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RESUMO   
 

 
 
BARBOSA, Telma da Silva. Memorial do Colégio Estadual de Cachoeira: 
contribuição para um estudo sobre a História da Educação. 2004 Dissertação 
Mestrado em Educação e Contemporaneidade- Programa de Pós-Graduação em 
Educação e Contemporaneidade, UNEB, Salvador-BA. 
 
 

Discute a importância da documentação oficial entrelaçada pela memória 
social do ponto de vista dos novos paradigmas imposto à sociedade cachoeirana, 
valorizando a trilogia; educação, história, memória. Analisa os modelos propostos 
pelas legislações que fundaram tais considerações e disponibiliza dados que 
fortalecem e privilegiam a História, observando a relevância histórica para o 
entendimento do homem e sua adaptação à sociedade na busca de aprofundamento 
das raízes e  da identidade individual, local e nacional. Visa exercitar novos 
conhecimentos e refletir sobre a História da Educação produzida no percurso de 
formação do Colégio Estadual de Cachoeira na cidade de Cachoeira-BA, tornando 
por recorte o curso normal e sua importância na formação de professores do 
município no decorrer dos seus 50 anos. Estabelece como metodologia a pesquisa 
com abordagem qualitativa, etnográfica, apoiando-se em fontes bibliográficas e 
documentais, complementadas e intervaladas com  técnicas de entrevista, história 
oral, relatos de vida e histórias.  Propõe suportes para pesquisa sobre a História da 
Educação na Bahia, colaborando para o resgate e a  preservação da memória da 
Educação desse Município, inserindo Cachoeira no contexto regional e nacional no 
que diz respeito às exigências de fontes contemporâneas.  
 
 
Palavras-chave:educação; história; memória 
 



 
 

RESUMÉ 
 
 
 
 
BARBOSA, Telma da Silva. Memorial del Colégio Estadual de Cachoeira: 
contribución para um estudio sobre la historia de la educación e contemporaneidad- 
programa de post-graduación em educación e contemporaneidade, UNEB, Salvador-
BA. 
 
 

Discute la importancia de la documentación oficial mezclada por la memoria 
social desde el punto de vista de los nuevos paradigmas impuestos a la sociedad 
cachoeirana, valorizando la trilogia; educación, historia y memoria. Analiza los 
modelos propuestos por las legislaciones que fundaron ideas consideraciones y 
disponibiliza datos que fortalecen y privilegian la historia, observando la relevancia 
historica para el entendimento del hombre y su adaptación en sociedad, a la 
busqueda y aprofundamento de las raices e identidad individual, local y 
nacional.Visualiza el ejercicio de nuevos conocimentos y reflectir la historia de la 
educación producid a en y por el Colegio Estadual de Cachoeira en la ciudad de 
Cachoeira-BA, teniendo como marco el curso normal y su importancia en la 
formación de professores del municipio en el decorrer de los ultimos 50 años. 
Establece como metodologia a la pesquisa usando un abordaje cualititativo, 
etnografica, con apoyo en fuentes bibliográficas y documentales complementadas 
con técnicas de entrevista, historia oral, relatos de la vida e historias. Propone 
soportes para la pesquisa sobre la historia de la educación en Bahia, colaborando 
para rescatar la preservación de la memoria de la educación del municipio, 
inseriendo Cachoeira en el  contexto regional y nacional al respecto de las 
exigencias de fuentes contemporáneas. 
 
Palabras-clave: educacion, historia ; memória 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação de Mestrado tem como objeto de estudo a História da 

Educação, na Bahia, tomando como recorte a analise do Ensino Médio e a oferta do 

curso normal do Colégio Estadual, na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano. O 

percurso das investigações se inicia na primeira metade do século XX e se estende 

até 2003, conformando uma linha cronológica histórica das origens e trajetória da 

formação dessa escola.  

A escolha dessa instituição de ensino como objeto de pesquisa se deve à 

realização de trabalho docente e de pesquisa realizado pela autora como professora 

visitante na cidade de Cachoeira, no período de 2000-20011, levando a perceber os 

silêncios existentes sobre o registro das memórias relacionadas à História da 

Educação no município, em especial do papel de agência de formação de 

professores do Colégio Estadual de Cachoeira que, na época, estava próximo de 

completar 50 anos de existência. O cinqüentenário da unidade de ensino ocorreu em 

2004. 

No desenvolvimento das atividades de ensino como professora visitante, 

reuni-se, juntamente com os alunos-professores, fragmentos da memória da 

educação na cidade, o que possibilitou colher considerações sobre a marginalização 

do Colégio Estadual tendo em vista o processo de empobrecimento da cidade e sua 

marginalização no Estado da Bahia.  

A análise da história do colégio é complementada pela observação sobre a 

situação em que se encontra hoje, sob o ponto de vista daqueles que ainda estão 
                                                 
1 Participamos como docente de Curso de Formação em Serviço,  oferecido pela Faculdade 
de Educação Olga Mettig. Olga Mettig, educadora por convicção, cidadã cachoeirana, é a 
fundadora da Faculdade Olga Mettig. Esta instituição de ensino da Bahia promove o curso 
em convênio com a Prefeitura - “Formação em séries iniciais” - capacitando as professoras 
do Município, em consonância com o estabelecido na Lei no 9394/96, de Diretrizes e Bases.  
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em atividade na Instituição de Ensino - alunos, professores e funcionários -  pelos 

que já se afastaram, ou ainda por aqueles que, fora da Instituição, têm uma relação 

estreita com o Município, mostrando uma Cachoeira relegada ao ostracismo, 

revelando preocupação com a sorte da população e com a própria história da 

cidade.  

Observa-se que através de faixas apelativas colocadas em pontos 

estratégicos da cidade membros da comunidade clamam pela sua revitalização. 

Reportagens veiculadas pelo Jornal A Tarde (10 de out.,2000, p.6),  trazem em 

manchete  “Cachoeira pede Socorro” e outras no mesmo tom veiculadas em; 21 de 

janeiro de 2001, p.4, e  22 de julho de 2000, p.4, ajudam a compreender a situação 

dramática do município. Relacionado diretamente à educação o texto publicado pela 

Revista do SEBRAE em Cachoeira (1998, p.32-34), corrobora nesta preocupação. 

 

O censo realizado pelo IBGE, de 1991, revelou que parte da 
população de Cachoeira, 38% - podia ser classificada como 
analfabeta, registrando-se um índice elevadíssimo na zona rural, 
atingindo, em algumas regiões, cerca de 60%. “[...] embora o IAENE 
– Instituto Adventista de Ensino do Nordeste – esteja situado na zona 
Rural, com duas áreas em nível de 3º grau, Teologia e 
Administração, a maioria dos estudantes é obrigado a deslocar-se 
para a sede do Município, por falta Ginásios nos Distritos e 
Povoados”. 

 

Na sede do município, encontra-se o Colégio Estadual de Cachoeira, único 

estabelecimento público de ensino médio na região. O Censo Demográfico IBGE 

(2000) registra que Cachoeira tem, na sua estrutura escolar, 44 estabelecimentos de 

ensino Fundamental, três de ensino médio e um de nível superior. Registra também 

que no Município há treze Mestres e Doutores, 352 pessoas concluíram a formação 

em ensino superior e 1.486 habitantes apenas fizeram cursos correspondentes ao 

ensino médio. No último registro, inclui-se a população estudantil ativa em Cachoeira 
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que ingressava no Ensino Médio através dos diversos cursos oferecidos pelo 

Colégio Estadual.  

Neste trabalho, reúnem-se elementos que fazem parte da Memória desse 

estabelecimento de ensino e, com as informações coletadas e analisadas, 

esperamos contribuir para estudos sobre a formação desse estabelecimento e a 

História da Educação no município e na Bahia.  

É intenção ainda deste trabalho disponibilizar informações que permitam 

recompor parte da história dessa instituição escolar, principalmente no que tange ao 

Curso de Formação de Professores, visando o entendimento da educação e das 

relações sociais, e a mudança de mentalidade sobre as questões relacionadas ao 

uso e à organização de memórias na cidade de Cachoeira, ajudando a compor um 

Memorial da escola. 

Para fundamentar a discussão em torno da história e memória, são produzidos 

alguns conceitos a partir dos estudos realizados na revisão bibliográfica, 

identificando-se as contribuições da memória para a Educação e para a Escola; 

trabalha-se, assim, duas acepções de memória – a dos indivíduos/atores e a da 

escola, entendida como conjunto de documentos reunidos durante a pesquisa, que 

formaram nesse percurso um acervo de memórias, registros individuais e coletivos 

de um conjunto de acontecimentos vividos. 

Esse conjunto de informações resulta de um estudo histórico, de caráter 

descritivo e analítico, em que se procurou, para maior apreensão do objeto, situá-lo 

a partir duma linha de tempo que se inicia com a Escola Primária de Ensino Superior 

(1925) e vai até a Formação do Colégio Estadual de Cachoeira e sua atual mudança 

curricular em 1977. Completa-se esse estudo através da construção do seu perfil 

institucional em 2003. 
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Buscou-se, através da análise da Escola Primária Superior, em Cachoeira,  

acompanhar a sua trajetória e a sua transformação no sistema vigente na década de 

20 na Bahia, oferecendo sucessivamente ensino primário profissional, ensino médio 

ginasial (1º. Ciclo), ensino normal e ensino colegial (2º. Ciclo), até a criação do 

Colégio Estadual e a sua adaptação à Lei 5692/71.   

A instituição é sucessivamente transformada, acompanhando as mudanças do 

sistema de ensino no Brasil; e esta transformação pode ser acompanhada através 

da análise da legislação, dos depoimentos dos diversos atores que compõem esse 

painel, e da documentação consultada. O próprio nome da instituição muda, bem 

como à escola pública se agregam outros entes civis. 

A formação do chamado, hoje, de Colégio Estadual de Cachoeira será tratada 

a partir de um breve histórico da cidade, contendo um debate sobre a educação no 

município e, ainda, a reconstituição das origens do Colégio. A Escola Industrial de 

Cachoeira que antecede o Colégio Estadual, é trazida para a discussão tendo em 

vista as articulações que surgiram para a criação de uma Sociedade Cooperativa 

que será responsável por sua vez, pela criação do Ginásio de Cachoeira. 

Na trajetória percorrida, transparecem os diversos interesses presentes na 

comunidade cachoeirana, e são esses interesses que conduzem à criação de uma 

Sociedade Cooperativa, que mantém o curso de Ginásio, levando este nome, 

acrescido de Representações Ltda. Trata-se de uma instituição privada que 

funcionará, por alguns anos, no mesmo prédio da Escola Industrial, que mantém o 

ensino primário e é uma instituição pública.  

Tais iniciativas possibilitaram a inclusão da sociedade cachoeirana no processo 

de expansão do ensino médio no Estado da Bahia, a partir de 1947, nos moldes 

definidos pela legislação vigente à época. Os dados apresentados no capítulo têm 
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em vista mostrar as dificuldades na expansão do ensino no Estado, denotando a 

importância, para a região, da existência de um ensino médio, público e gratuito, 

mantido pelo orçamento Estadual.  

O levantamento de documentação, legislação federal e estadual sobre o ensino 

médio na Bahia, permite também acompanhar, durante o período de 1920 a 1954, 

as modificações em torno das relações entre escola e trabalho, desde a existência 

da Escola Primária Profissional até o Ginásio da Cachoeira.  

Analisa-se, a partir daí, a formação do Colégio Estadual de Cachoeira, 

compreendido de 1954 a 2003, norteado pela legislação que se segue na década de 

50, 60 e, principalmente, a LDB 5692/71, que implantou o segundo grau 

profissionalizante, até a sua substituição pela legislação vigente, LDB 9394/96.  

O quadro histórico dos dirigentes e o perfil dessa instituição serão definidos 

nessa trajetória pelas histórias, pelas memórias em torno do curso normal/magistério 

desenvolvidas pelos egressos destes cursos formados pela instituição escolar, hora 

Curso Pedagógico do Ginásio da Cachoeira, hora Escola Normal da Sociedade 

Cooperativa Ginásio da Cachoeira Responsabilidade Ltda e, por fim, Colégio 

Estadual de Cachoeira. 

No capitulo final, foram consideradas as histórias vividas contadas por 

professores formados no CEC. Estas histórias que se constituem em memórias de 

um cotidiano escolar, conduzindo a valorização dos processos experimentados pelos 

professores que ensinam ou ensinaram no Colégio e são egressos do Colégio, 

assim como das professoras de escolas no município, as quais tiveram papel 

fundamental neste trabalho, pois também egressas do CEC, levantaram dados que 

remetem à Formação desse Colégio e ao curso que lhes deu a licenciatura em 

magistério.  
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Esse grupo, composto por pessoas idôneas, lúcidas, trazem a este trabalho 

suas historias, que tecem memórias, que rompem silêncios. A descrição do cotidiano 

escolar, a partir das histórias e das lembranças da comunidade de trabalhadores em 

educação da cidade da Cachoeira, traz novos conhecimentos e oportunidade de “dar 

voz aos anônimos”, protagonistas dessa história, ajudando a organizar uma memória 

coletiva. 

 Os caminhos percorridos para a organização dessa dissertação foram 

diversificados. Demandou a identificação e localização de documentação elucidativa 

sobre os documentos legais que formalizaram essa instituição escolar, pesquisados 

em  arquivos de Cachoeira e de Salvador, acervos privados de professores e de 

seus depoimentos.  

A documentação consultada e copiada, como também os depoimentos 

colhidos, permitiram constituir um acervo que pode ajudar a montar um Memorial do 

Colégio, contendo documentos, depoimentos, recortes de jornais, fotografias, etc. 

Nesta pesquisa, foram usados técnicas e enfoques metodológicos variados, 

dialogando com fontes escritas e depoimentos orais de informantes qualificados, aos 

quais se chegou através de indicação por outros informantes, constituindo uma rede; 

os dois níveis, por sua vez, trazem material iconográfico, e visual, ajudando a formar 

um acervo sobre a instituição escolar – álbuns de formatura, hinos, fotos, 

fardamento, etc. Os diversos tipos de fontes dialogaram entre si.   

Disponibiliza-se resultados da pesquisa através de análise de documentação 

primária, procurando a compreensão e a interpretação sobre o objeto em estudo. Os 

dados históricos sobre a História da Educação desse Colégio estão também 

pautados em depoimentos de membros da sociedade do município que, de alguma 
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forma, estiveram presentes na trajetória dos 50 anos de existência da Unidade 

Escolar.  

A compilação de dados bibliográficos levou ao campo das análises sobre as 

questões relacionadas à história e à memória, colaborando no entendimento dessa 

construção, conduzindo a identificação do processo de organização da educação em 

Cachoeira e, conseqüentemente, à constituição do Colégio Estadual.  

A revisão bibliográfica foi legitimada pela documentação pesquisada no Arquivo 

Público da cidade do Salvador, no Arquivo da Secretaria da Educação, em 

Bibliotecas de diversos órgãos em Salvador assim como em Cartório de Títulos em 

Cachoeira.  Seus resultados beneficiaram-se ainda de documentos existentes no 

acervo do Projeto Memória da Educação na Bahia. 

Os dados obtidos em sites pela internet, as informações colhidas no IBGE em 

Cachoeira e Salvador foram aproveitadas no desenvolvimento deste trabalho.  

As ações voltadas ao levantamento de documentos históricos, aliados às 

entrevistas que percorrem o caminho da história do estabelecimento, suscitam 

memórias individuais e coletivas, organizam fontes documentais, registros de 

histórias construídas pela comunidade de professoras (es) testemunhas de um 

cotidiano escolar presente e significativo. 

  O espaço do Colégio Estadual de Cachoeira foi visitado muitas vezes, na 

busca de informações e documentos que produziram outras informações e novas 

construções, compondo, quadros e o perfil histórico dessa instituição.  

Por fim, os resultados apresentados conformam um procedimento memorial, 

abordando as questões relacionadas à Memória, a formação dessa instituição 

escolar em Cachoeira e à sua importância como instituição formadora da grande 
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maioria de professores do Município e comunidades circunvizinhas, pretendendo ser 

uma contribuição para estudos sobre a Educação na Bahia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
 
 

MEMORIAS:  
CONTRIBUIÇÃO PARA ESTUDOS SOBRE A HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO 
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1.1 Memória como elemento agregador da  História 

 

Buscamos, neste breve capítulo, discutir as contribuições da memória no que 

diz respeito à construção da história das sociedades e suas possibilidades no campo 

da História da Educação, para fundamentar as escolhas feitas na produção e 

organização dos dados coletados e que colaboraram para a apresentação dos 

resultados sobre a Formação do Colégio Estadual de Cachoeira.  

 Le Goff (1992, p. 8) ao afirmar que “[...] a idéia de história como história do 

homem foi substituída pela idéia da história como história dos homens em 

sociedade,” fornece o substrato do nosso ponto de vista. A partir daí, procuramos 

discutir as lacunas a serem preenchidas em relação à organização de Memória1 da 

Educação que, por sua vez, alimentam e fundamentam a História regional2.  

Desse modo, faz-se necessário levar em conta os legados culturais que 

envolvam organização de fontes de pesquisa sobre a História da Educação, na 

Bahia, especificamente em Cachoeira, campo do nosso estudo, ajudando a 

conformar um acervo memorial3 do Colégio Estadual de Cachoeira.  

No surgimento da “Nova História”, no debate com a produção cientificista e 

positivista através da qual a aproximação do “fato” histórico se dava pela presença e 

interpretação da documentação escrita (o que implicou na organização de arquivos 

públicos que foram alimentados, muitas vezes, por entidades privadas), recupera-se 

a importância da memória humana entendida como documento – escrito (estudos 

                                                 
1 Cf. HOLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário da Língua Portuguesa. “Dissertação sobre 
assunto cientifico, literário ou artístico”. 
2 Vertente historiográfica na qual se discute as especificidades locais como fundamento para 
entender a cultura produzida aqui, ali ou alhures. Para aprofundamento dessa questão, cf. 
Bourdieu, Alain. A questão local, 2001. 
3 Cf. HOLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário da Língua Portuguesa. “Escrito que relata fatos 
memoráveis”. 



 30

memorialísticos, estudos autobiográficos, etc) – ou oral, registrado e trabalhado pelo 

historiador ou pesquisador na área. 

Instala-se um debate sobre Memória e História. Hoje, recupera-se a idéia de 

Memórias e Memoriais com os acervos organizados a partir de múltiplas formas de 

documentos (orais, escritos, públicos e privados, fotos, imagens, etc), o que permite 

uma visão ampla do pesquisador através de múltiplas formas de guiar o seu olhar e 

compreender o fato. 

Neste trabalho, o documento será fonte revitalizadora das memórias4, e vice-

versa, estabelecendo-se uma articulação entre documentação escrita e 

depoimentos. Entende-se ainda que documento e memória articulam passado e 

presente, pois, como afirma Le Goff, “a memória é sempre contemporânea e visa o 

presente”.  

Partindo dessa premissa, é possível entender que o documento em si mesmo 

nem sempre é um material bruto, objetivo e inocente, mas “[...] exprime o poder da 

sociedade do passado sobre a memória e o futuro” (LE GOFF, 1992, p. 9-10).  

Foucault também considera o documento como monumento e postula que “[...] hoje 

os documentos chegam a abranger a palavra, o gesto. Constituem-se arquivos orais: 

são coletados, etnotextos, enfim, o próprio processo de arquivar documentos foi 

revolucionado pelo computador.” 5 Portanto, para Foucault a organização de fontes 

diversificadas que ajudam a compor a História através do uso de memórias é hoje 

auxiliado pelas novas e técnicas e tecnologias numa ação multidisciplinar e tais 

ferramentas devem ser apropriadas pela Educação. 

 

                                                 
4  Cf. Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque que define o termo; “Escrito em 
que alguém conta sua vida ou narra fatos a que assistiu ou de que participou”. 
5 Definição resultante do trabalho de produção textual baseado em método etnográfico.  
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1.2  Usos da Memória: novos paradigmas 

 
Levando-se em conta a importância do caráter multidisciplinar da concepção de 

construção desta pesquisa realizada no CEC, busca-se em setores da administração 

do estabelecimento e em seus arquivos algumas considerações aqui alinhadas, sem 

perder de vista as exigências promovidas pelos novos paradigmas impostos à 

sociedade atual, apontando os interesses intrínsecos nas áreas cientificas.  

A propósito, Lopes (2000, p.77) afirma que; 

 

A teoria do conhecimento e a idéia de memória são fundadores do 
pensamento filosófico e estão presentes, praticamente, em todos os 
ramos do saber. As ciências humanas discutem mais estes 
problemas. Mas as demais ciências participam, por vezes, de modo 
decisivo nestas reflexões. 
 
 

Vários conceitos estão serão arrolados no desenvolvimento deste trabalho com 

o objetivo de situar a aplicabilidade do termo “Memória” ao conteúdo que se 

desdobra no correr da pena. Lopes (2000, p.104-105), por exemplo, ao levantar a 

questão: “informação registrada ou memória?” afirma que: 

 
O termo memória gera bastante confusão quando é aplicado ao 
conjunto das informações registradas, tal como é possível defini-las 
nos dias de hoje. Trata-se de uma palavra usada por biólogos, 
médicos, filósofos, sociólogos antropólogos, historiadores, 
psicólogos e cientistas da informação, freqüentemente em sentidos 
diversos. O sentido original do termo seria a capacidade humana de 
guardar no cérebro impressões das experiências vividas. 
[...] Maurice Halbwachs escreveu um livro clássico, a partir do olhar 
sociológico e antropológico do tema (1950 - 1997).  
Jacques Le Goff (1977 - 1988) interpretou a noção de memória 
como uma notion-carrefour (p.105).  
Vários autores defendem a visão histórica, sociológica e 
antropológica da noção de memória.  
No contexto quebequense, encontra-se o exemplo de Jacques 
Mathieu e de Jacques Lacoursière (1991). A corrente estruturalista 
da historiografia francesa foi a responsável pela difusão 
internacional da visão e valorização da memória como categoria 
explicativa da história. O tipo de historiografia resultante e 
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relacionada a esta visão é quase mágica, acreditando na formação 
das mentalidades em períodos históricos determinados. 
Do ponto de vista arquivístico, o problema consiste em reconhecer 
que este modo de ver o problema de maneira sutil esvazia a 
questão da importância material dos arquivos que, adequadamente 
tratados e utilizados, constituem em uma garantia para a 
preservação do passado de um povo. 
 
 

Essas e outras reflexões sobre o termo  memória recaem numa modalidade de 

representação social que caracteriza a sociedade capitalista avançada, ressaltando 

os problemas sociais que essa “sociedade da informação” vem acumulando, 

exigindo capacidades e competências intelectuais diversificadas para formular 

soluções.  

Neste sentido, registre-se a contribuição de Meneses (1999, p. 12-13) sobre a 

questão da memória.     

 

A memória está em voga e não só como tema de estudo entre 
especialistas. Também a memória como suporte dos processos de 
identidade e reivindicações respectivas está na ordem do dia. 
Estado (principalmente por intermédio de organismos documentais e 
de proteção ao patrimônio cultural), entidades privadas, empresas, 
imprensa, partidos políticos, movimentos sindicais, de minorias e de 
marginalizados, associações de bairro, escolas, e assim por diante, 
todos têm procurado destilar sua auto-imagem – mais raramente e 
com dificuldade a da sociedade como um todo. Palavras chave são 
“resgate”, “recuperação”, e “preservação” – todas pressupondo uma 
essência frágil que necessita de cuidados especiais para não se 
deteriorar ou perder uma substância preexistente. A comunicação 
de massa e o mercado (antiquário, moda) reforçam esta retificação. 
A indústria do patrimônio cultural – denominação proposta por 
Hewison (1987), ao estudar o fenômeno na Inglaterra – passa por 
um verdadeiro boom: a continuar o ritmo frenético que ele detectou, 
em pouco tempo a Grã-Bretanha seria um único grande museu ao 
ar livre, em que o mapa e o território teriam a mesma escala, como 
no famoso conto de Jorge L. Borges. (grifos nossos) 
 

 

 Hobsbaw (1998, p.13), ao entender o comprometimento do intelectual com a 

sociedade, discute também a questão da memória, ressaltando o papel do 

historiador e, conseqüentemente, da historiografia: 
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A destruição do passado - ou melhor, dos mecanismos sociais que 
vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é 
um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do 
século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie 
de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o 
passado público da época em que vivem, Por isso os historiadores, 
cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais 
importantes que nunca no fim do segundo milênio. 
 
 

  Portanto, a ferramenta “memória” e as construções possíveis de memórias, 

mediando o convívio com as diversas linguagens que permeiam o imaginário desse 

homem pragmático, faz-se necessário ao exercício da alteridade e das relações 

sociais que envolvem as questões de identidade cultural, levando-se em conta ainda 

o que diz Takahashi (org.), 2000, p. 60.); 

 
[...] à identidade cultural não se manifesta apenas no chamado 
“mundo subdesenvolvido” ou “em desenvolvimento”. Países 
economicamente mais avançados vêem na preservação da 
identidade nacional o instrumento decisivo para autocapacitação 
não apenas em assuntos culturais como científicos e tecnológicos, 
com suas claras dimensões econômicas. Medidas de exceção são 
formuladas para proteger a cultura local em suas mais variadas 
formas, e, mais que isso, é resguardado o próprio idioma nacional. 
Levando em consideração, portanto, que será necessário planejar 
as ações que conduzem à produção e distribuição de conteúdos que 
sirvam aos interesses das identidades culturais do País, e 
entendendo por identidade cultural a soma de significados que 
estruturem a vida de um individuo ou de um povo, parte-se do 
princípio de que será necessário ter em mente, antes de tudo, que a 
identidade cultural não é mais una, porém múltipla . (grifos nossos) 
 

 
 É com base nesta argumentação se compreenderá a importância do conhecer 

para se conviver com as questões que impõem novas condutas, de tal modo 

urgentes, ou numa linguagem mais atualizada com a modernidade, emergentes,  

acolhendo como força condutora e apaziguadora, as diferenças, legitimando a 

construção das Memórias e dos Memoriais da Educação, na cidade de Cachoeira, 

no recôncavo baiano . 
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1.2.1 Memória Coletiva ou História? 

 

Alargando o espectro da proposição deste trabalho, convém esclarecer o ponto 

de vista relacionado à discussão sobre a História a memória e suas contribuições no 

campo da Educação e Sociedade através da discussão dos caminhos da História à 

Memória Coletiva.  

Para Nora (1999), a memória coletiva é “o que fica no passado no vivido dos 

grupos, ou o que os grupos fazem do passado” e acrescenta que “com a influência 

da mídia, a história imediata caminha em direção a um mundo acrescido de 

memórias coletivas”. 

Von Simson (2003, p.4-11) denomina de Memória Coletiva aquela formada 

pelos fatos e pelos aspectos julgados relevantes e guardados como memória oficial 

da sociedade mais ampla. Diz que “Ela geralmente se expressa naquilo que 

chamamos de lugares da memória que são os monumentos, hinos oficiais, quadros 

e obras literárias e artísticas que expressam a versão consolidada de um passado 

coletivo de uma dada sociedade”.  

Outros conceitos contribuem para a discussão acadêmica o que significa 

memória na abrangência do conteúdo aqui discutido. De acordo com Pollak (1992, 

p.201) Maurice Halbwachs, entre as décadas de 20 e 30, já havia-se sublinhado que 

a memória deve ser entendida também como “um fenômeno coletivo e social, ou 

seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações”. 

A partir desta conceituação, Pierre Nora apud Leroi-Gourhan (1998) discute a 

importância dos arquivos e a conservação da memória, levando-se em conta que 

são constituídos em função dos diferentes usos que o Estado, a nação, o município, 
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a classe política, enfim, a sociedade, fazem da memória, sendo estes os verdadeiros 

criadores e denominadores da memória coletiva.  

Segundo a classificação de Nora, lugares topográficos como os arquivos 

públicos ou privados, as bibliotecas e os museus; os lugares monumentais como os 

cemitérios ou as arquiteturas; os lugares funcionais como os manuais, as 

autobiografias ou as associações são as memórias da história. 

Esta discussão é alimentada pelos esclarecimentos de Leroi-Gourhan (1998), 

ao lembrar que o homem, desde seus primórdios, busca na constituição de um 

aparato da memória social dominar circunstâncias da evolução humana. Para ele, a 

memória coletiva é uma das grandes questões da sociedade atual, haja vista à  

instrumentalização como objeto de poder. Também Le Goff e Nora apud Leroi-

Gourhan (1998 ) comungam deste ponto de vista. 

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje [...]. 
A memória coletiva é não somente uma conquista, mas é também 
um instrumento e um objeto de poder [...]. 
Nas sociedades desenvolvidas, os novos arquivos (orais e 
audiovisuais) não escaparam à vigilância dos governantes, mesmo 
quando podem controlar esta memória tão  estreitamente como os 
novos utensílios de produção desta memória, nomeadamente a do 
rádio e a da televisão.  

 

 

O outro lado da moeda, diz Von Simson (2000), é que existem as Memórias 

subterrâneas ou marginais que correspondem a versões sobre o passado dos 

grupos dominados de uma dada sociedade. Tais memórias “[...] só se expressam 

quando conflitos sociais as evocam ou quando os pesquisadores, ao utilizarem o 

método biográfico ou o da história oral, criam as condições para que elas emerjam e 

possam então ser registradas, analisadas e passem a fazer parte da memória 

coletiva de uma dada sociedade.” 
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  É certo que não só ao poeta, mas também aos arquivistas, historiadores, 

bibliotecários, educadores, cientistas sociais, de forma geral, cabe a incumbência de 

recolher lágrimas, risos, desilusões, esperanças, fracassos e vitórias, fruto de como 

os sujeitos viveram e pensaram sua própria existência. Essas experiências pensadas 

e vívidas se manifestam sob as mais variadas formas, como escritos, objetos, 

palavras, música, literatura, fotografias, danças, experiências de vida, levando-se em 

conta que qualquer povo, qualquer nação, qualquer cidade tem uma história e pode 

construir memórias, assim como: 

 

       Toda rua tem seu curso 
               Tem seu leito de água clara 

     Por onde passa a memória 
                   De um tempo que não acaba...6 

 
 

 
 A ligação entre memória e identidade social é considerada fenômeno coletivo e 

social. É, portanto, um fenômeno construído coletivamente, submetido a flutuações, 

transformações, mudanças constantes, não deve, em razão disso, diz  Pollak (1997), 

“passar despercebido da sua ligação intrínseca com a  fenomenologia, visto o 

estreitamento da memória e o sentimento de identidade (imagem de si para si e para 

os outros)”.  

A memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e 

intergrupais e, particularmente, em conflitos, opondo grupos políticos diversos, mas 

essa é uma outra discussão. 

 

 

 

                                                 
6 Música Roda. Letra Torquato Neto. Música de Gilberto Gil, 1965. 
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1.3 Memória e Escola 

 

No percurso desta fundamentação sobre os recursos da História e da Memória 

como ferramentas construtoras da História da Educação, é indispensável uma 

reflexão sobre a importância da comunidade de educadores em Cachoeira e a 

Escola no Município no que diz respeito às ações possíveis de serem pensadas no 

sentido de fazer valer as experiências vividas e concebidas pelos grupos que 

formaram a tradição cinqüentenária de ensino e formação de professores no Colégio 

Estadual de Cachoeira. 

Para alguns teóricos sobre a educação, a crise da escola hoje e as dificuldades 

para se tratar questões como multiculturalismo, das etnias, da identidade, dentre 

outros, poderiam ser somadas na medida da recuperação do significado e do 

propósito da escolarização, no que uma discussão a respeito da Educação e 

apropriações da Escola sobre os recursos da memória, seria de grande valia. 

  A possibilidade de uma organização da História da Educação na Bahia deve ser 

também pensada a partir das escolas e dos profissionais da educação. Para Cortez, 

(1999, p.13-14) “A escola, desenraizada da sua comunidade, acabou por não cumprir 

suas funções; os professores passam a ser meros transmissores de conhecimento” e 

acrescenta que “[...] são prescrições burocráticas e pseudocientificas, e os alunos 

não são formados para emitir em público os seus próprios conceitos, logo não 

exercendo suas autonomias”. 

  A desarticulação da escola de suas funções ideais se deve à desconsideração 

do passado histórico que, ainda segundo Cortez, tem sua responsabilidade no 

conformismo e na dicotomia entre memória social, o testamento cultural, e a escola, 
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elementos importantes para a continuidade consciente do tempo que precisam ser  

articulados de tal forma que se construa uma educação voltada para o futuro. 

 Cortez pontua ainda que o Estado comanda a cultura escolar e a subordina aos 

seus interesses; daí, faz-se necessário uma mudança de paradigmas que desloque 

a cultura de “apenas profissionalizar”, para também uma cultura de “abrir 

horizontes”, tendo por premissa que “[...] A memória coletiva reforça e/ou constitui 

um sentimento de pertinência a um grupo com passado em comum, criando uma 

diferença baseada no simbólico e histórico [...]”. 

 Cortez diz ainda que a experiência docente passou a ser vista como um fator 

que devia ser ignorado em detrimento dos enunciados teóricos, cada vez mais 

valorizados. A experiência profissional dos professores sempre teve pouca 

importância, vista como não-cientifica, irrelevante, um obstáculo a ser transposto. “A 

crise da educação (principalmente a pública) no país direcionou um novo olhar sobre 

o passado educacional, na busca das raízes da crise, e na reflexão sobre a 

identidade e memória”. 

 Segundo Simone Weil, apud Cortez (1999), a cultura escolar é indiferente e 

hostil a uma busca interior da verdade. A educação transformou-se em mercadoria e 

instrumento de ascensão social, sem permitir a compreensão do mundo. “Articular 

igualdade e diferença, a base cultural comum e expressões da pluralidade social e 

cultural, constitui hoje um grande desafio para todos os educadores” (CANDAU, 

2002, p.9). 

Levando-se em conta esta argumentação, propõe-se aqui a construção de 

memorial que forneça elementos sobre a História da Educação do Colégio Estadual 

de Cachoeira, na Bahia, correspondente à sua formação, ligação e organização em 

torno do curso normal/ formação para o magistério, mostrando que esta constituição 
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possibilitará a inclusão dessa sociedade no momento em que se inicia a todo 

instante, o presente, o momento de história, o tempo de Memórias.   

Deste ponto de vista, RAGO (1995, p. 73) traz a seguinte proposição:  

 

 [...] os eventos históricos não existem como dados naturais, bem 
articulados entre si, obedientes às leis históricas e esperando para 
serem revelados pelo historiador bem munido. Um evento só ganha 
historicidade na trama em que o historiador concatená-lo, e esta 
operação só poderá ser feita através de conceitos também eles 
históricos. 
[...] ao invés de partirmos em busca da síntese e da totalidade, 
deveríamos aprender a desamarrar o pacote e mostrar como fora 
constituído, efetuando a “descrição da dispersão”. 

