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RESUMO                                                                                 
 
 
 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo a Escola Profissional Ferroviária de 
Alagoinhas (EPFA), no período de 1941 à 1962. Nele buscamos fazer uma 
reconstrução histórica da sua fundação e funcionamento, relacionando a 
aprendizagem industrial, base de sua prática pedagógica, com a política 
educacional da época que priorizava a formação de uma mão-de-obra qualificada e 
ao mesmo tempo dócil e despolitizada. Neste intuito, analisamos a Legislação 
educacional brasileira do período, buscando o respaldo legal que justificava a 
existência da EPFA. O contexto histórico alagoinhense, desde a fundação da cidade 
até os anos 1940, foi por nós investigado, destacando a criação da Estrada de 
Ferro, que dinamizou a vida urbana alagoinhense. Nesse sentido, esta pesquisa de 
natureza qualitativa, se caracteriza por ser um estudo de caso, o que não implicou 
num estudo isolado da instituição escolar, pelo contrário, buscamos estudá-la, 
considerando-a como fazendo parte de uma totalidade social e cultural, que de uma 
forma ou de outra a determinava e com a qual a escola mantinha determinadas 
formas de relacionamentos.  
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Ensino profissionalizante– Ferrovia – História da educação. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 
This work has as its  object of study, the  Vocational School of Railway Alfreton 
(EPFA) in the period 1941 to 1962. In it we sought to make a historical 
reconstruction of its founding and operation, listing the learning industry, based on 
their pedagogical practices, with the educational policy of the season which 
prioritizes the formation of a labor-qualified and at the same time docile and 
depoliticized. To this end,we analyzed the Brazilian educational legislation  of period, 
seeking the support  legal  justifying the existence of EPFA. The historical context 
alagoinhense, since the foundation of the city until the 1940s, was investigated by 
us, highlighting the creation of  the Railroad, which promoted the urban life 
alagoinhense. In that sense, this search of a qualitative nature, is characterized as a 
case study, which did not involve a study of isolated schools, by contrast, we study 
it, considering it as part of a whole social and cultural, that in one way or another and 
with a determined that the school had certain forms of relationships. 
 
 
 
 
KEYWORDS:  Vocational teaching– Rail – History Educacion 
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INTRODUÇÃO  
 

 
 
Este trabalho versa sobre o processo de implantação do ensino profissional em 

Alagoinhas-Bahia, materializado a partir da fundação da Escola Profissional 

Ferroviária em 1941. Estudamos o papel que esta escola desempenhou na 

sociedade alagoinhense, quem eram os alunos a ela destinados e as relações de 

gênero embutidas na sua concepção e funcionamento. 

 

A princípio tínhamos a pretensão de iniciar uma investigação sobre a cidade de 

Alagoinhas, no entanto descobrimos que uma parte de sua história encontrava-se 

sempre articulada com as demais. Neste caso, a existência da rede ferroviária que 

a corta. Durante anos, a cidade cresceu nos trilhos da Estrada de Ferro São 

Francisco, interligando regiões, cidades, povoados e até mesmo a capital do 

Estado: a „Bahia‟, como os alagoinhenses se referiam à Salvador. 

 

A ferrovia é por nós aqui colocada como divisor de águas, pois é possível identificar 

duas histórias da cidade: uma anterior à ferrovia, remetendo ao cotidiano de uma 

cidade do interior da Bahia, que sobrevivia do cultivo de produtos agrícolas, com 

maior expressão na laranja e no fumo, e onde a noção de transporte limitava-se aos 

veículos de tração animal. Já na fase posterior à criação da linha férrea, temos a 

noção de tempo-espaço modificada principalmente por causa da possibilidade de 

interligação de diversas regiões e do  suposto „encurtamento‟ de distâncias. 

 

Ao percebermos tais circunstâncias, resolvemos dar outro recorte à pesquisa, para 

incluir a influência da estrada de ferro, evocando sua relevância em processos 

formativos da região. Decidimos pelo estudo da Escola Profissional Ferroviária de 

Alagoinhas (EPFA) (1).    Dela   saía        o          contingente        necessário        para  

 

_____________ 

(1) A partir deste momento, denominaremos a Escola Profissional Ferroviária de Alagoinhas pela sua 
sigla – EPFA em toda a dissertação. 
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operar, reparar e supervisionar as máquinas, neste caso, as locomotivas. Deste 

modo, um dos propósitos da criação da escola era fornecer mão-de-obra qualificada 

e satisfazer as necessidades de uma empresa, a Viação Férrea Federal Leste 

Brasileiro (VFFLB), então empresa pública. 

 

Assim, pretendemos com esse estudo, oferecer uma base substancial que possa 

orientar possíveis pesquisadores, mas acima de tudo contribuir para a preservação 

da memória e da história de Alagoinhas e, mais especificamente, resgatar parte da 

história da educação na referida cidade. Neste sentido, o papel do 

pesquisador/historiador é, segundo Hobsbawm (1995, p.13) lembrar o que os outros 

esquecem. 

 

Alguns estudos sobre a ferrovia podem ser encontrados na região, no entanto, 

existe uma carência no que tange a origem e formação de profissionais que eram     

recrutados           para           o       trabalho      nesta         instituição.  A      EPFA    e  

seus ex-alunos permaneceram muitas vezes esquecidos, mesmo representando 

importantes integrantes desta história. 

 

Tornou-se, então, imprescindível nesta pesquisa, analisar o funcionamento da 

EPFA, tendo como recorte histórico o  período que vai desde sua criação em 1941 

até o seu fechamento em 1962. Na tentativa de elucidar algumas questões 

essenciais para o delinear do trabalho percebemos que a chegada da estrada de 

ferro imprimiu novo contexto, não só a título de transportes mas também pelo 

aparecimento de novas atividades e até mesmo, necessidades materiais e 

educacionais. Partindo desta hipótese, esta abordagem pretendeu ocupar-se das 

seguintes questões ou objetivos específicos: 

 

1) Que fatores nortearam a implantação de uma escola profissional ferroviária em 

Alagoinhas na década de 1940? 
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2) É possível estabelecer vínculos entre o desenvolvimento do setor ferroviário com 

o estabelecimento do ensino profissional na cidade? 

 

3) A partir da análise de dados diversos (qualitativos) e tomando por base o fato de 

a EPFA tratar-se de um instituição cuja clientela era apenas de meninos, podemos 

revelar o perfil do aluno que se pretendia formar neste estabelecimento? 

 

4) Quais elementos interferiram na EPFA em 1962, a ponto de determinar o seu 

fechamento?  

 

A tentativa de descrever a trajetória da EPFA significou penetrar numa área da 

história regional cuja bibliografia é limitada e escassa. Neste caso, a interpretação 

das poucas fontes escritas requer do pesquisador um trabalho delicado que é o de 

saber fazer “leitura” destas fontes. Não uma leitura superficial, mas um trabalho 

mais profundo de fazer falar os escritos. Assim, a função do pesquisador não deve 

ser limitada, não podendo contentar-se com a simples exposição das fontes.  

 

A adoção desta perspectiva significa adentrar na discussão sobre o documento 

escrito e as fontes orais com a intenção de relacioná-los às questões abordadas. 

  

Os positivistas, no século XIX, ao conceberem a história como ciência, entendiam 

que só seriam relevantes aqueles fatos que estivessem devidamente 

documentados. Assim, o documento escrito era peça fundamental para a produção 

da história. Como conseqüência, tinha-se sempre como foco: atos políticos, história 

de grandes personalidades, já que o controle dos registros escritos (e, 

conseqüentemente, da versão oficial dos acontecimentos) estava com o grupo que 

encontrava-se no poder.  

 

Além disto, compreendia-se que o documento escrito falaria por si só. Assim, 

caberia ao historiador ser fiel ao que estava escrito, uma vez que a objetividade 

seria garantida pela fidelidade ao documento, que existia praticamente em função 

da manutenção da história oficial. Conforme Alberti (1999,p.14): 
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A única habilidade do historiador consistiria em tirar dos 
documentos tudo que eles encontravam. O melhor historiador seria 
aquele capaz de manter-se o mais próximo possível dos textos, 
despojando-se de „idéias preconceituosas‟. 
 

 

Nesta perspectiva, a história tornava-se biográfica, visando o individual, o particular 

e elitista comprometida com os “donos do poder”. A renovação teórica surge com o 

grupo dos Annales, que passa a conceber a história como tudo aquilo construído a 

partir das ações dos homens na sua contradição. Com isso, ao documento escrito 

serão incorporados outros de origens distintas, conforme afirma, mais uma vez, 

Alberti (op. cit., p. 15): 

 
 

O documento já não fala por si mesmo mas necessita de perguntas 
adequadas. A intencionalidade já passa a ser alvo de preocupação 
por parte dos historiadores, num duplo sentido: a intenção do 
agente histórico presente no documento e a intenção do 
pesquisador ao se cercar desse documento. 

 
 

Os conceitos para história e documentos são revisados. Ganha corpo a história das 

massas anônimas, a pesquisa, a análise, enfim, a história problematizada. O fato 

histórico é o resultado da construção do historiador interagindo com suas fontes. 

