14 de 5 de outubro de 1921 informando a existência do Abrigo 

dos Filhos do Povo 

 

 
 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador.Fundo Intendência Municipal. 

Seção Diretoria de Ensino Municipal. Caixa 8. 
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Anexo D – Oficio nº. 34 de 11 de dezembro de 1922 informando o exame final 

realizado por 18 alunos das escolas do Abrigo dos Filhos do Povo, p. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador.Fundo Intendência Municipal.    

Seção Diretoria de Ensino Municipal. Caixa 20. 
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Anexo D – Oficio nº. 34 de 11 de dezembro de 1922 informando o exame final 

realizado por 18 alunos das escolas do Abrigo dos Filhos do Povo, p. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador.Fundo Intendência Municipal.    

Seção Diretoria de Ensino Municipal. Caixa 20. 
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Anexo D – Oficio nº. 34 de 11 de dezembro de 1922 informando o exame final 

realizado por 18 alunos das escolas do Abrigo dos Filhos do Povo, p. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador.Fundo Intendência Municipal.    

Seção Diretoria de Ensino Municipal. Caixa 20. 
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Anexo E - Ofício nº. 31, de 16 de dezembro de 1921informando sobre a realização do 

exame final nas escolas do Abrigo dos Filhos do Povo. 

 

 
 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador.Fundo Intendência Municipal. 

Seção Diretoria de Ensino Municipal. Caixa 20. 
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Anexo F – Texto copiado e assinado pela aluna Durvalina Maria Borges. Exemplo de 

1 dos 32 textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 308 
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Anexo G – Transcrição da carta da aluna Durvalina Maria Borges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 308. 

  

 

 

Abrigo dos Filhos do Povo, 8 de Setembro de 1920 

 

Illudida a bôa fé de meu tio e tutor conseguia eu ficar muitas veses em casa, 

apparentando doenças comtando que me furtasse de freqüentar a escola. 

Nos dias que vinha á escola me saia mal nas licções pois, embeste mandava pretextos 

para não ser muito espichada e me arranjava de modo que eram sempre collegas 

minhas que fasiam minhas contas. 

Tudo isto se aggravava com um genio difficil irratadiço, pouco sociavel  e avido de 

acarinhado sob pena do freqüente e desagradáveis amuas. 

Eu não tolerava que me contrariassem entretanto me considerava no privilegio de 

desobedecer todo mundo. 

Todas as coisas findam: os meus defeitos perderam a sua epocha porque o Sr. 

Raymundo Frexeiras e sua esposa D. Joventina Frexeiras hoje meus padrinhos se 

empenharam em corrigir estes prejudiciaes modos e tão promptos andaram que eu 

confesso me acharadean toda no estudo e suavisada no geral dos meus modos. 

Tudo isto se prova com a satisfação de meu bom tio o ponderado conhecimento que 

tenho da verdade aqui affirmada e a estima augmentado das pessôas que commigo se 

occupam. 

Esta é a minha historia contada aos dose annos de idade. 

 

Durvalina Maria Borges 
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Anexo H - Imagens dos textos das alunas com redações iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 308. 
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Anexo I - Transcrição dos textos copiados e assinados pelas alunas com redações iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: FREXEIRAS, 1921, p. 313 e 318. 

Abrigo dos Filhos do Povo, 8 de Setembro de 1920 

 

 Eu sou engraçada não porque faço graças sim porque os meus desastres ja 

fizeram rir muita gente. 

Ja hoje porém as minhas graças d mim me agradam. 

  Me escondia da escola o mais que podia, mentia á minha mãe disendo não 

haver escola fingia doenças e quando era forçada a frequencia pela certa 

nada fasia com geito e brio. As minhas lições contas escriptas eram terriveis 

baboseiras meu mundo. 

  Já tinha convencido de que não aprendiria e nunca faria nada com apuro. 

Me faltava convencer o Senr. Raymundo Frexeiras este não conseguia 

capacitar de minha niaptdão para aprender. Elle o Sr. Frexeiras teimou 

ensaiou varios modos de educar minha intelligencia e gosto e aqui vou eu 

com os dois bem domesticados  á caminho do sucesso pois  já  leio com 

nota vel geito conto de quatro especies escrevo  com esta lettra que para 

meus recursos intellectuaes, é um primor de desenho e sciencia. 

   E’ preciso que eu o diga. Entrei no Abrigo há cerca de dois annos sem 

saber nada de valia e com modos máos. Hoje estou mudada, apreciada e 

valendo muito. 

 

Clementina da Silva Carneiro 

 

 

 

 

 

Abrigo dos Filhos do Povo, 8 de Setembro de 1920 

 

Eu sou engraçada não porque faço graça sim porque os meus desastres já 

fizeram rir muita gente. 

Já hoje, porem, as minhas graças a mim me agradam. 

Me escondia da escola o mais que podia, mentia d minha mãe dizendo não 

haver escola, fingia doenças e quando e quando era forçada a frequencia, pela 

certa nada fasia nada com jeito e brio. 

As minhas lições contas e escriptas eram terrível baboseiras meu mundo. 

     Já tinha convencido  de que não aprenderia e nunca faria nada com apuro. 

Me faltava convencer o Sr Raymundo Frexeiras e a este, não consegui 

capacitar de minha inaptidão para aprender. 

Elle o Sr. Frexeiras teimou ensaiou varias modas de educar minha 

intelligencian e gosto e aqui vou eu com os dois bem domesticados a 

caminho do successo pois já leio com notável geito, conto de quatro especies 

e escrevo com esta lettra que, para meus recursos intellectuaes é um primor 

de desenho e sciencia. 

     E’ preciso que eu o diga. Entre no “Abrigo” há cerca de dois annos sem 

saber nada de valia e com modas mads. 

Hoje estou mudada, apreciada e valendo muito. 

 

Hilda Oliveira dos Anjos 

 