 
 

Com base na fundamentação apresentada, segue-se a exposição analítica e 

contextualizada de dados que informam sobre a formação do Colégio, o curso 

normal ali instituído e que licenciou muitos professores, o seu perfil atual, e as 

memórias individuais e coletivas da comunidade cachoeirana. Tudo isso, “aperta 

laços e desata nós”.  

 

 



A educação em Cachoeira e as origens
do Colégio Estadual: A relação entre o
Ginásio Oficial e a Sociedade Cooperativa

A educação em Cachoeira e as origens
do Colégio Estadual: A relação entre o
Ginásio Oficial e a Sociedade Cooperativa

Capítulo 2Capítulo 2
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2.1 BREVE HISTÓRICO DA CIDADE DE CACHOEIRA 

 Para uma apreensão mais completa do objeto é preciso levar em   
conta o contexto em que se situa [...] (MINAYO, org. 1997, p,15) 

 

Esta dissertação se organiza em torno de um memorial sobre a formação do 

Colégio Estadual de Cachoeira, e a importância do curso normal nessa instituição, 

delineando-se um estudo sobre a expansão do ensino médio no Estado da Bahia e a 

sua influência no município de Cachoeira. Assim, inicialmente será apresentada a 

cidade de Cachoeira analisando-se sua história e influências históricas que a 

definiram como um dos pólos para a implantação da organização escolar em 

questão.  

Durante o período colonial brasileiro e do Império até o início do século XX, a 

cidade de Cachoeira foi a segunda cidade da Bahia. Situada às margens do Rio 

Paraguaçu, no fundo da Baía de Todos os Santos, Cachoeira era o ponto de 

conexão com todo o sistema de comunicação entre a capital, Salvador, e o sertão 

baiano. A partir de Cachoeira era possível o acesso não apenas à produção do 

recôncavo açucareiro, como também às atividades industriais de preparação do 

fumo de corda e da produção de charutos, ocorrendo também na cidade a 

comercialização de gêneros alimentícios para os que aventuravam pelo sertão, 

Chapada Diamantina, caminho para Minas Gerais, e Sul do país.  Dava ainda 

acesso a estrada das boiadas, onde se alcançava o Norte e Noroeste da Bahia, o 

Rio S. Francisco e por ele, o Piauí, e parte do Nordeste do Brasil.  

Em meados do século XIX e do século XX, Cachoeira era considerada o 

segundo centro urbano da Bahia. Sobre essa questão falam, Vilhena (Carta XIII, p. 

481-484) no início do século XIX; Spix e Martius, por volta de 1816, dentre outros 

cronistas e viajantes que visitam a Bahia.   
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A ocupação do seu território ocorre desde o final do século XVI por 

descendentes de Dias D´Ávila, tendo sido elevada à condição de Vila em 1694 no 

Governo de D. João de Lancastre (VILHENA, 1969).  

Como centro urbano, de comércio e serviços, concentrava um hospital, depois 

incorporado à Santa Casa de Misericórdia; conventos, escolas de primeiras letras e 

de Gramática Latina, conduzidas pelos professores Jerônimo Roiz do Sacramento e 

Manoel Santos de Sampaio Melo (VILHENA, Carta VIII, Quadros) e, os altos de 

Belém, distrito de Cachoeira, contou, até à expulsão dos Jesuítas, com um 

Seminário (construção escolar) organizada pelos mesmos padres. Inicialmente  esse 

seminário foi dirigido pelo Padre Bartolomeu de Gusmão (cf. documentos anexados 

à carta VIII, de Vilhena e comentários de Braz do Amaral à mesma carta).  

No final do século XVIII, quando da escrita das Cartas, Vilhena, diz que a 

comarca de Cachoeira contava com 26. 980 Almas e a Vila, com 5,814. (cf. Mapa, 

anexo III, da Carta VIII), enquanto a população de Salvador era de 40.922 

habitantes, Santo Amaro tinha 5.782 e Maragogipe 5.684.  

Como resultado de sua liderança no processo da independência da Bahia, na 

resistência à presença dos portugueses comandados por Madeira de Melo, 

Cachoeira recebeu a denominação de “Cidade Heróica”.  

De sua Câmara, quando da Independência, partiu o apoio de senhores de 

engenho do recôncavo ao príncipe D. Pedro, que depois de nomeado Imperador a 

visitou, comprometendo-se a implantar uma série de melhorias entre as quais a 

implantação de um Colégio público em substituição ao Seminário dos Jesuítas, pois 

seminaristas e padres daquela congregação já haviam sido expulsos.  
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A instalação da Constituinte, de 1823, logo depois dissolvida por D. Pedro, 

propôs se criasse, onde funcionou o Seminário, uma Universidade - o que não se 

concretizou (PRIMITIVO MOACYR). Hoje, resta do Seminário apenas a sua capela.   

Após a visita do imperador, solicitou-se dele também a construção da ponte 

ligando Cachoeira a São Félix, o que se realizará no segundo Império. Registre-se 

ainda que este centro populoso concentrava grande número de escravos e ex-

escravos.  

Em 1872 tinha a seguinte população: 

     

POPULAÇÃO NO CENSO DEMOGRÁFICO: BAHIA, SALVADOR E CACHOEIRA, SEGUNDO A 
CONDIÇÃO DE LIVRES , ESCRAVOS E DE ALFABETIZADOS 

Local Pop. total Escravos LIVRES 
Outra Cor 

LIVRES 
Brancos 

LIVRES 
Estrangeiros 

LIVRES 
Alfabetizados 

Cachoeira 88.181 15.347 53.487 19.347 846 12.688 

Salvador 129.109 16.468 74.267 38.374 6.850 40.919 

Bahia 1.379.616 167.824 887.041 324.751 12.307 248.172 

Quadro 1 -  Elaborado pela orientadora com base em dados do IBGE. “Alguns Resultados do Censo 
Demográfico de 1872 p/a Província da Bahia”. In: Características Demográficas do Estado da Bahia. Edição 
Comemorativa do IV Centenário de Salvador – 1949.  

 
 
 
 

 Como se vê, a população de Cachoeira era grande, com predominância de 

negros livres. A análise dos dados apresentados mostra que, nesse período, 78% da 

população era negra – escrava ou livre. Em Salvador, este percentual ficava em 

70,27%, também com predomínio dos livres. Em Cachoeira, 17,42% da população 

livre era alfabetizada; em Salvador, este percentual era de 33,33%. De um modo 

geral, no Brasil, os escravos eram analfabetos, não havendo permissão para que se 

matriculassem nas escolas.  

Percebe-se a importância de Cachoeira a partir de meados do século XIX com 

a instalação e a grandeza de sua rede ferroviária, ligando a Bahia ao estado de 

Minas Gerais e ao Sul do País, com duas estações, uma de cada lado da ponte.  
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Assim, até os anos 50 do século XX, o deslocamento para o sertão se fazia, em 

embarcação movida a vapor, saindo do porto de Salvador até a cidade de 

Cachoeira, e a partir daí a viagem era feita por estrada de ferro, via Amargosa, 

fazendo-se ligação terrestre com o sul e sudoeste do Estado.  

A centralidade de Cachoeira como veículo de comunicação e eixo de comércio 

com o interior do Estado, será fragilizada ao final dos anos 50, com a construção e o 

asfaltamento da Br 116, conhecida como a Rio-Bahia. Esta BR pela viabilização de 

acesso, desviará e provocará a transferência da centralização comercial para a 

cidade de Feira de Santana,esvaziando  paulatinamente Cachoeira.  

O golpe final ocorrerá nos anos 70 do século XX ao se criar o sistema ferry-

boat, fazendo a ligação de Salvador com o Recôncavo Sul através da cidade de 

Santo Antonio de Jesus, no processo da expansão da fronteira provocada pela 

construção da Br 101. O sistema ferroviário em Cachoeira será esvaziado, como de 

resto já ocorria em todo território brasileiro, e Cachoeira fica à margem dos 

caminhos.  

Cidade histórica nasceu como urbe quando da criação da freguesia no século 

XVII, com a denominação de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira. 

Surgida do apogeu das usinas de açúcar e aguardente, como também do fumo, 

comercializava e exportava vários produtos. Devido a sua importância econômica, é 

que surgiram linhas de trem, que ligavam o recôncavo à capital e a outras cidades 

do interior baiano, tornando-se o mais importante entreposto comercial da Província.  

Situa-se a margem esquerda do rio Paraguaçu, na região do Recôncavo 

baiano, estando a 120 km de Salvador, conforme posição geográfica demonstrada  
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Figura 1 - :Pesquisado no Site da UFBA em referência 

De acordo com o IBGE (2000), 

possui uma altitude de 5m e uma 

população, em 1996, em torno de 30.258 

habitantes, uma área total de 398,49 km², 

e uma densidade demográfica: 78,62 

hab/km2.  

                                             

. 
 
 

 

 

        

 Estes números dão conta do processo de encolhimento territorial do município 

de Cachoeira, que no século XIX, foi um dos mais extensos Municípios do Brasil. 

Desmembraram-se deste os Municípios de Feira de Santana (1823), Tapera, atual 

Santa Terezinha (1849), Curralinho, atual Castro Alves (1880), São Gonçalo dos 

Campos (1884), São Félix (1889), Santo Estevão (1921), Conceição de Feira (1926), 

Jandaíra e Itapicuru (1727)1. 

Em 13 de março de 1837, o então Governador da Província da Bahia, Dr. 

Francisco Prisco de Souza Paraíso, filho de Cachoeira, através da Lei Provincial nº 

43 elevou Vila de Nossa Senhora de Cachoeira à categoria de Cidade, passando a 

ser denominada de Heróica Cidade de Cachoeira. 

Pelo seu passado histórico e pela imponência de sua arquitetura barroca, 

presente em igrejas, sobrados e museus, Cachoeira foi distinguida pela UNESCO, 

com o título de Cidade Monumento Nacional, oficializado através do Decreto 68.045, 

de 13 de janeiro de 1971. 

Quanto ao nível cultural dos cachoeiranos, constata-se que sempre foi elevado, 

visto a presença constante da imprensa nos destinos da região. Inúmeros periódicos 

circularam na cidade, em várias épocas, registrando a vida social, política e 

econômica do recôncavo baiano. 

                                                 
1 Cf. site da UFBA em referência. 
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O jornal mais antigo que circulou em Cachoeira foi o Daguerreótipo, surgido em 

1817. Segundo  registro dos historiadores, o mais importante periódico de Cachoeira 

foi A Ordem. Periódico fundado em 2 de junho de 1870 que circulou durante 60 anos 

ininterruptos. Outros jornais surgiram e foram contemporâneos de A Ordem: O 

Independente Constitucional, O Guarani, O Social, O Pequeno Jornal, A Notícia, O 

Norte, A Cachoeira entre outros. 

Atualmente Cachoeira está politicamente limitada pelos distritos de Belém, de 

Capoeiruçú e de Santiago do Iguape. Embora sua decadência econômica esteja 

flagrante, não se pode prescindir de sua importância histórica e cultural, 

considerando-se que foi de grande relevância para a economia baiana.  

A condição de segundo centro urbano do estado deu-lhe uma efervescência 

cultural, extrapolando a simples veiculação em vários jornais, resultou também na 

criação de associações musicais e suas bandas de música e em ações voltadas 

para a melhoria do ensino e com isso criação de escolas compatíveis com seu 

desenvolvimento.  

A importância da cidade até os primeiros anos da década de 50 do século XX, 

fez com que não pudesse ficar de fora do processo de expansão do ensino médio, 

colocado na pauta pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32, e sob 

embate de visões em conflito, também pelo Estado Novo.  

Em Cachoeira, foram implantados, na década de 20, os primeiros prédios 

escolares. Lá também está a Escola Primária de Ensino Superior, escola 

Profissional, voltada a formação de mão de obra industrial, conforme se pode 

constatar no Relatório de Anísio Teixeira (1928). 

Já no século XIX, Cachoeira era palco de experimentações pedagógicas, pois  

o padre Manuel dirigia, no Convento do Carmo, classe multisseriada sob o método 
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lancasteriano, seguindo modelos pedagógicos europeus em busca da ampliação da 

oferta e da qualidade de ensino.2 

Cachoeira é, no que diz respeito ao conhecimento do seu passado glorioso, 

uma cidade esquecida pelos poderes públicos. Assim, levando-se em conta esta 

realidade, busca-se, no percurso deste trabalho, suscitar novos olhares, 

sensibilizando e formando consciências para a relevância da história da educação e 

organização de memorial sobre o Colégio Estadual de Cachoeira, valorizando 

experiências. 

 

2.2 Origens do Colégio Estadual de Cachoeira: Formação, História, 
Memória 
 
 
 

As sociedades humanas existem num determinado espaço cuja 
formação social e configuração são específicas. Vivem o presente 
marcado pelo passado e projetado para o futuro, num embate 
constante entre o que está dado e o que está sendo construído. 
Portanto, o provisório, o dinamismo e a especificidade são 
características fundamentais de qualquer questão social. (MYNAIO, 
1997, p.13) 

 
 
  Trilha-se um diversificado caminho metodológico no intuito de revelar o papel 

desse Colégio que completou, em 2004, 50 anos de atuação e teve inicialmente 

como entidade mantenedora a Escola Industrial e Sociedade Cooperativa Ginásio de 

Cachoeira Responsabilidade Ltda. 

 São trazidos para análise elementos históricos e legais responsáveis pela 

criação dessa instituição escolar, assim como detalhes fornecidos pela memória 

coletiva, enlaçados em fontes documentais que construíram uma história particular 

                                                 
2 Cf. Revista da FAEBA n. 13, artigo de José Carlos Silva. 
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ainda não contada onde são encontrados importantes elementos para estudos 

posteriores. 

 As fontes documentais e memórias definem pesquisas que possibilitam 

apresentar resultados deste trabalho, organizando-se cronologicamente a história da 

instituição escolar, as diversas formas de gestão que toma, os diversos níveis de 

ensino e o seu entrelaçamento com a política de formação profissional via escola, 

bem como da relação educação e trabalho. 

 

2.3 Motivações para a Criação da Escola Industrial em Cachoeira 
(1943): Histórias da Educação 

 

Na origem do Colégio Estadual está a Escola Primária de Ensino Superior, que 

criará a Escola Profissional da Cachoeira que por sua vez criará a Escola Industrial 

da Cachoeira. 

Desde 1909, pelo Decreto 7566, o Presidente Nilo Peçanha criava em cada 

uma das capitais dos estados brasileiros uma escola de aprendizes artífices 

destinada a ministrar o ensino profissional primário gratuito. Como não existia ainda 

Ministério da Educação e Cultura, a inspeção ficava a cargo dos Inspetores 

Agrícolas. O critério de recrutamento de alunos era o de atender aos “desfavorecidos 

da fortuna”. Desse modo, considera-se que escolas primárias eram escolas de 

ensino profissional e tornaram-se uma espécie de asilo para meninos pobres.  

A verdade é que, talvez, pelo fato do Brasil ainda estar impregnado da 

atmosfera escravocrata e haver um grande preconceito em relação às tarefas 

manuais, tenha determinado essa exigência. 

No Brasil, esta relação entre formação profissional e Educação de órfãos e 

desvalidos se fortalece a partir da Lei do Ventre Livre, mas existia desde a Colônia, 
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vinculando-se os trabalhos à pobreza ou reduzindo a sua oferta a espaços 

compulsórios: asilos, orfanatos, exército e marinha.3 Anterior a ela, no entanto na 

Bahia, surge, em 1785, a Casa Pia dos Órfãos de S. Joaquim, que recebe meninos 

pobres ou desvalidos, cuidando-se deles e dando-lhes educação e os preparando 

para uma profissão que lhes permitisse a sobrevivência. 

As escolas de Aprendizes Artífices, conservando o caráter de instituição 

pública destinada aos meninos pobres, foram reformuladas em 12 de junho de 1918, 

através do Decreto n. 13.064, não havendo, contudo, grandes modificações em 

relação às primeiras experiências.4  

Na década de 20, ao ser concebido o sistema de educação do Estado, Anísio 

Teixeira através da Lei n. 1.846, de 1925, prevê a criação da Escola Primária 

Superior. No relatório de Anísio Teixeira (1928, p.4-5), sobre a Educação na Bahia 

(1924-1928), há destaque para a educação primária na Bahia, no que diz respeito a 

que está definido na Lei.                                                                                                                  

 

O ideal escolar da Lei de 19255, de ensino universal, prático e 
democrático, tem procurado difundir tanto quanto possível as 
facilidades de educação. Acrescente-se a isto a ansiedade do povo 
baiano pela instrução, o seu desejo de instruir-se de qualquer sorte. 
[...] As menores localidades estão aprendendo a ter orgulho pelas 
suas cousas de ensino e a se porfiar nas conquistas de educação. 
A construção dos prédios escolares pelos municípios com auxilio do 
Estado, a solicitação de localização de escolas, o interesse local 
pelo bom mestre, a fiscalização escolar exercida por patriotismo [...] 
está a percorrer o Estado nas cousas de educação. 
[...] a organização escolar baiana é, essencialmente, uma 
organização escolar primária. 
[...] As escolas rurais, além disto, farão da industria local a cadeira 
central do seu curso, que será dirigido no sentido de aperfeiçoar o 

                                                 
3  Cf. Revista Fórum, FGV, artigo de Luis Antonio Rodrigues da Cunha. 
4  Cf. Lei n. 378, definindo que, a partir de 13 de janeiro 1937, tais escolas passaram a ser 
denominadas Liceus Industriais.  
5 Cf. Lei do Ensino, n. 1.846, de 14 de agosto de 1925, que unifica o ensino primário do 
Estado da Bahia em Legislação da Educação na Bahia – 1720-1980. Projeto Memória da 
Educação na Bahia.Centro de referência e documentação sobre educação na Bahia – 
Mestrado em Educação e Contemporaneidade - UNEB/CAMPUS I. 
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gosto e a aptidão dos alunos para a sua futura profissão (Art. 65 da 
Lei de Ensino). 
[...] Depois de um ensino primário elementar de quatro anos, cujas 
características de cultura social e prática já acentuamos, ingressa o 
aluno na escola primária superior, equivalente á escola intermediária 
americana, onde a mesma educação dos primeiros quatro anos é 
continuada, acentuando-se, entretanto, o caráter pré-vocacional no 
primeiro ano e vocacional nos últimos. (p.87)  
[...] O curso primário superior se coordena, a seguir, com o ensino 
vocacional em escolas práticas de agricultura, comércio e ofícios. 
(grifos nossos e atualização da grafia) 
 
 
 

Veja-se que, na reforma de 1925, começa a tomar forma o conceito da 

formação para o trabalho nas escolas comuns, em especial nas escolas primárias. 

No caso da escola aqui estudada, a formação profissional ocorreu, a principio, na 

Escola Primária de Ensino Superior. 

Esta lei de ensino particularizada e discutida pelo Diretor Geral de Instrucção 

explica as iniciativas organizadas em Cachoeira, nesse período. A escola aparece 

no texto do historiador cachoeirano Francisco José de Melo (2001, p.135) que, ao 

criar uma cronologia da educação institucional em Cachoeira, evidencia dados 

importantes para a compreensão desse tempo passado: 

 

Em 1926 era instalada uma das melhores escolas públicas da 
Cachoeira. Foi ela a “Escola Primária de Ensino Superior”, 
ocupando todo o prédio nº 13 da rua 13 de maio, hoje Sede do 
Museu “Hansen Bahia. Um dos seus primeiros Diretores foi o Dr. 
Edmundo Belford de São Luiz Saraiva de Magalhães, vindo da 
Universidade Americana de Colúmbia, que introduziu no novo 
estabelecimento de ensino normas de higiene e disciplina. Além de 
Diretor, o Dr. Belford era professor de Francês, matéria adotada no 
curso fundamental. Entre os demais professores, figuravam 
Salvador da Rocha Passos, Rosa Lacerda, Leonina Conceição e 
Gilberto Silva. (Grifos nossos)     
.............................................................................................................. 
Em 1936, era instalada a “Escola Profissional da Cachoeira” 6, com 
os cursos de marcenaria, entalhes e tipografia, ocupando a área 

                                                 
6 Cf. no Diário da Assembléia Legislativa de 1 de julho. Bahia, Imprensa Oficial, 1936, n. 
127, p. 1.223-1.226547. Em 1936 -TANTU, Oscar. Redação final do projeto [...] cria escolas 
profissionais nos municípios de Nazaré e Ilhéus, remodela a Escola Profissional de 
Cachoeira [...]. 



 51

térrea da “Escola Primária de Ensino Superior”. Seus primeiros 
formandos receberam diploma em 1946. 
 
 
 

Em 1934, tinha-se uma nova Constituição no país, promulgada pelo Governo 

Vargas, e de acordo com Carneiro (1998, p. 17) “inovou ao atribuir à União Federal a 

tarefa absoluta de fixar as diretrizes e bases da educação nacional” decretando “[...] 

ensino primário gratuito para todos, desde que oferecido em escola pública, inclusive 

para alunos adultos [...]”. O objetivo dessa iniciativa era atender ao segmento 

populacional de baixa renda. Solicitavam apenas uma taxa de matrícula para efeito 

de ajuda de custo na compra de material didático. As medidas decorrentes da 

constituição de 1934, no entanto, não chegam a efetivar-se, em virtude do Estado 

Novo e da Constituição de 1937, que dava prioridade à formação profissional, 

novamente voltada para os desvalidos. 

Saliente-se o depoimento do Sr. Salustiano Coelho de Araújo7, nascido e criado 

na cidade de Cachoeira que, de acordo com os dados apresentados, provavelmente 

foi aluno da Escola Profissional, antes de tornar-se Escola Industrial. 

Salustiano Coelho nasceu em Cachoeira em 08/06/1922. Lúcido e idôneo, é 

indicado para um depoimento a esta pesquisadora pela Prof. Elisa, diretora de 

unidade de ensino no Município. Pelo seu depoimento, pelos seus feitos e postura 

política, foi eleito prefeito da cidade de Cachoeira para um mandato de quatro anos: 

1989-1992.  

O ex-prefeito de Cachoeira menciona sua trajetória escolar, chama sua 1ª 

Escola de mirim, estudando logo depois no Colégio Monsenhor Lêdo Rocha, de 

caráter particular, situado na rua da Feira, atual Av. ACM.  

                                                 
7 Entrevista filmada, em 04/2003, na residência do Sr. Salustiano, em Cachoeira. 
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Aos 09 anos de idade, portanto, em 1931, ingressa na Escola Profissional, 

ficando por dois anos. Um menino pobre, o Sr. Salustiano precisava trabalhar, por 

isso, passou a estudar à noite e trabalhar durante o dia. Ratifica a importância dessa 

instituição para o aluno pobre trabalhador no Município, informando que, em caráter 

de escola pública, oferecia gratuitamente o curso primário com aulas em estilo de 

oficinas profissionalizantes e oportunidade desse aluno trabalhar com direito a 

remuneração nessas oficinas. 

Mudanças econômicas e políticas ocorrem no cenário nacional, provocando a 

adequação dessa Instituição às novas propostas, contidas na Lei Orgânica de 

Ensino Industrial (1942) que, de acordo com Moreira (2000, p, 17-18), foram todas 

iniciativa do Ministro Capanema, da pasta Educação e Saúde. 

Para esse fim, a Escola Profissional de Cachoeira encaminhará, em 

28/04/1943, projeto8 requerendo reajustar essa instituição aos preceitos normativos 

da Lei Orgânica de Ensino Industrial, constituindo o Processo n.1247/943, 

recebendo parecer positivo, dois meses depois, através da homologação do Decreto 

que legalizou esta causa.  

Pode-se observar que, nesse processo, a partir dos argumentos utilizados na 

exposição de motivos escrita pelo Dr Aristides Novis, Secretário de Educação e 

Saúde da Bahia, dirigida ao Interventor Federal Renato Aleixo, com cópia ao 

Departamento Administrativo do Estado à pessoa do Sr. Presidente a Pimenta da 

Cunha, a importância que se atribui à Escola. Defende a necessidade de 

reorganização técnica e administrativa da Escola profissional, dizendo que com “[...] 

desenvolvimento ainda rudimentar“ e sendo “[...] a única no gênero, de existência 

                                                 
8 Cf. este documento no Arquivo Público de Salvador, Setor Republicano. Acessado em 
21/08/2003. Obs.Nesse projeto, a Escola Profissional reivindica e demonstra a necessidade 
de aumento da dotação de $75.760,00 para 110.800 em 1943, diferença de 35.040,00. Além 
da liberação cogitada, o Governador do Estado criará uma Dotação de mais 12.000,00. 
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oficial, em nosso Estado [...]”, requer atenção à solicitação esboçada nesse projeto, 

enquadrando-a ao que preceitua a Lei Orgânica. 

Outro argumento usado que reforçará a decisão favorável à causa é a menção 

que se fará, nesse requerimento, ao pronunciamento do Sr. Presidente da 

Republica, ajudando a entender o momento histórico que se vivia, e diz que “tendo 

em vista o incentivo ao ensino profissional, o modo eloqüente de correspondermos à 

palavra de ordem do Sr. Presidente da República, que nele focaliza, com sobejas 

razões, um dos mais legítimos aspectos do esforço de guerra [...]”.  

Lembre-se que, em 1943, estava em vigor a Constituição de 1937, que 

enfatizava o ensino profissional9. Convém lembrar também que, nesse período, o 

Brasil participou da 2ª guerra mundial e, portanto, diante da guerra, é contingente a 

importação de produtos manufaturados. Assim, a economia brasileira precisa voltar-

se para um processo de industrialização segundo um modelo de substituição das 

importações, necessitando de profissionais bem treinados para o trabalho industrial.  

Outro aspecto da política educacional do Estado Novo é a discussão da 

responsabilidade da manutenção do ensino com as famílias, o que leva à criação de 

Cooperativas e Caixas Escolares. 

Voltando-se ao processo histórico, registre-se que a Escola Industrial nasceu 

através do Decreto–Lei nº 12.796-A, de 9 de Junho de 1943, assinado pelo 

Interventor Federal Renato Aleixo, que promoverá uma mudança nas práticas 

educacionais dessa instância. Este decreto estadual adequou a Escola Profissional 

de Cachoeira aos preceitos normativos da Lei Orgânica de Ensino Industrial apoiado 

no Decreto-Lei Federal n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942. São os seguintes termos 

do Decreto N.12.796-A, que diz respeito a essa discussão:  

                                                 
9 Cf. texto de  Jaci Menezes em referência. 
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Art. 1º - A Escola Profissional de Cachoeira, sob regime de 
externato mixto, destinar-se-á ao ensino racional e sistemático de 
artes e ofícios para o sexo masculino e de cursos profissionais para 
o sexo feminino. Art. 2º - O ensino na Escola Profissional de 
Cachoeira, com duração de quatro anos, será constituído de suas 
ordens de disciplinas. a) de cultura geral, compreendendo o estudo 
sistemático de Português, Matemática, Ciências Físicas e Naturais, 
Geografia do Brasil e História do Brasil; b) de cultura técnica 
compreendendo as secções de artes industriais e de artes gráficas. 
Art. 3º - A secção de artes industriais constituir-se-á dos cursos 
seguintes: a) de marceneiro; b) de corte e costura; c) de chapéus, 
flores e ornatos. Sobre a organização interna do curso, dá outras 
providências...  
Art. 11º- Os atuais alunos dos cursos profissionais, até então 
mantidos pela Escola Profissional de Cachoeira, poderão ser 
admitidos por força da presente Lei, em cursos industriais idênticos 
ou semelhantes aos que estejam fazendo e na série para cujos 
trabalhos forem considerados, pela Direção Escolar, devidamente 
habilitados. (Grifos nossos) 
 
 
 

Ainda sobre a Escola Industrial, é importante que conheçamos outros aspectos 

através da narrativa de outro ex-aluno dessa Escola, Sr. Antonio Alves Porto10 que 

informa ter aprendido na escola o ofício nas máquinas de carpintaria, tendo sido 

aproveitado como mão-de-obra, e lá permanecido durante 15 anos.  

Conta o Sr. Antonio, que a Escola Industrial recebia subsídios do Estado11,  

pagamento de alguns alunos, e ajuda de professores e da comunidade. A seu juízo, 

a escola foi fundada em 1932 e fechada em 1954. Reafirma o endereço da Escola, 

ratificando outras informações. Define a Escola Industrial uma oficina que preparava 

alunos para a carpintaria, a tipografia, a marcenaria e outros trabalhos manuais.  

 O Sr. Antonio cita alguns funcionários da Escola que fazem parte das suas 

lembranças; Sr. Marculino Alves, (seu pai) e professor de carpintaria; Manoel 
                                                 
10 Esta entrevista foi realizada por professoras de séries iniciais do município de Cachoeira, 
enquanto alunas pesquisadoras, num curso de capacitação em 2001. Sr. Antonio Porto, 
tinha 76 anos, reside em Cachoeira e foi entrevistado na sua residência.  
11 Essa instituição recebia recursos do Estado respaldada na Lei n. 232 de 2 de setembro, D 
O. Bahia n. 2293 onde diz “O Estado autorizou repasse de verba para o Ginásio da 
Cachoeira em caráter de crédito especial para pagamento de auxílios”. Cf. em Fontes para o 
Estudo da Educação no Brasil, p. 325. 
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Machado, professor de marcenaria; Antonio Rocha Pita, professor de tipografia, 

entre outros. 

Para o Sr. Antonio, o decréscimo no número de alunos matriculados na Escola 

Industrial deveu-se à criação da Cooperativa, instalada no mesmo prédio, situado à 

rua Treze de Maio, onde hoje está localizado, o Museu Hansen Bahia12. A Escola 

Industrial tinha por finalidade atender aos ingressos no curso ginasial.  

Outro depoimento importante é o da professora Luiza Lima, aposentada pelo 

Colégio. Informa que nasceu em Cachoeira, onde vive até os dias de hoje. Exerceu 

a profissão por vários anos no CEC, ministrando as “matérias”, Português e 

Literatura, como eram assim chamadas as disciplinas. 

Foi aluna da Escola Industrial e Ginásio da Cachoeira, e do Curso Pedagógico 

do Ginásio da Cachoeira. Fez parte de três gerações escolares, uma imbricada na 

outra13. Diz que a Escola Industrial de caráter público foi criada na década de 40, e 

ratifica o endereço já fornecido pela Sr Salustiano. e pelo Sr.                 

Antonio Porto. 

 Luiza Lima, concluiu o Ginásio com datilografia na turma de 1952, juntamente 

com as professoras Mércia Cardoso, Teresinha Rangel, Helena Gomes, Gláucia 

Esteves Passos (a filha do Diretor do Ginásio) entre outros, num total de 39 

formandos, conforme esta descriminado em relação nominal nos anexos (v. 2). 

                                                 
12 Hansen Bahia, como ficou conhecido o artista alemão, recebeu homenagem póstuma, 
constituindo-se o seu endereço um Museu em 19/04/1978, acolhendo e divulgando suas 
obras. cf. Revista da Cultura da Bahia n. 15 e Guia Cultural da Bahia. Recôncavo, vol. 2.. 
Fonte: IPAC-BA, Terreiro de Jesus, Salvador. 
13 Esta consideração parte do confronto de documentação, diplomas da entrevistada, e do 
seu depoimento. A colaboradora até então, não tinha noção dessa progressão institucional 
no seu currículo escolar, possivelmente devido a convivência com o mesmo cenário e 
personagens os quais fazem parte dessa trajetória.  
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Citou o nome de alguns professores da Escola Industrial, como Alice Pimentel 

Marques, Aimeé, Edméa Ventura Esteves Passos, tendo como Diretor, o Sr. 

Salvador da Rocha Passos. 

Considera a Profa. Luiza que o objetivo na condução dos trabalhos 

pedagógicos da Escola Industrial, era desenvolver integralmente o aluno 

promovendo condições para se capacitarem e ingressarem, mais tarde, no mercado 

de trabalho. Informa que além das matérias de ensino consideradas básicas, 

ofereciam cursos de datilografia, corte e costura, bordado à mão, bordado à 

máquina, pintura, marcenaria e tipografia. 

Sobre o uniforme, informa que as meninas usavam saia azul pregueada, blusa 

branca, meia branca, sapato colegial e os meninos trajavam calça e blusão cáqui, 

camisa branca, sapato preto, meia branca. Aos dois gêneros era imposto o uso da 

gravata. 

Verifica-se assim surgirem modificações na Escola Industrial e fatores legais a 

colaborar para a integração desta Escola a uma Sociedade Cooperativa, organismo 

educacional que será criado para cumprir os fins previstos em Decreto Lei de 1943, 

conforme trataremos a seguir. 

 

2.4 A Criação da Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira 
Responsabilidade Ltda e seu Vínculo com a Escola Industrial (1948-
1949) 

 
 
Em 1948, já na nova gestão de Anísio Teixeira à frente da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, a Escola Industrial assume uma reforma, quando cria 

uma Cooperativa Escolar. Sobre esta criação temos elementos definidos em uma 
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Ata14, cuja cópia pode ser encontrada no Colégio Estadual de Cachoeira e ainda 

como anexo no volume 2 desta dissertação. Esta Ata é tida até então como 

documento que originou o Colégio, e a partir do conhecimento de sua existência 

surge desdobramentos que levam a outras histórias sobre essa criação. Vejamos... 

Analisando a Ata escrita na Assembléia de constituição da Sociedade 

Cooperativa Ginásio da Cachoeira Responsabilidade Ltda, lê-se que esta Sociedade 

foi criada no dia 14 de setembro de 1948, às 20:00 h, no salão da Escola Industrial 

de Cachoeira, situada à rua 13 de maio n.13, no Município de Cachoeira – BA, vindo 

a estabelecer-se e funcionar, neste mesmo prédio, promovendo uma 

complementação escolar necessária aos desígnios contidos em Lei. 

 Assegurando-se do conteúdo da mencionada Ata, esta Cooperativa teve 

respaldo nos termos do Decreto Federal n. 22.23915, de 19 de Dezembro de 1932, 

revigorado pelo Decreto-Lei Federal n. 58116, de 1º de agosto de 1938, o que ficou 

confirmado a partir da análise desses Decretos. Legislação, portanto, do período do 

Estado Novo. 