Diferente da história tradicional,conforme Febvre: a nova história reabre 

constantemente o passado, retoma-o, remaneja-o e rediscute-o. 

 

Visitar arquivos, procurar documentos é uma tarefa constante e, segundo Certeau, 

o arquivo é o local onde encontram-se fontes, o ato do historiador, a sua 

interferência é que as transformam em documentos. Esta é uma das  primeiras 

tarefas: 

 

Em história, tudo começa com o gesto de separar, reunir, de 
transformar em „documentos‟ certos objetos distribuídos de outra 
maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na 
realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples 
fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando 
ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste 
em „isolar‟ um corpo, como se faz em física, e em „desconfigurar‟ as 
coisas para construí-las como peças que preencham lacunas de um 
conjunto, proposto „ a priori‟. (CERTEAU,1982,p.81) 
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O material escrito encontrado sobre a EPFA, é composto de boletins, editais, livro 

de matrícula e jornais. Foi grande o esforço para recuperar esta história. A escassez 

de fontes escritas conduziu-nos a buscar outros elementos que subsidiassem o 

aprofundamento da investigação. Ainda na cidade é possível encontrar alguns ex-

alunos e ex-instrutores da escola. Surge daí, a possibilidade de trabalhar com 

entrevistas e enriquecer a pesquisa a partir da utilização desse instrumento de 

coleta de dados uma vez que estas representam um resgate da memória individual 

e conseqüentemente, peças-chaves na construção do trabalho. 

 

No entanto, à proporção que as entrevistas aconteciam, percebemos que muitas 

falas e argumentos tornavam-se repetitivos. Segundo Thompson, quando os 

depoimentos começam a se repetir está na hora de parar. E foi exatamente o que 

fizemos: reduzimos o número de entrevistados, limitando-nos a dez pessoas, pois 

assim, acreditamos ser contemplados com significativo material passível de 

comparações e capaz de aflorar conteúdos convergentes e divergentes. 

 

A utilização das entrevistas com os ex-alunos nos permitiu uma contribuição 

importante para a nossa pesquisa que é a da utilização de fontes orais. Tal prática 

ocupa-se de esclarecer situações que por diversas vezes não encontram-se nos 

documentos escritos. Não devemos, contudo, considerar que estas superarão a 

escassez destes últimos, nem tão pouco que serão assumidas isoladamente. 

 

Trabalhar com fontes orais, mais especificamente entrevistas, faz emergir 

elementos essenciais no resgate da memória e conseqüentemente, recorre às 

narrativas como elementos de constituição do produto final: a fonte histórica. Sobre 

isto nos relata Delgado (1998,p.25): 

 
 
 

[...] a memória e a narrativa são elementos centrais para 

reconstituição de épocas e acontecimentos que tiveram 
importância para a vida das comunidades, instituições e 
movimentos aos quais estiveram ou ainda estão vinculados. 
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Ainda sob este mesmo olhar Meihy (2005,p.61) afirma: 

 
O que foi lembrado, como foi narrado, em que circunstância foi 
evocado o fato: tudo isso integra a narrativa, que sempre nasce na 
memória e se projeta na imaginação, que, por sua vez, depois de 
articular estratégias narrativas, se materializa na representação 
verbal que pode ser transformada em fonte escrita. 
 

Dialogar com as evidências é um bom início, mas é essencial fazer sempre o 

entrecruzamento com os depoimentos para não cair na armadilha e distanciarmo-

nos do ideal da fidelidade. 

 

Entendemos que com as entrevistas não só foi possível o resgate da memória 

individual, bem como a reconstrução da memória local. Afirmamos isto porque estas 

trouxeram informações que não encontravam-se nos documentos escritos. Como 

não se trata de um trabalho de história oral, mas sim, de um estudo que utiliza-se 

de fontes orais, portanto é crucial também a análise documental. Sobre isso, 

sintetiza Delgado (op cit ,p.25): 

 

As relações entre pesquisa documental e história oral é bidirecional 
e complementar. Ambas fornecem subsídios e informações à outra, 
tornando o processo de construção de fontes orais extremamente  
desafiante e rico.     

 

Neste sentido, a escolha em estudar a EPFA abarcando desde sua fundação até 

seu fechamento, permitiu-nos um contato direto, diga-se de passagem, com a 

situação investigada. Tal pesquisa representa um estudo de caso com abordagem 

qualitativa. Segundo Yin (2002,p.35): “ O estudo de caso, como em outras 

estratégias de pesquisa, representa uma maneira de se investigar um tópico 

empírico seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-especificados.”  

 

Ainda sobre isso Bogdan e Biklen (1994,p.89) nos diz: “ o estudo de caso consiste 

na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico.”  
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Quanto a referência à pesquisa qualitativa é bem sintetizada por Ludke (1986,p.16):         

“porque se desenvolveu numa situação natural, é rico em detalhes descritivos, tem 

plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” . 

 

Ou ainda segundo Delgado (op cit p.15): “uma característica fundamental da 

metodologia qualitativa é sua singularidade e não compatibilidade com 

generalizações”.   

 

Neste caso, o objeto de estudo da referida pesquisa, encontra-se bem delimitado no 

tempo e no espaço, no qual fazemos uma análise detalhada da instituição numa 

perspectiva histórica. Com isso, compreendemos tratar de algo único e, portanto 

embutido de particular valor. 

 

O fato de na escola só estudar meninos abre a possibilidade de enfocar gênero. 

Trataremos desta questão no decorrer do capítulo que refere-se exclusivamente à 

EPFA. Discutir gênero não representa apenas evidenciar as diferenças entre os 

dois sexos, significa discutir relações de poder e dominação. Segundo Saffioti 

(1992,p.187): 

 

As relações de gênero não resultam da existência de dois sexos, 
macho e fêmea [...] O vetor direciona-se, ao contrário, do social 
para os indivíduos que nascem. Tais indivíduos são transformados, 
através das relações de gênero, em homens ou mulheres, cada 
uma destas categorias-identidades excluindo a outra [...] O tornar-
se mulher e o tornar-se homem, porém, constituem obra das 
relações de gênero.   

 

Ao longo do tempo, conforme relata Badinter, a identidade masculina, ou melhor, o 

significado do masculino foi objeto de debates. Se no século XVIII, os pensadores 

insistiam na distinção entre os sexos, baseados em descobertas biológicas, na 

virada do século XIX para o XX, é percebível uma crise da masculinidade: 

 

As dificuldades da masculinidade são patentes, sobretudo em 
nossos dias e em nossas terras, onde o poder que lhe servia de 
couraça se enche de rachaduras. Sem as suas defesas milenares, 
o homem expõe seus ferimentos, com freqüência em carne viva.  
 



 16 

Basta ler a literatura masculina européia e norte-americana dos 
últimos quinze anos para captar toda a paleta de sentimentos que o 
tomam de assalto: cólera, angústia, medo das mulheres, 
impotência, perda de suas referências, ódio de si e do 
outro.(BADINTER,1993,p.69) 

 
 
 

Atualmente, a definição do masculino foi modificando-se, de modo que: 

 

A construção do gênero pode, pois, ser compreendida como um 
processo infinito de modelagem-conquista dos seres humanos, que 
tem lugar na trama de relações sociais entre mulheres, entre 
homens e entre mulheres e homens. Também as classes sociais se 
formam na e através das relações sociais. Pensar estes 
agrupamentos humanos como estruturalmente dados, quanto a 
estrutura consiste apenas numa possibilidade, significa congelá-los, 
retirando da cena a personagem central da história, ou seja, as 
relações sociais. (SAFFIOTI,op cit ,p. 211) 

 
 

No espaço temporal abarcado pela pesquisa estão inseridos momentos históricos 

de essencial relevância como o do Estado Novo, a participação do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial, a conseqüente substituição de importações e a inserção 

do Brasil na era industrial. Contudo fez-se necessário abordar o momento 

imediatamente anterior a este para que o cerne da pesquisa seja devidamente 

entendido e ganhe melhor articulação frente às transformações nacionais. 

 

Sob esta ótica, percebemos que os dados disponíveis, permitem afirmar que a 

EPFA, apresentou características bem diversas das escolas do ensino médio na 

região. Sua organização seguia a mesma forma das suas variantes espalhadas pelo 

Brasil, em especial, as que ficavam no estado de São Paulo. 

 

Frente à carência de subsídios que proporcionassem a reconstrução desta história, 

buscamos informações em fontes primárias, secundárias, orais, escritas e 

bibliográficas, pois só desta forma, destacamos a importância educacional, 

econômica, histórica e social que a EPFA exerceu no contexto baiano, em especial, 

alagoinhense da época.  
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No primeiro capítulo, denominado “Tradição desacomodada”, destacamos as 

primeiras décadas do século XX. Coube aqui um enfoque especial para a chamada 

Era Vargas, pois  é percebível um dualismo educacional. Tais contradições foram 

evidenciadas. 