                                                 
14 Cf. este documento nos arquivos da Direção do Colégio Estadual em Cachoeira.  
15 Cf. esse Decreto no Diário Oficial dos Estados Unidos do Brasil, de 23 de Dezembro de 
1932, (sexta-feira), onde consta a assinatura do Presidente no Governo Provisório, Getúlio 
Vargas. Pode ser encontrado/pesquisado na Biblioteca Central, 1º andar, Setor de 
Periódicos da cidade do Salvador. Reforma as disposições do decreto legislativo n. 1.637, 
de 5  de janeiro de 1907, na parte referente às Sociedades Cooperativas, regulando sua 
organização, já que não correspondem às exigências da atualidade. É importante atentar 
para alguns Artigos e alguns itens contidos na Lei  que reforçam esta análise do documento 
e dessa criação: 
“Art. 1º Dá-se o contrato de sociedade cooperativa quando sete ou mais pessoas naturais, 
mutuamente se obrigam a combinar seus esforços, sem capital fixo predeterminado, para 
lograr fins comuns de ordem econômica, desde que observem, em sua formação, as 
prescrições do presente decreto”. 
“Art. 2º b) “ Não limitação do número de associados, sendo, entretanto, este número, no 
mínimo de sete; c) limitação do valor da soma de quótas-partes do capital social que cada 
associado poderá possuir”. 
16 Dispõe sobre registro, fiscalização e assistência de Sociedades Cooperativas; revoga os 
Decretos ns. 23.611, de 20 de dezembro de 1933, e Decreto n. 4.647, de 10 de julho de 
1934; e revigora o Decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932. Parágrafo único. Ficam 
as Cooperativas Escolares isentas do pagamento de impostos e de selos. Outras 
informações para aprofundamento, ler Legislação Federal, p.279-284. Documento 
pesquisado na Biblioteca da Assembléia Legislativa em Salvador. 
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A assembléia17 que cria a Cooperativa e dá origem a mencionada Ata, tem 

fundamento mais geral no Decreto-Lei n.12.840, de 4 de Agosto de 1943, que 

dispõe sobre a criação das Cooperativas Escolares, nos Estabelecimentos de 

Ensino, mantidos pelo Estado e fornece base legal para sua instituição, tendo em 

vista o que Decreta: “Art. 1.º - É obrigatória nos estabelecimentos Oficiais de Ensino, 

mantidos pelo Estado, a organização das Cooperativas Escolares;” e no Artigo 3º, 

onde indica que as Cooperativas serão regidas com fundamento nos Decretos 

mencionados na Ata.  

A Lei Estadual Nº 130 de 14/12/1948, que será publicada quatro meses depois 

da Criação da Cooperativa, define a força política cachoeirana nas questões 

relacionadas à Educação, e leva a compreender como ocorreu o processo de 

criação dos cursos secundários em escolas de ensino publico em Cachoeira. 

 

 [...] Art. 7º-O Poder Executivo providenciará a instalação de um 
curso de admissão ao ensino ginasial, em 1949, na Escola Técnico-
Profissional de Cachoeira, afim de que, em 1950, comece a 
funcionar, a ela anexo, um curso secundário permanente [...]. 
(Grifos nossos) 
 
 

Esta assembléia foi presidida pelo Dr. Artur Nunes Marques, teve como 

secretária à professora pública Aurélia Alves Peixoto dos Santos, única mulher e 

professora18 presente ao ato. O grupo formado para compor essa assembléia, 

constou de 54 cidadãos cachoeiranos devidamente identificados por profissão, 

conforme quadro a seguir;  

                                                 
17 Cf. LEX, na Biblioteca da Assembléia Legislativa, Salvador. 
18 Sra. Aurélia discrimina na Ata os presentes mencionando as profissões e classifica Sr. 
Salvador Passos como Funcionário Público, embora o titule em falas como Professor. 
Justificar-se-á esse tratamento visto que, em 02 registros, no livro de Francisco Melo, o Sr. 
Salvador é mencionado como Professor de Escolas já existentes em Cachoeira. Além 
disso, ele logo viria a ser Diretor da Instituição que ora se criava. Não temos evidências de 
que tenha feito curso de Formação em magistério ou equivalente em Educação, mas nesse 
segmento vê-se que será destacado como professor.  
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OS DIVERSOS SEGMENTOS PROFISSIONAIS ARROLHADOS NA CRIAÇÃO DA 
SOCIEDADE COOPERATIVA : PROPORCIONALIDADE 

Médicos-             04 Bancários-       04 Proprietário-       01 

Comerciantes-    19 Militar-              01 Serventuário-     01 

Func. públicos-   08 Mecânico-        01  Advogado-         01  

Industriais -         04  Comerciário-    03 Professora-        01 

Ferroviários-        05 Artista -             01 Total=                54 

Quadro  2  - Elaborado pela autora a partir de dados contidos e analisados na Ata de 
 Assembléia de Constituição da  Cooperativa. 

 

O destaque serve para demonstrar a participação eclética e ativa dos diversos 

segmentos dessa sociedade, na educação do município, como também define, para 

a época, uma participação retraída do gênero feminino e da classe de professores. 

 Na ata está registrado que houve a leitura do Estatuto Social, artigo por artigo, 

e submetido à aprovação da Assembléia Geral na mesma oportunidade. Informa 

ainda que esses artigos foram previamente redigidos pelos senhores doutores 

Augusto Púbio Pereira, Artur Nunes Marques e Professor Salvador da Rocha 

Passos. Aprovados por unanimidade e então definidas as diretrizes que norteariam 

as atividades da Sociedade Cooperativa, providências foram tomadas para legitimar 

as decisões mantidas no documento, passando a Sociedade Cooperativa a atuar 

sob a égide da mantenedora, a Escola Industrial. 

 Para organização fiscal dessa Sociedade Cooperativa, foi estabelecido um 

capital mínimo de Cr$50.000,00, divididos em 500 (quinhentas) quótas-partes, pelo 

que foi preenchido o artigo 4º do Estatuto Social19. 

                                                 
19  De acordo com o que define o Decreto n. 22.239, apud nota n. 16 deste capítulo, é 
estabelecido em Lei os critérios de criação da Sociedade Cooperativa, e apresentada as 
diretrizes a serem conduzidas na construção do Estatuto e divisão de quótas-partes, sendo 
obrigatório constar nessa Ata, inclusive a condição de Aprovação do Estatuto Social. Sobre 
este documento, esclarecemos que, embora não seja objeto de nosso estudo, foi motivo de 
diversas pesquisas fracassadas. Não sendo localizado,  consideramos esse achado para 
uma outra oportunidade. 
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 Na mesma oportunidade, foram eleitos, pela Assembléia, os demais 

componentes de Direção. Presidente do Conselho Administrativo, Doutor Artur 

Nunes Marques; Tesoureiro, Sr. Alcebíades Pomponet de Sá; Secretária, a 

Professora Aurélia Alves Peixoto dos Santos; membros efetivos do Conselho Fiscal, 

Srs. José Carneiro da Silva Rego Junior, Osmundo Araújo Actes e Doutor Agnaldo 

Sampaio, Waldo Gavaza, Herundina de Azevedo, Antonio Aleluia Lima e Francelino 

Morais, todos foram empossados durante esse encontro. 

De acordo com o registro na Ata, a Cooperativa foi constituída20 com o objetivo  

de difundir os serviços de Educação e Cultura na sua área de ação, tendo como 

associados todos os presentes com nomes consignados no corpo da Ata e que a 

tenham assinado.  

Ao buscar-se maiores informações sobre a constituição dessa Sociedade 

Cooperativa, inclusive tentando encontrar seu Estatuto21, pesquisou-se nos livros do 

Cartório de Registro de imóveis, hipoteca, títulos e documentos de pessoas jurídicas 

do Município de Cachoeira, sendo localizado apenas um registro de publicação 

intitulada de “Comunicação do Serviço de Economia Rural”, datada de 17 de junho 

de 1957, dirigida ao representante dessa Sociedade, informando que, em 01/11/49, 

esta Sociedade foi registrada, sob nº 3538, (não informa aonde) em consonância ao 

                                                 
20 Esses serviços de Educação e Cultura estabelecidos como missão reporta as condições 
contidas na Lei supra citada, cujo Art. 21º trata sobre as categorias cooperativistas, 
esclarecendo em Parágrafo Único que a classificação ali citada não exclui a possibilidade de 
constituírem-se cooperativas de outra modalidade não incluída na enumeração, as quais 
serão consideradas de categoria indeterminada e assemelhadas aquela que oferece mais 
aproximada analogia. Dessa forma compreendemos que amparados por esse adendo 
fundaram a Cooperativa numa categoria mais ampla de ação e aproximada das categorias 
XII e XIII, conforme descrição em Lei, valendo-se da permissão legal.  
21No Cartório em Cachoeira, não existe qualquer documento que aponte esse registro, nem 
a existência do Estatuto,e muito menos o encerramento das atividades da Sociedade 
Cooperativa. Acreditamos que teríamos que percorrer registros ligados a Secretária de 
Agricultura que mantinha subordinado o Serviço de Economia Rural e o Departamento de 
Assistência ao Cooperativismo, conforme mencionado nessa Comunicação. Único 
documento que afirma haver um registro, não informa aonde está localizado, apenas 
informa a data que ocorreu. 
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Decreto Lei Nº 581, de ago. 1938, e define o prazo de 120 dias para entrar em 

funcionamento. Esta nota esclarece ainda que a Sociedade teve seu registro através 

do Processo nº 6621/48, legitimando a Ata de Assembléia datada de 14 de setembro 

do ano 1948.  

Observa-se, pela data de autorização do funcionamento dessa Sociedade, os 

responsáveis pela sua criação procederam à entrada no pedido de autorização de 

registro para funcionamento ao órgão competente -Serviço de Economia Rural -, 

logo depois da Assembléia que a criou. Curioso, é que esse registro liberado desde 

194922 só seja evidenciado, através de publicação em órgão público, em 1957. 

Levanta-se a hipótese de que esta Comunicação pública ocorrerá devido ao 

surgimento de interesses comerciais vinculados à Sociedade, precisando então 

tornar público em Cartório do Município esse registro.  

É localizado ainda, no Diário Oficial, de 09/11/49, (p. 6932),23 nota do  

Departamento de Assistência ao Cooperativismo, publicando Portaria de 01 de 

novembro de 1949 sobre pagamento a funcionário do DAC, por motivo do 

deslocamento a cidade de Cachoeira, evidenciando o vinculo e a  existência oficial 

da Cooperativa de Educação e Cultura Ginásio da Cachoeira Responsabilidade 

Ltda, aquela época, divulgando ainda uma nova nominação desta instituição. Esta 

nota oficial define o funcionamento da Cooperativa já reconhecida pelo Estado, uma 

vez que sua inspeção ocorreu oito dias depois do Registro Oficial. 

O funcionamento oficial da Cooperativa em 1949 foi legitimado nessa pesquisa 

a partir das anotações do relatório do Sr. Secretário de Educação e Saúde, Anísio 

Teixeira (1950, p.41), que, ao revelar dados apresentados pelo Superintendente de 

                                                 
22 Cf. Livro B3, p.388, do Registro Integral de Títulos, Documentos e outros Papéis no 
Cartório de Registro de Imóveis, hipoteca, títulos e Documentos de pessoas Jurídicas do 
Município de Cachoeira. 
23 Cf. D.O na Biblioteca do Arquivo Público Municipal de Salvador. 
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Ensino Secundário, Normal e Profissional, DAC descreve a expansão promovida 

nessas áreas mencionando a “[...] Realização de convênio com a Cooperativa 

Ginásio de Cachoeira, pela qual foi a mesma subvencionada em Cr$ 100.000,00 no 

exercício de 1949, e se lhe franqueou o prédio da Escola Industrial de Cachoeira, 

para que nele funcionasse o Curso Ginasial, registrando-se a freqüência de 117 

alunos [...]”. 

 

2.4.1 A Escola Industrial e Ginásio da Cachoeira (1949-1954) 
 

 

Constituída a Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Responsabilidade 

Ltda, tendo por espaço de funcionamento a Escola Industrial, daí em diante 

conhecida como “Ginásio da Cachoeira” pela atuação nas séries equivalentes ao 

ensino secundário de 1º ciclo.  

Em registros que dão fidelidade de apropriação nominativa, como é o caso dos 

dois álbuns de fotografias das turmas concluintes do curso ginasial de 1951 e 1952, 

encontramos; Escola Industrial e Ginásio da Cachoeira. Sobre tais documentos fala-

se mais detidamente adiante. 

Com fidelidade ao pesquisado, trouxemos outras informações. No D. O nº. 

2293, de 6/09/50, (anexo n.15) assinado pelo Governador Octávio Mangabeira [...] e 

Anísio Teixeira, foi publicada a LEI N. 322, de 2 de setembro de 1950 que “[...] 

Autoriza a abertura de crédito especial para pagamento de auxílios a [...]  e ao 

Ginásio de Cachoeira”. Lê-se no Art. 1º “Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

um crédito especial de [...] trezentos mil cruzeiros à Cooperativa Ginásio de 

Cachoeira [...]”. Numa mesma nota, um órgão de publicação oficial, faz menção a 

esta instituição, usando dois nomes similares, mas diferentes.  Assim, verificamos 
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que, em 1950, fica evidenciada a destinação de subvenções autorizadas pelo poder 

Executivo na Bahia a essa Cooperativa Ginasial. 

Durante a pesquisa no Cartório24 em Cachoeira, encontramos documentos que 

revelam outros aspectos importantes dessa trajetória histórica, definindo que, 

mesmo depois de 1954, quando a Sociedade Cooperativa intermediará a criação do 

Ginásio oficial de Cachoeira, essa não será extinta, como julga a sociedade local, 

apenas seu nome não estará mais à frente.  

A Cooperativa fez registro de locação de imóvel em 1957 e de localização de 

imóvel em 06 de dezembro de 1976.  Nesse caso, realizou Registro Geral de Imóvel, 

por matricula 267, descrevendo o que se segue: “Sob o nº 74 a rua Dr. Vacareza, 

anteriormente conhecido por Chácara Pitanga, registre-se que encontra descrito o 

antigo imóvel que foi demolido para construção do Prédio onde funciona a 

Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira [...]”. Menciona ainda que a área total 

de construção do imóvel equivale a 1.375,00 m2, e teve como engenheiro 

responsável o Dr. Fernando Caetano Pontes, e como proprietário a Sociedade 

Cooperativa, naquele momento, representada pelo médico cachoeirano Artur Nunes 

Marques, seu presidente, e o tesoureiro Sr. Alberto de Souza Bastos.  

Fora tais registros, nada mais foi localizado sobre a Sociedade Cooperativa 

Ginásio da Cachoeira Responsabilidade Ltda, muito menos que relacione a atuação 

da Cooperativa, voltada para o ensino após 1954, visto que por vicio de linguagem, 

a sociedade local passou a se referir à Escola Normal e Ginásio da Cachoeira que 

                                                 
24 É possível verificar no Cartório de Imóveis em Cachoeira que, em 20 de dezembro 1957, 
houve registro de contrato de locação de terreno pelo prazo de cinco anos; locador Soc. 
Coop. Gin. da Cachoeira Resp. Ltda, representada pelo presidente Jose Carneiro da Silva 
Rego Junior, tendo por locatário o Cirurgião-Dentista Geraldo Luis Sales de Oliveira. Esta 
área de terras, de acordo com o contrato, foi definida iniciando-se na chácara da Pitanga, 
principiando dos fundos do Ginásio da Cachoeira e terminando na rua Benjamin Constant 
(antiga ladeira da Cadeia). 
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também estava ligada a Sociedade Cooperativa através da Escola Normal, apenas 

como Ginásio da Cachoeira. Tudo faz crer que de alguma forma esta Sociedade foi 

integrada ao Ginásio a partir de 1961, por força da Lei de Diretrizes e Bases do 

Ensino Nacional.  

O mesmo provavelmente ocorreu com a Escola Industrial, desativada e 

integrada à Sociedade Cooperativa, desvinculando-se das instalações onde se 

encontrava desde sua criação e passando a ocupar o terreno ora mencionado, já 

com o nome de Escola Industrial e Sociedade Cooperativa quando, por recurso de 

Lei e verba federal, foi criado e construído o Ginásio de Cachoeira.  

Outros documentos que apontam para a fusão da Escola Industrial e o Ginásio 

da Cachoeira são dois álbuns de fotografias das turmas de concluintes do curso 

ginasial de 1951 - primeira turma da Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira 

Responsabilidade Ltda. 

 As fotos definem o perfil dos dois primeiros grupos de licenciados da cidade de 

Cachoeira e sugerem a ligação intrínseca que existiu entre a Escola Industrial e o 

Ginásio da Cachoeira, nome como ficou popularmente conhecido esta última 

instituição.  

 Os álbuns trazem variável 

possibilidade de elementos 

para análise e compreensão 

da sociedade cachoeirana; 

 

 

 
 

 

Figura  2 – Álbum pesquisado no Arquivo Permanente do Colégio Estadual 
de Cachoeira em 2003. 

A foto do grupo de 1951 

apresenta cinco patronos, dentre 

eles, o Ministro da Educação 

Ernesto Simões Filho,  
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personagem ilustre no cenário nacional, detentor de grande poder político, filho de 

Cachoeira. Na formatura de 52, ele é o Paraninfo dos licenciados. 

Simões Filho foi o responsável pela liberação de verba federal para a 

construção do ginásio oficial de Cachoeira. 

Nos dois álbuns, 1951 e 1952, conforme folha inicial que revela o grupo 

presente, a Foto Chagas evidencia as duas Instituições como uma só, levando a 

entender sua integração. Em ambos, refere-se aos formandos como Licenciados25. 

O quadro a seguir descreve o perfil geral do grupo de 1951, quando se pode 

perceber o prestigio político dos cachoeiranos e, sem dúvida, do corpo 

administrativo, que compunha a Escola Industrial e Sociedade Cooperativa Ginásio 

de Cachoeira. Na solenidade de formatura do curso secundário, recebiam ilustres 

convidados: Governador do Estado, Ministro da Educação, Secretário de Educação, 

Reitor da Universidade do Brasil, Superintendente do Ensino Secundário. 

Os homenageados especiais da turma de 1951 são: o Presidente da 

Cooperativa, o médico Artur Nunes Marques o Tesoureiro Alberto de Souza Bastos, 

Dr. Agnaldo Moreira Sampaio, fundadores dessa Instituição (1948).  

 

 

 

 

 

                                                 
25 Licenciados é uma menção que define o valor atribuído na década de 50, século XX, aos 
concluintes do curso ginasial. Descrevemos essas turmas com seus respectivos formandos 
e habilitações escolhidas em relação anexa.  
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     Quadro 3 -  Elaborado pela autora com o apoio de dados obtidos da analise do Álbum de Fotografias-1951, cedido 

pelo   Colégio Estadual de Cachoeira- Setor de Arquivos Permanentes. 
 
 

O álbum de fotos de 195226 revela a presença de 39 formandos e homenagem 

póstuma para uma aluna. São ainda identificadas figuras representantes oficiais da 

cerimônia: Paraninfo Dr. Ernesto Simões Filho, Ministro da Educação; o Diretor o Sr. 

Salvador da Rocha Passos27, homenageado especial da turma, e ainda a professora 

                                                 
26 Esse álbum é uma relíquia encontrada numa lata de lixo pelo marido de uma professora 
de Cachoeira, aluna do curso da Faculdade Olga Mettig que, levada a pensar sobre 
atividade voltada ao resgate da Memória da Educação do Município, socializou a informação 
no seio de sua família, despertando a atenção do seu esposo, que observou e resgatou 
esse álbum jogado fora. 
27 Identificado nos dois álbuns, como Diretor da Soc. Cooperativa Ginásio da Cachoeira 
Resp. Ltda. Foi o responsável pela criação da Cooperativa e 1º Diretor do Ginásio de 1954-
1959.        
 

 
DESCRIÇÃO CONFORME ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 

FORMANDOS ESCOLA INDUSTRIAL E GINÁSIO DA CACHOEIRA 
LICENCIADOS DE 1951 -(FOTO CHAGAS-CACHOEIRA-BA) 

Patrono- Dr. Luiz Regis Pacheco Pereira..........Gov. do Estado da Bahia 
Patrono- Dr. Ernesto Simões Filho.....................Ministro da Educação 
Patrono- Dr. Dorival Passos...............................Secretário de Educação 
Patrono- Prof. Pedro Calmon.............................Reitor da Universidade do Brasil 
Patrono- Dr. Renato Vaz Sampaio.....................Superintendente do Ensino Secundário 
Paraninfo- Prof. Salvador da Rocha Passos......Diretor  
Homenagem Esp. Dr.Artur Nunes Marques.......Presidente da Coop. Gin. da Cachoeira 
Homenagem Esp. Alberto de Souza Bastos......Tesoureiro da Coop. Ginásio da Cachoeira 
Homenagem Esp.Dr. Agnaldo Moreira Sampaio. 
Homenagem Esp.-Cônego Fenelon Costa.........Inspetor Federal 
Honra ao Mérito-Dr. Nelson Alves de Souza Preito de Gratidão- Prof. Benedito Figueiredo Farias 
Inteligência e Cultura- Dr. Constantino José de 
Souza 

Mestra e Amiga- Prof. Josina dos Santos Marques 

Honra ao trabalho- Dr. Salviano Maia Bittencourt Preito de Amizade- Prof. Luiz Augusto Monteiro 
Marco 

Justiça e Trabalho- Prof. Edméa Ventura Esteves 
Passos 

Homenageada- Prof. Alice Pereira Regis 

FORMANDOS 
Cultura e Trabalho-Prof. José Geraldo Gomes de 
Oliveira 

Parte do álbum encontra-se danificado.....Mas aqui 
tinha o registro de um homenageado 

Orador: Ivan de Almeida Câmara- Datilografia Ana Cândida Alves Peixoto-Artes Aplicadas- Corte e 
Costura -Datilografia 

Angélica Maria Alves Peixoto-Artes Aplicadas-
Corte e Costura 

Fernando Luiz Abbehusen- Datilografia...... 

Diva Maria Santos Marques- Artes Aplicadas-
Corte e Costura-Datilografia 

Helito Mascarenhas Bittencourt- Datilografia 

D.F.-Lêda Maria Nogueira Guimarães-Artes 
Aplicadas-Corte e Costura-Datilografia 

Maria Emilia Franco da Silva- Artes Aplicadas- Corte 
e Costura- Datilografia 

Yvonne Peixoto Pereira- Artes Aplicadas – Corte 
Costura – Datilografia 

Otílio Chagas de Albuquerque Neto- Datilografia 

Roberto Luiz Cezimbra de Assis-Datilografia Total de 11 formandos – 05 gênero. masculino.e 06 
gênero feminino. 
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bilitação em datilografia, como 

demonstrado no quadro 4. 

de Matemática Edméa Ventura Esteves Passos, esposa do Sr. Salvador que 

representou a homenagem aos docentes. Destaque ao orador da turma o Sr. Nelson 

Mata, que concluía o ginásio com o curso de datilografia. Este ex-aluno se formou 

em Medicina e mora em Caravelas, de acordo com informação da Profa. Zenaide. 

 

Na turma de 1952 foi possível 

perceber mais do triplo de alunos 

concluintes, em comparação à 

turma de 1951, assim como, se 

diferenciou pela diversidade de 

habilidades de trabalhos manuais, 

havendo maior destaque para a há- 

 

 

 

Como se pode ver o currículo escolar era composto de cursos preparatórios 

paralelos e à escolha do aluno. Além do curso de datilografia, havia a opção pelos 

cursos de corte e costura, flores e artes aplicadas. Caso não fosse de interesse do 

aluno, fazia somente o ginásio.Mantinha-se, portanto até esta ocasião, parte do 

currículo da Escola Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Álbum  encontrado em uma lata de Lixo na cidade de 
Cachoeira (2000-2001). 

SINTESE ANALITICA DO ALBUM DE FOTOS – FORMATURA DO GINÁSIO   
ESCOLA INDUSTRIAL E GINÁSIO DA CACHOEIRA – CIDADE DE CACHOEIRA – BAHIA 

LICENCIADOS DE 1952 – FOTO CHA GAS – CACHOEIRA 

Paraninfo ....................... ................... Dr. Ernesto Simões Filho –                    Ministro Da Educação 
Homenagem Especial.........................Prof. Salvador  Da Rocha Passos  -       Diretor 
Hom.ao Corpo Docente .....................Profa. Edméa Ventura Esteves Passos  Professora 
Orador................................................ Nelson Mata-                                           Formando 

            Composição do grupo conforme discriminado no Álbum Quant. 
Ginásio- Datilografia                     (01 homenagem póstuma) 14 
Ginásio- Corte E Costura 07 
Ginásio – Flores Artes Aplicadas 09 
Ginásio  10 
Total=  Formandos 40 
Quadro 4 -  Elaborado pela autora, com apoio de dados fornecidos através analise  
 do Álbum de fotografias dos formandos- 1952 no Curso ginasia 
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Fica patente a manutenção da legislação e da estrutura do ensino do Estado 

Novo quase 07 anos após a nova Constituição, o que só pode ser explicado pela 

não aprovação da lei de Diretrizes e Bases no âmbito federal (somente aprovada em 

1961); e da lei Orgânica do Ensino na Bahia, (aprovada apenas em 1963). 

 Uma dessas alunas da turma de 1952, a Profa. Luiza Lima, já citada, 

matriculou-se pela Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira no Curso 

Pedagógico em 1953. Este curso tinha duração de 03 anos e foi autorizado através 

do Decreto N.15.404, de 14 de março de 1953, D.O. nº. 3027 de 15/03/53, originado 

pelo processo n.747-53, autorização concedida observando-se os termos do Decreto 

n. 11.762, de 21 de nov. de 1940, DO DE 23/11/1940, assinado por Isaias Alves 

durante o Estado Novo, que diz, no artigo Lei: “Art. 24 “Os  estabelecimentos que 

mantenham curso secundário sob inspeção federal poderão requerer fiscalização 

estadual para o curso pedagógico.” (Cópias no anexo n.17).  

Fora estes esclarecimentos, localiza-se ainda o Decreto N. 15.619, de 11 de 

março de 1954, DO n. 3314, de 12 de março de 1954, (ass. pelo Gov. Luiz Regis 

Pacheco) anterior ao funcionamento do Ginásio oficial, onde se lê: “[...] Aprova o 

regulamento da Lei n. 617, de 9 de dezembro de 1953 que dispõe sobre o currículo 

no ensino normal no interior do Estado [...]” e cumprindo determinações contidas no 

seu artigo 4º, regulamenta a Lei [...]. De acordo com análise do artigo 5º desse 

Regulamento (cópia anexo n.18), este curso, foi autorizado ao “Ginásio” em 1953 e 

portanto enquadra-se nesse regulamento. 

A 1ª turma do Curso Pedagógico do Ginásio da Cachoeira foi composta por 07 

mulheres. Todas essas alunas são egressas da turma de 1952 do curso ginasial já 

mantido por essa instituição, são elas: Luiza Lima, Letícia Magalhães, Mércia 

Cardoso, Gláucia Passos (filha do Diretor em exercício do Ginásio, o Prof. Salvador), 
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Regina Falcão, e Ederlinda Machado. Concluíram o Curso Pedagógico com 

formação em Professora Primária no ano de 195528, mas só a Professora Luiza Lima 

e Ederlinda Machado fazem concurso para Professoras Primárias no Município e 

recebem assunção em março e abril de 195929, vindo então a fazerem parte do 

quadro de professoras da Escola de Aplicação anexa ao Ginásio da Cachoeira. 

A Professora Luiza Lima transpôs o muro da discencia tornando-se docente, 

assim como ocorrerá com outras gerações de estudantes, que ela ajudará a formar e 

que como está, também farão parte dessa instituição. Por exemplo, a Profa. Zenaide 

e Professora Célia, que chegaram a exercer cargo de Diretoras no Colégio Estadual 

de Cachoeira, como será demonstrado no quadro 04. 

Cidadã cachoeirana, residente em Cachoeira, Luiza Lima formou-se em 

professora por vocação. Menciona que na família, incluindo sobrinhos, há cinco 

pessoas que fizeram o curso de magistério, profissão de grande prestigio a época. 

Cursou o 3º grau em Pedagogia, na Faculdade de Educação da Bahia, concluindo 

em 1983. No seu depoimento sobre a educação, tece comentários: 

 

[...] o educador era um profissional que se entendia preocupado com 
o crescimento de seus alunos. Quanto aos alunos, salvo exceções, 
eram interessados em aprender, em distinguir-se entre os demais, 
ou seja, havia uma concorrência saudável que induzia à eficiência 
escolar, sem com isso causar menosprezo aos colegas. 

 

Esta professora teve papel de destaque na educação cachoeirana e fez claro o 

papel do seu pai no que diz respeito à criação da Cooperativa, ressaltando que o  

Sr. Antonio Aleluia Lima foi ferroviário e fez parte do grupo presente a reunião que 

                                                 
28 Em anexo vê-se cópia desse Diploma que esclarece e revela informações importantes. 
Autorizado pela Secretaria da Educação e Cultura - Departamento de Educação, Curso 
Pedagógico do Ginásio da Cachoeira, Diploma de Professor Primário. 
29 Conforme Livro de Ata localizado na Secretária do CEC, essas são as primeiras 
professoras a receberem assunção através da Diretora em exercício, Sra. Iolanda Pereira.  
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gerou a Ata que constitui a Cooperativa Ginásio da Cachoeira, informação contida 

na Ata anexo n 5. A participação desta professora foi bastante ativa junto a 

comunidade. Contribuiu na formação de vários grupos de professores atuantes no 

Município, sendo considerada severa e competente no exercício de suas funções. A 

profa. Luiza assumira ainda por um período de 10 anos a Direção da Escola de 

Aplicação, quando então se aposenta. 

A escola de Aplicação foi um anexo do CEC, até 1995, quando então será 

solicitado via oficio pela Diretora em exercício, Profa.Sonia, o cancelamento do seu 

código de funcionamento tendo por justificativa sua integração ao Colégio. Esta 

integração e automaticamente a ascensão do Colégio, ficará definida através da 

quantidade de salas de aulas que a partir de então serão disponibilizadas com o 

fechamento da Escola de Aplicação, adquirindo o Colégio ascensão hierárquica que 

lhe imputará maior designação de verba pelo Estado. Essas afirmativas são 

resultado de informações fornecidas verbalmente pela ex-diretora Sonia e 

confirmada pela Coordenadora do Município Profa.Zenaide, tendo por base cópia do 

oficio encontrado no arquivo da Coordenadoria do Município, o que levou a analises 

e conclusões.  

Sobre a professora Luiza, fica aparente sua contribuição na formação dos 

professores atuantes e residentes no Município, assim como de outros alunos que 

passaram por lá e são de outra cidade.  

Quanto à Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira, mostra-se importante 

ser evidenciada pois promove uma história que leva ao estudo sobre a criação do 

Ginásio da Cachoeira revelando uma relação indissociável que desemboca e define 

a trajetória histórica do atual Colégio Estadual de Cachoeira. 
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 Sobre a construção do Ginásio30 iniciada em 1952, trazemos três fotos 

históricas produzidas pela Foto Chagas e identificadas pelo professor Walter e 

professora Zenaide, onde pode-se constatar três momentos distintos dessa 

construção. 

Uma dessas fotos, figura 4, registra como 

acontecimento a terraplanagem do terreno 

onde seria construído o Ginásio da Cachoeira. 

De frente e ao centro, está o ex-prefeito 

Francisco Andrade de Carvalho e atrás, 

identificado pela professora Zenaide, o 

Presidente da Soc. Coop. Ginásio da 

Cachoeira, o Dr. Augusto Públio. 

Outra foto, figura 05, registra o Sr. 

Salvador, logo à frente centro, com o martelo 

na mão batendo, simbolicamente um prego na 

cumeeira31 do futuro Ginásio. As suas costas, 

Dr. Artur  Nunes  Marques  (Pres. E sócio da  

Cooperativa),à direita logo à frente o ex- 

prefeito Francisco Andrade de Carvalho.  

 A construção do ginásio já em fase de acabamento pode ser observada na 

figura 6. O Ginásio prestigiou seu fundador, batizando essa primeira construção, 

sede com o nome Pavilhão Simões Filho.  

                                                 
30 Este será a partir de então o único  e 1° ginásio oficial de caráter público em Cachoeira, 
visto o que afirma Francisco Melo (2001, p. 135), “em 1932,  foi fundado o primeiro Colégio 
com curso ginasial, pertencente a ‘Cooperativa de Cultura Teixeira de Freitas’,[...] Foi extinto 
em 1938”. 
31 Parte mais alta do telhado. 

Figura 4 – Foto do Arquivo Privado  
Prof. Walter Barreto 

Figura 5 – Idem figura 4 
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Essa construção foi realizada em terreno de 

propriedade da Sociedade Cooperativa Ginásio da 

Cachoeira. 

A Sociedade Cooperativa Ginásio da 

Cachoeira Resp. Ltda terá apoio para a 

construção e mobiliário do Ginásio oficial, 

respaldado na Lei 424, de 25 de outubro de 1951, 

que autoriza; 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do 
imposto de transmissão de propriedade em favor da Sociedade 
Cooperativa Ginásio de Cachoeira, para aquisição de imóveis e 
terrenos destinados a construção do prédio onde deverá funcionar o  
Ginásio Escola Técnica Profissional da Cidade de Cachoeira. (D. O 
27/10/1951. Lei assinada pelo Gov. Luiz Regis Pacheco Pereira) 
(grifos nossos) 
 
 

Com recursos financeiros e disposição dos interessados, foi então criado o 

Ginásio da Cachoeira, nome pelo qual ficou inicialmente conhecido o CEC. Daí por 

diante outros desdobramentos ocorrerão por conta das alterações na legislação da 

Educação, como também das iniciativas dos dirigentes do Ginásio, adequando-o às 

condições necessárias a comunidade que se destina, promovendo mudanças 

curriculares e sua ascensão ao título de Colégio. 

A partir de - 1954 - o Ginásio da Cachoeira passa a funcionar como instituição 

oficial do Estado  gozando da prerrogativa legal no acolhimento curricular dos cursos 

de 2º ciclo, já ensino médio. 

Ainda em 1953, a nível do 2º ciclo e antecedendo a criação do Ginásio 

Estadual, a Sociedade Cooperativa obteve habilitação para o funcionamento do 

curso Pedagógico. Este curso correspondia ao período de 03 anos e a professora 

Figura. 6 - Foto do Arquivo privado do 
Prof. Walter Barreto. 
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Luiza Lima fez parte dessa turma como aluna. Os dados sobre a origem do CEC e 

as iniciativas em relação a formação de professores, revelam informações de caráter 

histórico e organizam um perfil escolar na Cidade e no Colégio.  

 A pesquisa revela uma cultura produzida pelos educadores em Cachoeira e 

que em dado momento histórico fundou relações imbricadas entre diversos sujeitos, 

possibilitando parcerias com personagens políticos do cenário baiano e nacional, 

formando laços afetivos com o Ginásio da Cachoeira, tornando possível ações 

produtivas, dando valor e brilho as cerimônias de formaturas, onde os que amam 

essa terra se congregam, em torno da construção da História da Educação desse 

município baiano plural e singular, denotando uma Cachoeira além de heróica, 

orgulhosa do seu prestigio e dos filhos da terra. 

Daí por diante outros desdobramentos ocorrerão por conta das alterações na 

legislação da Educação, como também das iniciativas dos dirigentes do Ginásio, 

adequando-o às condições necessárias a comunidade que se destina, promovendo 

mudanças curriculares e sua ascensão ao título de Colégio. 

 Segui-se no próximo capítulo, com outras analises sobre essa formação 

escolar, questões surgidas a partir da criação do Ginásio. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
 
 
 

FORMAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA 
(1954 –2003) 

 
HISTÓRIA, MEMORIAS EM TORNO DO CURSO 

NORMAL/MAGISTÉRIO 
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3.1 O Ginásio da Cachoeira a partir de1954 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Foto do Arquivo Privado do Prof. do CEC Walter Barreto (BA - 2003)  - Prédio Rômulo Galvão 
em construção. 

          

 A foto acima mostra a construção do prédio batizado de Pavilhão Rômulo 

Galvão, anexado ao Ginásio após o ano de1954. Este prédio constitui-se em um 

imóvel do Colégio e está situado de frente à entrada de acesso a sede de 

Cachoeira. Não foi localizada nenhuma fonte que informe a data precisa dessa 

criação, mas é possível deduzir-se que tenha ocorrido na gestão do Governador cujo 

nome está no frontispício desse pavilhão. Neste prédio funcionou a Escola de 

Aplicação com aulas para o curso primário e mais tarde funcionária o auditório e 

laboratórios. O seu pátio abrigava o ensaio da Banda do Colégio.  

Atualmente no Pavilhão Rômulo Galvão existem salas apropriadas para o uso 

de; almoxarifado de livros, biblioteca, auditório, vídeo, e outros compartimentos onde 

está alojado um piano. No andar térreo, logo a entrada, identifica-se três salas que 

servem ao trabalho de Coordenadores, articuladores e professores. Numa dessas 

salas, encontra-se uma estante repleta de diversos troféus ganhos pela escola ao 

longo dos anos. Desponta-se aqui com o conhecimento sobre a Banda, o Piano e os 

Troféus, outras possibilidades de fontes para pesquisa de histórias a se resgatar. 
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Nesse prédio foi entrevistado o Prof. Walter Barreto, grande colaborador, 

empenhado em resgatar as histórias que fazem parte do CEC. Relata fatos, e 

apresenta documentos ajudando eficientemente na construção da trajetória histórica 

da escola1.  

Tanto o Prof. Walter como Sr. Salustiano Coelho2 assistiram à inauguração do 

Ginásio da Cachoeira. As providências para sua criação foram de responsabilidade 

da Cooperativa Cultural, já identificada no capitulo 2. 

 O Ginásio de Cachoeira torna-se oficial, através Decreto Lei nº 15.887, de 27 

de Agosto de 1954, (D.O de 29/08/54, p.1), cópia nos anexos volume 2.  Sobre essa 

numeração do Decreto, salienta-se que, por erro de leitura, todos os documentos 

contidos nos prontuários da Secretaria do Colégio, assim como anotações em ficha 

na Secretaria de Educação em Salvador, transcrevem-o como sendo Decreto 

15.387, e não n.15887. O Prof. Nelson Vice-Diretor do Colégio acompanhou a 

descoberta desse fato, ficando incumbido das providências cabíveis.  

                                                 
1 O Governador do Estado da Bahia, Luiz Regis Pacheco Pereira, é quem assina e publica 
em D.O este Decreto oficializando o Ginásio de Cachoeira, tendo em vista o que preceitua a 
Lei n. 130, Decreta assim no “Art. 1º - A Secretaria de Educação, sob sua responsabilidade, 
fará funcionar, a partir de agosto deste ano, na cidade de Cachoeira, nos termos da 
legislação federal, o Ginásio da referida cidade, mantido pela Cooperativa Cultural, 
ficando autorizada, conseqüentemente, a tomar as providências necessárias à efetivação da 
medida”. Maiores esclarecimentos cf. Arquivo Geral da Secretaria da Educação em 
Salvador. 
2 Este cidadão cachoeirano, nascido em 08/06/1922, hoje, com 81 anos de idade, é figura 
idônea, e nos foi indicado para essa entrevista por uma Diretora/Professora do Município. 
Matriculou-se então na escola particular Ateneu Cachoeirano da Prof. Rosentina, à Pça 
Prisco Paraíso, posteriormente transferindo-se para a Escola Santo Antonio, da Prof. 
Adalgisa, situada à Pça Maciel, atual Magazine Tio Pôpô, isto por volta de 1948. Deixou os 
estudos devido a necessidade de trabalhar os três turnos na Farmácia e Drogaria Regis, 
estando lá até os dias de hoje. Continua trabalhando, embora aposentado desde 1982, 
perfazendo 39 anos de serviço. Quanto a sua carreira política, enfoca que o povo o elegeu 
em 1989 e considerou-se um prefeito mártir, pois perdeu sua esposa 14 dias depois de 
empossado, 01 ano depois veio a enchente que destruiu a cidade inclusive seu acervo de 
documentos, principais exemplares de jornais da cidade. Este cidadão nos tráz hoje sua 
colaboração relatando fatos importantes sobre a Educação do Município de Cachoeira, sua 
fonte é o vivido. Recebeu em 15/11/89 o título de Prefeito Histórico da Rep. Federativa do 
Brasil, pois, na época o Brasil, comemorava a passagem dos seus 100 anos de República. 
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O Ginásio teve como padrinho da sua criação, a personagem política, Diretor 

fundador do Jornal À Tarde, Ernesto Simões Filho presente na cerimônia como 

palestrante. Sobre esse fato o Sr. Salustiano narra, na presença do Prof. Raimundo 

Cerqueira3, ter ouvido Simões Filho dizer ao Sr. Salvador Passos, Diretor da 

Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira, “com esta verba que eu mandei pra 

qui (sic), faziam-se duas obras, e coçou a barbicha”. Já o Prof. Walter Barreto 

informa também ter assistido elogios de Simões Filho4 ao Sr. Salvador Passos e 

demais componentes da Direção da Cooperativa, quanto às iniciativas ligadas a 

essa criação.  

Esse Ginásio, a princípio, será constituído de um Pavilhão que tem o nome de 

Simões Filho, situado no endereço Praça Ariston Mascarenhas, s/n. (na entrada da 

cidade de Cachoeira). Obteve sua habilitação de funcionamento através do Código 

n. 33.715. Sobre os professores da época, lembra Salustiano alguns nomes: Prof. 

Francisco Rosiér da Silva, Carlito Pinto Brito, Geraldo Luis Sales de Oliveira, Belfort, 

Iolanda Pereira Gomes, Alice Pereira Régis, e tece elogios. 

A partir de 1954, embora o Ginásio da Cachoeira definido como Oficial e com 

prédio próprio para funcionamento, continua vinculado á Sociedade Cooperativa, 

sua mantenedora, conforme definido na Lei 130, descrita na nota 01 deste capítulo. 

Passa então a fazer parte da dotação orçamentária Estadual e Federal, no que diz 

respeito ao Ensino Secundário. O Curso Pedagógico que tinha caráter particular, 

será doravante incorporado ao Ginásio, sendo identificado através dos diplomas das 

turmas que se sucedem até 1962.  
                                                 
3 Ex-assistente de Direção do Colégio Estadual de Cachoeira, gestão do Prof. Álvaro 
Freitas. É cidadão cachoeirano, tendo participado efetivamente do processo de formação 
desse Colégio em 1977. Assistiu ao depoimento do Sr. Salustiano apoiando suas 
lembranças. 
4 Cidadão Cachoeirano, não estudou em Cachoeira mas,  nota-se  sua presença marcante 
em eventos de relevância para a comunidade.  Está citado na obra de Mello (2001, p. 120)  
ocupou em 1951 cargo de Min de Educação e Saúde Pública no gov. de Vargas.   
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Toda a documentação analisada, cujo termômetro são as análises e 

depoimentos da comunidade envolvida, leva a verificar que o surgimento dessa 

categoria de Instituição pública escolar em Cachoeira, funcionando com habiitações 

para o ensino Secundário, Normal e Profissional, foi criada e mantida, a partir daí, 

com verba subsidiada pelo Estado, de forma a contemplar aqueles que não 

pudessem pagar mensalidades, embora alguns cachoeiranos digam que havia uma 

cobrança de taxa no ato da matrícula. 

Com a oficialização do Ginásio e aquisição de prédio próprio em 1954, o 

Ginásio da Cachoeira dará conta do ensino público, no nível e secundário, no 1º 

ciclo ginasial, em 04 séries anuais, e o ensino normal. Este curso era oferecido 

mediante cobrança de mensalidade sob a responsabilidade da Sociedade 

Cooperativa.  A partir de então, não se fala mais na Escola Industrial, pois esta é 

integrada ao Curso Pedagógico e à Soc. Coop. Ginásio da Cachoeira, conforme 

registro contido no Diploma da Prof. Luiza Lima . 

A partir de analises fica compreendido que a desativação da Escola Industrial 

ocorrerá por conta das novas medidas de avanço na legislação educacional, sendo 

incorporada ao Ginásio Oficial. Membros da comunidade tornam-se parte do quadro 

de dirigentes e ou professores no referido Ginásio. É o caso do Sr. Salvador Passos.  

Quanto à Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Representação Ltda, 

verifica-se que os entrevistados não se lembram dessa instituição e utilizam-se da 

lembrança do que denominam, simplesmente, de “Ginásio da Cachoeira”. Observa-

se que estes não se dão conta das mudanças que ocorreram antes e depois de 

1954, quando da criação Oficial do Ginásio. A partir de 1955, as turmas do Curso 
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Normal5, se formarão pela então, intitulado Curso Normal e Soc. Coop. Gin. da 

Cachoeira Resp.  Ltda, conforme identificado na capa do álbum da turma de 1959 e 

nos Diplomas dos alunos das turmas de 1960 e 1962. (Cópias anexas no volume 2).  

O Ginásio da Cachoeira (1954), terá como 1º Diretor, o Professor Salvador da 

Rocha Passos, 1ª tesoureira, Zulmira Freitas Barbosa, e 1ª Secretária, Elvira Peixoto 

Pereira.   

Após essa explanação usa-se uma analise baseada nas turmas de 1959 e 

1960, conformando e compondo a trajetória de formação de professores nessa 

instituição escolar. 

 

3.2 O Curso Normal e Sociedade Coop. Gin. da Cachoeira Resp. Ltda, 
representado pelas turmas de 1959 e 1960 

 
 

Em 1959 o Ginásio da Cachoeira forma, sua primeira turma no curso normal. 

As formandas dessa turma são chamadas de professorandas, conforme pode ser 

visto na capa do álbum (figura 8).  

 

 

 

 

 

 
Figura.8 - Capa de álbum localizado noCEC  

                                                 
5 Cf. na Biblioteca da Assembléia Legislativa, Decreto Lei n.737 de 22-09-1955, D.O, de 
23/09/55 “ Dispõe sobre a instalação de Escolas Normais Oficiais e Escolas Técnico-
Profissionais no interior do Estado, e da outras providências. Art. 1. - O poder Executivo 
instalará Escolas Normais Oficiais e Escolas Técnico-Profissionais nas cidades onde forem 
criados Ginásios pelo art. 1. da Lei 130, de 14 de dezembro de 1948, e que ainda não 
possuam estabelecimento de ensino normal ou profissional mantido ou subvencionado pelo 
Governo do Estado. 
 
 
 
 

A particularidade dessa turma, foi ser 

composta apenas por pessoas do gênero 

feminino, o que daria lugar a um estudo 

especifico sobre esta questão, visto a 

importância do curso Normal para os  
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cachoeiranos, e o prestigio político dessa gente, que até ai, ainda festeja com alto 

escalão as formaturas do 2º ciclo. Uma observação importante a se fazer é a 

presença de Simões Filho desde 1951, destacada nos três álbuns mencionados e 

outros ilustres políticos do cenário nacional. Essa organização pomposa em torno da 

formatura do curso normal, eram tradições produzidas pela sociedade Cachoeirana, 

e podem ser observadas no quadro 5 a seguir, tomando como modelo a descrição 

do conteúdo do álbum da turma de concluintes do Curso Normal de 1959; 

DESCRIÇÃO ALBUM TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO NORMAL- 1959 

Patronos: Ernesto Simões Filho- Min. Da Educação; 
Luiz Regis Pacheco Pereira- Gov. do Estado da Bahia 

Paraninfo: Gen. Juracy Montenegro Magalhães 

Homenagem Especial: Prof. Heitor Dias Pereira (Ex- 
Prefeito Salvador) 

Honra ao Mérito- Dr. Geraldo Luiz Sales de Oliveira 
(foi professor e Diretor do Ginásio de Cachoeira) 

Amor e Trabalho: Salvador da Rocha Passos Preito de Bondade: Prof. Edméa Esteves Passos 

Inteligência e Cultura: Prof.. Álvaro Lima Freitas Preito de Gratidão: Prof.Josina dos Santos Marques 

Cultura e Bondade: Dr. Nelson Alves da Silva Mestra e Amiga: Prof. Maria Helena Falcão Alves 

Justiça e Trabalho: Diva Maria Santos Marques Mestra Insigne: Prof. Ruth de Freitas Mascarenhas 

Honra e Trabalho: Prof. Iolanda Pereira Gomes Preito de Amizade: Prof. Carlito Pinto Brito 

Homenagem ao corpo docente: Prof. Reginaldo 
Fragoso Cerqueira 

Homenagem aos professores: Afonso Celso 
Madeira; Francisco Rosier da Silva; Francisco Ernesto 
de Oliveira; Luiz Gonzaga de Santana 

Oradora oficial: Antonia Maria de Lima- Mora em 
Salvador 

Total de alunas colando grau = 18 
 

: - FORMANDAS                   SITUAÇÃO ATUAL 
Oradora oficial-Antonia Maria de Lima..........................................................................Mora em Salvador 
Floraci Albergaria de Souza ............................................................................................................Muritiba 
Jacira Maria Amorim.......................................................................................................................Salvador 
Laise Ferreira Magalhães...............................................................................................................Salvador 
Leda L.D.Salles Ribeiro...................................................................................................................Falecida 
Lenildes Alves dos Santos ..................................................................................................Após.-Salvador 
Licia Dias Rocha............................................................................................ .Falecida-Coord. Mangabeira 
Lucia Maria de Jesus.......................................................................................................................Falecida 
Luiza da Hora Ferreira ............................................................ .Pinta Galeria D”Ajuda- Ensinou Artes-CEC 
Maria Amália Marques Mello...................................................................................... Reside em Salvador 
Maria Luiza Cavalcante de Souza.............................................................................. Reside em Salvador 
Marise Pedreira Fernandes.............................................................................. São Gonçalo- É Professora 
Marivanda Vieira Costa.................................................................................Aposentada - Coord. Muritiba  
Maura do Rosário Oliveira......... ............................................................................   Aposentada- Salvador 
Naceli Albergaria de Souza.............................................................................................................Muritiba Neide 
Amorim...........................................................................................................Aposentada- Salvador 
Terezinha Tomás da Silva......... ................................................................................... reside em Salvador 
Wanda de Queiroz Farias.............................................................................Bibliotecária do IAT - Falecida 
Total de alunas colando grau = 18 

     Quadro  5 - Elaborado pela autora com base no Álbum de fotografias da turma do curso normal de 1959 de posse do CEC. 
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  De acordo com a Profa. Maria Luiza Cavalcante de Souza (nov.2003), 

indicada pela Prof. Sônia Cavalcante, (ex-aluna, ex-professora e Diretora do 

Colégio), tanto ela quanto a Prof. Luiza da Hora Ferreira, foram colegas de curso e 

formandas dessa turma. Além dessa condição, elas foram alunas da Prof. Luiza 

Lima e, como esta, estiveram professoras no CEC, ministrando as disciplinas de 

geografia e Artes. Estão hoje aposentadas e residentes em Salvador. 

 Aqui é disponibilizado para demonstração, cópia da capa do álbum de 

formatura da turma do curso Normal de 1960, confecção em madeira, tendo como 

formanda dessa turma uma colaboradora dessa pesquisa, Prof. Zenaide, ilustre 

cidadã cachoeirana. Verifica-se titulação da Instituição de ensino definida em uma 

nova ordem agregando valores e revelando uma mudança, denominada de Escola 

Normal e Ginásio da Cachoeira.  

Esse álbum de fotografias (incompleto) 

da turma 1960 está definido por 

características diferenciadas das 

turmas de 1951, 1952 anteriormente 

tratadas.  

Traz agradecimentos aos pais e compromisso de 

honra e define um novo estilo. De acordo com a professora 

Zenaide, oradora dessa turma, ( fig. 10) “esta foi a primeira 

turma a colar grau de Beca”.  

Figura 9 – Capa Álbum. Arquivo privado da Prof. Zenaide  

 Figura 10 - Idem fig. 9
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Algumas fotos desse álbum encontram-se sob os cuidados de Eduardo Gomes, 

filho da Prof. Zenaide (residente 

em Salvador), e foram cedidas 

como contribuição para o registro 

dessa história. 

Esse álbum se constitui em 

uma coletânea de momentos de 

uma educação vivida por alunos 

do CEC em Cachoeira demonstrando suas tradições. Esta foto, (fig. 11) mostra um 

grupo de alunas do 3º ano normal, incluindo Zélia, irmã da Profa. Zenaide,  que 

participam do ensaio para a parada de 25 do junho do ano de 1961 e registraram 

esse momento tirando a foto carinhosamente guardada e rememorada por essa 

colaboradora que diz; “ tempos áureos do ensino cachoeirano!  

  

3.2.1 Outros desdobramentos 

Os gestores do Ginásio criarão em função do Curso Normal uma escola 

primária anexa conhecida por Escola de Aplicação, tendo por argumento a Lei 

Orgânica do Ensino n.1.965, de setembro de 1963, (D.O n. 6680 de 15/10/1963), 

que define (Titulo II, Cap.  III, Secção IV- Do Ensino Normal, Art. 66, § 2º ); 

 

Entre as condições mínimas exigidas para o funcionamento de 
Escola Normal de grau ginasial ou de grau colegial, e de Instituto de 
Educação, incluir-se-á o funcionamento de uma escola primária 
anexa, destinada a prática dos professorandos e, nos Institutos de 
Educação, também à experimentação de métodos e técnicas. 

 

Em 1967, ter-se-á outra Lei Orgânica do Ensino, Lei n. 2463, de 13 de 

setembro de 1967 (D.O. de 15/09/67 p. 7789), assinada pelo Gov. Luiz Viana Filho 

Figura 11 -  Arquivo Privado da Prof.ª Zenaide 
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que revigora a Lei  anterior no que diz respeito ao Art.  supra mencionado, quando 

diz no seu Art.58-; “ [...] Nenhum estabelecimento de Ensino Normal do Estado ou 

particular, poderá ser autorizado a funcionar sem possuir Escola Primária de 

demonstração [...]. 

Embora tais determinações em Lei ocorram na década de 1960, já ao final de 

1959 teremos indícios de funcionamento da Escola de Aplicação ligada ao Curso 

Normal do Ginásio, que de acordo com seus ex-professores, funcionará em vários 

lugares até possuir prédio próprio, deixando de existir em 1995, conforme já 

informado. Esse espaço foi depois ampliado e suas instalações batizada com o 

nome Pavilhão Navarro de Brito, ocupando  área comum ao CEC ao lado do  

Pavilhão Simões Filho, que abriga a administração do CEC. 

 Pesquisado sobre a Escola de Aplicação, no que diz respeito ao seu registro 

de criação, e ou encerramento das suas atividades, nenhum dos órgãos 

competentes, como; a Direc 31 em Santo Amaro, Coordenação Estadual no 

Município, Secretaria do Colégio e Secretaria de Educação do Estado da Bahia 

respondem a questão. Na Secretaria de Educação, à Coordenação de Legalização e 

Orientação das unidades Escolares-CLOR, apenas tinha como informação dessa 

Escola, o nome de professores, vice-Diretores e Diretores  nomeados na década de 

1980, assim como a Secretaria Escolar do CEC, na pessoa da secretária Regina 

oferece ainda, tomando como ferramenta de pesquisa um livro de Atas, onde  

obteve-se informações sobre a assunção de regentes, como a Profa. Luiza Lima em 

março de 1959 e Profa. Ederlinda Dias Machado em abril do mesmo ano, nada mais 

sendo encontrado, principalmente no que diz respeito ao interesse dessa pesquisa 

no que diz respeito a criação ou desativação da Escola de Aplicação.  
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Sobre essa Escola, ouvi-se ainda as profa. Luiza Lima, que assumiu a Direção 

do Aplicação por 10 anos,  profa. Sonia Mascarenhas, também ex-diretora do 

Aplicação, ex-diretora e ex-professora do CEC e egressa do curso normal do CEC,  

e ainda a  Profa. Zenaide. Esta última enquanto Coordenadora da Educação no 

Município forneceu, a partir de pesquisa nos arquivos da Coordenadoria, informação 

sobre uma carta enviada ao DOE em 21/02/1995, pela Diretora em exercício, Sra. 

Sônia Mascarenhas, quando em atenção do Sr. Fábio Santana, foi solicitado 

cancelamento do código de funcionamento da Escola de Aplicação, (alunos de 1ª a 

4ª série) alegando que esta funcionava como laboratório do CEC, estando seu 

quadro funcional incorporado e submetido administrativamente ao Colégio, e ainda a 

mudança do Colégio da classificação como Porte Médio para Porte Especial, ficando 

nessa oportunidade a contar com 27 salas de aula, para atender a partir de então 

apenas o ensino fundamental de 5ª  à 8ª séries e ensino médio.  

Assim a Escola de Aplicação foi desativada por volta de 1995 ou 1996 e, 

integrada ao CEC, visto explicação de funcionários da DIREC e Secretária de 

Educação, que afirmam que nesses casos, quando há ausência de dados oficiais 

sobre o encerramento de determinada instituição, tida como anexo, é porque essa 

foi integrada a escola que administrativamente a tutelava. 

A foto, (Fig. 12) mostra o perfil 

dessa Escola Primária Pública em 

1965. Esse foi o prédio oficial da 

Escola de Aplicação, hoje Pavilhão 

Navarro de Brito. Ambiente simples, 

crianças de farda, aluna de farda, 

estagiária do curso normal, Zélia 
Figura 12 – Foto do Arquivo privado Prof. Zenaide.  
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 Gonçalves, sob a supervisão da professora Leanira localizada, à frente da porta.  

A área física desse imóvel, observando-se inclusive as suas partes internas, 

ainda é bastante precário, mas identificado pela Prof. Zélia (entrevista por telefone 

em set. 2003), que reside hoje em Salvador e ensina na UFBA, língua Latim, como 

sendo o lugar onde hoje, após reformas, se construiu o Pavilhão Navarro de Brito, 

abrigando as turmas do ensino fundamental do CEC.  A escola de Aplicação tinha 

por responsabilidade oferecer o ensino infantil, primário de 1ª a 4ª série, servindo de 

Laboratório às normalistas que realizavam estágios supervisionados.  

As egressas desse Ginásio, profa. Zenaide e Prof. Luiza Lima, enaltecem seu 

papel, afirmando que a Escola de Aplicação possibilitava colocar em prática as 

teorias. 

Entre a década de 70 e 80, essa Escola ofereceu o Supletivo, segmento 

escolar denominado de EJA- Educação de jovens e adultos, mantido pela Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia, modalidade instituída na LDB 5.692/71.  Este 

segmento da Educação tem por objetivo promover a regularização do fluxo escolar 

para aqueles que, por algum motivo, interromperam os estudos, vindo a beneficiar a 

Profa. Elisa Ferreira Mascena, (59 anos)6 que nos dá sua colaboração, mencionando 

outras informações escolares úteis a nossa compreensão; 

 

 

 

                                                 
6 Professora, municipal, com 59 anos, cachoeirana, residente no Caquende, fortemente 
envolvida com a comunidade, tendo sido participado da política local saíndo candidata a 
vereadora . Forneceu informações escritas e verbais em 2001 e 2003, colaborando muito no 
percurso deste etnotexto. Foi aluna da Prof. Luiza Lima que, por sua vez, também foi aluna 
da turma de 55, e sendo professora dos formandos da turma de 60 consta como 
Profa.homenageada. 
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Completei os estudos através dos exames Supletivos, 1º grau 
(fundamental) instalado no Colégio Estadual da Cachoeira. No 
mesmo Colégio formei em Contabilidade técnica em 1978, e em 
Magistério no ano de 1982. Em 1985 teologia catequética pelo 
Colégio S.S. Rossi. Fiz vários cursos. Trabalhei em fábrica de 
papéis, fábrica de fumo; farmácia, de ganho com corte e costura 
bordados a mão e a máquina. Lecionei pelo Mobral com adultos, e 
educação integrada de 1ª à 4ª série na Escola Getúlio de Souza 
Mascarenhas e no Tabuleiro da Vitória zona rural - Escola Geraldo 
Simões, ensino primário.  
Lecionei ainda de 5ª  a 8ª série matemática, horticultura, religião e 
OSPB no Colégio Eraldo Tinoco, durante um ano trabalhando em 
três turnos, ganhando apenas por um turno. Alexandre Gusmão em 
Belém (1990- 1 ano). Todos na cidade de Cachoeira. 
Já há algum tempo estou como Diretora da Escola Getúlia de Souza 
Mascarenhas, funcionando pela manhã do pré a 4ª série, e à noite 
ao público jovem e adulto com ensino de 1ª a 4ª série. Este ano 
fizemos a matrícula de 140 alunos. Estou ainda Diretora da Escola 
Geraldo Simões, em Vitória do Paraguassú, zona rural. (grifos 
nossos) 

 

Como se vê, a Profa. fez parte de uma geração que, devido à ausência, na 

localidade, de instituição pública de cursos em formação superior, ficará longe dessa 

oportunidade e fará mais de um curso de 2º grau no CEC, muitas vezes, como 

segunda opção, o magistério, tendo em vista o mercado de trabalho, conforme pode 

ser constatado no desabafo de  professoras do Município; 

   
[...] As pessoas pensam que os mais pobres não fazem curso 
superior por preguiça e falta de esforço ou que quando conseguem 
tem muita sorte. São duas visões equivocadas, todos os fatores 
nos empurram para longe das faculdades. Miriam da Silva 
(abr;2001) (Grifos nossos) 

    ......................................................................................................... 
 

[...] Fiz Contabilidade no CEC e fui trabalhar em Salvador. Tive 
muitas dificuldades e voltei para Cachoeira cursando em segunda 
opção Magistério no CEC, não por vocação e sim por necessidade, 
por ser um curso com mais oportunidades de conseguir um trabalho, 
principalmente no interior. Jucinete da Silva  (abr;2001). 

 
 
 

A partir de 1962, por conta das mudanças que serão promovidas pela 1ª Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, assiste-se 
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uma reforma curricular ocorrer nesse Ginásio, com a oficialização da Lei Orgânica 

de Ensino n.1.965, que define o ensino normal de 1º e 2º ciclos: 

 
Art.66 O Ensino normal será ministrado em três tipos de 
estabelecimentos:  
a) _ Escola Normal de grau ginasial, estabelecimentos que, no 
interior do Estado, ministrará tão somente o primeiro ciclo do Ensino 
Normal. 
b) _ Escola Normal de grau colegial, estabelecimento que, na 
Capital ou no Interior, ministrará curso de segundo ciclo normal, 
ambos os ciclos do Ensino Normal; [...]. (grifos nossos) 
 
 

Dessa forma, o Ginásio de Cachoeira, conforme era chamado, incorpora o 

status de Colégio Estadual de Cachoeira, entre 1964 e 1965, o que pode ser 

observado nos Diplomas da Prof. Celina e Prof. Walter Barreto, correspondentes aos 

respectivos anos, e ainda em 1969 no Diploma do curso normal  da Prof. Jacira, 

depoente nesse trabalho (cf. Cap. 4).  Embora as fontes oficiais do Estado não 

revelem essa transição, através da Portaria n. 8664, D.O de 19 de dezembro de 

1963, emitida pelo Instituto do Curso Secundário, cabe afirmar que até ai esta 

instituição ainda recebe nome de Ginásio, visto que; “[...] É designada para cargo de 

vice-diretora – vespertino – Jovenina Pinheiro Pereira lotada no Ginásio Estadual e 

Escola Normal de Cachoeira [...]”. (Grifos nossos) 

 Segundo Carneiro (1998, p. 23), a  Lei 5.692/71,  irá “flexibilizar a estrutura do 

ensino, possibilitando o acesso ao ensino superior, independentemente do tipo  de 

curso que o aluno tivesse feito anteriormente”, condição para os egressos de todos 

os cursos do ensino médio. Esta determinação em Lei, possibilitará aos egressos do 

ensino normal, de ingressar no nível superior, uma vez que até então eram 

impedidos, tendo em vista artigo em Lei anterior a essa data que vetava essa 

iniciativa. 
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Carneiro (1998, p.23) mostra que a LDB 5.692/71, teve uma gestão lenta e 

será, denominada de Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus; 

 

[...] Tal conceito está alicerçado na Psicologia Evolutiva. Cada grau 
corresponde a uma faixa etária determinada. Ao lado disto, há que 
se considerar, igualmente, a questão do nível de desenvolvimento 
sócio-econômico do País. Com a evolução da matriz de 
conhecimentos e das técnicas de produção, vai-se possibilitando a 
crescente incorporação de malhas da população ao mercado de 
trabalho. Em decorrência, exigem-se trabalhadores com níveis cada 
vez mais avançados de escolaridade. Esta a razão do ensino 
organizado em graus. 

 
 
 
A partir dessa Lei deixa de existir o curso de Admissão ao Ginásio e surgem, 

por força de necessidade imposta pelo mercado de trabalho, novos cursos de 2º 

grau, os quais são incorporados ao  projeto pedagógico do CEC. 

Através da foto a seguir, (Fig. 13 ) lê-se em sua lateral, que já funciona no 

Colégio desde 1974, o curso de Contabilidade, sendo professora nesse curso a ex-

aluna normalista da turma de 19607, a Profa. Zenaide, que como convidada especial, 

participa da comemoração junto aos familiares e amigos do formando; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Esta turma tem um diploma do curso normal diferenciado da turma de 55. É concedido 
pela Escola Normal e Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Resp. Ltda, Cf anexo. 

 
 

Figura 13 - Foto Arquivo particular de  Prof.ª Zenaide; Tutelado pelo seu filho Eduardo. 
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Este curso surgirá a partir da Resolução publicada no D.O (26/01/1971, p.  

17), com respaldo na Lei 2463, de 13/09/1967; 

 
 
Art. 1º _ Autorizar nos termos do Art. 81, § 2º da supra citada Lei, a 
partir de março do ano em curso, o funcionamento dos cursos; 
Colegial Técnico e Administração no Colégio Estadual de Cachoeira, 
como determina o Art. 14, § 4º da Resolução 46 e currículos 
estabelecidos pelos Arts. 7.º, 8.º e 9.º letra a da Resolução 36-67 do 
Conselho Estadual de Educação 
Art. 2º _ O estabelecimento continuará funcionando nos turnos 
diurno e noturno, sob a denominação de Colégio Estadual de 
Cachoeira, no Município do mesmo nome.  

 
 
 

3.3 O Colégio Estadual de Cachoeira - (1965-1977) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Departamento de Patrimônio situado na Secretaria da Educação-BA  (1992) 
 
 
 O Ginásio da Cachoeira se apresentará com um perfil-status de Colégio a partir 

de 1965 sendo ainda redefinido em 1971. Inaugura como instituição pública de 2º 
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grau8 um novo modelo de Educação, contemplando assim os anseios por formação 

profissional de nível médio das comunidades do Município e cidades circunvizinhas, 

 Esse Colégio sofrerá outra reforma curricular em 1977, tendo em vista processo 

instaurado em 29/11/749, pela dirigente da escola Profa. Iolanda Pereira quando 

solicita a instalação de novos cursos e mudanças na grade curricular.Esse processo 

passa pela Câmara de Ensino de 1º e 2º graus (Processo: CEE-369/75), e é 

aprovado pelo conselho Pleno em sessão de 14.03.77, gerando a Resolução n. 359 

(D.O., de 06 de julho de 1977, p.11-12), que “ Autoriza o funcionamento de curso de 

2º Grau com as habilitações que especifica – Colégio Estadual de Cachoeira – 

Cachoeira”. O Conselho de Educação define esta Resolução tomando por base o 

“[...]parágrafo 2º da Resolução CEE-155/73 e do Parecer CEE 042/77 , quando 

então conclui; 

 

[...] analisando o processo 369/75, somos de Parecer: a) seja 
autorizada  a instalação, no Colégio Estadual de Cachoeira, dos 
cursos de 2º grau com habilitações especificas para Magistério de 1º 
grau até a 4ª série, Assistente de Administração, Técnico em 
Contabilidade, Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Turismo; b) 
seja aprovada a inclusão de Desenho e Organização do Trabalho no 
currículo de Assistente de Administração; Desenho, Análise de 
Balanço e Relações Públicas e Humanas, no currículo de Técnico 
de Contabilidade;Desenho e Estudos Regionais, no currículo de 
Auxiliar de Enfermagem; Desenho no currículo de Técnico em 
Turismo. c) convalidar as atividades didáticas em cursos de 2º grau, 

                                                 
8 Ato conferido ao Conselho Estadual de Educação, pelo Presidente em exercício 
Ramakrishma Bagavan dos Santos., Resolve: Autoriza funcionamento de curso de 2º Grau 
com as habilitações que especifica – Colégio Estadual de Cachoeira – Cachoeira. Art. 1º- 
Fica autorizado o funcionamento, no Colégio Estadual de Cachoeira – Cachoeira, a nível de 
2º Grau dos seguintes cursos: I- Magistério de 1º grau de 1ª a 4ª série; II- Assistente de 
Administração; III- Técnico em Contabilidade; IV- Auxiliar de Enfermagem; Técnico em 
Turismo.  
9 Cf. este documento no D.O DE 6/07/77 (p.11-12) . Nesse Parecer, o relator cita “[...] a 
Diretora”, referindo-se a responsável pelo encaminhamento de pedido de aprovação de 
novo Regimento Escolar, e que conforme a cronologia apresentada (quadro 5) das Gestões 
de dirigentes (1954-2003), remete a pessoa da Sra. Iolanda Pereira Gomes. Nesse parecer 
ainda o relator comenta entre tantas coisas, sobre solicitação de um convênio com a Santa 
Casa de Misericórdia de Cachoeira, afim de atender ao curso de enfermagem, ora pleiteado 
no currículo.  
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já realizados pelo Colégio Estadual de Cachoeira, em  função do 
prescrito no § 4º do art. 2º da Resolução CEE-046/69. 
(Resolução n. 359 (D.O., de 06 de julho de 1977, p.12), 
 

 
Além da mudança curricular, que fortalece um perfil regional para o Colégio, 

são criados Postos de Extensão do Colégio Estadual de Cachoeira no distrito de 

Belém, com ensino de 5ª à 6ª série e logo depois acrescentando depois 7ª e 8ª 

série. O Posto foi posteriormente promovido a Escola Estadual Pe Alexandre de 

Gusmão. O mesmo ocorrerá no Distrito de Santiago do Iguape, hoje Escola Eraldo 

Tinoco com ensino de 5ª a 8ª série.  

Estes Postos de Extensão, portanto, constituíram bases para a emancipação e 

criação das Escolas estabelecidas nessas localidades. 