 

Em 1932, surgiu um grupo de educadores que apresentavam uma visão 

renovadora, objetivando garantir o direito de todos à educação pública, gratuita, 

universal e obrigatória. Tal proposta era advogada pelo Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. Fato que não frutificou, pois, com a instauração do Estado Novo 

seu conteúdo perdeu amplitude. 

 

Na década de 1940, devido à confluência de acontecimentos, a proposta seria de 

uma educação para as elites e outra para os “órfãos de bens materiais”, que supriria 

as necessidades do país em construção. Em 1942, Gustavo Capanema, na 

condição de Ministro da Educação, criou as Leis Orgânicas do Ensino que propôs 

reformas em vários setores, inclusive no do ensino profissionalizante.  

 

No período entre 1950 e 1960, o Brasil é inserido na era industrial. O governo de 

Juscelino Kubitschek  promove, através do Plano de Metas, reformas em inúmeros 

setores inclusive no ramo de energia e dos transportes. Neste contexto, as escolas 

profissionalizantes se multiplicaram com a proposta de satisfazer as carências do 

crescente parque industrial brasileiro. 

 

No segundo capítulo, nomeado “Da velha Estrada das Boiadas à Estrada de Ferro”, 

tratamos da história de Alagoinhas-Bahia, cidade “pórtico de ouro dos sertões 

baianos”, assim batizada por Rui Barbosa, ao conhecê-la. Na segunda metade do 

século XIX, Alagoinhas desligou-se do município de Inhambupe e a partir daí não 

tardou a crescer. Sendo ponto obrigatório de passagem dos que se encaminhavam 

para o norte, o fluxo de pessoas era intenso. 
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A cidade teve sua inserção na era ferroviária em 1863, quando foi inaugurado o 

primeiro trecho que a ligava até Salvador. É importante ressaltar que o seu 

desenvolvimento não encontrava-se atrelado apenas à ferrovia, uma vez que a 

cidade dispunha de outras atividades econômicas, a saber o cultivo do fumo e da 

laranja. No entanto, a partir da criação da Estrada de Ferro Bahia-São Francisco 

dois aspectos podemos destacar: o crescimento físico da cidade passa a ter um 

sentido orientado: em direção às áreas periféricas em função da ferrovia e com isso, 

o surgimento de diversos bairros; além de imprimir à sociedade uma nova noção de 

tempo. A sua condição de entroncamento de uma linha férrea que ligava a Bahia ao 

norte e nordeste do país, implicava na passagem diária de trens de carga e de 

passageiros, efetivando uma ligação mais rápida e regular entre centros urbanos 

por onde passava. Isto acarretou na instalação de oficinas de manutenção da 

empresa e, por fim, do centro de formação de mão-de-obra. 

 

Diante deste amálgama de circunstâncias, nasce em nove de abril de 1941 a EPFA, 

sob direção do professor Walter Menezes. Esta é a trajetória que analisamos no 

terceiro capítulo. Caracterizamos aí as duas décadas de sua existência e sua 

importância para a cidade uma vez que se tratava de uma escola de ensino 

profissionalizante e só para meninos. 

 

A proposta de um estudo sobre esta escola enquadra-se tanto na área de história 

social quanto na da história da educação, uma vez que resgata e registra parte da 

memória educacional da cidade de Alagoinhas. 

 

Enfim, importou-nos conhecer o alcance do trabalho realizado por esta instituição 

no sentido também do desenvolvimento profissional em Alagoinhas, apontando para 

os desafios educacionais naquela década de 1940. Como sabemos, o ensino médio 

na Bahia estava ainda concentrado em poucas cidades de maior porte, o que 

inviabilizava a formação profissional das populações das pequenas cidades. 
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CAPÍTULO I 

 

TRADIÇÃO DESACOMODADA: 

 

 

1.1. A EDUCAÇÃO NO BRASIL NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX. 

 

 

Os anos iniciais do século XX foram para o Brasil um período de grande 

conturbação tanto econômica, quanto política. Economicamente, o país tentava 

sanar as seqüelas da crise de 1929. Esta não só determinou o declínio da oligarquia 

cafeeira como também, a retração do mercado externo. Politicamente, como reflexo 

do que se processara na economia, o país vivencia a ascensão de Getúlio Vargas, 

que põe fim ao jogo político articulado entre São Paulo e Minas Gerais. O novo 

presidente deu início a um novo modelo de organização política, econômica e 

social. 

 

O Brasil foi atingido com a crise de 1929, mas conseguiu emergir graças a um fator 

importante: ampliação do mercado interno. Isso foi essencial para uma arrancada 

no seu desenvolvimento industrial. As rendas que eram aplicadas no setor agrícola, 

responsáveis pelas exportações, foram desviadas para o setor industrial, voltado 

para o mercado interno. 

 

A Era Vargas, como ficou conhecida, representou uma nova fase da história 

brasileira, pois a partir daí traduz-se a decadência do latifúndio e o início da 

ascensão da burguesia. Assim temos a projeção do país na política da 

industrialização. Alguns propósitos devem ser ressaltados: quanto à economia, 

ocorre a tentativa de inserir o Brasil numa postura urbano-industrial; quanto ao 

quadro político-administrativo, ocorre uma adequação do aparelho estatal ao 

desenvolvimento do mercado interno. Sobre este último, autores diversos 

questionam essa visão. Contudo, não é do nosso interesse levantar tais 

questionamentos e sim fazer um rápido esboço da trajetória industrial brasileira. 
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No começo do século passado, no Brasil, o operariado era composto, segundo 

Singer (1994) principalmente por portuários e ferroviários. A partir da década de 

1930, baseando-se no modelo de substituição de importações, as atividades 

econômicas começaram a se diversificar. Nos anos seguintes, a industrialização 

ganhou impulso e carecia cada vez mais de mão de obra para satisfazer a demanda 

do mercado de trabalho. Segundo alguns historiadores, o período compreendido 

entre 1930 e 1960 foi benéfico para o país, uma vez que promoveu o 

aproveitamento mais racional da força de trabalho e de matérias-primas nacionais. 

 

 Algumas interpretações são constantemente utilizadas para justificar a 

industrialização brasileira. A teoria dos choques adversos propõe que esta surgiu 

como resposta às crises oriundas da Primeira Guerra Mundial, da Crise de 1929 e 

da Segunda Guerra Mundial. 

 

Para alguns historiadores, o processo de industrialização pós-1930 fora estimulado 

não só em resposta as crises do café e a Grande Depressão, como também pelas 

políticas econômicas adotadas pelo governo brasileiro para combater a crise.  

 

Outra interpretação, diz respeito à industrialização liderada pela expansão das 

exportações. Alguns autores sustentam a teoria de que havia uma relação linear 

entre o setor exportador e a produção industrial. Isso significa que a indústria 

avançava à proporção em que as exportações eram favoráveis e se contraía 

quando existia crise no setor. 

 

No setor exportador, a grande fonte de reserva brasileira durante muito tempo foi o 

café. Ele promoveu o crescimento da renda interna, foi responsável pela 

implantação das ferrovias, criou e ampliou o mercado para a produção de 

manufaturas além de promover a imigração. Sendo assim, por esta concepção, o 

Estado e o capital estrangeiro tiveram importância secundária na industrialização do 

país. Outrossim, para entendermos a industrialização no Brasil, devemos fazer uma 

alusão à expansão da lavoura cafeeira que em sua decorrência, concebeu-se novo 

dinamismo à economia. 
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Nessa época o café era um importante produto da economia brasileira. A lavoura 

cafeeira demandava o surgimento de uma ampla infra-estrutura de serviços e de 

transportes. Neste momento, foi marcante a presença do capital estrangeiro na 

economia, sobretudo nas ferrovias e nos bancos. Segundo Mendonça (1995, p.17 ): 

“ em  1880 , por exemplo eram onze as ferrovias inglesas existentes no Brasil. Esse 

número passaria para vinte e cinco, quinze anos depois, incluindo as redes 

implantadas no nordeste.” Esta autora reconhece que toda a  infra-estrutura urbana 

e de transporte favoreceu à industrialização. A princípio, sua negociação gerou altos 

lucros para aqueles que o comercializavam. Paulatinamente, percebíamos o 

nascimento de uma tímida industrialização, dependente dos bons preços do produto 

no exterior.  

 

O principal comprador do café brasileiro eram os Estados Unidos, isto colocava  o 

Brasil numa situação de dependência econômica com relação a este país. Em 

1929, a chamada Grande Depressão, abalou a economia norte-americana, e claro, 

acabou por refletir-se no país, diminuindo vertiginosamente o valor de suas 

exportações. No entanto, segundo alguns estudiosos, é possível identificar algo de 

positivo nesta situação, conforme cita Mendonça (op.cit. p.40): 

 

Com os preços do café em baixa e as dificuldades de importar bens 
manufaturados (muito caros desde a Crise de 29), mas com o 
poder de consumo interno preservado, inaugurou-se um período 
bastante favorável à expansão da indústria brasileira. Pela primeira 
vez, em nossa história, os preços dos produtos industriais aqui 
fabricados eram mais vantajosos do que os importados. 
 