Conta a Profa Zenaide que participou dessa jornada de trabalho pelo CEC, 

enquanto professora;  

 

Essa iniciativa abarcou grande contingente de alunos da 
comunidade de Cachoeira, assim como de outras comunidades do 
recôncavo baiano. Significava remuneração extra bastante cobiçada 
e bem vista pelos professores do Colégio, pois acrescentava renda 
ao salário. 
 
 

A função social desse Colégio é de valor inestimável para os cachoeiranos, 

assim como para as diversas comunidades circunvizinhas. No Município, é a única 

instituição pública voltada para a Formação de Professores em séries iniciais, e a 

única a até pouco tempo a oferecer cursos, em caráter de escola pública, a nível de 

2º grau.  

Sobre essa ampliação curricular ocorrida em 1977, existe uma análise 

deturpada dos fatos. Julgam que, nesta data, essa instituição passou a ser 

denominada de Colégio, visto que nos Diplomas de Dezembro de 1977 ao 

intitularem a Instituição de Colégio Estadual de Cachoeira, dizem: “[...] Autorizado 
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pela Resolução n. 359, do de 06/07/77 [...]”. Ocorre que esta afirmativa refere-se ao 

curso de Formação para o Magistério e outros, conforme informa cópia do 

documento no módulo de anexos, que autoriza a incorporação de um novo currículo 

ao já intitulado Colégio desde 1965, informação constatada a partir da analise e 

emissão dos diplomas dos alunos dessa turma.    

Localizamos no D.O, de 9/02/1983, um ato aprovado pelo Conselho de 

Educação Estadual (sessão 17/01/1983), cuja Resolução n. CEE-1.118/83 “Altera a 

Resolução número CEE-427/78 e a Resolução Nº CEE-502/78 modificada pela 

Resolução CEE-704/80, no que concerne à exigência de ato formal de 

reconhecimento de estabelecimentos mantidos pelo Estado.”  E resolve: 

 

Artigo 1º - As exigências de ato formal de reconhecimento revisto 
nas Resoluções CEE-427/78, CEE-502/78 e número CEE. 704/80 
não se aplicam aos Estabelecimentos de Ensino pertencentes ao 
Estado, excluídos desta exigência pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 
2463/67. 
Artigo 2º - Ficam revogados o artigo 14 da Resolução CEE-502/78, 
a sua redação modificada pelo artigo 1º da Resolução CEE-704/80 e 
as demais disposições atinentes a reconhecimento das citadas 
resoluções e da Resolução CEE-427/78 quanto a estabelecimentos 
de 1º e 2º graus mantidos pelo Estado.  

 
  
Devido a ausência de vestígios legais sobre a formalização do Ginásio em 

categoria de Colégio, deve-se levar em conta a Resolução n.359 de 6-7-77, que 

remete a uma mudança provocada pelo contexto educacional na Bahia e concebido 

por essa instituição escolar, tendo em vista a 5692/71. 

Por fim, comenta-se, então, sobre a Escola como Patrimônio do Estado.De 

acordo com informação fornecida pelo CLOR, a partir de 22/08/198810, o prédio do 

                                                 
10 Informação verbal colhida na Coord. de Legalização e Orientação as Unidades Escolares-
CLOR, na pessoa da Sra. Márcia, 2º andar, s/219,  Sec. de Educação, em 22/08/2003. 
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CEC passa a ser Patrimônio do Estado. Pesquisamos a procedência dessa 

informação nada encontrando que registre esse fato.   

 

3.4 Perfil histórico da escola; período 1954-2003 
 

Contando com a colaboração da Coordenação Pedagógica, a Coordenação 

do Estado, atuante no Município, o Prof. Walter Barreto, assim como dados advindos 

de análises, construímos o quadro de Dirigentes do Colégio, gestão de 1954-2003;  

 
QUADRO DE DIRIGENTES DO GINÁSIO DA CACHOEIRA E DO COLÉGIO ESTADUAL DE 

CACHOEIRA (1954-2003) 
NOME DIRETORAS (ES) PERÍODO DE 

GESTÃO 
SITUAÇÃO ATUAL PROCEDÊNCIA ESCOLAR 

E OBSERVAÇÕES 
Salvador da Rocha Passos 1954-1957 Falecido  
Alice Pereira Regis 
 

1959- (seis 
meses) 

Falecida Homenageada licenciados da 
turma de 1951- Ginásio 

Reginaldo Cerqueira Fragoso 1960-1962   
Franciscisco Rósier 1962-1963  Sua ass. como Diretor consta no 

diploma ginasial Prof. Walter 
Carlito Pinto Brito  10/06/1963-10-

11-1965 
Aposentado/ vivo/cego Homenageado formandos de 

1959 
Egresso Ginásio 

Álvaro Lima Freitas 
 

10-11-1965 
25-05-66 

Aposentado. Reside em 
Salvador 

 

 
Iolanda Pereira Gomes 

25-05-1966 
12-12-1974 

Aposentada.Vive entre 
Salvador/Cachoeira 
Membro do Rotary Club 

Homenageada pelos Formandos 
de 1959. Diretora em 02 
Gestões 
 

Geraldo Luiz Sales de Oliveira 12-12-1974 
02-05-1975 

Aposentado-Exerce a função de 
dentista em Cachoeira 

 

Iolanda Pereira Gomes 02-05/75-79 Membro do  Rotary Club 1ª Diretora da Escola de 
Aplicação 

Álvaro Lima Freitas 
 

12-05-1979-1983 Aposentado. Reside em 
Salvador 

 

Geraldo Luiz Sales de Oliveira 12-01-1981  Obs. Substituição temporária do 
Prof. Álvaro Lima 

Ana Cristina Simões de Oliveira 20-09-83-86  Eleição 
Arlete Ribeiro Santos 1986-1987  Eleição 
Ivone Alves 
 

30-07-l987 05-
10-1990 

Proj. Educar para Vencer-
Cachoeira 

Ex-aluna- Curso Peda gógico- 
Gin. Cachoeira 

Pe Hélio Cezar Leal Vilas Boas 
 

13-08-1991-09-
09-1993 

Cônego da Paróquia em Santo 
Amaro-Diretor E. Paroquial 

 

Sonia Maria de Souza Mascarenhas 09-09-1993 
29-09-1995 

Aposentada.Reside em Salvador Egressa CEC- Curso Normal 
turma-1970 

Zenaide Gonçalves dos Santos 26-09-1995-1999 A disp, Coord Est. Educação 
Cachoeira 

Formanda turma de 60, Curso 
Normal- e Soc. Coop Gin. .. 

Célia Maria Cavalcante Albuquerque 
de Souza  

26-05-1999-
.2002 

Atual Vice-Diretora CEC 
Matutino 

Formanda turma de 60, Curso 
Normal-  

Adriana Silva da Cruz-075-91430262  
 
Célia Maria C. A de Souza 
Nelson M. A Sacramento.. 
Joel Pereira Neto.............. 

21/06-2002- Até 
os dias atuais 
................... 
.................... 
.................... 

Atual.Diretora- É cachoeirana e 
vive em Cachoeira 
Vice-Matutino............... 
Vice-Vesp..................... 
Vice-Noturno................ 

Estudou Magistério no CEC 
 
.....Idem, Supra Cit. 
.....01 ano ginasial 
....Estudou no CEC- Mag. e 
Contabilidade 

Quadro 6 -Elaborado pela autora através de informações fornecidas por membros do Colégio, e complementadas com o auxilio 
da memória da Coordenadora do Município Prof.  Zenaide, reforçados pelo Prof. Walter Barreto.  
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Do quadro 6, destaca-se duas Diretoras -professoras que estudaram no Curso 

Normal e Soc. Coop. Ginásio da Cachoeira Resp Ltda e foram da turma do curso 

normal de 60; Zenaide dos Santos, atual Coordenadora do Município, e Célia de 

Souza, que continua atuando junto ao Colégio como Professora e vice-Diretora. O 

Prof. Carlito Brito, foi aluno do ginásio, assim como a ex- Diretora, Sonia 

Mascarenha,  aluna do Magistério, formanda da turma de 1970. Também a Diretora 

Ivone e a atual Prof. Adriana foram egressas do CEC, esta última foi aluna da Prof. 

Zenaide.O Vice do Noturno foi aluno do Magistério e do curso de Contabilidade. Os 

sete personagens têm em comum que estudaram no CEC e foram 

professores/Diretores da instituição formadora, alguns atuando ainda no Colégio ou 

em Educação no Município, definindo um perfil dos profissionais egressos dessa 

escola, com longo vinculo profissional. O Prof. Nelson, vice-diretor da tarde e 

professor do noturno, foi aluno da casa, apenas por um ano no ginasial, mas está 

servindo à entidade desde 1969. 

Há outros elementos significativos e particularidades, reminiscências trazidas à 

tona pelos incansáveis colaboradores, a Profa. Zenaide, e o Prof. Walter Barreto, 

ressignificando nossa intenção durante esta construção, fazendo inclusive correções 

e acréscimos. 

Informa a Profa. Zenaide que o Sr. Salvador só cursou o ensino primário, 

embora, considere que, naquela época, o ensino era outro [...]. Apesar de ter 

nascido em Salvador e iniciado sua vida profissional em Caitité, veio para Cachoeira, 

onde recebeu cidadania cachoeirana visto a sua atuação junto à sociedade local. 

Recebeu em sua casa muitos políticos e chegou a ser indicado para prefeito, não 

aceitou, principalmente porque sua esposa era contra. Gozava de enorme prestigio 

e destaque na Educação, tanto como professor, evidenciado desde 1926, como 
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Diretor da Sociedade Cooperativa e depois do Ginásio de Cachoeira, conforme 

apontado por diversas vezes neste trabalho. Apesar de sua importância no 

desenrolar dessa construção histórica, esse cidadão cachoeirano não foi aluno da 

escola, mas ajudou na sua construção e prestou-lhe serviços reconhecidos pela 

comunidade11.  

Já o prof. Carlito Pinto Brito é egresso do curso secundário do Ginásio de 

Cachoeira, exerceu ainda cargo de Diretor no ICEIA e SESI e foi alvo de 

homenagem no Colégio de Cachoeira, enquanto Diretora a Prof. Zenaide. Reside 

atualmente na cidade do Salvador.  

Sobre a passagem no CEC do Profº Álvaro Lima Freitas (1979/1983), 

trazemos a fala do Prof. Walter Barreto: 

 

Ele fez a maior revolução na educação do município de Cachoeira. 
Como Diretor geral, criou as extensões do Estadual no Distrito de 
Belém da Cachoeira, hoje Colégio Pe. Alexandre de Gusmão; 
Extensão do povoado do Capoeirussú, atualmente Colégio Estadual 
Joaquim Antonio Correia e ainda participou ativamente, junto ao 
Prefeito da época, Sr. Geraldo Simões Santos, na criação e 
inauguração do Colégio Estadual Eraldo Tinoco, no Distrito de 
Santiago do Iguape; cujas unidades escolares estão em via de 
oferecer o 2º grau (Formação Geral). 
 
 

        De acordo com o Prof. Walter, não se pode esquecer esse feito, dentro da 

historia da educação de Cachoeira, como o mais importante movimento político da 

educação depois da criação do Complexo Escolar do CEC. Ainda sobre esse 

assunto a profª Zenaide diz que participou dessa administração como Vice-Diretora.  

                                                 
11  Existe uma controvérsia sobre a saída do Sr. Salvador dessa Instituição. De acordo com 
alguns membros dessa comunidade, ele se afastou em 1957, aposentando-se e deixou no 
cargo,  até 1959,  seu Genro, o Prof. Afonso Madeira e também sua esposa, a Prof. Edméa, 
ambos professores no Colégio. Num documento, memorial construído na passagem dos 25 
anos do Colégio e cedido pelo Prof. Walter, observa-se na fala do Prof. Adilson Gomes da 
Silva, egresso dessa Instituição e, na época, Secretário da Educação no Município, uma 
homenagem ao Sr. Salvador, (documento em anexo). É uma breve biografia desse Mestre.   
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 O Ginásio de Cachoeira, acrescenta Prof. Walter, “foi projetado na época, para 

atender ao que hoje esta compreendido como ensino fundamental. Entre as 

mudanças de rumo da educação do  estado da Bahia, um secretário resolve e 

desarticula o ensino fundamental, passando a responsabilidade para  o município.” 

Quanto ao ex-Diretor, Geraldo Oliveira, ele foi professor na Sociedade Coop. 

Gin. da Cachoeira e recebeu homenagem de Honra ao Mérito pela turma de 1959. 

Atua como cirurgião-dentista na cidade de Cachoeira, sendo considerado membro 

dessa sociedade. Encontramos ainda seu nome envolvido como locatário de terras 

da Sociedade Cooperativa, conforme já mencionado no capitulo 2, tendo sido 

comentado por membro da comunidade que hà alguns anos esse cidadão reclamou 

na justiça, a propriedade de parte desse terreno, onde é estabelecido o Colégio, não 

obtendo sucesso. 

 A Prof. Zenaide esteve como Diretora e ainda como Vice-Diretora no turno 

Matutino, nas gestões correspondentes ao Sr. Álvaro Lima Freitas e Pe. Hélio Cezar 

Leal Vilas Boas. É a Coordenadora representante da Direc no Município de 

Cachoeira. É pessoa dotada de memória retentiva e associativa12, por isso é de 

imenso valor nessa construção histórica.  

 

3.4.1 Estrutura funcional  do Colégio Estadual de Cachoeira em 2003 

 

A escola possui 56 turmas, distribuídas em três pavilhões, funcionando nos três 

turnos. O quadro de professores está organizado com 70 professores, e a Entidade 

Mantenedora é o Governo do Estado. 

                                                 
12 Aprofundar conceitos em Abbagnano (2000, p.657-659).  
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       Quanto as matrículas dos alunos em 2003, levantamos o total de 2.375 no curso 

fundamental com 610 alunos, formação geral com 1.565, e no curso normal com 200  

alunos matriculados. O Colégio no que diz respeito ao curso normal, a partir de 

2001, só re-matricula alunos, não possuindo turmas de 1º ano. Houve uma mudança 

curricular que estendeu a carga horária do curso para mais um ano, correspondendo 

a um total de 04 anos. A orientação inicial é que não mais haveria o funcionamento 

do curso Normal no Colégio, mas de acordo com a secretária da Escola, Prof. 

Regina, há nova orientação que fornece as condições para novas matrículas em 

2005. 

 O espaço físico desse Colégio está dividido em 03 Pavilhões. O prédio sede é o 

primeiro a ser construído, batizado de Pavilhão Simões Filho com 10 salas de aula, 

atende as turmas de Formação Geral e Magistério. As salas são assim distribuídas: 

01 sala Setor de Arquivos, 01 Secretária, 01 sala da Direção, 01 sala vice-Direção 

c/banheiro, 01 sala de Coordenação, 01 sala professores com banheiro, perfazendo 

um total de 04 banheiros; 06 salas ambientes para aulas, correspondendo a 16 

ambientes no geral. 

       O Pavilhão Navarro de Brito funciona com 11 salas, considerando a Biblioteca, o 

Almoxarifado de Livros, sala com mesa de reunião, onde ficam os inúmeros troféus 

recebidos pelo Colégio ao longo do tempo, auditório que atende às necessidades de 

sala de vídeo, sala sem atividade (antigo laboratório) onde está depositado o famoso 

Piano da Escola, entre outros compartimentos em estado precário. Por último, o 

Pavilhão Rômulo Galvão, onde funciona o ensino fundamental e funcionou, por 

muito tempo, a Escola de Aplicação, com duas salas de aula e uma sala de 

informática.     

 Quanto ao quadro de pessoal, o CEC esta organizado conforme o quadro 7: 
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COLEGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA – GESTÃO 2001-2003 
TEL- (075) 425-1619–FAX = 425-2266 

Equipe Dirigente: 
Direção Geral Adriana Silva da Cruz 
Vice-Direção- Manhã Célia Maria Cavalcante  Albuquerque de Souza 
Vice-Direção- Vespertino Nelson Moreira do Sacramento 
Vice-Direção- Noturno Joel Pereira Santana Neto 
Coordenadores Pedagógicos Felisberto José da  Silva e  

Maria do Rosário Leite Brito 
Professores Coordenadores Alexandro Rocha de Souza 

Walter Barreto 
Secretária Escolar Regina Maria Silveira Velame 
Professores Articuladores Áreas Luiz Eduardo Simões de Burgos – Área de linguagens e códigos e 

suas tecnologias 
Maria Helena dos Santos Araújo- Área de Ciências Humanas- e suas 
tecnologias 
Jaciara dos Santos Casaes-Area de Matemática, Ciências da Natureza 
e suas tecnologias 

Colegiado Escolar- 3 alunas, 3 professores; 3 
funcionários, 2 membros da comunidade; 3 
pais de alunos= 13 

Daniela Santos – aluna matutino 
Rubem Salomão- aluno vespertino 
Josenar Queiroz- aluno noturno 
Ana Velame – funcionária 
Tânia Torres- funcionária 
Deusiana Ferreira da Silva- professora 
Nilbélia Raposo- professora 
Fábio Santos- professor 
Antonio de Jesus- funcionário 
Roberto Santos- pai de aluno 
Mendivaldo Jambeiro – pai de aluno 
Ana Lúcia Santos-mãe de aluno 
Maria das Neves- Comunidade 
Carlos Santos- comunidade 

Caixa Escolar Presidente-Adriana Cruz 
Tesoureira- Helena Suzart 
Conselho Fiscal- Felisberto Silva 
Conselho Fiscal -Maria do Rosário Brito 
Conselho Deliberativo- Jeni Ribeiro da Silva 
Conselho Deliberativo- Ana Lúcia dos Santos 

Grêmio Estudantil Salvador da Rocha Passos 
Chapa vencedora 2003/2004: CDF  
Presidente Agnaldo Junior 
Vice-Presidente Mauricio Mauro 

Quadro 7 -  Elaborado pela autora através de informações fornecidas pela Secretária e pela Coordenadora da Escola (jun; 
2003) 

 
 

O perfil dos docentes à serviço no Colégio em 2003, está aqui representado 

através de dois gráficos cuja analise teve origem em dados fornecidos pela 

Secretária do CEC. Estes gráficos revelam o nível de qualificação profissional e 

analisam ainda  que a maioria de professores que lá estão, são egressos dessa 

instituição. 
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Vê-se então revelar um perfil particular dessa gente que constrói uma cultura 

humanista e de fraternidade entre si. Essa escola pública revela no quadro de 

professores, o mister para a profissão através do aproveitamento profissional de 

55,7 % de egressos do curso de magistério dessa instituição. Na trajetória dessa 

pesquisa fica revelado uma permanente atitude conservadora das raízes e da 

valorização do grupo comunitario que se forma na escola, configurando o 

acolhimento à prata da terra. 

 

Equipe de Professores do CEC
em 2003 =70

55,71%
44,29%

Estudaram
no CEC

Não
estudaram no
CEC

Categorias de  qualificação equipe 
pedagógica CEC 2003

68%

26%

6% Superior 
Técnico
Magistério

Gráfico 1 Gráfico 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CAPITULO 4 
 
 

 
HISTÓRIAS VIVIDAS E CONTADAS POR PROFESSORES 

FORMADOS NO CEC 
 MEMÓRIAS DE UM COTIDIANO ESCOLAR 
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Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências 
do passado. A memória não é sonho, é trabalho.  (Ecléa Bosi) 
 

 
   

Preocupados em construir as bases de um memorial do CEC, juntamos neste 

capitulo fragmentos importantes de depoimentos, constituindo um acervo das 

memórias dos professores cachoeiranos, egressos do CEC, formados pelo curso 

normal da Instituição. Este trabalho está organizado em duas partes. 

A primeira, composta de algumas estórias contadas por três professores: 

Walter Barreto, atuando ainda no CEC; Professora Zenaide Gonçalves, lotada no 

CEC, a disposição da Coordenaria do município; e Jacyra Nascimento, recém 

aposentada pelo CEC.  

Estes professores foram escolhidos, levando em conta a indicação feita pela 

comunidade, como sendo detentores de boa memória e experiências válidas para 

serem transmitidas. Depois se levou em conta o tempo de serviço no CEC, pois os 

referidos professores são também egressos do curso normal, tendo vivido 

experiências em turmas e épocas diferentes, possibilitando um depoimento mais 

abrangente, incluindo o conhecimento sobre as mudanças ocorridas no currículo do 

ensino médio no Estado da Bahia e sua influência no processo de adaptação de tal 

reforma no ensino da cidade de Cachoeira. 

A segunda parte traz à superfície, através de uma pequena amostra de 23 

professoras atuantes no município, o outro lado da história. Isto é, um depoimento 

ou um levantamento do desempenho dessas alunas que fizeram curso normal no 

CEC, mas não têm nenhum envolvimento profissional com o colégio, todavia  

trabalham no município em outros estabelecimentos de ensino e trazem as 

experiências e expectativas sobre o ensino no Município.  
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Esse grupo de professoras recebeu um treinamento de capacitação docente 

oferecido na cidade de Cachoeira pelas Faculdades Integradas Olga Mettig em 

convênio com a Prefeitura do Município. Uma vez sensibilizadas pelo espírito desse 

trabalho e ao apreenderem o significado dessa pesquisa, se tornaram partícipes por 

sua colaboração. 

São estes os depoimentos desses atores/autores de histórias. 

 
4.1 Professores do CEC egressos do curso normal: reminiscências 
 
 
4.1.1 Histórias contadas pelo Prof. Walter Barreto 
 
 

O Professor Walter atua há 24 anos no CEC como professor de Técnicas 

Agrícolas e de Cultura Baiana. Atualmente, além da atividade em sala de aula, 

exerce as atividades de coordenação e, por que não dizer, de pesquisador da 

história do Colégio. No seu perfil, encontramos o cidadão, o professor, o educador, o 

ambientalista, o arquivista autodidata. Walter é o indivíduo imbuído da vontade de 

preservar sua história, as suas raízes e, por isso, não poupa remexer as memórias. 

Filho legítimo de Cachoeira, nascido no distrito de Capoeiruçú, reside na vila 

Militar no Município de Muritiba. Egresso do CEC, concluiu o secundário em 1961, 

quando recebeu seu diploma1 pelo “Ginásio Estadual e Escola Normal de 

Cachoeira”. Percorre os escaninhos da memória reconstituindo a trajetória da sua 

passagem como aluno do estabelecimento, enriquecendo o nosso trabalho. 

Realizou ainda no CEC os estudos do Curso Normal, formando na turma de 

1966, obtendo o Diploma pelo então Colégio Estadual. Realizou também os estudos 

                                                 
1 Documento com respaldo legal na Lei 4.244, de 1942, e na Lei Orgânica, de 10/12/1945, 
conforme registro no Diploma com a assinatura do seu representante, o Diretor Francisco 
Rosier. 
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de Contabilidade, ingressando no 3º grau no CETEBA2, onde fez a Licenciatura em 

Ensino de Técnicas Agrícolas, passando, desde então, a atuar como educador.  

O professor Walter participou das diversas etapas de construção das histórias 

aqui costuradas. São do Walter algumas das passagens abaixo: 

 

■ A ACÁCIA 

Uma dessas passagens 

envolve a história de uma árvore. 

Era uma acácia. Levado pelo 

sentimento de preservação da 

natureza, o prof. Walter lamenta 

o corte de uma Acácia que ficava 

bem na frente do Colégio, 

afirmando sentimentalmente que 

ela era irmã da outra, existente, 

conforme podemos ver (fig. 15) na 

lateral do Colégio. 

Á sombra dessa arvore, muitas histórias ouvidas e outras construídas, 

deixando um legado cultural para a comunidade escolar; 

O prof. Walter Barreto conta que as acácias são de origem egípcia e foram 

trazidas para a Escola por um membro da maçonaria local. Acrescenta que tais 

árvores representavam as várias gerações que passaram por este estabelecimento 

de ensino, pois era tradição dos formandos registrarem sua passagem pelo Colégio 

                                                 
2 Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, instalado inicialmente no bairro de 
Ondina e, em seguida, transferido pelo Governo do Estado para o bairro do Cabula, e hoje 
integrada à Universidade do Estado da Bahia, criada em 1983. 

Figura 15 – Foto do Arquivo particular do Prof. Walter Barreto- 
Morador  da cidade de Muritiba – BA,2003 
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com uma foto de recordação, tirada ao lado da Acácia cortada. A escolha não era 

gratuita. Justificava-se, pois, o ângulo favorável permitia uma visão da entrada do 

Colégio, além da sombra e da folhagem dourada da Acácia, que muito embelezava 

e traduzia um ambiente acolhedor. 

Pela representação simbólica e pelo romantismo da tradição interrompida, 

sem falar, é claro, no dano ao meio ambiente, o Prof. Walter lamenta a insanidade 

da poda, evocando o seu lado sentimental, cultural e paisagístico, diz “pareciam 

gêmeas. Quando uma desfolhava, a outra se embelezava de folhagens douradas, 

sem nunca deixar o ambiente despido de sua luminosidade. Alternavam-se  como se 

fossem gansos”. 

 De acordo com o Prof. Walter Barreto, a Direção do CEC, ao autorizar o corte 

da Acácia localizada na entrada do Colégio, não mediu o muito do brilho, da beleza 

e das histórias que seriam perdidas, sem falar no prejuízo ecológico. 

Defensor dos bons hábitos, tanto alimentares como de preservação da saúde 

e do meio ambiente, destacamos nas cópias (Anexos 28 e 29), duas notas escritas 

pelo Prof. Walter e publicadas pelo Jornal A tarde, em 1986 e, cedidas para 

ilustração.  

 

 ■  O Piano da escola;recordações  
 

 Esta Escola tem uma história de 50 anos, e muito das histórias já constituem 

uma tradição. Um dessas histórias é a compra e o uso do piano, entre outros 

objetos que envolvem a tradição e a cultura do lugar. Questões que envolvem aos 

homens, à comunidade, ao lugar, por isso conformam memórias que se 

transformam na história dessa instituição escolar estão presentes nas lembranças 

do Professor Walter. 
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O piano foi comprado para a Escola pela Cooperativa Ginásio da 
Cachoeira, quando era ainda tesoureiro o Sr. Albérico Souza 
Bastos. O modo de faze-lo foi simples: auxiliado pela secretária 
Elvira, ele separava os juros da conta corrente, e logo foi possível a 
compra do Piano. Na época era valioso saber tocar e compor 
músicas, por isso toda família na sociedade local de classe media e 
alta tinha piano em casa. No Colégio quem tocava era a Prof. Maria 
Helena Falcão, (egressa do Ginásio) da Disciplina de Canto 
Orfeônico. Sempre era usado nos eventos produzidos pela Escola.  
Esse Piano é um patrimônio cultural da escola, e foi emprestado em 
1995, na gestão do Prof. Álvaro, ao Centro de Convenções de 
Cachoeira para sua inauguração. Na oportunidade foi trazido a 
Cachoeira um profissional para afinar o piano, ficando este em 
excelentes condições. Até ai, acompanhava o Piano um banco de 
veludo vermelho. Quando o Piano foi trazido do Centro de 
Convenções, o banco já não o acompanhou para tristeza de muitos, 
inclusive a minha. 
Nos dias de hoje, esta jóia já precisa de recuperação, está em 
péssimas condições de conservação e na opinião do prof. Rubens 
está sem função. A Fundação Hansen propôs ao CEC a 
recuperação do piano, deixando-o em condições de uso, mas 
ficando sob a tutela do museu. A Escola ainda não decidiu sobre o 
assunto, e o piano está a acabar-se com o tempo. (entrevista 
gravada,2003) 
 

 
■  Estórias sobre as manifestações comemorativas do 

CEC:considerações  
 

O depoimento do professor Walter Barreto inclui uma forte preocupação com 

o futuro dessa instituição de ensino. E também revelou fatos importantes sobre as 

manifestações comemorativas.  

Ofereceu cópia de um escrito, (Anexo n. 26), de autoria do ex-prefeito, Sr. 

Adilson Gomes da Silva, também ex-aluno do CEC que, na ocasião do Jubileu de 

prata do Estabelecimento, ocorrido em 1979, na homenagem que fez, divulgou fatos 

históricos ligados à Escola para a comunidade presente ao evento.  

Na oportunidade, fez-se uma homenagem póstuma ao Prof. Salvador da 

Rocha Passos, fundador da instituição escolar, seu primeiro Diretor, recebendo a 
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Escola por doação das mãos da viúva, Profa. Edméa Passos. É, portanto, por 

ocasião do Jubileu de Prata do Estabelecimento, que se fixa na parede o retrato 

desse ilustre cidadão. 

Também na oportunidade se conhece a canção do Jubileu preparada para a 

ocasião pela Profa. Maria do Carmo C. A. Freitas, usando como trilha sonora a “De 

Colores” cantada pelo Cursilho da Cristandade3. A canção do Jubileu também está 

anexada ao documento do Prof. Walter Barreto. Também em anexo está o hino do 

Colégio da Cachoeira, cujo autor da letra e da música é Waldemar de Assis 

Menezes. Esses hinos foram tocados no Piano da escola. 

 Segundo o Prof. Walter Barreto, em 4/10/1986, na passagem do 1º centenário 

de nascimento de Ernesto Simões Filho, sua filha, D. Regina Simões e Leitão de 

Abreu, e o jornalista Augusto Berbert de Castro realizam uma homenagem póstuma 

a este cidadão cachoeirano, que contribuiu em vida para o enriquecimento cultural e 

educacional de Cachoeira. Nesse evento foi proferida uma palestra no Colégio 

Estadual, então, na oportunidade, D. Regina Simões fez uma doação à biblioteca da 

cidade de 100 exemplares de livros de literatura. 

Fora este episódio enriquecedor, conta o Prof. Walter que, em 21/09/1989, por 

ocasião da passagem dos 35 anos do Colégio, a Direção da escola convidou como 

palestrante o Prof. Augusto Berbert de Castro, conforme documento em cópia 

anexo, quando mais uma vez são lembradas as qualidades do patrono dessa 

instituição, o Sr. Ernesto S. Filho, e o palestrante aproveita a oportunidade a 

mencionar a importância da horta cultivada pelos alunos do CEC, sob a supervisão 

do Prof. Walter, comentando que, apesar desses valores desenvolvidos pelos 

guerreiros da terra, o Colégio Estadual de Cachoeira se encontram em total 

                                                 
3 O Cursilho de Cristandade é um movimento formado por leigos e sacerdotes, na Igreja 
Católica, com vistas à conversão ou à reconversão de pessoas ao Catolicismo. 
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abandono, descrevendo o estado precário de funcionamento em foto produzida para 

o Jornal A Tarde. 

 

■ Preocupações do educador... outras histórias 

 

Em outubro de 2003, diz o professor Walter Barreto, “ouvimos a coordenadora 

educacional dizer na sala dos professores que, a partir de 2004, voltará a matricular 

alunos na 5ª série. Desse modo, o Ginásio faz 50 anos, atendendo sua finalidade 

principal de oferecer o curso ginasial – que corresponde hoje ao segmento da 5ª à 8ª 

série do Ensino Fundamental. Até a reforma de 1971, o Ensino de 1º Grau, 

compreendia 09 anos, 5 de primário e 4 de ginásio. Ao criar o Ensino de 1º grau, 

hoje Fundamental a sua duração caiu para 8 anos – correspondendo ao período de 

escolarização obrigatória”. 

Lamenta o prof. Walter que, com a reforma estimada para 2006, no CEC já 

não haverá  ensino fundamental, nem o curso de magistério, ficando somente com a 

formação geral e questiona: “O CEC, desde 1979, adquiriu habilitação para o ensino 

dos cursos de magistério, turismo, contabilidade, cientifico, administração e fazendo 

no próximo ano 50 anos de serviços prestados ao recôncavo prescinde sua 

origem?”. 

O Prof. Walter segue, dividindo suas preocupações, afirmando que só 

algumas pessoas se preocupam com a história e que, além disso, no CEC faltam 

professores de português e lembra: “esta escola nasceu no bojo da Escola 

Profissional, portanto, poderia cuidar-se dela melhor”. 

Trazendo à tona questões que, a seu ver, são negligências administrativas, o 

Professor Walter entende que a escola de Aplicação fechou por conta da iniciativa 
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dos Diretores. “Era um laboratório para o curso de magistério, atendia o curso 

primário funcionava bem e era uma garantia do estágio dentro da própria casa”. O 

Prof. Walter diz ter saudades da velha escola pública e, enquanto espera sua 

aposentadoria, ocorrerá nos próximos dois anos, está auxiliando a Coordenação 

Pedagógica do CEC, à colega Pedagoga Rosário.  

Registra, com tristeza, a ausência de uma instituição superior pública em 

Cachoeira. Pai de três filhos, isso o leva a lamentar tantos valores na terra perdidos 

e essa ausência que, a seu ver define a estagnação e o empobrecimento do 

Município, pois a instalação do 3º grau em Cachoeira definiria um novo perfil ao 

ensino público e traria desenvolvimento para a sociedade local. 

Encerra contando que, enquanto candidato a vereador, esteve certa vez em um 

evento, conversando sobre esse assunto com a Reitora da UEFS, Profa. Anaci 

Paim, atual Secretária da Educação na Bahia, falando-lhe sobre a necessidade da 

criação de faculdades, do rumo político que essa ação desencadearia, e pontuou 

para a Reitora: “a instalação de Ensino Superior, no Município de Cachoeira, 

promoveria a integração das microrregiões e resgataria a história do recôncavo 

baiano. 

Essas são as reflexões desse mestre experiente, grande colaborador nessa 

jornada. 

 

4. 1.2  Reminiscências do tempo de estudante: relatos da Profa.Zenaide 
Gonçalves dos Santos 
 

 
A professora Zenaide Gonçalves, em diversos momentos da sua entrevista; 

conta a sua participação na construção da História da Educação do CEC, 
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demonstrando ter um papel de protagonista, contribuindo não só para esta pesquisa 

como para possíveis desdobramentos a serem realizados. 

Podemos melhor conhecê-la, ouvindo a sua palavra sobre o seu perfil como 

profissional da educação, e observando o seu caráter idôneo e atuante em 

Cachoeira: 

 

Após a minha formatura, trabalhei em São Felix durante 11 anos. A 
minha transferência para o CEC ocorreu em 1977. Lecionei História, 
Filosofia, Estrutura de Ensino, Relações Humanas, Contabilidade. 
Também atuei no curso de Supletivo, conveniado ao CEC, com 
ganho extra, pago pelo Governo do Estado. Este Curso foi muito 
importante para os beneficiados com a regularização do fluxo 
escolar, como também para os professores que recebiam pelo 
ensino. 
Depois de formada pelo curso Normal e Sociedade Cooperativa 
Ginasial da Cachoeira, fiz a Licenciatura em Pedagogia nas 
Faculdades Integradas Olga Mettig, (a Profa. Olga Mettig, fundadora 
dessa instituição, era cachoeirana) e, simultaneamente, passei a 
trabalhar no segmento da Educação em Cachoeira, exercendo 
diversos cargos e funções.  
Secretária da Educação em Cachoeira de 1973-1977 visitava 
freqüentemente as escolas do Município buscando conhecer as 
suas necessidades. Exerci as funções de Assistente e Delegada  
Escolar. Supervisora no CEC durante 10 anos; Diretora e Vice em 
dois períodos distintos, sem deixar de atuar como professora nessa 
Instituição. Hoje estou à disposição da Coordenadoria Estadual de 
Educação no Município. (Depoimento gravado em 2003}. 
 