 

Desta forma, podemos afirmar que o crescimento do mercado interno foi decisivo 

para o desenvolvimento da indústria brasileira, que por sua vez, demonstrou-se 

capaz de substituir parte das importações. A crise da economia cafeeira reforçada 

pela crise de1929, conduziu muitos fazendeiros à bancarrota e atingiu a economia 

como um todo. Paulatinamente, percebeu-se o risco da excessiva vinculação da 

economia agro-exportadora ao mercado externo. Como busca de soluções, cogitou-

se na diversificação de atividades que acabou por ordenar debates sobre como  
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incrementar o número de indústrias no país, obviamente com a participação ativa do 

Estado e garantir a autonomia econômica. 

 

Durante a ditadura estadonovista, o crescimento industrial foi significativo. Começou 

com a substituição de importações, dedicando-se primeiramente à produção de 

bens de consumo. A princípio a indústria alimentícia e o setor têxtil, depois com 

maior diversificação, metalurgia, papel, cimento e mecânica.    

 

Analisando linearmente o processo industrial, verificamos também um 

deslocamento de mão-de-obra para o interior das cidades. Estes indivíduos  

engajavam-se tanto como trabalhadores quanto como consumidores. 

 

Ainda é possível estabelecer características estruturais da industrialização no Brasil. 

Uma delas, é o predomínio de indústrias de bens de consumo. Estas se adequavam 

à disponibilidade de capitais e tecnologia existentes no país. Uma segunda 

característica é a ausência de indústrias pesadas. Considerado como indispensável, 

esse fato marca a enorme dependência da tecnologia importada. Mas o país vai 

caminhar para alcançar sua independência econômica. 

 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e as dificuldades de importações, foi 

ampliada a abertura do mercado interno, favorecendo as atividades industriais, 

agora a demanda não encontrava-se mais ligada apenas à de bens de consumo e 

sim  à produção de matérias-primas, insumos e equipamentos que vinham do 

exterior. Daí a necessidade de criação de uma indústria pesada, a fim de garantir o 

desenvolvimento do país. 

 

Parece-nos razoável dizer que a industrialização brasileira tratou-se de um longo 

processo e que seu desenvolvimento foi uma marca em toda a América Latina 

nesse mesmo período. A industrialização foi conseqüência das transformações 

mundiais, da necessidade de substituir com produção interna, as importações de 

bens industriais e da disponibilidade interna de capitais. 
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A partir de então, no alvorecer do século XX, um forte debate sobre os problemas 

brasileiros vem à tona: a questão da mão-de-obra. Nessas circunstâncias o tema 

„educação‟ emerge como uma possibilidade capaz de sanar uma das mazelas que 

afligiam o país. 

 

Desse período destacamos o esforço para a construção da nacionalidade, de 

cidadãos e a modernização da sociedade brasileira, tendo a escola, portanto, papel 

relevante nesta tarefa. 

 

De fato era necessário conter o êxodo rural e acalmar as agitações urbanas. Assim, 

seria necessário uma estrutura educacional no campo, a fim de conter as migrações 

para a cidade e uma formação técnico-profissional nas cidades, para melhor 

atender os anseios de modernização através do processo industrial. 

 

 

1.2. ORDENANDO O SISTEMA DE ENSINO: 

 

 

Uma das primeiras atitudes nesse sentido foi a criação em 1930, do Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública, objetivando a integração nacional do 

sistema de educação. 

 

O primeiro ministro da Educação e Saúde foi Francisco Campos, que empreendeu 

reformas no ensino secundário, comercial e superior, conhecidas como Reforma 

Campos. 

 

Devemos atentar também para o fato de que se os setores político-econômico 

passavam por mudanças, a situação do setor educacional não foi tão diferente. Em 

1932, na IV Conferência Nacional de Educação, líderes do movimento renovador, 

criaram o „ Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova‟, que em linhas gerais 

objetivava garantir o direito de todos à educação pública, universal, gratuita e 

obrigatória. 
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Fazendo oposição à proposta dos pioneiros, encontramos o grupo católico 

composto por intelectuais, políticos e diplomatas que consideravam a proposta de 

uma escola pública e laica uma afronta à consciência cristã. Para eles, a educação 

moral do povo brasileiro deveria ser oferecida apenas pela Igreja Católica. 

 

Os renovadores reconhecem a necessidade de adotar um programa nacional de 

reorganização da educação. Para eles a concepção de educação anterior à década 

de 1930 estava vencida. O país vivenciava uma nova ordem, a sociedade estava 

mudando e era importante que a educação refletisse esse panorama e se 

constituísse, portanto, num direito de todos. Sobre isso relata Shiroma (2004, p.21): 

 

Para esse setor de intelectuais e educadores, o emergente 
processo de industrialização demandava políticas educacionais que 
assegurassem uma educação moderna, capaz de incorporar novos 
métodos e técnicas e que fosse eficaz na formação do perfil de 
cidadania adequada a esse processo.                              

 

 

As reivindicações do manifesto eram cruciais: escola pública, posição firme e 

objetiva do Estado autonomia e descentralização do ensino. A solicitação de uma 

escola pública, obrigatória e leiga é conseqüência da ascensão de novas classes 

sociais. 

 

É importante ressaltar que o manifesto trata a educação como um problema social, 

visão inovadora para a época. Além disso, criticava a dualidade do sistema 

educacional até então vigente no país. 

 

A educação nova propõe-se não servir aos interesses de determinadas classes 

sociais, mas, aos interesses dos indivíduos, contrapondo-se deste modo, à escola 

tradicional que apresentava uma concepção burguesa. 

 

Para os pioneiros, o Estado deveria reconhecer o direito de cada indivíduo à 

educação integral, chegando-se ao princípio da escola para todos – a escola 

comum e única.   
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Neste momento, verificou-se a expansão do ensino técnico-profissional em paralelo 

ao crescimento da industrialização que determinava a demanda por mão-de-obra 

qualificada. 

 

Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada e o governo de Vargas legalizado. 

Não demorou muito para que as liberdades fossem suspensas e a ditadura 

instituída, através de um golpe de Estado articulado. 

  

 

1.3. A EDUCAÇÃO NO ESTADO NOVO: 

 

 

Em 1937 iniciou-se no Brasil, o Estado Novo, tendo Vargas a condição de ditador. 

Nesta fase, as oposições foram sufocadas, os partidos políticos extintos e o 

Legislativo destituído. Ao Estado Novo caberia a função de criar entre os brasileiros 

a identidade nacional, algo relegado pelas oligarquias, normalmente ligadas à 

tradição. 

 

Refletir sobre educação neste período, não significa alijá-la dos aspectos políticos e 

econômicos. Ao contrário, não podemos considerá-la como um fenômeno isolado, 

mas como algo devidamente atrelado a estes. 

 

A chamada Revolução de 1930 (resultado de uma crise aglutinada desde a 

República Velha e que acabou por ruir o monopólio das velhas oligarquias) que 

colocou Vargas no poder, marcou a instabilidade no país, gerado por interesses de 

várias facções revolucionárias que o apoiaram, já que estas não eram homogêneas. 

 

Neste contexto, à educação foi dado relevante papel, pois por seu intermédio, a 

sociedade seria transformada. A imagem do cidadão trabalhador, eficiente e 

produtivo colocaria o trabalho como valor social a ser perseguido. Com a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial e a respectiva participação do Brasil, ao lado dos Aliados, 

verifica-se a necessidade de substituição de importações,    que veio  a      favorecer  
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ainda mais o desenvolvimento industrial brasileiro, retirando o país de sua função 

principal de produtor agrícola de matérias-primas (agro-exportador). Conforme 

Jailson Santos (2000, p.215): 

 

[...] intensifica-se o processo de expansão industrial no Brasil com 
base na substituição de importações, entrelaçado também pela 
mudança do perfil da sociedade brasileira, cuja população foi 
gradativamente tornando-se urbana, motivada pelas próprias 
características da industrialização que se desenvolveu nos grandes 
centros urbanos avançados do país.  

 
 

Contudo, nesse período a cultura nacional floresceu e a escola brasileira evoluiu. 

Isto porque é possível estabelecer relações entre o sistema educacional e a 

economia. Enquanto esta última estava voltada para o mercado externo e era 

basicamente agrícola, a escola não tinha um papel crucial, pois a maioria da 

população vivia na zona rural e portanto não era interessante, apenas as elites se 

preocupavam. Conforme Romanelli (1985, p.49): 

 

Pelo menos enquanto perdurou a economia exportadora agrícola, 
com base em fatores arcaicos de produção, a escola não foi 
chamada a exercer qualquer papel importante na formação de 
quadros e qualificação de recursos humanos, permanecendo como 
agente de educação para o ócio ou de preparação para carreiras 
liberais. As relações entre o modelo econômico e o modelo 
educativo, nessa fase não podiam ser medidos em termos de 
defasagem, porque, então, a educação escolar carecia de função 
importante a desempenhar junto à economia. 
  