 

 
 Conhecido um pouco do perfil da professora Zenaide Gonçalves do Santos, 

colaboradora das mais ilustres do CEC, é importante conhecermos outros trechos de 

seu depoimento, pois, pela riqueza de detalhes sobre a escola e pelos fatos e 

cotidianos dos escaninhos da memória dessa cachoeirana, garante um significado a 

maior à história da Educação de si mesma e da sua terra. 



 110

■ Sobre a Formatura: 

 

No seu depoimento, a professora Zenaide fornece detalhes sobre a experiência 

como aluna (formanda) do Curso Normal do Ginásio da Cachoeira, turma de 1960, 

realçando as tradições desse evento. Tece comentários sobre o comportamento de 

alunos, professores e comunidade e como todos celebravam o acontecimento, 

tratando-o como algo importante e merecedor de comemoração festiva. 

 

A 1ª turma do Curso Normal, da qual fiz parte, formou de beca, com 
missa na Igreja Matriz, e Colação de grau na Prefeitura, organizada 
com uma grande recepção e coquetel. 
Desde o 1º ano do curso de magistério planejávamos a formatura. 
Era escolhida uma colega da turma para arrecadar mensalmente de 
cada um do grupo uma parcela previamente discutida que, ao final 
do ano, possibilitaria a realização da colação de grau. Escolhíamos 
ainda um professor para supervisionar a conta bancária, exclusiva 
para essa finalidade. Além da contribuição de cada um, 
planejávamos promoções diversas, entre as quais, fazíamos 
guloseimas para vender na cantina. Era um esforço coletivo. 
Nessa época, cada um fazia questão de ter a sua festa em casa. A 
Banda Minerva, nessas ocasiões, tocava na porta dos formandos 
mais conhecidos, fazendo-lhes uma homenagem e os formandos 
lhes serviam bebidas, salgados e doces. 
 
 

 ■  Sobre o Colégio: 
 
 

Acontecimentos corriqueiros ou mesmo eventuais ocorridos no espaço do 

Ginásio da Cachoeira também são motivo de recordações e de registro de todos e, 

particularmente, da profa. Zenaide.  

 
 
No Ginásio da Cachoeira, todos estudavam com afinco. 
Participávamos de eventos importantes: Seminários, Mesas 
Redondas etc. Havia também os momentos de lazer, logo tínhamos 
também muitas brincadeiras. 
Fiz parte do grupo que, após a 5a série, prestava provas de 
Admissão. Fazíamos provas de todas as disciplinas. Era importante 
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esta ponte entre o primário e o ginásio. Hoje os alunos não estão 
devidamente preparados para cursar o ginásio. 
Nas aulas, usávamos o fenelógrafo, o quadro, fazíamos 
experiências no laboratório. Os professores trabalhavam com muito 
empenho, dedicação e prazer. Foi muito gratificante fazer o 
Magistério e, também lecionar na mesma Escola que me iniciou 
nessa profissão. Orgulho-me da minha formação de pedagoga, e sei 
quanto foi importante ter feito antes o Magistério. 
Fui aluna de Luiza Lima, professora de Português e Literatura; do 
Prof. Álvaro, de Latim; de Francisco Rosiér, de Francês; da Profa. 
Edméa Passos, dentre outros.  
Fiz estágio supervisionado nas Escolas Ana Nery, onde funciona 
hoje o Museu Hansen Bahia, pois ainda não tínhamos a Escola de 
Aplicação, anexo ao Ginásio. Naquela ocasião, a Escola de 
Aplicação ainda estava sendo organizada. 
Quando havia prova (avaliação da aprendizagem), respondíamos a 
uma chamada por Lista. O aluno era conferido pela “Censora” na 
entrada da sala e entrava carregando caneta e lápis. Os bolsos 
eram conferidos para ver se tinham “pesca”.4  
O portão principal era fechado depois do horário estabelecido como 
limite para iniciar as aulas, e só era permitida a saída da escola ao 
fim das aulas. A disciplina era rígida. 
Tínhamos ainda as disciplinas de Metodologias aplicadas ao Ensino 
de Geografia, de Ciências, de Português, enfim, todas as 
metodologias. Havia sala ambiente, específica, para cada disciplina: 
Sala de Ciências, o Laboratório, a Sala das Ciências Físicas e 
Naturais: a Química, a Física e a Biologia; Sala de Matemática, etc. 
No Pavilhão Simões Filho havia as aulas de trabalhos manuais e 
funcionava a biblioteca. No Rômulo Galvão era onde se fazia o 
curso de Admissão. 
Ainda lembro vivamente das aulas da professora de História. Ela 
costumava pedir uma dissertação a partir da observação de quadros 
de pintura. Olhávamos demoradamente o objeto quadro e, depois 
dissertávamos sobre ele. 
Ainda tínhamos as disciplinas profissionalizantes. Por exemplo, Prof. 
Iolanda com Prática de Ensino. Era a habilitação para dar aulas das 
disciplinas do Núcleo comum; As disciplinas básicas: Português, 
Matemática, Geografia, Ciências. Os nossos pontos para dar aula 
eram escolhidos através de um birro. 
 
 

■ Lembranças engraçadas do cotidiano escolar: 
 
 
A professora reconstitui, com senso de humor, as reminiscências da sua fase 

de estudante, incluindo os professores e os colegas de sala, ilustrando esse espaço 

com circunstâncias inusitadas. 

 
                                                 
4 Palavra usada para definir uma atitude de cópia ou consulta indevida realizada pelo aluno 
no ato de teste ou prova. 
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O uso de birro era comum nas aulas. Sorteava-se um número de 
acordo com o planejamento do tema. Lembro-me ainda de uma 
situação engraçada. Ocorreu com uma colega chamada Helena que 
não preparou a aula e, uma vez sorteada, escondeu-se em baixo da 
carteira e de tão encolhida que ficou, ganhou o apelido de ratinha. 
Essa situação provocou muito riso e gracejos. Havia muita disciplina 
e em geral material muito rico. 
Outra situação que me vem à memória aconteceu na aula de 
Química, com o Prof. Geraldo Sales, e a aluna Ana Maria Pedreira 
Fernandes. Durante uma aula sobre Anidrido, a colega dispersa, 
conversando com a colega ao lado, foi flagrada pelo professor, que 
usando das prerrogativas e de sua autoridade, lhe fez uma pergunta 
sobre o assunto tratado,  recebendo a seguinte resposta:  “Só tenho 
que tirar o Anidrido e a Fórmula fica perfeita”, a gaiatice da colega 
causou muito riso... 
Lembro-me bem que certa professora tinha um Caderno de 
anotações das atividades de classe e lá estavam as notas com os 
pontos da disciplina. Quando ela esquecia o caderno, 
cochichávamos entre nós, não haveria aula. O ano se renovava, 
mas o caderno da professora era o mesmo e as anotações também. 
A tal professora tinha uma pisada forte e, então, os meninos fizeram 
uma brincadeira. Jogaram traque por onde ela passaria e assim 
imaginem o que ocorreu... Todos riram e a professora ficou muito 
nervosa, gritando moleques aos alunos. 
Os alunos eram coibidos de sair da sala e o “Censor” ia até lá e 
distribuía a Merenda escolar. Era uma disciplina rígida. Havia farda 
completa com gravata para ambos os sexos. Passávamos por uma 
revista diária para que os censores ou direção verificassem se todos 
estavam vestindo a farda completa e se todos  traziam o escudo do 
Colégio costurado ao bolso da blusa. 
Certa vez uma colega tentou enganar o Diretor dizendo que o 
escudo estava costurado, mas não estava, e, sim, sobreposto ao 
bolso, caiu ao chão sendo visto pelo então Diretor o Prof. Salvador 
Passos, que se dirigiu à aluna, passando-lhe um sabão, um pito, à 
frente de todos, e, ao final, usando o sobrenome dela, disse-lhe: 
Mata, você me mata. E todos nós rimos muito às escondidas.  

 

■  Arquivo de fotos: lembranças... 

 

Nesta seção, são usadas fotografias fornecidas pela Profa. Zenaide. São 

fotografias que evocam um tempo passado e foram guardadas como recordação, 

hoje, enriquecem sobremaneira este capítulo. Essas fotos dão conta das histórias do 

Ginásio e, pontualmente, do universo que permeava o curso normal, trazendo a tona 

elementos que configuram uma história que se cala. Olhando para cada um nas 
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fotos, percebemos o movimento de resgate das histórias que encerram.  Sem 

esconder as emoções, a professora Zenaide fala mais um pouco: 

 

 
 
 
Esta é uma das fotos da minha irmã Zélia cursando o 
3º ano Normal no CEC.  
 
A nossa biblioteca era muito rica e organizada e a 
farda era composta, como se pode ver. A saia ficava 
abaixo do joelho, e era toda pregueada. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 16 - Foto Arquivo Privado da 
 Prof. Zenaide 

 Figura 17 – Foto do Arquivo Privado 
da Prof. Zenaide 
 

Pode-se observar através da foto (fig. 17) da minha irmã  
Zélia, que na blusa da farda da normalista do 3º ano 
constavam 03 listas na manga, indicando a série que 
estudante cursava. Era tudo organizado.  
 
O escudo possuía o brasão do Ginásio, que era uma 
tocha, um livro e uma pena. O escudo pode ser visto 
também nesta foto. 
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Quando se chegava ao 3º ano, começava a fase das 
lembranças do Curso. Um desses registros era através das 
lentes fotográficas. Fotos da turma, dos grupos, dos alunos 
com professores, com funcionários, das equipes de 
trabalhos. Todas constituíam ritos de passagem.  
 
Para falar melhor sobre isso, trago esta foto à frente da atual 
sede do CEC na década de 60. Como não tenho fotos, mais 
uma vez utilizarei as que fizeram parte do percurso da minha 
irmã Zélia, que formou logo depois de mim. Nesta foto, 
identificamos a direita, próximo à janela, o Francisco Ernesto, 
professor de Desenho; ao seu lado direito, minha irmã Zélia; 
e, ao centro da foto, de terno e gravata, o Prof. Geraldo 
Sales, da cadeira de Física e Química; e os três alunos à 
esquerda são: Normélia, Antônio Bonfim e Jacira.  
 
 
 

 
 
 

Ainda, como elemento ilustrativo, a professora Zenaide tira de um baú da sua 

casa a caderneta escolar do seu irmão Antonio. Antonio estudou no Ginásio e fez o 

Curso Pedagógico. Sobre a caderneta, diz Zenaide: 

 

 
 
 
 
Cada aluno tinha uma caderneta. Era uma identificação 
estudantil obrigatória. O aluno a entregava ao porteiro na 
entrada da escola e recebia de volta na saída. O pai ou mãe 
a assinava diariamente 
 
Alguns alunos falsificavam a assinatura do pai ou mãe para 
que eles não tomassem conhecimento do seu desempenho 
e, às vezes, esses alunos eram apanhados através do cartão 
de autógrafo mantido na secretaria da escola. A minha já não 
tenho, mas trago aqui a Carteira do meu irmão Antonio para 
demonstração. Ele também estudou no CEC. 
 
 

 
 

 

Figura 19 - Idem fig. 18 
 

Figura 18 - Foto: Arquivo Privado da 
Prof. Zenaide 
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Finalizamos essa entrevista com uma frase dessa mestra: ”por mim, apenas foi 

contada um pouco da Historia cotidiana do homem e do Colégio de Cachoeira.” 

 

4.1.3 Histórias da Educação em Cachoeira na visão da professora 
Jacyra  Nascimento 

 
 

A Professora Jacyra Costa Nascimento, 57 anos, em entrevista6 concedida à 

professoras do Município, informa que esta aposentada desde 1998, quando exercia 

atividade de docente no Colégio Estadual de Cachoeira, instituição de Ensino na 

qual foi aluna. Do seu ponto de vista, responde às questões sobre a Educação na 

cidade de Cachoeira, lembrando e tecendo os fios da memória: 

 
 

Meus pais eram operários. Minha mãe trabalhava na Indústria de 
tabaco local, e meu pai, na Marinha Mercante, e pela natureza das 
atividades de ambos, nenhum dos dois deu muita atenção à família 
no sentido da orientação educacional, como, por exemplo, ajudar 
nos afazeres escolares. Quando estávamos, eu e minhas irmãs, 
nas séries iniciais, eles ajudavam, daí por diante ficou por nossa 
conta. Se déssemos um passo em falso, éramos cobrados com 
castigos e surras. 
Quanto a mim, fiz o 1º grau, hoje, curso corresponde ao ensino 
fundamental (séries iniciais) no Grupo Escolar Montezuma, antes 
chamado de Escolas Reunidas Montezuma. Nessa época, esta 
etapa do ensino fundamental correspondia ao período de 7 anos.  
A primeira série, que, na época, chamava-se 1º ano e 
conseqüentes, correspondia a três fases: 1º ano “A”, equivalente ao 
estudo da Carta de ABC. O aluno deveria dominá-la 
completamente; 1º ano “B” estudava a Cartilha e, finalmente, o 1º 
“C”, equivalente à capacitação da 1º série propriamente dita com 
domínio dos assuntos gramaticais. Ao final de cada ano letivo, cada 
aluno era submetido a provas orais e escritas por uma mesa 
examinadora e, se tivesse bom desempenho, recebia aprovação 
para a série seguinte. As séries, 1ª ao 5ª, eram chamadas de “ano”. 
Comecei meus estudos aos nove anos de idade, em 1956, e ainda 
que tivesse sido reprovada em 1959 – no 3º ano – completei o 
curso em 1962. 

                                                 
6 Depoimento verbal da Profa. Jacira à um grupo de professoras do Município; Joanice, Rita, 
Ana Nery, Sandra, Elizabete, Eliene, Marlene, Olivete, em Abril de 2001. A entrevista 
ocorreu na residência da Profa. Jacyra  à rua dos Artistas, Centro de Cachoeira. 
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Ingressei no ginásio (2ª etapa do ensino fundamental de 5ª a 8ª 
série), no ano de 1963. Da 1ª série do ginásio ao 3º ano pedagógico 
ou magistério, cursei no Colégio Estadual de Cachoeira. 
De 1967 a 1969, no mesmo Ginásio da Cachoeira7, cursei Formação 
em Magistério, no turno matutino, e em paralelo, no turno noturno, o 
curso Científico, que iniciei e não conclui. Em 1971, passei a fazer o 
curso Técnico em Administração, na gestão da Prof. Iolanda Gomes.  
Registre-se que o Grêmio estudantil nos oferecia alguns benefícios 
hoje desaparecidos. A assistência odontológica é um desses 
benefícios, além de outros com abrangência nacional, como pode 
ser observado nesta carteira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Histórias sobre a educação 
 
 

No seu depoimento, a Professora Jacyra apresenta sua vivência e 

compreensão sobre a educação na década de 60, relatando procedimentos 

adotados no Colégio Estadual de Cachoeira. 

 

Para ingressar no Ginásio, nos submetíamos a um exame de 
admissão que ocorria em duas fases. A primeira Fase, de caráter 
eliminatório, constava apenas da prova de Português, oral e escrita. 
Essa etapa derrubava muitos alunos que desistiam na primeira 
queda, enquanto outros tentavam uma, duas três vezes e, depois, 
desistiam. 
A segunda etapa, válida apenas para os bem sucedidos na primeira, 
era constituída das provas de Matemática, Geografia, História e 
Ciências. Os aprovados em todas as disciplinas se matriculavam no 
Ginásio. No meu caso, estudei até 1966. 
Para passarmos de uma série para outra, tínhamos que fazer 50 
pontos em cada disciplina e, se não conseguíamos, fazíamos as 

                                                 
7 A Profa. Jacyra, forma-se na turma de 1969, conforme cópia do seu Diploma apresentado 
no volume 2 em anexo. Este diploma mostra que o Ginásio de Cachoeira como denomina a 
entrevistada já esta a época com titulação de Colégio Estadual de Cachoeira. 

Figura 21 -  Idem fig. 20 Figura 20 - Documentação particular da 
professora Jacira  
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provas finais. Os não aprovados tinham a oportunidade de voltar em 
fevereiro para fazer 2ª época ou a recuperação. 
 

 
■  Minhas estórias; trajetória profissional... 

 
 

Nesta questão, as lembranças da Professora ultrapassam ao convívio do CEC. 

Jacyra fala com entusiasmo das motivações que a levaram a fazer o Curso de 

Geografia, tornando-se docente dessa área. Relata ainda sobre seu percurso 

profissional, identificando as dificuldades que enfrentou, na condição de professora 

de classe pobre,  para aliar estudo e trabalho. 

 
     

Ingressei na Universidade Estadual de Feira de Santana, em 1988, 
após prestar exame vestibular para Geografia. Uma vez aprovada 
no vestibular, comecei a maratona de atravessar de um Município a 
outro para realizar o Curso. Mas o fiz, tornando-me docente da 
disciplina de Geografia.  
Fiz o exame de vestibular, para provar a mim mesma que tinha 
condição de fazê-lo; por outro lado, um grupo de colegas me 
incentivou. A escolha de Geografia foi por despeito e para evitar a 
concorrência. Os trinta colegas, com os quais viajei no dia da 
inscrição, optaram por Pedagogia. Desse grupo, só duas pessoas 
foram aprovadas. 
Tive muitas dificuldades na minha caminhada, para conciliar a vida 
profissional e o estudo.  
Com muito esforço conclui o curso na Universidade, especialmente, 
porque tinha que viajar à outras localidades para atender as 
exigências das disciplinas, como: Oceanografia, Pedologia, 
Geografia Física, Geografia do Solo, Climatologia, etc. Aulas dessas 
disciplinas implicavam em visitas técnicas fora de Feira de Santana. 
Eram ministradas em Vitória da Conquista, Camaçari, Dias D’Ávila, 
Lençóis, Salvador, etc. 
Conclui o curso em 1994, apesar de todas as dificuldades 
enfrentadas, sabe Deus quantas vezes pensei em desistir. Conheci 
outras dificuldades, mas não as contarei agora. Os amigos mais fiéis 
foram os grandes conselheiros e me fizeram ir em frente. Hoje, 
agradeço a todos. 
Quanto ao meu trabalho na Educação, devo dizer que fiz concurso 
em 1971 para preenchimento de vagas de professor no Município. 
Aprovada, o Estado me contratou, trabalhando de 1972 a 1998 em 
Educação. 
Lecionei na Escola Edwaldo Brandão Correia, as disciplinas História, 
OSPB e EMC e, no Colégio Estadual de Cachoeira, as disciplinas 
Geografia e a minha preferida que é História. Devo dizer que essas 
aulas eram ministradas no 1º e no 2º grau, mas sempre tive 
preferência incontestável pelo ensino primário.  
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■ Considerações da Professora sobre a Educação em Cachoeira 
 

 

Para encerrar as lembranças da professora, leia-se o que ela pensa sobre “o 

estar em sala de aula”; sobre o processo de municipalização no município e seu 

ponto de vista sobre a educação nos dias de hoje: 

 
 

Gosto de trabalhar com alunos que aceitem direção, que gostem de 
executar as tarefas que lhes atribuídas e me sinto realizada quando 
vejo um “bronco” entrar na sala de aula e dois dias depois já estar 
segurando um lápis bem firme e traçando as primeiras linhas com 
consciência. É muito gratificante, quando isso acontece. 
Deixei o ensino por causa das muitas mazelas da vida. Eu, muitas 
vezes, no exercício desse mister me senti desacreditada, ultrajada, 
desrespeitada e outros adjetivos que se possa utilizar para dar conta 
do meu estado de ânimo. 
Ao municipalizar o ensino, muitos professores do Estado ficaram 
sem sala de aula, e o pior, sem ter para onde ir. Retornaram para 
casa, deitaram ainda empregados do Estado e acordaram 
desempregados, sujeitando-se à benevolência ou à manipulação 
dos poderosos. 
 Os Ginásios possuíam algumas poucas vagas, insuficientes para 
absorver a todos. E o caos se instalou na cidade. 
Sobre a Educação atual, comparando com o meu tempo de atuação 
no magistério, a educação fica muito a desejar. Tudo na vida evolui, 
mas a educação está, cada vez, mais regredindo. Os alunos têm 
todos os recursos audiovisuais que, no meu tempo não se dispunha.  
Há um processo de mudança em todos os sentidos. As cabeças 
pensantes da Educação Brasileira eliminaram o exame de Admissão 
ao Ginásio, e como todos ingressam e não pode haver reprovação, 
abrem-se as portas a  todos, logo houve um nivelamento por baixo. 
Reduziu-se a média de aprovação do aluno de 7,0 para 5,0; reduziu-
se o número de verificações da aprendizagem. Antes eram as sete 
notas anuais mais à prova final e 2º época, para apenas quatro 
notas anuais, uma por unidade, recuperação por unidade, provas 
finais e mais recuperação, e mesmo assim os alunos não aprendem. 
A verdade é que quanto mais facilidades são permitidas aos alunos, 
mais eles resistem, combatem, relegam e Educação. E o prejuízo é 
para todos, especialmente para os educadores que se questionam; 
onde está o erro?  
 
 

 
São estas as contribuições dos três professores do CEC, instituição onde 

obtiveram sua primeira formação em ensino. Aqui estão registradas suas 
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experiências, com os recursos advindos da memória, enfocando que esses egressos 

do  Curso Normal do Ginásio da Cachoeira, fizeram Cursos de nível Superior e  

depois ingressaram como docentes do ensino básico na mesma instituição que os 

moldou no magistério.  

A segunda parte deste capítulo traz, numa nova perspectiva, depoimentos de 

ex-alunas do CEC formadas por esta geração de professores e que não tiveram as 

mesmas oportunidades; não conseguiram ingressar em cursos de nível Superior (3. 

grau, nem foram professoras no CEC, mas, são professoras que trabalham dando 

sua contribuição em sala de aula em escolas no município de Cachoeira. 

 
4.2 Alunas egressas do CEC, hoje professoras no município. 
 
 

Essa parte do capitulo leva em conta análise feita a partir de uma amostra de 23 

relatos de professoras. Aqui se mostra um perfil desse grupo, valorizando suas 

histórias e trazendo-as para este trabalho. 

São professoras que fizeram parte de um grupo selecionado pela prefeitura e 

que compôs o quadro de alunas professoras no curso de Capacitação oferecido pela 

Faculdade de Educação Olga Mettig em 2000 e 2001.  

Os dados foram colhidos através da técnica de relatos de vida, escritos do 

próprio punho, fornecidos quando essas professoras participavam dessa capacitação. 

Dos depoimentos escritos, selecionamos algumas particularidades que 

consideramos importantes para discussão e inclusão neste trabalho. Esse recorte 

ocorre complementado com uma entrevista de forma a apreender, com mais 

segurança, a outra face da história. 

São profissionais que exercem suas atividades em educação em  instituições 

públicas na zona urbana e rural de Cachoeira e têm em comum a formação em 
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Posicionamento quanto a atuação 
como profissional

4

19

Não Realizadas
Realizadas

Situação das professoras quanto ao nascimento 
e residência

4% 4%

92%
Salvador
Maragogipe
Cachoeira

Situação dos professores em Cachoeira quanto a 
Realização Profissional

35%

65%

Necessidade
Escolha

magistério no CEC. Outras particularidades as tornam especiais, como: lugar de 

origem; nascimento; residência; dificuldades impostas à profissão e as influências 

sociais e familiares que levaram a Formação em Magistério. 

Os gráficos a seguir disponibilizam alguns dados colhidos a partir da análise 

desses depoimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esses dados foram organizados através de gráficos, tendo por interesse uma 

leitura mais eficiente da situação apresentada. O Gráfico 03 mostra que da amostra 

das 23 professoras 92% conformam pessoas nascidas e residentes em Cachoeira, 

sendo 8%, nascidas e residentes em Salvador e Maragogipe, embora trabalhem em 

 
Gráfico 5 - Fonte: levantamento direto 

 

 
Gráfico 4 - Fonte: levantamento direto 

 
Gráfico 3 - Fonte: levantamento direto 
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Cachoeira. O gráfico 04 mostra que 65% dessas professoras fizeram o curso normal 

por necessidade e apenas 35% por escolha. O gráfico 05, mostra que 19 

professoras, no universo de 23, se consideram não realizadas na profissão. 

Para melhor situar as questões levantadas no gráfico 4, trouxemos alguns 

recortes elucidativos das diversas motivações que levaram a escolha da profissão. 

 

 [..] Fiz o curso básico no mesmo colégio e optei em cursar o 
magistério. Em todo esse percurso estive matriculada no turno 
noturno. Formei em magistério no ano de 1977. Esta era a minha 
vocação e o meu padrinho me ajudou a realizar este sonho 
..................................................................................................... 

Fiz o curso de magistério por falta de opção. [...] Hoje gosto do que 
faço [...] 
................................................................................................... 

[...] optei por fazer o magistério, primeiro por ser a profissão que 
teria a chance de conseguir um emprego mais fácil, segundo por 
influência dos meus familiares, e terceiro porque já tinha uma irmã e 
uma prima na mesma profissão, isto me influenciou bastante. 
................................................................................................... 

Foram meus pais que me incentivaram a fazer magistério, porque eu 
não sabia o que queria fazer, assim optei pela profissão e terminei 
gostando. 
[...]Logo passei para a sede e vim trabalhar no Educandário 
Paroquial Jesus por Maria, onde fiquei  11 anos. Sai desta Escola 
porque troquei de religião, passei a ser cristã/protestante e então os 
dirigentes não me aceitaram [...] 
.............................................................................................................. 
 
Com 18 anos realizei o sonho dos meus pais, obter o grau de 
Professora pelo Colégio Estadual da Cachoeira [...] 
............................................................................................................. 
 
Fiz magistério a pedido de minha mãe, e hoje não me arrependo, 
pois gosto do que faço. 
[...] Trabalho na zona rural numa classe multisseriada, pré, 1ª e 2ª 
séries, onde estou tendo muita dificuldade, mas peço  a Deus  em  
minhas orações para que ele me ajude a controlar esta situação e 
eu possa  fazer um bom trabalho. 
............................................................................................................. 
 
[...] tive muitas dificuldades e voltei para Cachoeira cursando em 
segunda opção Magistério, não por vocação, e sim por necessidade, 
por ser um curso com mais oportunidades de conseguir um trabalho, 
principalmente no interior.    
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Os relatos a seguir, são trechos de depoimentos que fornecem elementos a 

compreensão da realidade vivida por esse grupo de professoras humildes e 

fagueiras que expõem abertamente suas alegrias, tristezas, decepções e 

aspirações: 

 

Em 1985, comecei a trabalhar em uma escola pertencente à 
paróquia de São Cosme e São Damião, cujo nome viria a ser 
Educandário Paroquial a Jesus por Maria [...] 
[...] recebendo um salário mínimo e ainda desse mínimo tirava um 
pouco para ajudar na construção do prédio da escola. 
....................................................................................................

. 
Tive várias oportunidades, mas não aproveitei nenhuma devido a 
nossa condição financeira. Aproveitei o curso de Magistério e fui 
lecionar pela Prefeitura, estando hoje com 24 anos de serviço. 
[...] quem sabe mais tarde Deus me ajuda para que eu possa seguir 
uma carreira melhor, apesar de estar com idade avançada.                        
   
....................................................................................................

. 
Tenho quase 18 anos que trabalho em educação, sendo que nos 
últimos oito anos, fiquei em Direção de Colégio. Este ano estou em 
uma nova experiência sendo Diretora do Arquivo Público Municipal 
da Cachoeira. 
............................................................................................................. 
 
[...] Gosto da minha profissão e todos os dias eu agradeço a Deus 
por ter esse certo, e também por cada um dia que Deus me dê 
saúde, paz, força, para que eu consiga vencer essa jornada de 
educadora, pois falta muito tempo até a aposentadoria [...]. 
[...] Tive uma vida muito sofrida, agora com esse problema de 
circulação estou me acabando. 

  ............................................................................................................... 
 

[...] As pessoas pensam que os mais pobres não fazem curso 
superior por preguiça e falta de esforço ou que quando conseguem 
tem muita sorte. São duas visões equivocadas, são muitos os 
fatores nos empurram para longe das faculdades.    

 
 
 Tais depoimentos, trazidos como recurso de registro de um perfil médio dos 

educadores da rede pública em Cachoeira, egressos do CEC, mostram ainda que, 

em alguns casos, esses educadores não estudaram apenas um curso nesse 

Colégio, mas dois, às vezes, três. Fica entendido que isso ocorrerá como 
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complementação à formação profissional, alternativa de renda,  e também porque 

em Cachoeira não existia instituição de formação em nível Superior. 

Dentre as necessidades explicitadas por essas profissionais, uma delas é a 

formação Superior. Alegam uma vez que não possuem recursos para se deslocar a 

outras localidades onde exista Curso Superior em pedagogia, preferencialmente  

ensino público. Algumas professoras sentem-se frustradas e lamentam ter esse 

percurso escolar frustrado devido às mazelas da vida, assim como pela ausência de 

apoio do aparelho municipal e estadual: 

 

[...] No corre-corre do dia a dia, com uma filha acidentada sem 
andar, muita preocupação, lutando e contrita a Deus, luto para 
vencer e freqüento o curso de capacitação de professores, até 
mesmo servindo de terapia [...] 
.................................................................................................... 

  
Sinto-me realizada com o meu trabalho, isso graças ao magistério 
que me deu a oportunidade de adquirir conhecimentos e poder 
transmiti-los aos nossos alunos. 
.................................................................................................... 

 
[...] Antes dos meus filhos freqüentarem a escola eu dava banca [...] 
A influência radical que sofri para ser uma educadora, 
comprometida, foi quando os meus filhos começaram a estudar. 

 
 

O Colégio Estadual formou diversas gerações e estas educadoras, 

profissionais, mães e cidadãs cachoeiranas, atuantes no Município, vivem um outro 

momento histórico, pulsam e fazem acontecer. O registro neste trabalho de suas 

falas, dificuldades e expectativas tem como fim adicional dar retorno, devido a essa 

pesquisa haver surgido do conhecimento e  envolvimento afetivo com essas 

companheiras e colaboradoras. 

 

 

 



 124

■ SINOPSE 

 

Neste trabalho de resgate histórico alguns caminhos foram percorridos com o 

propósito de trazer a cena e dar visibilidade, a essa comunidade escolar, 

fortalecendo nessa trajetória, identidades e vínculos com o passado, explicitando 

momentos cujo significado ainda não havia sido percebido, nem mesmo pelos 

próprios protagonistas.  Suas histórias se confundem com os fatos e as instituições 

existentes a serviço da sociedade local. A Banda do Colégio, os hinos, o piano, os 

troféus, têm história e contam histórias. Cada gestão administrativa deixou suas 

marcas, sem esquecer o passado. Também os alunos traçaram seus caminhos na 

escola e fora dela,  graças aos cursos que lá foram desenvolvidos.  

Na sua trajetória a escola formou grupos de homens e mulheres que lá 

chegavam, em alguns casos, ainda crianças, e quando não jovens, ou adultos, 

contribuindo na sua passagem para a comunidade. 

As informações resgatadas estão compreendidas como fontes revitalizadoras 

do Colégio Estadual de Cachoeira e, principalmente, dos seres humanos que lá 

estão ou por lá passaram e sentem orgulho de terem sido parte dessa construção. 

As lembranças suscitam sentimentos compartilhados com o outro, 

esmaecendo mágoas, substituindo-as pelo orgulho de fazer parte do todo, com isso 

fica um estimulo a participação e a cidadania. A memória conta estórias 

conformando identidades e pertencimentos. 
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BANCA- Nomeação criada na Bahia definindo uma modalidade de ensino paralelo 
ao ensino escolar considerada como reforço escolar. 
 
BRONCO- Analfabeto 
 
DOCUMENTAÇÃO- Conjunto de documentos que contem determinada 
informação produzida pelo homem 
 
FONTES- Lugar ou suporte onde está contida certa informação 
 
PESCA-  ato de fisgar rapidamente /sorrateiramente uma resposta de outro 
candidato em situação de avaliação ou prova. 
 
REGISTRO- Construção humana de dados e informações sobre alguma coisa ou 
fato 
 
SEDE- Zona urbana de Cachoeira- Centro  
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3  Cf. Revista Fórum, FGV,artigo de Luis Antonio Reis da Cunha. 
 



ANEXO 3 
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS DOS FORMANDOS 
 CURSO NORMAL GINÁSIO DA CACHOEIRA 

PROFESSORANDOS DE 1959 
 
 
 

Patrono- Dr. Luiz Regis Pacheco Pereira-  
Patrono- Dr. Ernesto Simões Filho 
Patrono- Dr. Dorival Passos 
Patrono- Prof. Pedro Calmon 
Patrono- Dr. Renato Vaz Sampaio 

Gov. do Estado da Bahia 
Ministro da Educação 

Secretário de Educação 
Reitor da Universidade do Brasil 

Superintendente do Ensino Secundário 
Paraninfo- Prof. Salvador da Rocha Passos Diretor  

Homenagem Especial- Dr. Artur Nunes 
Marques 
Homenagem Esp. -Alberto de Souza Bastos 
Homenagem Esp. –Dr. Agnaldo Moreira 
Sampaio 
Homenagem Esp.-Cônego Fenelon Costa 

Presidente da Cooperativa “Ginásio da 
Cachoeira” 

Tesoureiro da Coop. “Ginásio da 
Cachoeira” 
... 
 
Inspetor Federal 

Honra ao Mérito-Dr. Nelson Alves de Souza Preito de Gratidão- Prof. Benedito 
Figueiredo Farias 

Inteligência e Cultura- Dr. Constantino José de 
Souza 

Mestra e Amiga- Prof. Josina dos Santos 
Marques 

Honra ao trabalho- Dr. Salviano Maia 
Bittencourt 

Preito de Amizade- Prof. Luiz Augusto 
Monteiro Marco 

Justiça e Trabalho- Prof. Edméa Ventura 
Esteves Passos 

Homenageada- Prof. Alice Pereira Regis

Cultura e Trabalho-Prof. Geraldo Gomes de 
Oliveira 

Parte desse álbum encontra-se 
lascado..... 

FORMANDOS 
Orador: Ivan de Almeida Câmara- Datilografia Ana Cândida Alves Peixoto-Artes 

Aplicadas- Corte e Costura -Datilografia 
Angélica Maria Alves Peixoto-Artes Aplicadas-
Corte e Costura 

Fernando Luiz Abbehusen- 
Datilografia...... 