  

À proporção que a economia modernizava-se, novas exigências eram feitas ao 

setor educacional. Sendo que as reivindicações da primeira eram capazes de 

determinar o avanço ou retrocesso do segundo. 

                      

A Constituição de 1937, ao referir-se à educação, instituiu o ensino 

profissionalizante, conforme seu Artigo 129: 

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever do Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de 
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos 
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municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais. 

 

Enfática, a Constituição de 1937 contribuiu para a capilaridade deste tipo de ensino, 

ao mesmo tempo em que buscou equacionar a questão social. Verificamos, assim, 

que o surgimento da aprendizagem industrial encontra-se atrelado ao processo 

industrial. Sobre isto comenta Silva (2000, p. 25): 

 

Torna-se óbvio afirmar que a aprendizagem industrial surgiu com o 
nascimento da indústria e das fábricas, que foram os expoentes 
máximos da fase inicial de industrialização. Porém devemos situar 
a aprendizagem industrial dentro de um contexto mais amplo que é 
o do ensino profissionalizante. 
 

 

Desde a década de 1920 que o ensino brasileiro passava por algumas reformas 

estaduais e isto significava o embrião para uma de caráter nacional, pois até então 

não havia um ensino organizado nesses moldes. Ainda no governo provisório de 

Vargas, originou-se a primeira reforma no ensino sob o título de Reforma Campos 

que propôs uma estrutura de ensino para todo o território nacional. De fato, isto 

representou uma inovação, no entanto, foram marginalizados alguns setores, 

inclusive o do ensino profissional. Na realidade a reforma tratou de organizar o 

sistema de ensino das elites e, portanto desconsiderou a situação de 

desenvolvimento industrial que imperava no país.  

 

Neste amálgama de circunstâncias e diante da situação de desenvolvimento 

industrial que imperava no país, o governo vê-se imbuído numa grandiosa tarefa 

que seria „produzir‟ mão-de-obra qualificada para atender a demanda da 

industrialização brasileira. Assim, em 1942 por iniciativa do então ministro da 

Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, foram criadas as Leis Orgânicas 

do Ensino, responsáveis por reformas em todos os setores. Elas contemplaram 

setores da economia, decidindo sobre o ensino industrial, comercial e agrícola, e 

também sobre o ensino primário e normal. Mesmo assim o dualismo educacional 

permaneceu.  
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1.3.1. AS LEIS ORGÂNICAS DO ENSINO INDUSTRIAL 

 

Na década de 1930, ainda não existiam regras gerais uniformes que vigorassem em 

todo o país. A Reforma Francisco Campos (ministro da educação anterior à 

Capanema) apesar de propor uma estrutura de ensino para todo o território 

nacional, fato que representou uma inovação, deixou alguns setores fora das 

normas então estabelecidas, a exemplo do ensino primário e profissional. Enfim, tal 

reforma tratou apenas de organizar o sistema de ensino das elites. Sobre isso, cita 

Célio Cunha (1989,p.75): [...] na realidade, a sua atuação (Francisco Campos) no 

ministério se distingue pelo que fez em relação ao ensino secundário e superior, 

deixando o ensino primário praticamente de lado.  

 

As Leis Orgânicas da Educação Nacional ou Reforma Capanema como ficaram 

conhecidas, esboçaram um sistema educacional para o Brasil. Trata-se de um 

conjunto de seis decretos-leis que ordenavam o ensino primário, secundário, 

industrial, comercial e agrícola. O quadro abaixo explica resumidamente como se 

processava tal sistema: 

 

Quadro 01 

Ensino Primário 

 

Ensino  
Secundário 

 Ensino Normal       Ensino Industrial  Ensino Comercial  Ensino Agrícola 

 

1º ciclo→Ginásio 
( 4 anos). 
2º ciclo→Colégio 
(3 anos):  
 
* Clássico; 

*Científico. 

 

 1º ciclo ( 4 
anos):  
*Curso Normal 
Regional; 
*Escola 
Normal; 
*Instituto de 
Educação. 
 
2º ciclo: 
*Escola  
Normal; 
* Instituto de 
Educação.              
 

 1º ciclo – ordens (4 anos): 
* Industrial básico; 
* Mestria; 
*Artesanal/Aprendizagem. 
 
2º ciclo-ordens (3 anos): 
*Ensino Técnico; 
*Ensino Pedagógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º ciclo (4 anos): 
* Comercial 
básico→Escolas 
de Comércio. 
 
2º ciclo(3 anos): 
* Comercial 
Técnico→Escolas 
técnicas de 
comércio. 

 1º ciclo(4 anos): 
*Iniciação 
agrícola→Escola de 
iniciação agrícola. 
*Mestria→Escola 
Agrícolas. 
2º ciclo(3 anos): 
*Curso 
Agrotécnico→Escola 
Agrotécnica. 
*Curso agrícola 
pedagógico→Escola 
Agrotécnica. 

 

Ensino Superior  Ensino Superior 
Faculdade de 
Filosofia 

 Ensino 
Superior na 
Área Técnica 
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O ensino primário tinha duração de 4 ou 5 anos, depois o aluno poderia optar entre 

o ensino secundário, normal, industrial, comercial ou agrícola. Todos aconteciam 

em dois ciclos: o primeiro com duração de 4 anos e o segundo, 3 anos. 

 

As Leis Orgânicas contribuíram para a ordenação da estrutura educacional 

brasileira. Certamente não foram perfeitas e sob determinado ângulo, são 

consideradas conservadoras por alguns estudiosos. No entanto, segundo Célio 

Cunha (op.cit.,p122): 

 

[...] tal era a perplexidade em que se encontrava o setor 
educacional, que as reformas efetuadas desempenharam o papel 
de ordenação da área de educação, definindo competências, 
estabelecendo articulações entre os diversos ramos do ensino, 
além do relevo que deram ao ensino profissionalizante, cuja 
situação era de acentuado desprestígio.  

 

 

Para muitos, apesar do esforço de sistematizar a política educacional brasileira, 

seus textos oficializaram o dualismo na educação no Brasil, ao afirmar que o 

objetivo do ensino secundário era “ formar as elites condutoras do país” enquanto 

que o ensino profissional seria de “ formação adequada aos filhos dos operários, 

aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitavam 

ingressar precocemente no mercado de trabalho.”            

 

Embora seja de crucial relevância a análise das Leis Orgânicas, elaboradas no 

período entre 1942 e 1946, por se tratar de uma legislação que expõe conceitos 

fundamentais para a compreensão da própria história da educação brasileira, no 

entanto demos tratamento especial àquela que se refere ao ensino industrial pois, 

representa parte intrínseca à nossa pesquisa. 

 

Por se tratar de documento oficial, certamente nem tudo se processou conforme 

aquilo que está escrito. No entanto, a análise dessas leis constituiu-se numa 

importante fonte histórica. 
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Em 30 de janeiro de 1942, foi instituída a Lei Orgânica do Ensino Industrial, através 

do decreto nº. 4.073. Em seu artigo 1º estabelece que o ensino industrial é 

“destinado à preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades 

artesanais e ainda dos transportes, das comunicações e da pesca.” 

 

A lei é constituída por 76 artigos, distribuídos em seis títulos que tratam 

respectivamente de: disposições preliminares, das bases de organização do ensino 

industrial, das escolas industriais e das escolas técnicas, das escolas artesanais e 

das escolas de aprendizagem, das providências para o desenvolvimento do Estado 

industrial e das disposições finais. 

 

Em seu corpo, a lei trata desde conceitos fundamentais e organizacionais do ensino 

industrial até ao regime disciplinar adotado pelas escolas. No artigo 3º, é possível 

identificar dois objetivos destinados ao ensino industrial: atender ao trabalhador e às 

necessidades das empresas. Neste caso, as escolas profissionais atuariam como 

pólos geradores e preparadores de mão-de-obra qualificada que supririam às 

exigências do parque industrial brasileiro. Boschetti (2000, p.135) sobre isso, assim 

se manifesta: ” [...] pelos princípios estabelecidos, a Lei Orgânica propunha ajustar 

os jovens à sociedade tornando úteis ao país, compenetrados de seus deveres 

morais e sociais como homens e como trabalhadores”.           

 

A Reforma Capanema apresentava aspectos positivos, mas por outro trazia falhas. 

Sobre isto podemos destacar a falta de articulação entre os ramos do ensino 

profissional e entre estes e o ensino secundário. Isso significa que uma vez tendo 

concluído o ensino profissional, o aluno não poderia ingressar livremente no ensino 

superior, ao não ser em cursos que estivessem relacionados com os estudos 

concluídos. 

 

No entanto, a principal inovação da lei foi a inserção de todo o ensino profissional 

para o grau médio, conforme já fora citado o artigo 1º. Com isso: 

      

As escolas de aprendizes artífices recrutavam os alunos 
provavelmente menos preparados e dispostos a prosseguir a 
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escolarização, devido à sua origem social\cultural. Depois dessa 
medida, mesmo que o ensino industrial recrutasse os piores dentre 
os concluintes do ensino primário urbano, seu potencial de 
aprendizagem seria, muito provavelmente, superior ao dos 
desvalidos” da situação anterior. Isso só foi possível, no entanto, 
após o crescimento da rede de escolas primárias mantidas 
principalmente, pelos Estados e municípios.”(CUNHA,L.,2005, 
p.100) 

 

 

O ensino industrial foi dividido em dois ciclos, conforme verificamos: 

 

 Art. 6º O ensino industrial será ministrado em dois ciclos. 
§ 1º O primeiro ciclo de ensino industrial abrangerá as seguintes 
ordens de ensino: 
1- ensino industrial básico; 
2- ensino de mestria; 
3- ensino artesanal; 
4- aprendizagem. 
 
§ 2º O segundo ciclo do ensino industrial compreenderá as 
seguintes ordens de ensino: 
1- ensino técnico; 

2- ensino pedagógico. 
 

 

Os cursos industriais básicos do 1º ciclo exigiam uma preparação maior em relação 

aos outros ciclos, conforme cita o artigo 9º: 

 

Art. 9º O ensino industrial, no primeiro ciclo, compreenderá as 
seguintes modalidades de cursos ordinários, cada qual 
correspondente a uma das ordens mencionadas no § 1º do artigo 6º 
desta Lei: 
 
1- cursos industriais; 
2- cursos de mestria; 
3- cursos artesanais; 
4- cursos de aprendizagem. 
 
§1º Os cursos industriais são destinados ao mesmo, de modo 
completo, de um ofício cujo exercício requeira a mais longa 
formação profissional. 

 
 
Quem concluísse qualquer dos cursos industriais receberia o diploma de artífice. Os 

cursos de aprendizagem tratavam de atender e ensinar um ofício àqueles que já 

estavam empregados. Os cursos de mestria eram destinados àqueles já concluintes  
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do curso industrial, que desejavam exercer a função de mestre. Os cursos 

artesanais ensinavam um ofício, porém tinham duração reduzida. Com relação a 

esses dois últimos, aqueles que os concluíssem receberiam um certificado de 

habilitação. Entretanto, segundo Luís Antônio  Cunha, “os cursos de mestria e de 

artesanato tiveram duração efêmera ou nunca funcionaram, pois não se encontra 

registros deles nas estatísticas do Ministério da Educação”. (op. cit., p.100). 

 

Para ingressar nos cursos industriais de 1º ciclo, era necessário prestar “exames 

vestibulares”, ter concluído o primário, ter idade entre 12 e 16 anos, demonstrar 

aptidão física e mental, além de não ser portador de nenhuma doença contagiosa, 

conforme artigo 29 da legislação: 

 

Art.29. O candidato à matrícula na primeira série de qualquer dos 
cursos industriais, de mestria, ou técnicos, ou na única série dos 
cursos pedagógicos, deverá desde logo apresentar prova de não 
ser portador de doença contagiosa e de estar vacinado. 
Art. 30. Deverá o candidato satisfazer além das condições gerais 
referidas no artigo anterior, as seguintes condições especiais de 
admissão: 
 
I – para os cursos industriais: 
 

a) ter doze anos feitos e ser menor de dezessete anos; 
b) ter recebido educação primária completa; 
c) possuir capacidade física e aptidão mental para os 

trabalhos escolares que devam ser realizados; 

d) ser aprovado em exames vestibulares. 
 

 
Apesar da carta Constitucional de 1937 determinar o “ensino pré-vocacional e 

profissional destinado às classes menos favorecidas”, no caso em questão, o 

estigma da pobreza não era mais determinante, como fora no passado. 

 

Estando aprovado e matriculado no estabelecimento de ensino, seriam observadas 

as aptidões do aluno, a fim de melhor direcioná-las a uma atividade adequada à 

vocação e capacidade. 

 

As disciplinas seriam lecionadas por profissionais capacitados e abrangeriam 

cultura geral (conteúdo reduzido do ensino secundário) e culturas técnicas. A  
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legislação determina que os programas de cada disciplina deveriam ser executados 

na íntegra, a freqüência às aulas e práticas educativas, obrigatórias e as notas 

atribuídas aos trabalhos variariam entre 0 a 100. 

 

Os exercícios escolares de qualquer espécie eram obrigatórios e mensais, 

realizados no período de março a novembro. Ao final, através de uma média 

aritmética, obtinha-se a nota anual. Naturalmente, os alunos não seriam avaliados 

apenas desta forma, haviam também os exames em todas as disciplinas, que 

ocorreriam duas vezes ao ano: os primeiros, no mês de julho constando de uma 

prova escrita e os últimos em dezembro, constando de uma prova oral ou prática. 

No entanto, para realizá-los o aluno não poderia ter mais de 20% de falta nas 

disciplinas de cultura técnica e 30 % nas de cultura geral e/ou exercícios. As 

avaliações finais aconteceriam a título de promoção de uma série para outra ou 

prova de conclusão de curso. Neste caso, seriam feitas perante uma banca 

examinadora. Estaria aprovado/habilitado aquele que obtivesse nota igual ou 

superior a 50%. 

 

Sem dúvida, as Leis Orgânicas, significaram uma grande reforma, deu uma nova 

face para a educação. Percebemos isso se considerarmos a legislação anterior – a 

Reforma Francisco Campos – que estruturou apenas o ensino superior, comercial e 

secundário, deixando de lado o profissional, normal e o primário. Acerca desta 

reforma é necessário abordarmos alguns aspectos. “Sanear e educar o Brasil, 

constitui o primeiro dever de uma revolução* que se fez para libertar os brasileiros”, 

esta foi a frase de abertura de posse de Francisco Campos, como ministro da 

Educação e Saúde Pública. Na prática, tal reforma consistiu numa série de decretos 

que: criou o Conselho Nacional de Educação, dispôs sobre a organização do 

Ensino Superior, sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro, sobre a 

organização do Ensino Secundário, organizou o Ensino Comercial e regulamentou a 

profissão de contador e consolidou a disposições sobre a organização do Ensino 

Secundário. Tratava-se de uma ação mais objetiva em relação à educação uma vez 

que foi imposta a todo o território nacional.      
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O decreto nº. 19.851 de 11 de abril de 1931, instituiu o regime universitário e se 

constituiu no Estatuto das Universidades brasileiras. Com relação a estas últimas, 

fica determinado que para criá-las seria necessário a incorporação de três 

faculdades, dentre as quais as de Direito, Medicina e Engenharia, sendo que uma 

delas poderia ser substituída pela de Educação, Ciências e Letras. À Universidade 

do  Rio de Janeiro foi agregada a Escola de Belas Artes e o Instituto Nacional de 

Música, consolidando assim não só  sua organização, como também, cristalizando 

a proposta de extensão universitária, que consistia entre outras coisas: “ elevar o 

nível de cultura geral do povo” ( Art. 1º). 

 

Com isso percebemos a falta de diversidade dos cursos no ensino superior. Surge 

também outra questão: quem de fato, nesta época, tinha acesso a esses cursos, já 

que tratava-se de uma sociedade onde a maioria da população vivia na zona rural e 

era analfabeta? 

 

Já o Conselho Nacional de Educação era o órgão máximo, consultivo que deveria 

assessorar o ministro na administração da educação nacional. 

 

Como no passado o que existia eram os sistemas estaduais sem articulação com o 

sistema central, diante do que foi instituído pela Reforma Campos, podemos afirmar 

que foi um grande passo no aspecto organizacional da educação. 

 

No entanto, em se tratando das Leis Orgânicas, essencialmente objetivavam criar 

um sistema único de ensino para todo o país, porém, as intenções de Gustavo 

Capanema divergiam da dos empresários e neste ínterim é que vai ser criado o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

 

Em 1937, com a instituição do Estado Novo, tinha-se nitidamente o fechamento do 

Legislativo e hipertrofia do Executivo. Este período foi marcado por uma dicotomia: 

o Brasil sofre com as mazelas de uma guerra mundial e ao mesmo tempo engaja-se 

no desenvolvimento industrial. Não podemos esquecer que este último foi 

conseqüência do primeiro. Eis porque: a Segunda Guerra Mundial não só limitou as 
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importações de alimentos como também de técnicos especializados que vinham da 

Europa. Cabia neste momento ao governo brasileiro tentar sanar as duas 

preocupações assim têm-se a substituição de importações (impulsionando a 

industrialização) e como recurso para fornecer mão-de-obra qualificada, o 

engajamento de indústrias no treinamento do pessoal. 

 

O sistema oficial de ensino não possuía infra-estrutura necessária para 

implantação, em larga escala, do ensino profissionalizante, mas a indústria carecia 

de formação mínima e rápida do seu operariado. 

 

Daí tem-se a grande divergência entre o Ministério da Educação e o do Trabalho. 

Enquanto no sistema oficial de ensino industrial dividia-o em dois ciclos com 

duração entre 3 e 4 anos cada, os empresários tinham objetivos mais pragmáticos e 

queriam implantar um sistema de aprendizagem mais rápido, prático e diretamente 

ligado às indústrias, opiniões em acordo com o Ministério do Trabalho.  