Diva Maria Santos Marques- Artes Aplicadas-
Corte e Costura-Datilografia 

Helito Mascarenhas Bittencourt- 
Datilografia 

D.F.-Lêda Maria Nogueira Guimarães-Artes 
Aplicadas-Corte e Costura-Datilografia 

Maria Emilia Franco da Silva-Artes 
Aplicadas- Corte e Costura- Datilografia 

Yvonne Peixoto Pereira- Artes Aplicadas – 
Corte Costura - Datilografia 

Otílio Chagas de Albuquerque Neto-
Datilografia 

Roberto Luiz Cezimbra de Assis-Datilografia Total de 11 formandos – 05 gên. Mas. E 
06 gênero fem 
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APÊNDICE A 
 
CRONOGRAMA FORMAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA E SUA ORGANIZAÇÃO EM TORNO DO 

CURSO NORMAL/MAGISTÉRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1926 
Escola Primária de Ensino Superior 

Lei n. 1.846, de 14 de agosto de 1925

1936 
Escola Profissional da Cachoeira 

Const. 1934- D.O 1/07/36

1943 
Escola Industrial da Cachoeira 

Const 1937- Decreto-Lei N 12 796-A 9/06/43

1948 
Sociedade Cooperativa Ginásio da 
Cachoeira Responsabilidade Ltda 
Ata -14 /9/48 fundamentada pelo 

Decreto-Lei n.12.840, de 4 de 
Agosto de 1943 

 

1949 
Escola Industrial e Sociedade 

Cooperativa Ginásio da 
Cachoeira 

1949 
Curso 

Admissão 
Lei Estadual Nº 
130 14/12/1948

1953 
Curso Pedagógico e Ginásio da Cachoeira 

Decreto N.15.404,14/3/53, D.O. n. 3027 
15/03/53

1954 
Ginásio Estadual da Cachoeira Decreto Lei 

nº 15.887, 27/8/54, D.O  29/08/54, 

1955-1964 
Ginásio Estadual  e Escola Normal de 

Cachoeira

1959-1995 
 

Escola de Aplicação (Anexo) 
Lei Org. Ensino n.1.965, 
1963, D.O 15/10/1963- 

 
 

1977-2004 
 

Colégio Estadual de 
Cachoeira 

Alteração curricular  
Magistério e outros... 

Resolução n.359,D.O. 6/7-77 
 

1965-1977 
 

Colégio Estadual de Cachoeira 
Atuando com o curso normal 
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APÊNDICE B 
 

RESUMO CRONOLÓGICO DA LEGISLAÇÃO PESQUISADA COM NOTAS E 
INDICAÇÃO DE FONTES 

 
 
ESCOLA PRIMARIA SUPERIOR -ESCOLA PROFISSIONAL- ESCOLA 
INDUSTRIAL -  SOCIEDADE COOOPERATIVA GINÁSIO DA CACHOEIRA 
RESP. LTDA 
 
1-  Desde 1909 pelo Decreto 7566 o Presidente Nilo Peçanha criava em cada 
uma das capitais dos Estados do Brasil uma escola de aprendizes artífices 
destinada a ministrar o ensino profissional primário gratuito, como não existia 
ainda Ministério da Educação e Cultura a inspeção ficava a cargo dos Inspetores 
Agrícolas. Esse recrutamento de alunos obedecia a regra dos desfavorecidos da 
fortuna”. Desse modo considera-se que as escolas tornaram-se uma espécie de 
asilo para meninos pobres. O que se diz é que talvez o próprio preconceito do 
país, ainda impregnado da atmosfera escravocrata, com grande preconceito às 
tarefas manuais, tenha determinado essa exigência. 
As escolas de Aprendizes Artífices, conservando o caráter de instituição destina 
aos meninos pobres, foram reformulados em 1918 (Decreto n. 13.064 de 12 de 
junho), não havendo contudo grandes modificações. 
2 - Decreto Federal n. 22.239 de 19 de Dezembro de 1932, D.O DE 23/12/1932, 
P. 23386-23391- as cooperativas são regidas por esse decreto; 
Esse Decreto Federal pode ser encontrado no Diário Oficial Estados Unidos do 
Brasil de 23 de Dezembro de 1932, na Biblioteca Central da cidade do Salvador . 
 
3- Em 1936-TANTU, Oscar- Redação final do projeto que cria escolas 
profissionais nos municípios de Nazaré e Ilhéus, remodela a Escola Profissional 
de Cachoeira [...]. Diár. Assembl. Legisl, de 1. de julho. Bahia, Imp. Of., 1936, n. 
127, p. 1.223-1.226547 
 
4 - Em 1937 as Escolas pela lei 378 de 13 de janeiro passaram a ser 
denominadas Liceus Industriais. 
 
5 - Decreto-Lei Federal n. 581, de 1º de Agosto de 1938- Dispõe sobre registro, 
fiscalização e assistência de sociedades cooperativas; revoga os decretos ns. 
23.611, de 20 de dezembro de 1933, e �.647, de 10 de julho de 1934; e revigora o 
decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932. Parágrafo único. Ficam as 
cooperativas escolares isentas do pagamento de impostos e de selos. Outras 
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informações para aprofundamento, ler Legislação Federal, p.279-284. Documento 
pesquisado na Biblioteca da Assembléia Legislativa em Salvador. 
Art. 21º trata sobre as categorias cooperativistas, esclarecendo em Parágrafo 
Único que a classificação ali citada não exclui a possibilidade de constituírem-se 
cooperativas de outra modalidade não incluída na enumeração, as quais serão 
consideradas de categoria indeterminada e assemelhadas aquela que oferece 
mais aproximada analogia. Dessa forma compreendemos que amparados por 
esse adendo fundaram a Cooperativa numa categoria mais ampla de ação e 
aproximada das categorias XII e XIII, conforme descrição em Lei, valendo-se da 
permissão legal.  
 
6-  1941- DECRETO-LEI-12.053, DE 1 DE Outubro. Diár, Of. Bahia. Imp.Of. do  
Est.., 1941, p. 51 
“Concede subvenção a diversas instituições de educação e assistência. 1453.” 
 
7- Decreto-Lei Federal n. 4.073 de 30 de janeiro de 1942- A lei Orgânica do 
Ensino Industrial veio modificar completamente as antigas Escolas de Aprendizes 
Artífices que passaram a oferecer ensino médio e aos poucos se integrando como 
instituições abertas a todas as classes sociais. O que não ocorreu nas cidades do 
Interior do Estado. Informações obtidas através de pesquisa organizada pelo 
CEFET de Pernambuco, Ver informação sobre o site em referência. 
 
8 - VER Decreto Federal 4.119 de 21/02 de 42. 
 
9- Processo 1247/943- 28/04/1943 A Escola Prof. encaminha projeto onde requer 
Reajustar a atual Escola Profissional de Cachoeira aos preceitos normativos da 
Lei Orgânica de Ensino Industrial apoiado no Decreto-Lei Federal n. 4.073, de 30 
de janeiro de 1942. (Arquivo Pùblico _ Salvador- Setor_Repùblicano 
“[...] E solicita aumento de $75.760,00 Ara 110.800 Em 1943 Dif. 35.040,00 
Dotação Criada Pelo Estado De 12.000,00 
 
“DECRETA: Art. 1º - A Escola Profissional de Cachoeira, sob regime de externato 
mixto, destinar-se-á ao ensino racional e sistemático de artes e ofícios para o sexo 
masculino e de cursos profissionais para o sexo feminino. Art. 2º - O ensino na 
Escola Profissional de Cachoeira, com duração de quatro anos, será constituído 
de suas ordens de disciplinas. a) de cultura geral, compreendendo o estudo 
sistemático de Português, Matemática, Ciências Físicas e Naturais, Geografia do 
Brasil e História do Brasil; b) de cultura técnica compreendendo as secções de 
artes industriais e de artes gráficas. Art. 3º - A secção de artes industriais 
constituir-se-á dos cursos seguintes: a) de marceneiro; b) de corte e costura; c) de 
chapéus, flores e ornatos. Sobre a organização interna do curso, dá outras 
providências...” 
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10 - Decreto Lei 5969 de 04 de nov. 1943 p.445 
 
11- 1943-.DECRETO N. 12.666, de 1. De Março. Dec. Ano de 1943 Bahia, Imp. 
Of. do Est., 1950 

“Aprova o regulamento para o 2º ciclo do ensino secundário compreendendo os 
cursos clássicos e cientifico. 9IGHBa) 720” 
 
12 - Lei 5698 de 22/071943- Cooperação financeira da União. 251-256 e p. 16 
18 Portaria 184-185, 39-40 
 
13- Ver1947- DECRETO-LEI-1.010 de 1 de abril. Diár, Of. N. 1.290.Bahia. Imp.Of. 
do Est.., 1947 
Concede auxílios e subvenções a diversas instituições educacionais.(BPBa) 1459 
 
14- FORMAÇÃO SOC. COOPERATIVA- 1948 
Ata da Assembléia que constituiu a Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira 
Resp. Ltda, data de 14 de setembro do ano 1948 as 20:00 h, no salão da Escola 
Industrial de Cachoeira, sito à rua 13 de maio n.13 no Município de Cachoeira, 
Esta Assembléia teve legitimação e fundamento mais geral no Decreto-Lei 
N.12.840, de 4 de Agosto de 1943, que dispõe sobre a criação das Cooperativas 
Escolares, nos Estabelecimentos de Ensino, mantidos pelo Estado e fornece base 
legal para sua instituição tendo em vista o que Decreta o Art. 1.º - É obrigatória 
nos estabelecimentos Oficiais de Ensino, mantidos pelo Estado, a organização 
das Cooperativas Escolares; e no Artigo 3º, onde indica que as Cooperativas 
serão regidas com fundamento nos Decretos Decreto Federal n. 22.239 de 19 de 
Dezembro e Decreto-Lei Federal n. 581, de 1º de Agosto de 1938 

São estabelecidos em Lei os critérios de criação da Sociedade Cooperativa, e 
apontada as diretrizes a serem conduzidas na construção do Estatuto e divisão de 
quótas-partes, sendo obrigatório constar nessa Ata, inclusive a condição de 
Aprovação do Estatuto Social. 
legalizando e criação da Sociedade Cooperativa. Maiores informações ver LEX, 
na Biblioteca da Assembléia Legislativa, Salvador.  
 
15- Decreto 130- através Art. 7º-O Poder Executivo providenciará a instalação de 
um curso de admissão ao ensino ginasial, em 1949, na Escola Técnico-
Profissional de Cachoeira, afim de que, em 1950, comece a funcionar, a ela 
anexo, um curso secundário permanente [...]. 
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-Respaldo de criação na Lei N.º 130 de 14 de Dezembro de 1948, D.O. de 16 de 
Dezembro de 1948. Dispõe sobre a criação de Ginásios Oficiais e subvenção de 
outros existentes no interior do Estado, cujo Art. 1.º menciona entre outras coisas 
que O Poder Executivo instalará Ginásios oficiais do Estado em algumas cidades 
citando-as, e destaca que aquelas não citadas, caso de Cachoeira, caso o Poder 
Executivo julgue de acordo com o parecer dos órgãos técnicos competentes como 
conveniente considerar centros regionais de educação e que não disponham 
ainda de estabelecimentos particulares onde se ministre o ensino secundário 
ginasial, ou colegial terão acesso ao regozijo dessa Lei. 
De acordo com fontes para estudo da Educação no Brasil-Bahia, A instalação de 
ginásios oficiais ficaria na dependência da doação de terrenos por parte da 
Prefeitura. Enquanto não fossem instalados os ginásios oficiais, o governo 
subvencionaria os ginásios existentes. (BPBa) 736. 
 
16- Documento localizado no Cartório de Registro de imóveis, hipoteca, títulos e 
documentos de pessoas jurídicas em Cachoeira, diz que :encontra-se registrada 
em 17 de junho de 1957, Comunicação do Serviço de Economia Rural, dirigida ao 
representante dessa Sociedade, quando informa que em 01/11/49, sob nº 3538 

foi registrada a Sociedade Cooperativa em consonância ao Decreto Lei Nº 581 de 
ago/38, tendo a partir de então o prazo de 120 dias para entrar em funcionamento. 
Origem através Processo 6621/48 
 
17- Ver no Arquivo Público Municipal de Salvador, Diário Oficial em 09/11/49, p. 
6932 quando o Departamento de Assistência ao Cooperativismo, pública Portaria 
de 01 de nov;1949, sobre pagamento a funcionário do DAC, tendo em vista seu 
deslocamento a Cachoeira, a serviço da Cooperativa de Educação e Cultura 
Ginásio da Cachoeira Resp. Ltda, o que demonstra uma nominação até então não 
evidenciada e acima de tudo o funcionamento da Cooperativa reconhecida pelo 
Estado  
 
18- 1950- ANÍBAL, Carlos discurso para encaminhar Memorial dos professores da 
Escola Industrial de Cachoeira. Diár. Assemb. Legisl. De 23 de junho. Bahia, Imp. 
Of., 1950, n. 648, p. 8.778-8.779.618 
 
19- VER 1950 LEI N. 247 de 10 de março . Diar. Of. N. 2.148 Bahia, Imp. Of. Do 
Est.., 1950. Autoriza abertura de créditos especiais para a manutenção de alunos 
gratuitos em diversos ginásios. (BPBa) 1463 
 
20- Ver 1952- DECRETO n.-15.213 de 8 de abril. Diár, Of. N. 2.772..Bahia. 
Imp.Of. do Est.., 1952. 
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Abre credito especial de CR$725.775,70, para atender às despesas com 
anuidades das bolsas concedidas a alunos pobres .(BPBa) 1466 
 
21 - Decreto N.15.404 DE 14 de março de 1953 Curso Pedagógico do Ginásio 
da Cachoeira, na cidade de Cachoeira -Este curso foi autorizado através do 
Decreto N.15.404 DE 14 de março de 1953 D.O.n. 3027 de 15/03/53, originado 
pelo processo n. 747-53. Essa autorização foi concedida observando-se...... os 
termos do art. � do Decreto n. 11.762 de 21 de nov. de 1940, DO DE 23/11/1940, 
onde consta “Os estabelecimentos que mantenham curso secundário sob 
inspeção federal poderão requerer fiscalização estadual para o curso pedagógico.” 
(fonte arquivo público) Ass. Gov. Luiz Regis Pacheco; 
 
22- Decreto N. 15.619 de 11 de março de 1954, DO n. 3314 de 12 de março de 
1954, (assinado pelo Gov. Luiz Regis Pacheco) anterior ao funcionamento do 
Ginásio oficial. “Aprova o regulamento da Lei n. 617 de 9 de dezembro de 1953 
que dispõe sobre o currículo no ensino normal no interior do Estado” e cumprindo 
determinações contidas no seu artigo 4º , regulamenta a LEI. [...] de acordo como 
artigo 5º desse Regulamento com cópia anexo n... este curso, foi autorizado ao 
“Ginásio” em 1953 e portanto enquadra-se nesse regulamento. 
 
23- OFICIALIZAÇÃO DO GINÁSIO DA CACHOEIRA -Decreto Lei nº 15.887 de 
27 de Agosto de 1954, D. O de 29/08/54, O Governador do Estado da Bahia, Luiz 
Regis Pacheco Pereira, através deste Decreto, oficializa o Ginásio de 
Cachoeira, tendo em vista o que preceitua a lei n. 130, mencionada na Nota n. 09. 
Decreta assim no Art. 1º - A Secretaria de Educação, sob sua responsabilidade, 
fará funcionar, a partir de agosto deste ano, na cidade de Cachoeira,nos termos 
da legislação federal, o Ginásio da referida cidade, mantido pela Cooperativa 
Cultural, ficando autorizada, conseqüentemente, a tomar as providências 
necessárias à efetivação da medida. 
 
24- Ver na Biblioteca da Ass. Legislativa, Decreto Lei N.737 de 22-09-1955. DO 
de 23/09/55 “ Dispõe sobre a instalação de Escolas Normais Oficiais e Escolas 
Técnico-Profisionais no interior do Estado, e da outras providências. Art. 1. - O 
poder Executivo instalará Escolas Normais Oficiais e Escolas Técnico-
Profissionais nas cidades onde forem criados Ginásios pelo art. 1. da Lei 130, de 
14 de dezembro de 1948, e que ainda não possuam estabelecimento de ensino 
normal ou profissional mantido ou subvencionado pelo Governo do Estado. 
 
25 - É possível verificar ainda no Cartório de Imóveis em Cachoeira, registro de 
contrato de locação de terreno pelo prazo de cinco anos, em 20 de dez;1957, pelo 
locador Soc. Coop. Gin. da Cachoeira Resp. Ltda, representada pelo presidente 
Jose Carneiro da Silva Rego Junior, tendo por locatário o Cirurgião-Dentista. 
Geraldo Luis Sales de Oliveira. Este área de terras, de acordo com o contrato, foi 
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definida iniciando-se na chácara da Pitanga, principiando dos fundos do Ginásio 
da Cachoeira e terminando na rua Benjamin Constant (antiga ladeira da Cadeia). 
 
 
26 - LEI 1240- 22-12-59- Cria Ginásios Estaduais 
 
27- COLÉGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA 
Lei Orgânica do Ensino LEI N. 1965 DE SET. DE 1963 do n. 6680 de 15-out. de 
1963. Titulo II- do sistema de ensino- CAP. 11 SECÇÃO II- DO Ensino Secundário 
e Sessão IV – Do Ensino Normal- ramo de ensino de grau médio Fala sobre o 
curso Secundário em dois ciclos. O Ginasial em 4 séries anuais e o Colegial 
mínimo de 03 anos. 
 
27-Em documento datado de 06 de dezembro de 1976, Registro Geral de Imóvel, 
matricula 267, localizado no local supra citado, descreve-se o seguinte; “Sob o nº 
74 antigamente conhecido por Chácara Pitanga a rua Dr. Vacareza anteriormente 
Pitanga em cujo registro se encontra descrito o antigo imóvel que foi demolido 
para construção do Prédio onde funciona a Sociedade Cooperativa Ginásio da 
Cachoeira [...] Menciona-se que a área total de construção equivale a 1.375,00 
m2, foi construída pelo engenheiro Fernando Caetano Pontes e tem como 
proprietário a Soc.Cooperativa, naquele momento representada pelo presidente, 
o médico cachoeirano Artur Nunes Marques e o tesoureiro Sr. Alberto de Souza 
Bastos  
 
28 - Resolução 359 D.O DE 06/07/1977, - Ato conferido ao Conselho Estadual de 
Educação, pelo Presidente em exercício Ramakrishma Bagavan dos Santos. 
Autoriza funcionamento de cursos de 2º Grau com as habilitações que especifica – 
Colégio Estadual de Cachoeira – Cachoeira. RESOLVE- Art. 1º- Fica autorizado o 
funcionamento no Colégio Estadual de Cachoeira –a nível de 2º Grau dos 
seguintes cursos: I- Magistério de 1º grau de 1ª a 4ª série; II- Assistente de 
Administração; III- Técnico em Contabilidade; IV- Auxiliar de Enfermagem; Técnico 
em Turismo. 
 
 
NOMES PELOS QUAIS  SE IDENTIFICA A SOCIEDADE COOPERATIVA 
 
1948- Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Resp. Ltda, salão da Soc. 
Coop. Gin. da Cachoeira Resp. Ltda1957 Cartório. Cachoeira 
Ginásio da Cachoeira 
Cooperativa Cultural 
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Cooperativa de Educação e Cultura Ginásio da Cachoeira Resp. Ltda, 
 
ENTIDADES MANTENEDORAS E POTENCIALIZADORAS DA CONSTRUÇÃO 
ATUAL COLÉGIO 
1909-criava em cada uma das capitais dos Estados do Brasil uma Escola de 
Aprendizes Artífices -ensino profissional primário gratuito; 
1942-Escola Prof. de Cachoeira- Ext. Mixto duração 04 anos 
1943-Escola profissional de Cachoeira a única no gênero de existência oficial- 
recebia subvenção do Estado. 
1948- ATA de instituição da Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Resp. 
Ltda; 
1949, Escola Industrial e Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Resp. 
Ltda; 
1954- Ginásio da Cachoeira 
1955- Curso Pedagógico e Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Resp. 
Ltda; 
1960- Curso Normal e Sociedade Cooperativa Ginásio da Cachoeira Resp. Ltda; 
1966- Colégio Estadual de Cachoeira 
 
 



APENDICE C 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu____________________________________________________________, 

Identidade nº____________, autorizo a utilização de meu relato de 

experiência de vida, conforme escrevi, em qualquer tipo de publicação e 

midia, assim como a utilização da pesquisa realizada com membros da nossa 

comunidade, cidadãos cachoeiranos. 

Essa autorização deve-se ao fato de entender que temos muito para contar, e 

essa e uma oportunidade de dar visibilidade a pessoas que não tem voz , vindo 

a ser um registro prestimoso para nossa classe , família, amigos e baianos e 

brasileiros de forma geral. 

Obs.Pergunta: Autoriza a publicação do nome de batismo ou deseja usar 

pseudônimo? 

Resp.:  

 

Cachoeira, 13 de dezembro de 2002. 

 

 

 



 



APÊNDICE D 1

QUADRO DE AMOSTRA PROFESSORAS DEPOENTES- TURNO NOTURNO-2001- CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORAS EM SÉRIES INICIAIS REALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA PELA FACULDADES 

INTEGRADAS OLGA METTIG- CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE CACHOEIRA  
  

  NOME IDADE 
2001      2003    

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

Adailda Barreto Miranda Lafite 

Nasc.: 13 de fevereiro. 
 TEL-425-4166 
 
 

  
Salvador / criada Cachoeira 
ALTO DA MANGABEIRA 
Nº22   
 
 
 
 

Estudei em escolas públicas, e 
formou-se em magistério no 
Colégio  Estadual   da Cachoeira. 
 
cursinhos como: relações 
humanas no trabalho, 
administração geral, datilografia, 
previdência social etc. 
 

Pref. de Feira de Santana-Setor 
Fiinanças 
Antes dos meus filhos 
freqüentarem a escola eu dava  
banca 
 
Atualmente, leciono  na zona rural 
da Cachoeira  atuando nas 2ª, 3ª e 
4ª series. 

Alda Marques de Souza 
Tel – 425-2237 
Nasc.:2/10/1963 

35             38  
Cachoeira/ Cachoeira 
J..J. Seabra Nº 72  
 
 

Sacramentina –Primário 
Escola Aplicação- 1ª-4ª série 
Ginásio- CEC 
Formou Magistério-CEC-1983- 

Trab.Ppref.-1ªSto. Antonio de Tibiri-
1993- Fêz concurso 1994 
2ªRotary Club (2 anos-1995) 
3º Augusto F.Mota-Superv.-1997-
2001 
Diretora do Domingos Alves- Soc. 
Rural-2001 
A disposição Séc. Municipal 

Andréa Conceição Santana 
Ident. 0784084204-SSP-BA 
Nasc. 19/09/1977 

23              25 
         

Cachoeira/Cachoeira- Rua 
Quintino Bocaiúva , Nº 21, 
Centro, Cachoeira-BA 
Resid. Pai e mãe 

Escola Freiras, Educandário 
Paroquial a Jesus por Maria 
5ª-8ª-Colégio E. Cachoeira 
c/datilografia 
1º-3º-Magistério-Colégio E. 
Cachoeira- Teatro/quadrilhas 
Curso de Informática-Cruz Almas 
Fez Vestibular Salvador-Ñ/p 
Capacitou-se em séries iniciais 
 
 
 
 
 
 

Faz serviços de computação e 
ensina as 4ªs. séries datilografia e 
crochê- Ed. Paroquial 



APÊNDICE D 2

  NOME IDADE 
2001      2003   

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

 
Angélica Maria Ferreira  Moreira 
Nasc. 06-03-1958 
Telefone -425-1155 

 Cachoeira / Cachoeira 
Dr. Inocêncio Boaventura, 
19 
 
Há 07 anos reside em 
Salvador. Desloca-se para 
Cachoeira toda seg.e 
retorna sábado 
 
 
 
 

Formou-se em Magistério-CEC 
em, dez/;1977 
Formou-se em Adm.-CEC-84-
1986 

Trabalhou escritório de 
Contabilidade-Setor Fiscal- 5 anos 
Depois Setor Contábil 
Câmara Municipal,  
Creche Adelita Onofre-Sede-1984-
90 professora pré 
Esc. Min. José Rabelo.1992- 2anos 
Superv. Ursilina P.. Luz-Formiga 
Superv.Daniel Lisboa-Alecrim-Rural 
Esc.Augusto F. Mota- Sede-Pré 
18 anos em Educação.Últimos 8 
anos Diiretora de Colégio 
 Esc. Rural de Belém-1996-2000 
2000-2001- Diretora Arquivo 
Público Municipal da Cachoeira. 

Antonia Santos Leite 
Ident. 544113 
Nasc.01-07-47   Tel-425-4143 

54          57 Zona rural de Cruz das 
Almas / 
Cachoeira- Rua Da 
Saudade ,53  
 

Escolas multiseriadas da zona 
rural de Cruz das AlmasConclui 5º 
sérieano em 1960. 
1961- repetiu em Cachoeira a 5ª 
´serie Escola Ana Nery 
Fez admissão e passou no 
Colégio Est. da Cachoeira 
estudando até 1963 a 7ª série do 
ginásio 
Em 1981 fez supletivo. 
1982 colégio Est. Cachoeira-1º 
básico 
1983-1984-Magistério 

 

 

 

 

1985- começou a trabalhar na 
escola pertencente a Paróquia São 
Cosme e Damião, mas tarde 
Educandário Paroquial a Jesus por 
Maria-1ª e 2ª série. Deu 
colaboração financeira para 
construção dessa Escola. 
Ensinou as 4ª série muitos anos 
Desde 1996 até os dias de hoje é 
Diretora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE D 3

 

  NOME IDADE 
2001      2003   

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

Clarice Soares Da Conceição 
Menezes 
Nasc. 12/08/ 1957 
TEL-425-1398 
 
 
 

   43          46 Salvador-Ba/ Cachoeira A 
Rua Quintino  Bocaiuva Nº 
36 

Primário-grupo escolar 
Montezuma 
1º grau e 2º graus -Col. Est. da 
Cachoeira. 
1979-concluiu o Magistério 
 

Escola Municipal Arnaldo Santana-
Boa Vista, na zona rural da 
Cachoeira.Primário 
1987-até está data trabalha na 
Creche Adelita Onofre-Zona urbana 
da Cachoeira 
 
 
 
 

Cledes Meiry Ferreira Brandão 
Ident. 0400548887-SSP-BA 
Nas.: 13/10/1969 Tel- 4254259 
(Casa)   E 425-1594 (Trabalho 

31            34 Belém distrito de Cachoeira 
/ Avenida São Diogo, Nº 32 
Matinha – Cachoeira-BA 
Cep-44.300-000 
Morou em Cachoeira c/tia 
para estudar 

1ª-3ª série- Distrito de Belém 
4ª 
Formou em magistério em 1987, 
no Colégio Est. da Cachoeira, 
com 18 anos 
 
 

Fez concurso público para 
professora em 1987 e ensinou em 
Belém- Rural de Belém 
 
A Mãe é professora aposentada 
nível 1, Tia professora 
 

Consuêlo Santos Santana, 
Tel-425-1120 
 
 

 Cachoeira Rua 
Comendador Assis-15 

Formou em Magistério pelo 
Colégio  Est. da Cachoeira-1975 

Aux. Esc.-Salvador 
Escola Dr. Aloísio de Souza- 
Murutuba-Cachoeira-1981-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE D 4

  NOME IDADE 
2001      2003   

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

Edilma Silva Moreira 

23/08  
tel- 425-2978 

 Maragogipe/  
resido na rua Ana Nery nº 
36 -Cachoeira  
 

Estudou as séries iniciais nos 
colégios Barbosa Rodrigues e 
Pedro Ribeiro em São Caetano na 
cidade do Salvador. O curso 
ginasial realizou os estudos no 
Ginásio Nossa Senhora das 
Candeias na cidade de 
Candeias.Iniciei o magistério no 
Instituto de Educação Isaias Alves 
–ICEIA em Salvador, concluindo o 
curso  no Colégio Estadual da 
Cachoeira. 
 

Trabalho na zona rural numa classe 
multiseriada, pré 1ª e 2ª séries, 

Edna   Maria   Alves Cerqueira,  
1º de dezembro de 1951 
 

49               52 São Felix/Cachoeira  Fez Magistério-Colégio Estadual 
da Cachoeira. 
 

Depois de formada Ensina a 264 
anos pela Prefeitura 

Eliene de Jesus Santos 
Ident. .0143726145  
aniv. 15/06 -1961 
tel-425-4164 

 rua poeta Sabino de 
campos nº 04-Cachoeira-BA 
cep-44300  
 

1ª-4ªsérie na Escola Paroquial 
Dom Antonio Monteiro, Inst. 
Pública, situada à rua Ana Nery, 
ou rua da Matriz. Da 5ª-8ª séries e 
o 2º grau (magistério), realizou 
estudos no Colégio Estadual da 
Cachoeira. 
 
 
 
 

1983- Itibiri- Zona Rural 
Ensinou em Um 
-rutuba- Escola Santo Antonio Tibiri 
05 meses Esc. N. Sra Rosário-
Monte Formoso 
Educandário P. Jesus A por Maria-
11 anos 
Atualmente- Centro Educacional  
Batista- Betel -  
 

Eliza Ferreira Mascena 
Nas. 23/11/1944 

   57         59 nascida em Cachoeira- 
reside em Cachoeira 

 

 
 
 
 
 
 
 

Primário 7-12 anos- 1ª-5ª série e 
Admissão,  na Escola N. Sra. das 
Mercês  
6a. série-Reprovado-12 anos 
afastada, voltou através de 
exames de Supletivo 
1978 me formei em Contabilidade 
técnica, 1982 em Magistério 
Colégio Estadual da Cachoeira 

 Alexandre Gusmão em Belém 
(1990- 1 ano 
Lecionei pelo Mobral com adultos, 
e educação integrada de 1ª à 4ª 
série na Escola Getúlio de Souza 
Mascarenhas e no Tabuleiro da 
Vitória- zona rural na Escola 
Geraldo Simões, ensino primário 
Diretora da Escola Getúlio de 
Souza e Geraldo Simões 
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  NOME IDADE 
2001      2003   

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

Iraildes Fernandes de Souza 
12 de abril 

 Cachoeira/ Cachoeira estudei do maternal a 
alfabetização na escola  Ana Néri   
. de 1ª a 4ª  
 5ª à 8ª nas Sacramentinas, 
 2º grau- Magistério- Colégio 
Estadual da Cachoeira. tinha 17 
anos 
tentou o vestibular para pedagogia 
mas não passou 

“Escolinha da Tia Emília”- Retiro da 
Salvador -Fazenda Grande- 3º 
período- 03 meses 
Escola Sonho Dourado- Mouraria-4 
anos no 3º período 
1994 a diretora resolve fechar a 
escola para. 
1995- “escola  Marizia maior- 
auxiliar-03 meses- limpava escola  
e tomava conta de crianças dentro 
do ônibus 
Vitória do Espírito Santo-Colégio 
Estadual de Vitória do Esp. Santo.- 
professora de recreação- 01 ano 
Cachoeira- Diretora da Escola 
Ana Néri. 
Hoje- leciono no Centro 
Educacional Batista Betel no 3º 
período 

Ivana Fernandes de Souza 
Baarros 
20/03/ 

 Cachoeira/Cachoeira Magistério em 1991 no Colégio 
Estadual da Cachoeira 

1 emprego na escola particular 
Recanto Verde, º Salvador  02 anos 
Concurso Pref-.trabalhou na zona 
rural emGuaíba por 03 anos 
Escola Otávio Pereira-Tabuleiro da 
Vitória- 02 anos 
Montezuma- 06 meses 
Guaíba- ano 2000 
Tabuleiro da Vitória-2001 

Joselita Pereira  São Felix/São Felix ParóquIa Deus Menino 
Magistério no Colégio Estadual da 
Cachoeira. 
 

passei por várias escolas.  
Trabalhei na zona rural 
Trabalha hoje em São Felix e em 
Cachoeira 

Jucinete da Silva
Ident. 1544576-39 
Nasc.8 /07 
Tel-425-1519 

 Cachoeira / Rua São 
Cristovão, Nº07  Cachoeira-
BA 
 
 
 

curso de contabilidade, 
Formou em magistério em 19, no 
Colégio Est. da Cachoeira, 
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  NOME IDADE 
2001      2003   

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

Luci Conceição  Silva 
Ident. 1.781.058 
Nas. 23/08 1964 
 
 
 
 
 
 
 

37            40 Cachoeira /Cachoeira Rua 
Dr. João Vieira  Lopes Nº07 
– Maragogipe 
 

1971-74cursando a 1ª série na 
escola  paroquial  Dom Antonio 
Monteiro, onde estudei a 1ª série 
a, b, c. e 2ª 
Escola Montezuma- conclui a 3ª e 
4ª série. 
1975-78 Colégio Est. da 
Cachoeira-5ª-8ª série. 
1981- Conclui o magistério 
1984- Formou-se em 
Contabilidade 

1982-83- lecionou c/turma do pré 
1988-passou concurso Prefeitura 
Trabalhou na zona Rural e hoje 
encontra-se na sede-Escola em 
Cachoeira 

Luciana Santana 
18-06 
tel.:425-1862    

 Rua:inocêncio Boa Ventura 
nº 05 centro Cachoeira   
 

 

+/-70 terminou a 8ª série e iniciou 
o Magistério- CEC Dez.-  

Confirmar se ensina no mesmo 
colégio a 3ª série 
20 anos de profissão 

Margarete Mascarenhas Lima 
21-02-1973 
do signo de peixes 

  28             30 Cachoeira/ Cachoeira/ Colégio Estadual da Cachoeira. 
Magistério e Contabilidade. 

Escola Municipal Otávio Pereira- 
cargo de Diretora.  
 

Maria Aurea de Oliveira- 
Nasc- jan./aquariana  
Tel-425-1296 
   

 Cachoeira/ Cachoeira-Rua 
Pres. Vargas Nº39  

Sacramentinas 
Colégio Est. da Cachoeira 

1982-Escola N.Sra da Ajuda 
Escola Nelson Lobo- 1ª série 
Biblioteca 
Escola Nelson lobo 1ª-4ª série 
N. SRA. do rosário do Porto da 
Cachoeira 
Escola Modelo Aurelino Mário- 4ª 
série 
 Escola Montezuma- 3ª série 

Maria da Conceição Pimenta  Cachoeira/Cachoeira Fez Magistério-CEC  
Maria Perpétua Cerqueira de 
Santana 
08/07/54 
Ident. 1.620866.87-SSP-BA 

 Santana de Itaquari  
hojeSão Gonçalo dos 
Campos- / Cachoeira-Pça 
Dr.Aristides Milton nº 04 

Escola Santana do Itaquari-8 anos
Escola Faz. Murundu-2ª 
Montezuma-3ª série 
Escola Ana Nery-4ª noturn 
Admissão-15 anos- 
Ginásio Est. Cachoeira5ª-8ª 
Básico e Mag- CEC-1977 

1978 fui contratada pelo Estado e 
comecei a trabalhar na Escola Ana 
Nery 
concurso para a prefeitura em 1994 
e assumi como professora na 
Escola Nossa Senhora da 
Conceição em Guaíba, zona rural 
em Cachoeira-Até os dias de hoje 
Diretora no Tabuleiro da Vitoria 
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  NOME IDADE 
2001      2003   

NASCEU E MORA INST. QUE ESTUDOU TRABALHOU/TRABALHA 

Mirian da Silva 
Ident. 0293576670 
Nasc. 11/12-  
TEL- 425-3053- 

 Cachoeira/Cachoeira- Rua  
São Cristovão S/N   
 

Magistério-CEC Ensina na zona rural 

Rafaelita dos Santos Santana de 

Souza 

22/10/65 
Casada 02 filhos 
 

 
35               37 

Bom Jesus dos Pobres / 
Cachoeira, a travessa do 
Caquende nº 07, 

Até a 4ª série estudei em Bom 
Jesus dos Pobres 
5-7- Escola Edivaldo Brandão 
8ª , 1º Básico 2º-3º de Magistério-
Colégio Estadual da Cachoeira-
Formou em Mag em 1987 

Ensina para a-Pré-escola 
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QUADRO  DOS  PROFESSORES DO COLÉGIO ESTADUAL DE  CACHOEIRA- CEC/ 2003 
 

 

Nº NOME FORMAÇÃO DISCIPLINA QUE 
ENSINA  

CURSO E   
TURNO   

CARGA  
HÓRARIA  

ESTUDOU 
NO C.E.C.? 