 

Desse modo, temos visões distintas para um mesmo ramo de ensino. O ensino 

profissional, antes destinado e identificado com os mais pobres, passa a ter uma 

nova roupagem diante das necessidades do “novo país em construção”. Conforme 

Schwartzan (2007,p.2): 

 

Do início do século até o Estado Novo, portanto, o ensino industrial 
foi visto essencialmente como uma forma de educação caritativa, 
destinada a tirar pobres da ociosidade, mas sem maior significação 
do ponto de vista econômico e social mais amplo. 
  

 

Em 1934, portanto período anterior à criação das Leis Orgânicas, o Ministério da 

Educação e Saúde Pública articulou o projeto de criação da Universidade do 

Trabalho na capital do país. Esta visão, endossada por Capanema, atenderia às 

exigências industriais do Rio de Janeiro, uma vez que, já carecia de um operariado 

numeroso e competente. Nos outros estados, as escolas profissionais seriam 

difundidas. Na prática, a Universidade do Trabalho não saiu do papel, mas a 

proposta das escolas, sim. 
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Enquanto o Ministério da Educação se comportava desta forma, do outro lado surge 

uma corrente com objetivos educacionais mais ligados diretamente à indústria. 

Tratava-se do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que exigia resultados 

mais rápidos e imediatos, encontrando apoio inclusive, da Federação das Indústrias 

de São Paulo, devido ao fato de que em Sorocaba, a experiência dera certa e já 

havia sido criado o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional do Estado 

(CFESP). 

 

O fato é que, diante do que foi exposto acima, Vargas recebe em julho de 1940, 

dois projetos para regulamentação do ensino profissional: um do Ministério do 

Trabalho e outro do Ministério da Educação. 

 

Sendo assim, conforme Luiz Antônio Cunha (2000), uma disputa nos bastidores 

entre os dois ministérios é o que tínhamos. Vargas depara-se, com propostas que 

exigiam caminhos diferentes para alcançar um mesmo objetivo: preparar mão-de-

obra. De um lado, a proposta de Capanema que formaria esta mão-de-obra 

recorrendo a um espaço temporal mais longo e com ônus orçamentário para a 

União. Do outro, a proposta do Ministério do Trabalho que utilizar-se-ia de um 

tempo mais curto e, portanto, uma “fórmula mais singela” (conforme observação de 

Capanema), mas mantida pelos empregadores sem ônus para a União. 

 

Vargas opta pela última proposta, mas Capanema argumenta baseando-se nos 

Artigos 125 e 129 da Constituição de 1937, que diz o seguinte: 

 

Art. 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e direito 
natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, 
colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua 
execução de suprir as deficiências e lacunas da educação 
particular.” 
 
Art. 129 – o ensino pré-vocacional e profissional destinando às 
classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro 
dever do Estado. 
[...] A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que 
caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como auxílios, 
facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público. 
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Capanema vai mais além quando afirma que o objetivo do Estado nesse momento, 

seria orientar o trabalhador para fins mais nobres e não deixá-lo à mercê dos 

interesses dos empregadores.  

  

Deste modo, resta a Vargas então recorrer de sua habilidade política e resolver esta 

questão, uma vez que sabia que as forças que o colocaram no poder eram bastante 

heterogêneas. A saída foi mesmo com os dois projetos chegando às suas mãos 

simultaneamente (5 de janeiro de 1942), assiná-los em dias diferentes. Daí tem-se: 

em 22 de janeiro de 1942, a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) através do decreto nº. 4.048, satisfazendo aspirações dos 

empresários e do Ministério do Trabalho e em 30 de janeiro do mesmo ano, a 

assinatura da Lei Orgânica do Ensino Industrial, através do decreto nº. 4.073, 

proposta pelo Ministério da Educação. 

 

Sendo assim, os dois teriam que conviver. Contudo no artigo 3º da Lei Orgânica do 

Ensino Industrial, são nítidas as intenções e protestos de Capanema, ao citar em 

seus itens 1 e 2, atender primeiro aos interesses do trabalhador e a sua formação 

humana e só depois aos interesses das empresas. 

 

Era imputado ao SENAI, concebido pela iniciativa pública sob controle privado 

(tendo como órgão máximo de representação a Confederação Nacional das 

Indústrias – CNI), organizar e administrar as escolas de aprendizagem industrial em 

todo o país, podendo manter cursos de formação e continuação para trabalhadores 

não sujeitos à aprendizagem. 

 

Meses após o decreto-lei nº. 4.048, o governo criou uma legislação complementar 

da matéria (decretos nº. 4.481, de 16 de julho de 1942 e nº. 4.436, de 7 de 

novembro de 1942) que obrigava as indústrias a custear e a manter em seus 

quadros 8% de menores aprendizes do total de operários e amplia o âmbito de ação 

do SENAI para que atingisse também o setor das comunicações, transportes e da 

pesca. 
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O SENAI teve um crescimento vigoroso a partir, principalmente, do término da 

ditadura estadonovista, pois conseguiu atrair um número maior de alunos, uma vez 

que estes passaram a receber uma bolsa-salário para estudar, fato que o tornava 

mais atrativo, para as camadas populares, do que o sistema oficial de ensino. 

 

Enfim, ao longo de sua existência, o SENAI apresentou mais condições para obter 

êxito na preparação da mão-de-obra, uma vez que encontrava-se diretamente 

ligado à indústria.Já as escolas oficiais, para isso teriam que passar por constante “ 

reciclagem” , a fim de acompanhar o ritmo de desenvolvimento tecnológico da 

época. 

 

A Reforma Capanema, especificamente as Leis Orgânicas do Ensino Industrial, 

representaram incontestavelmente um grande avanço no âmbito educacional 

brasileiro, apesar de não atender os interesses imediatistas da industrialização 

crescente. O sistema público de ensino continuou a oferecer determinado percurso 

para os alunos mais abastados e outro para os das camadas populares, 

evidenciando aí o dualismo educacional. 

 

Na prática, as Leis Orgânicas conseguiram ordenar o sistema de ensino em todo o 

território nacional refletindo as contradições políticas, econômicas e sociais a que 

estava submetido o país na época. Ao ensino profissionalizante foi dedicado um 

novo olhar. Obviamente, não foi perfeita mas a Reforma Capanema vigorou até 

1961, quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases. 
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CAPÍTULO II: 

 

 

DA VELHA ESTRADA DAS BOIADAS À ESTRADA DE FERRO 

 

 

2.1. A GÊNESE DE ALAGOINHAS – “O PÓRTICO DE OURO DOS SERTÕES 

BAIANOS”: 

 

Após relativo fracasso das capitanias hereditárias na colonização do Brasil, foi 

instituído o Governo Geral, tendo pioneiramente o comando depositado nas mãos 

de Tomé de Sousa na antiga Capitania da Bahia. Este introduziu os primeiros 

bovinos no nordeste. 

 

Em fins do século XVI, Francisco Garcia D‟Ávila, inicia na Bahia a criação de gado. 

Isto foi importante na alimentação, tração nos engenhos açucareiros e nos 

transportes. Sobre isto nos relata Antônio Mário dos Santos (1983, p.1): 

 

 [...] começou na Bahia o criatório de gado aqui chegando pela 
caravela “Galga” da capitania de São Vicente, tendo iniciado a 
criação na  península Itapagipana, depois em Itapoã, para logo se 
expandir pelos vales dos rios Joanes, Jacuípe e Pojuca, 
implantando, a cada passo, em direção ao Norte, as choupanas de 
pau a pique e barro, cobertas de palha que centralizavam os currais 
para repouso e aguada das boiadas, como sem dúvida, tantas 
destas foram fincadas nesta região de Alagoinhas, pela 
exuberância de suas lagoas  intercaladas na estrada, rumo aos 
sertões do Piauí. 
 

 
 

Conforme citação, a região que no futuro tornaria-se a cidade de Alagoinhas, fora 

no passado atravessada pela Estrada das Boiadas, que vinha do litoral norte da 

Bahia, onde se estabelecera a Casa dos Garcia D‟Ávila, para o rio São Francisco, 

facilitando o fornecimento de carne e couro para os sertões do Nordeste e para as 

Minas Gerais. 

    

Fins do século XVIII,data desta época a chegada de um sacerdote português, cujo 

nome até hoje sucinta controvérsias e discussões entre os pesquisadores. Alguns  



 40 

 

afirmam ser até hoje desconhecido. Porém, Salomão Barros, autor de Vultos e 

feitos do município de Alagoinhas, afirma que após minucioso trabalho de 

reconstrução histórica local, descobriu que o sacerdote teria se chamado João 

Augusto Machado. Para alguns sua permanência na região está relacionada à 

política pombalina em perseguir e expulsar os jesuítas do Brasil. Assim: 

 

No auge da perseguição do Marquês de Pombal contra a Cia. de 
Jesus cujos reflexos se fizeram sentir no Brasil até 1777, com a 
expulsão dos jesuítas que já haviam fundado tantas freguesias, 
como dentre outras, é o caso da freguesia de Inhambupe, elevada 
a vila em 1728, é de admitir-se que um padre fugitivo, cujo nome 
não foi possível conhecer, tenha se abrigado em sítio agradável e 
pressupostamente livre do alcance dos prepostos pombalinos, 
abaixo de Inhambupe e aí erguido uma capela.(Santos,A., op. cit., 
p.1)  
 

 

Outros pesquisadores chegam afirmar que o sacerdote teria se chamado, de fato, 

João Augusto Machado e que emigrou para o Brasil através da Ordem Católica 

Belga. A omissão do nome e da vida deste religioso é atribuída ao fato de que a 

partir dele veio uma crescida descendência familiar. 