 
01 

 
Alexsandro Rocha de Souza 

 
Pedagogia / UEFS 

 
Filosofia / Sociologia 

Ensino Médio/ 
Noturno 

 
40 HORAS 

 
Mag. 

02 Alainderson Santana Dórea * Agronomia/ UFBA Física Ensino Médio/ 
Noturno 

 
20 HORAS  

03 Alcides Antônio da Silva Téc. Contabilidade 
CEC 

Educação Física 
 

Ensino Fund. 
/ Mat. 20 HORAS Cont. 

04 Analice Oliveira da Silva Letras/ 
UNEB- V 

Língua Portuguesa 
Prog. de Enriquecimento 
Instrumental- PEI 

Ensino Médio/ 
Mat./ Vesp. 40 HORAS  

05 Anderson Pinheiro dos Santos * Administração 
IAENE Matemática Ensino Médio/ 

Mat./ Vesp. 
 
20 HORAS  

06 André Gustavo Pinheiro dos 
Santos Geografia /UEFS Geografia Ensino Médio/ 

Noturno 20 HORAS Mag. 

07 Arestina Sônia Miranda Santos 
 
Licenc. Estudos 
Sociais/UEFS 

 
 
Geografia 

 
Ensino Médio/ 
Vespertino 

40 HORAS Mag. 

08 Arivanda de Oliveira Marques Letras/ UEFS Língua Portuguesa
 Redação 

Ensino Médio/ 
Noturno 20 HORAS Mag. 

09 Beatriz Bispo dos Santos  
Magistério /CEC 

 
Ciências 

Ensino Médio 
Vespertino 20 HORAS Mag. 

10 Cândido Augusto Costa Gomes Ed.Fisica/UCSAL Educação Física 
 

Ensino Fund. 
 Vesp. 40 HORAS Cont. 

11 Carlos Alberto Fraga Lobo * Agronomia/ UFBA Química Ensino Médio/V 20 HORAS Gin. 

12 Denílson Tôrres Silva Letras/ UEFS 
Esp. Texto/UEFS Língua Inglesa Ensino Fund. e Médio/ 

Vesp. Not 40 HORAS Mag. 

13 Deusiana Ferreira da Silva 
Letras c/inglês 
UEFS 
Esp. em Gestão Póblica 

Língua Portuguesa 
 

Ensino Fund.l e Médio/ 
Mat. Vesp. 40 HORAS 

 
 
 
 



APÊNDICE  E 2

14 Edelzuita Pinheiro dos Santos Magistério /CEC Língua Portuguesa 
 

Ensino Fund. 
 Not 40 HORAS Mag. 

15 Edgar Santana de Lima 
Farmacêutico Bioquímico 
Esp. Química de Alimentos/ 
UFBA 

Química Ensino Médio/ 
Vespertino 20 HORAS  

16 Edvaldo Carneiro do Rosário Magistério /CEC História Ensino Fund. e 
Médio/Vesp, Not 40 HORAS Mag. 

17 Edvaldo Nascimento Conceição Letras – Inglês/ UEFS Língua Inglesa Ensino Fund. e 
Médio/Vesp. Not 40 HORAS  

18 Elaine da Silva Oliveira Magistério /CEC Ciências Ensino Fund. 
/ Mat 40 HORAS Mag. 

19 Eliani de Oliveira Tôrres Magistério /CEC Geografia Ensino Fund. 
/ Mat 20 HORAS Mag. 

20 Ênio Soares dos Santos∗  Matemática/UFBA Matemática Ensino Médio/ 
diurno 60 HORAS Cont. 

21 Fábio Lima Santos Téc em Contabilidade/ CEC Matemática Ensino Médio/ 
Mat, Vesp. 40 HORAS  

22 Gilson Oliveira de Santana* Agronomia/ UFBA Física/ Matemática Ensino Médio/ 
Vespertino 20 HORAS  

23 Gilvando Soares da Cruz Magistério /CEC Educação Física Ensino Fundamental/  
Mat 40 HORAS Mag. 

24 Helena Guimarães Suzart Magistério /CEC História Ensino Fund. 
/ Mat 40 HORAS Mag. 

25 Helenita dos Santos Magistério /CEC Geografia/ PEI Ensino Fund. e Médio/ 
Mat, Vesp. 40 HORAS Mag. 

26 Hilton Lopes Mendes 
Lic. História Natural 
Esp. Biologia/Sexualidade- 
Ucsal 

Biologia/ Saúde Ensino Médio/diurno 40 HORAS  

27 Ilmajane Cazaes de Amorim Letras- Inglês/ UEFS Língua Portuguesa Ensino Médio/diurno 40 HORAS Mag. 

28 Ineida Cazaes de Amorim Pedagogia 
Esp. em Texto/ UEFS 

Língua Portuguesa 
/ PEI 

Ensino Fund.amental 
Médio/Mat, Not 40 HORAS Mag. 

29 Isaac Tito dos Santos Filho História/ UFBA História Ensino Médio/diurno 40 HORAS  
 

                                                 
∗  O prof. Enio tem 33 anos no CEC. 
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30 Ivan dos Reis Cardoso Geografia-Mestrado  
Desenv. rural/ UFBA Geografia Ensino Médio/Vesp. 20 HORAS  

31 Jaciara dos  Santos Cazaes 
Ciências Biológica 
Esp. Gestão Ambiental/ 
UCSAL 

Biologia Ensino Fund. 
/ Mat 40 HORAS Mag. 

32 Janimeire Costa dos Santos * Medicina Veterinária/ Física Ensino Médio/ 
Noturno 20 HORAS  

33 Jeni Ribeiro da Silva Magistério /CEC Ciências Ensino Fund. 
/ Mat 20 HORAS Mag. 

34  José Augusto Guedes  de Souza ED.FÍSICA- UCSAL Educação Física Ensino Fundamental 20 HORAS  
35 Juliana Costa Ribeiro Letras Língua Portuguesa Ensino Médio/ 20 HORAS  
36 Lena Sophia Martfeld ED.FÍSICA- UCSAL Educação Física Ensino Fund. 40 HORAS  
37 Letícia Oliveira e Silva Magistério /CEC Matemática Ensino Fund. 40 HORAS  

38 Luis Eduardo Simões de Burgos Letras/ UEFS 
ESP. Texto/UEFS 

Língua Portuguesa 
 Ensino Médio 40 HORAS  

39 Maria do Rosálio Leite Brito Pedagogia/UEFS 
Esp Em Alfabetização PEI Ensino Médio 

Noturno 40 HORAS Mag 

40 Maria Helena de Souza Mendes MAG./CEC Matemática Ensino Fund. 
Diurno 40 HORAS Mag. 

41 Maria Helena dos Santos Araújo Magistério /CECHistória-
UFBA História/ PEI Ensino Médio 

Vesp e noturno 40 HORAS Mag. 

42 Maria Lúcia Araújo Silva Pedagogia/UEFS 
 

Estágio no curso  
Normal 

Ensino Médio 
Diurno 40 HORAS  

43 Maria Rejane Semedo Oliviera Economia/UFBA Matemática Ensino Médio 
Vesp e noturno 40 HORAS  

44 Mariane Augusta * Magistério /CEC Matemática Ensino Fund. 20 HORAS  

45 Marluce Barbosa de Melo Letras/ UEFS 
ESP. Texto Língua Inglesa Ensino Médio 

Mat e Vesp 40 HORAS  

46 Mônica Pompéia Limeira dos 
Santos 

Letras- Inglês/ UEFS 
 Língua Inglesa Ensino Médio 

Mat e Vesp 20 HORAS  

47 Mônica Silva Oliveira* Artes Matemática Ensino Médio 
Noturno 20 HORAS  

48 Nailton José Santos Oliveira Magistério /CEC Educação Física Ensino Fund. 40 HORAS  
49 Nelson Moreira do Sacramento Pedagogia/Olga Mettig Matemática Ensino Médio 40 HORAS  

50 Nilbélia de Oliveira Raposo Psicologia/UFBA Filosofia/ Sociologia Ensino Médio 
Vesp e noturno 40 HORAS Mag. 
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51 Patrícia Torres Câmara Letras Vernáculas Língua Portuguesa Ens. Fund. 40 HORAS  
 

52 Rafaela Almeida dos Anjos Pedagogia Esp.Texto/ UEFS PEI Ensino Médio/Mat. e Vesp. 40 HORAS  
 

53 Rosivaldo Santana de Lima Biologia /UCSAL Biologia Ensino Médio Vespertino 20 HORAS Mag. 
 

54 Rubens Rocha História História Ensino Médio Noturno 20 HORAS  
 

55 Silvanira Silva Falcão Borja Magistério /CEC Artes Ensino Médio 40 HORAS Mag. 
56 Sirlei da Purificação Lima Pedagogia 

Esp. Educação Brasileira PEI Ensino Médio 
Diurno 40 HORAS  

57 Sônia Mª Amorim de Burgos  Magistério /CEC Cultura baiana/ Artes Ensino Médio 40 HORAS Mag. 
58 Soraia Santiago Eloy Guimarães* Biologia 

Mestranda/ UFBA Biologia Ensino Médio 
Noturno 20 HORAS  

59 Terezinha Correia Carvalho 
 Letras Língua Portuguesa Ensino Médio 

Vespertino 40 HORAS  

60 Terezinha Mª Carvalho da Silva  Magistério /CEC Geografia Ensino Fund. 20 HORAS Mag. 
61 Thaíse Jacqueline Carvalho da 

Silva Biologia Biologia Ensino Médio 40 HORAS  

62 Walter Barreto Tec. Agric./CETEBA Cultura baiana/ Turismo Ensino Fund./Coord. 40 HORAS Ginásio/Mag. 
63 Wellington Santos Figueiredo Direito Língua Portuguesa Ensino Fund. 40 HORAS  
64 Wendel Chaves * Adiministração/ IANE Matemática Ensino Fund. 20 HORAS  
65 Wiltércia Silva de Souza História/ UFBA História Ensino Médio 20 HORAS  

66 Zenaide Gonçalves dos Santos  Pedagogia/ Olga Mettig 
Hab. Sup. Escolar 

Desig. pela Portaria 3459 DO 
11-04-01 P/Coord. Est. 
Educ.Mun. Cachoeira 

 20 HORAS Gin. e Mag. 

67 Hermantine Maria de Lia Cazaes Magistério/CEC Aposentando   Mag. 
68 Maria Lourdes Souza Aguiar Direito Aposentando    
69 Malvina dos Santos Cazaes Magistério/CEC Aposentando   Mag. 
70 Roque do Nascimento Tec. Contab./CEC Aposentando   Cont. 
 

• Professores contratados pelo sistema REDA no ano de 2003. 
 
Fonte: Coordenação do Colégio: Pedagoga Maria do Rosário, e complementados pela Coordenadora do Estado no Município Prof. Zenaide Gonçalves 
dos Santos (2003) 
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Composição do quadro pedagógico CEC                                                            Categorias de  qualificação equipe pedagógiica do CEC 2003 
 
 
Professores 67 
Coordenadora  01 
Professor Coordenador 01 
Professora Coord. A 
disposição do município 

01 

Total 70 
 

Composição do quadro pedagógico CEC

1%

1%

1%

97%

Professores

Coordenador
a 

Professor
Coordenador

Professora
Coord. a
disposição do

Categorias de  qualificação equipe pedagógica CEC 2003

68%

26%

6% Superior 
Técnico
Magistério

 
 
 
  

Superior  48 
Técnico 04 
Magistério 18 
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Quadro pedagógico                                                                                                                 Distribuição das áreas de formação dos professor que        
                                                                                                                                                   se formaram no CEC       

 
 
                                 

 
 
                                                                                                                                                                                  
 

Quadro pedagógico

50%50%

Professores
que estudaram
no CEC

Professores
que não
estudaram no
CEC

 

Professores que estudaram no CEC  50% 
Professores que não estudaram no CEC 50% 

Magistério 32 
Científico 02 
Ginásio 01 

Áreas de formação dos  professores que 
estudaram  no CEC

91%

6% 3%

Magistério
Científico
Ginásio

 



APENDICE F 
QUADRO DE DIRETORAS (ES) GINÁSIO DA CACHOEIRA E DO COLÉGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA (1954-2003) 

NOME DIRETORAS (ES) PERÍODO DE 
GESTÃO 

SITUAÇÃO ATUAL PROCEDÊNCIA ESCOLAR 
E OBSERVAÇÕES 

Salvador da Rocha Passos 1954-1959 Falecido  

Alice Pereira Regis 
 

1959- (seis meses) Falecida Homenageada licenciados da turma de 
1951- Ginásio 

Reginaldo Cerqueira Fragoso 1960-1962   
Franciscisco Rósier 1962-1963  Consta sua ass. Como Diretor curso  

ginasial Prof. Walter 
Carlito Pinto Brito  10/06/1963-10-11-

1965 
Aposentado/ vivo/cego Egresso Ginásio- Homenageado 

formandos de 1959 
Álvaro Lima Freitas 
 

10-11-1965 
25-05-66 

Aposentado. Reside em Salvador  

 
Iolanda Pereira Gomes 

25-05-1966 
12-12-1974 

Aposentada.Vive entre 
Salvador/Cachoeira Membro do Rotary 
Club 

Homenageada Formandos de 
1959.Diretora em 02 Gestões 

Geraldo Luiz Sales de Oliveira 12-12-1974 
02-05-1975 

Aposentado-Exerce a função de 
dentista em Cachoeira 

 

Iolanda Pereira Gomes 02-05/75-79 Membro do  Rotary Club 1ª Diretora da Escola de Aplicação 
Álvaro Lima Freitas 
 

12-05-1979-1983 Aposentado. Reside em Salvador  

Geraldo Luiz Sales de Oliveira 12-01-1981  Substit. temporária do Prof. Álvaro Lima 
Ana Cristina Simões de Oliveira 20-09-83-86  Eleição 
Arlete Ribeiro Santos 02-10-1986-1987  Eleição 
Ivone Alves 
 

30-07-l987 05-10-
1990 

Proj. Educar para Vencer-Cachoeira Ex-aluna- Curso Peda gógico- Gin. 
Cachoeira 

Pe Hélio Cezar Leal Vilas Boas 
 

13-08-1991-09-09-
1993 

Cônego da Paróquia em Santo Amaro-
Diretor E. Paroquial 

 

Sonia Maria de Souza Mascarenhas 09-09-1993 
29-09-1995 

Aposentada.Reside em Salvador Egressa CEC- Curso Normal turma-1970 

Zenaide Gonçalves dos Santos 26-09-1995-1999 A disp, Coord Est. Educação Cachoeira Formanda turma de 60, Curso Normal- e 
Soc. Coop Gin. .. 

Célia Maria C. Albuquerque de Souza  26-05-1999-.2002 Atual Vice-Diretora CEC Matutino Formanda turma de 60, Curso Normal-  
Adriana Silva da Cruz-075-91430262  
 
Célia Maria C. A de Souza 
Nelson M. A Sacramento.. 
Joel Pereira Neto.............. 

21/06-2002- Até os 
dias atuais 
................... 
.................... 
.................... 

Atual.Diretora- É cachoeirana e vive em 
Cachoeira 
Vice-Matutino............... 
Vice-Vesp..................... 
Vice-Noturno................ 

Estudou Magistério no CEC 
 
.....Idem, Supra Cit. 
....cursou .01 ano ginasial 
....Estudou no CEC- Mag. e Contabilidade 

Fonte: Informação verbal construída no Colégio, e auxiliada pela Coord. do Município Prof.  Zenaide, e pelo Prof.. Walter Barreto 



APENDICE G 
QUADRO GERAL DO COLEGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA  

 GESTÃO 2001-2003 
TEL- (075) 425-1619 –FAX = 425-2266 

 
Equipe Dirigente: 

 
Direção Geral Adriana Silva da Cruz 
Vice-Direção- Manhã Célia Maria Cavalcante  Albuquerque de Souza 
Vice-Direção- Vespertino Nelson Moreira do Sacramento 
Vice-Direção- Noturno Joel Pereira Santana Neto 
  
Coordenadores Pedagógicos Felisberto José da  Silva e  

Maria do Rosário Leite Brito 
Professores Coordenadores Alexandro Rocha de Souza 

Walter Barreto 
  
Secretária Escolar Regina Maria Silveira Velame 
  
Professores Articuladores Áreas Luiz Eduardo Simões de Burgos – Área de 

linguagens e códigos e suas tecnologias 
 Maria Helena dos Santos Araújo- Área de Ciências 

Humanas- e suas tecnologias 
 Jaciara dos Santos Casaes-Area de Matemática, 

Ciências da Natureza e suas tecnologias 
  
Colegiado Escolar- 3 alunas, 3 
professores; 3 funcionários, 2 
membros da comunidade; 3 paes de 
alunos= 13 

Daniela Santos – aluna matutino 
Rubem Salomão- aluno vespertino 
Josnar Queiroz- aluno noturno 
Ana Velame – funcionária 
Tânia Torres- funcionária 
Deusiana Ferreira da Silva- professora 
Nilbélia Raposo- professora 
Fábio Santos- professor 
Antonio de Jjesus- funcionário 
Roberto Santos- pai de aluno 
Mendivaldo Jambeiro – pai de aluno 
Ana Lúcia Santos-mãe de aluno 
Maria das Neves- Comunidade 
Carlos Santos- comunidade 

  
Caixa Escolar Presidente-Adriana Cruz 

Tesoureira- Helena Suzart 
Conselho Fiscal- Felisberto Silva 
Conselho Fiscal -Maria do Rosário Brito 
Conselho Deliberativo- Jeni Ribeiro da Silva 



Conselho Deliberativo- Ana Lúcia dos Santos 
  

Grêmio Estudantil Salvador da Rocha Passos 
Chapa vencedora 2003/2004: CDF 

Presidente Agnaldo Junior 
Vice-Presidente Mauricio Mauro 
 

QTE ALUNOS MATRICULADOS 2003 - ENSINO FUNDAMENTAL 
Série Matutino 

 turmas           Alunos 
Vespertino  

turmas  - Alunos
Noturno 

 Turmas  Alunos 
Total Geral 

    T          A 
6ª 02                   84 01         42 02         90      05      216 
7ª 03                 109 02        74 02         88      07      271 
8ª 02                   84 01        42 01         45      04      171 

Total Parcial    07                 277 04       158 05        223      16      658 
 
 



APENDICE  
 

RELAÇÃO DAS ALUNAS PROFESSORAS DEPOENTES- NOTURNO 
 
 
01 -ADAILDA BARRETO MIRANDA LAFITE 
ALTO DA MANGABEIRA Nº22  TEL-425-4166 
NASCIDA EM SALVADOR, PORÉM  FUI CRIADA AQUI EM CACHOEIRA. DATA DO 
MEU ANIVERSÁRIO  13 DE FEVEREIRO  
 
02-ANDREA CONCEIÇÃO SANTANA 
RUA QUINTINO BOCAIÚVA , Nº 21 
NASCI NA CIDADE DE CACHOEIRA, NO DIA  19/09/77..23 ANOS 
 
03-ANGÉLICA MARIA FERREIRA  MOREIRA 
DR. INOCÊNCIO BOAVENTURA, 19 
TELEFONE DE CACHOEIRA-425-1155 
Nasc.06-03- 
 
04-ANTONIA SANTOS LEITE 
RUA DA SAUDADE ,53 TEL-425-4143 
NASC. 01-07-47   - 54 ANOS 
NATURAL DE CRUZ DAS ALMAS 
 
05-ALDA MARQUES DE SOUZA, 
J.J. SEABRA Nº72 TEL – 425-2237 
NASCI EM 10 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CACHOEIRA 
 
06 CLARICE SOARES DA CONCEIÇÃO MENEZES 
NASCIDA   A 12 DE AGOSTO DE 1957, NA CIDADE  DE SALVADOR-BA 
RESIDENTE EM CACHOEIRA A RUA QUINTINO  BOCAIUVA Nº 36 TEL-425-1398 
 
 
07CLEIDES MEIRY FERREIRA BRANDÃO,  
NASCI NO DIA 13/10/69 
AVENIDA SÃO DIOGO, Nº 32 MATINHA – CACHOEIRA-BA CEP-44.300-000 
TEL- 4254259 (CASA)   E 425-1594 (TRABALHO) 
 
08-CONSUÊLO SANTOS SANTANA, 
RUA COMENDADOR ASSIS, 15 TEL-425-1120 
 
 
09-EDILMA SILVA MOREIRA 
RESIDO NA RUA   ANA NERY Nº 36 NA CIDADE DE CACHOEIRA TEL- 425-2978 
 
10-EDNA   MARIA    ALVES CERQUEIRA 
RUA ANDRÉ PINTO REBOUÇAS Nº34 
NASCIDA A 1º DE DEZEMBRO DE 1951 NA CIDADE DE SÃO FELIX. 
LECIONA PELA PREFEITURA. 24 ANOS DE SERVIÇO 
 



11-ELIENE DE JESUS SANTOS 
MORO NA RUA POETA SABINO DE CAMPOS Nº 04-CACHOEIRA-BA CEP-44300 
TEL-425-4164      ANIV. 15/06 
 
12-ELIZA FERREIRA MASCENA 
LARGO DO TORORÓ S/N – ZONA RURAL CACHOEIRA 
TEL- PÚBLICO 425-2800  CASA-425-5382 
 
13-JOSELITA PEREIRA 
RUA LUIS GONZAGA  DIAS S/N SÃOP FELIX TEL 425-2125 
NASC.: 22/02 
 
14-JUCINETE DA SILVA 
RUA SÃO CRISTOVÃO, Nº07  TEL-425-1519 
NASCI EM 8 DE JULHO 
 
15-LUCI CONCEIÇÃO  SILVA 
RUA DR. JOÃO VIEIRA  LOPES    Nº07 
NAS. 23/08 – MARAGOGIPE 
 
16-LUCIANA SANTANA 
END.:INOCÊNCIO BOA VENTURA Nº 05, CACHOEIRA-BA CENTRO   
TEL.425-1862  NASCIMENTO 18-06 . 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
 
17-MARGARETE MASCARENHAS LIMA 
RUA BENJAMIN CONSTANT Nº23   TEL-425-4097 
21/02/1973  VINTE E NOVE  ANOS 
 
 
18-MARIA AUREA DE OLIVEIRA- 
RUA PRES. VARGAS Nº39 TEL-425-1296 
 AQUARIANA DO MÊS DE JANEIRO- NASCIDA EM CACHOEIRA, 
 
19-MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTA 
 
  
20-MIRIAM DA SILVA 
RUA  SÃO CRISTOVÃO S/N  TEL- 425-3053- 
 SEMPRE MOREI   NA CIDADE DE CACHOEIRA, FOI AQUI QUE NASCI NO DIA  11 
DE DEZEMBRO. 
 
21-IRAILDES FERNANDES DE SOUZA  
RUA CORONEL GARCIA Nº05 TEL-425-4828 
NASCI NO DIA  12 DE ABRIL 
    
 
22-RAFAELITA DOS SANTOS SANTANA. DE SOUZA 
NATURAL DE BOM JESUS DOS POBRES. NASCIDA NO DIA 22/10/65. COM  12 
ANOS  VIM  MORAR EM CACHOEIRA NA RUA  TRAVESSA DO CAQUENDE Nº 07,  
 



23-TELMA DE JESUS  C. DAS VIRGENS 
END. RUA DR. VACAREZA Nº45 CACHOEIRA CEP 443000. TEL. 425-4356 
24/05/1966  
 
 
RELAÇÃO DAS ALUNAS  DA MESMA TURMA À DEPOR 
 
1 ANA NÉRY RODRIGUES SOUTO 
ALTO DA RODAGEM S/N  TEL-425-2731 
 
 
2 ELIZABETE DE JESUS RODRIGUES 
OUTEIRO DO MONTE Nº06 
 
 
3 IVANA FERNANDES DE SOUZA BARROS 
RUA RODRIGO BRANDÃO 
TEL075 9988-4106 
 
4 JOANICE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO  
RUA PRESIDENTE VARGAS Nº39 
 
5 UCIARA DOS SANTOS DA SILVA 
RUA BENJAMIN CONSTANT Nº34   TEL-425-4099 
 
6  
MARIA PÉRPETUA CERQUEIRA DE SANTANA 
PÇA DR. MILTON Nº04   TEL-425-1237 
 
 
7 MARIA DO SOCORRO DE º GONÇALVES 
CAPOEIRUÇU 
 
8 MARILÚ MIRANDA LIMA 
RUA 7 DE SETEMBRO,, 22 TEL- 425-1594 (TABALHO) 
 
9 MARLENE DA SILVA PEREIRA MACHADO 
LARGO DO REMÉDIO Nº17 
 
 
10 OLIVETE COSTA BASTOS –  
RUA DOS ARTISTAS Nº 04  TEL-425-1515 
11 RITA MARIA DOS SANTOS 
RUA JULIÃO    GOMES DOS SANTOS Nº5A – TEL-425-4853 
 
 
12 SANDRA LUIZA C. SILVA 
RUA CONEGUNDES BARRETO Nº17 
TEL425-1626 
 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



ANEXO 1 
 

ALBUM DE FOTOS- (INCOMPLETO) PROFESSORANDAS- 1951 
CURSO NORMAL E GINÁSIO DA CACHOEIRA – CIDADE DE CACHOEIRA – 

BAHIA  
 
Patronos: Ernesto Simões Filho- Min. da Educação;  
Patronos Luiz Regis Pacheco Pereira- Gov. do Estado 
da Bahia 

Paraninfo:  
Gen. Juracy Montenegro Magalhães 
(álbum sem foto)

Homenagem Especial: 
 Prof. Heitor Dias Pereira∗  (álbum sem foto) 

Honra ao Mérito- 
 Dr. Geraldo Luiz Sales de Oliveira∗∗  

Amor e Trabalho: 
 Salvador da Rocha Passos∗∗∗ 

Preito de Bondade:  
Profa. Edméa Esteves Passos 

Inteligência e Cultura: 
 Prof. Álvaro Lima Freitas 

Preito de Gratidão:  
Profa.Josina dos Santos Marques 

Cultura e Bondade: 
 Dr. Nelson Alves da Silva 

Mestra e Amiga:   
Prof. Maria Helena Falcão Alves 

Justiça e Trabalho: 
 Diva Maria Santos Marques 

Mestra Insigne: Prof. Ruth de Freitas 
Mascarenhas 

Honra e Trabalho: Prof. Iolanda Pereira Gomes Preito de Amizade: Prof. Carlito Pinto Brito 
Homenagem ao corpo docente:  
Prof. Reginaldo Fragoso Cerqueira 

Homenagem aos professores:  
Afonso Celso Madeira;  
Francisco Rosier da Silva;  
Francisco Ernesto de Oliveira;  
Luiz Gonzaga de Santana 

 - FORMANDAS                        SITUAÇÃO ATUAL 
Oradora oficial-Antonia Maria de Lima...............................................Mora em Salvador 
Floraci Albergaria de Souza ......................................................................Muritiba 
Jacira Maria Amorim................................................................................. Salvador 
Laise Ferreira Magalhães........................................................................ Salvador 
Leda L.D.Salles Ribeiro............................................................................ Falecida 
Lenildes Alves dos Santos ........................................................Após.-Salvador 
Licia Dias Rocha..........................................................................  Falecida-Coord. Mangabeira 
Lucia Maria de Jesus.................................................................... Falecida 
Luiza da Hora Ferreira ..............................................................Pinta Galeria D”Ajuda- Ensinou 
Artes-CEC 
Maria Amália Marques Mello....................................................... Reside em Salvador  
  
Maria Luiza Cavalcante de Souza............................................... Reside em Salvador  
Marise Pedreira Fernandes....................................................... São Gonçalo- É Professora 
Marivanda Vieira Costa.............................................................Aposentada - Coord. Muritiba 
Maura do Rosário Oliveira......... .....................................................   Aposentada- Salvador 
Naceli Albergaria de Souza......................................................................  Muritiba- 
Neide Amorim......................................................Aposentada-Dir. Ana Nery- Cachoeira – Salvador 
Terezinha Tomás da Silva......... ....................................................... reside em Salvador 
Wanda de Queiroz Farias.............................................................Bibliotecária do IAT - Falecida 
Total de alunas colando grau = 18 
Obs. Essa turma foi constituída apenas pelo gênero feminino, conforme esta descrito acima. 
                                                 
∗ Ex-Prefeito de Salvador. Falecido. 
∗∗ Foi professor e Diretor do Ginásio de Cachoeira em 1974. Exerce atividade de dentista em Cachoeira 
∗∗∗Foi um dos fundadores da Cooperativa Ginásio da Cocheira. Esteve Diretor 51-59, representou como 
Diretor a primeira turma de 1951 e a seguinte de 1952. Assinou os diplomas da 1ª turma do curso pedagógico 
dessa escola em 1955. Está homenageado  como professor, pela turma de 1959. Falecido. 







































ANEXO 03 
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS DOS FORMANDOS CURSO NORMAL 
GINÁSIO DA CACHOEIRA 

PROFESSORANDOS DE 1959 
 
 
 

Patrono- Dr. Luiz Regis Pacheco Pereira-  
Patrono- Dr. Ernesto Simões Filho 
Patrono- Dr. Dorival Passos 
Patrono- Prof. Pedro Calmon 
Patrono- Dr. Renato Vaz Sampaio 

Gov. do Estado da Bahia 
Ministro da Educação 

Secretário de Educação 
Reitor da Universidade do Brasil 

Superintendente do Ensino Secundário 
Paraninfo- Prof. Salvador da Rocha Passos Diretor  

Homenagem Especial- Dr. Artur Nunes 
Marques 
Homenagem Esp. -Alberto de Souza Bastos 
Homenagem Esp. –Dr. Agnaldo Moreira 
Sampaio 
Homenagem Esp.-Cônego Fenelon Costa 

Presidente da Cooperativa “Ginásio da 
Cachoeira” 

Tesoureiro da Coop. “Ginásio da 
Cachoeira” 
... 
 
Inspetor Federal 

Honra ao Mérito-Dr. Nelson Alves de Souza Preito de Gratidão- Prof. Benedito 
Figueiredo Farias 

Inteligência e Cultura- Dr. Constantino José de 
Souza 

Mestra e Amiga- Prof. Josina dos Santos 
Marques 

Honra ao trabalho- Dr. Salviano Maia 
Bittencourt 

Preito de Amizade- Prof. Luiz Augusto 
Monteiro Marco 

Justiça e Trabalho- Prof. Edméa Ventura 
Esteves Passos 

Homenageada- Prof. Alice Pereira Regis

Cultura e Trabalho-Prof. Geraldo Gomes de 
Oliveira 

Parte desse álbum encontra-se 
lascado..... 

Orador: Ivan de Almeida Câmara- Datilografia Ana Cândida Alves Peixoto-Artes 
Aplicadas- Corte e Costura -Datilografia 

Angélica Maria Alves Peixoto-Artes Aplicadas-
Corte e Costura 

Fernando Luiz Abbehusen- 
Datilografia...... 

Diva Maria Santos Marques- Artes Aplicadas-
Corte e Costura-Datilografia 

Helito Mascarenhas Bittencourt- 
Datilografia 

D.F.-Lêda Maria Nogueira Guimarães-Artes 
Aplicadas-Corte e Costura-Datilografia 

Maria Emilia Franco da Silva-Artes 
Aplicadas- Corte e Costura- Datilografia 

Yvonne Peixoto Pereira- Artes Aplicadas – 
Corte Costura - Datilografia 

Otílio Chagas de Albuquerque Neto-
Datilografia 

Roberto Luiz Cezimbra de Assis-Datilografia Total de 11 formandos – 05 gên. Mas. E 
06 gênero fem 

 













ANEXO 04 
 

RELAÇÃO ALBUM DE FOTOS- ESCOLA NORMAL E GINÁSIO DA CACHOEIRA-1960 
Foto- G. Borges Feira Capa em Madeira 

 
HOMENAGEADOS 

 
Prof. Luiza Lima –                                                   Homenageada 
 
Prof. Maria Helena Falcão Alves            Bondade e Justiça 
 
Prof. Álvaro Lima Freitas             Inteligência e Cultura 
 
Prof. Josina Santos Marques             Mestra e amiga  
 
Prof.Alice Pereira Regis              Homenageada Especial 
 
Pe  Fernando Almeida Carneiro             Honra ao Mérito 
 
Prof. Reginaldo Fragozo Cerqueira              Preito de Gratidão  
 
Prof. Neusa Peixoto Pereira                                    Homenageada 
 
Dr. Orlando Afonso de Carvalho -                           Homenageado 
 
Dr. Nelson Silva                                                       Homenageado 
 
Prof. Diva Maria Santos Marques-                           Mestra Insigne 
 
Prof. Iolanda Pereira Gomes-                                  Justiça e Trabalho.  
 

FORMANDOS 
 
Zenaide Gonçalves dos Santos-Oradora 
 
Aidê de Assis Amorim  Ana Maria Pedreira Fernandes-  

 
Clóvis Cerqueira dos Santos              Célia Maria Cavalcante de Sousa 
 
Ednéa Cerqueira                Edna Silva  
 
Ednice Vieira de Queiroz              Fernanda Maria Miranda Pamponet  
 
Helena Suzart da Costa              Hildete Souza Lago  
 
Helena Moreira da Mata              Hildete da Silva Cerqueira-  
 
Iracema Fonseca Ferreira                                       Luzia Carmem Pacheco 
 
Maria Antonina Costa               Vanda Maria Vieira Costa 
 
 Waldete Alves dos Santos                                      Sonia Elias Antar 



Álbum 1960



Álbum 1960



Álbum 1960



ANEXO ÁLBUM 1960

Álbum 1960



Álbum 1960



Álbum 1960
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