 

No entanto, é consenso de historiadores que tal religioso nas atribuições de seu 

sacerdócio acabou por ocupar uma terra até então inabitada, repleta de tabuleiros, 

rios e inúmeras lagoas. Logo ocupou uma porção de terras e desenvolveu a 

produção agrícola. Nascia, assim, a Fazenda Ladeira, onde iniciou a construção de 

uma igreja, como era comum em todo o processo de colonização lusitana. Ao redor 

desta começou a se formar um povoado. A região foi então povoada por boiadeiros, 

negros fugitivos a procura de quilombos, tropeiros, imigrantes e índios. 

 

A região apresentava uma lagoa de águas límpidas, que serviu para nomear o 

povoado que foi denominado de “Fonte dos Padres”. A existência de muitas outras 

lagoas rendeu-lhe, posteriormente, o nome de “Lagoinha”, em seguida “as 

lagoinhas”. Esta última designação sofreu uma síntese, tornando-se então 

“Alagoinhas”. 
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Acredita-se que o sacerdote permaneceu aproximadamente vinte anos no povoado. 

No entanto, algumas questões ainda permanecem incógnitas, a saber : se este foi 

transferido para outra região ou qual a data do seu falecimento. Sabe-se que seu 

substituto foi o padre, também português, José Rodrigues Pontes, muito conhecido 

por seu desempenho sacerdotal. Ele conseguiu de D. João VI o Alvará de 07 de 

novembro de 1816, que elevou o povoado à categoria de freguesia, tornando-se 

então: Freguesia de Santo Antônio de Alagoinhas, pertencente ao município de 

Inhambupe. O referido padre foi nomeado primeiro vigário e permaneceu atuante na 

região até 1830, quanto morreu. 

 

Transcorridas quase quatro décadas, em 16 de junho de 1852, pela Resolução 

Provincial número 442, a freguesia, conservando os mesmos limites estabelecidos 

pelo Alvará de 1816, foi elevada à categoria de vila, desmembrando-se, portanto de 

Inhambupe: 

 

 [...] Resolução de deseseis de junho de mil oitocentos e cincoenta 
e dois – Numero quatrocentos e quarenta e dois – Álvaro Tibério de 
Moncorvo Lima, Vice Presidente da Província da Bahia. Faço saber 
a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial 
decretou, e eu sancionei a seguinte resolução. – Art. Primeiro. Fica 
elevado a categoria de Villa o Arraial de Santo Antonio de 
Alagoinhas. – Art. Dois. Os limites do novo município serão os 
mesmos que para a Freguesia d‟Alagoinhas foram marcados pelo 
Alvará de sete de novembro de mil oitocentos e deseseis exclusive 
o Engenho Retiro situado a margem do rio Camorogi e seguindo 
por este acima até sua nascencia. Art. trez. Para que esta 
resolução seja levada a effeito o Governo exigirá a conclusão da 
casa que deverá servir para Sessões da Camara, do Jury, e para 
Cadeia com todas as acomodações necessárias em um edifício 
desta ordem. – Art. quatro. Revogam-se as disposições em 
contrário. – Mando portanto a todas as Autoridades a quem o 
conhecimento e execução da referida resolução pertencer a que a 
cumprão, e facão cumprir tão inteiramente como n‟ella se contem. – 
O Secretario desta província a faça imprimir, publicar      e   correr, - 
Palácio do Governo da Bahia deseseis de junho de mil oitocentos e 
cincoenta e dois, trigésimo primeiro da Independência e do 
Império[...] Limites da Freguesia que são os seguintes: - ao norte 
pelos princípios do Rio Subaúma descendo por este abaixo até a 
Fasenda   Araticum inclusive. Ao leste seguindo desta Fasenda às 
Piabas inclusive. Ao sul vindo em linha recta ao segundo Catu, e 
dahi a Fasenda do Poço da Pedra, e Engenho do Orobó inclusive. 
Ao oeste seguindo do Engenho Orobó pela estrada geral ao 
Engenho da Europa, exclusive cito da parte d‟além do rio Camorogi,  
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indo por elle acima até as suas nascencias correndo destas algum 
recto às do rio Subaúma. – E  nada mais continha a Integra referida 
resolução e limites da Freguesia a que Ella se refere, e depois do 
que o Presidente Interino passou a juramentar ao Vereadores 
Eleitos para constituir a Camara Municipal da nova Villa, e são os 
seguintes – o Coronel José Joaquim Leal com novecentos e 
cincoenta  votos – o Capitão Manoel Ferreira Canna Brasil com  
oitocentos e cinco votos – o Capitão Pedro da Silva Mattos com 
seiscentos e dez votos – o Capitão José Moreira de Carvalho Rego 
com quinhentos e cinco votos – o Reverendo Estevan dos Santos 
Cerqueira com quinhentos votos – o Capitão Francisco da Silva 
Mello e Andrade com quatrocentos e cinco votos – e João Baptista 
Benevides com quatrocentos votos, os quaes estavao presentes 
pelas antecipadas participações, e editaes e conforme os 
respectivos títulos que apresentaram[...]      

 

 

Em 2 de julho de 1853 foi instalado oficialmente o município de Alagoinhas, tendo 

como o primeiro administrador municipal o capitão José Joaquim Leal. Em seus 

primórdios, a economia do município foi marcada pelo desenvolvimento do cultivo 

da laranja.Inúmeras eram as laranjeiras que batizaram a região de “Terra da 

laranja”. 

 

Contudo, foi o cultivo do fumo que mais dinamizou a economia da época. Durante 

muito tempo, Alagoinhas foi a região que mais exportou fumo para a Europa. Os 

trapiches ( onde se preparava o “fumo de corda” e os rolos para a comercialização) 

encontravam-se espalhados por toda a região absorvendo boa parte da mão-de-

obra local. Além disso, a região contava com a presença de vários engenhos e 

áreas produtoras de café. 

 

 

2.2. A FERROVIA NA TERRA DA LARANJA: 

 

 

Um dos problemas enfrentados pelo governo imperial referia-se a integração 

nacional. A distância entre as províncias, a precariedade do sistema de transportes 

eram condições desfavoráveis à prática de um governo centralizado, controlador. 
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Sob essa égide, na tentativa de ampliar fronteiras, manter regiões sob domínio, 

efetuar práticas comerciais de importações e exportações, satisfazer os anseios de 

uma elite agrária, entre outros, foi criado o Decreto imperial número 641, em 26 de 

junho de 1852. Este decreto, frente as suas disposições muito influenciou e 

impulsionou os investimentos ferroviários no Brasil. Sobre isso: 

 

Este decreto é considerado muito importante para o início da 
implantação de ferrovias brasileiras, na medida em que, ao 
estabelecer vários privilégios, como isenções de impostos, 
garantias de juros de 5%, direitos de desapropriação de terrenos 
particulares e apropriação de terrenos públicos, entre outros, atraiu 
os capitais nacionais e estrangeiros , sobretudo os de origem 
inglesa, para o Brasil.( SOUZA, 2007, p.10) 

 
 

Diante de tantos privilégios e incentivos concedidos pelo governo imperial e da 

necessidade na melhoria e modernização do sistema de transportes é que, na 

capital da província da Bahia, articulam-se as primeiras propostas para a 

construção de uma estrada de ferro que a ligasse até a região do Juazeiro: 

 

Composta por representantes dos proprietários de terras, a Junta 
da Lavoura, em 1852, na tentativa de convencer a sociedade 
baiana e os políticos da Província da necessidade de ferrovias, 
apresentou um projeto para a construção de uma estrada de ferro 
que, alcançasse a vila de Juazeiro – cidade portuária e comercial 
banhada pelas águas do Rio São Francisco. (SOUZA, op. cit.,p.10) 

 

   

Tal condição se impôs como essencial, segundo Guerreiro de Freitas (2000, p.26), 

pois: 

 

[...] desde a província, e os primeiros anos da República, discutia-
se e tentava-se fazer um diagnóstico visando à “abertura” da Bahia, 
ou seja, integrar outros espaços, ocupar o território, avançar para o 
interior com o intuito de tornar real toda a potencialidade cantada e 
anunciada por viajantes e cronistas. 
 

 

Nesse sentido, a integração da Bahia estaria, a priori, materializada na ligação de 

Salvador/Juazeiro. Sob esta proposta, Guerreiro de Freitas com muita propriedade 

nos revela que de acordo com a tendência em se construir estradas de ferro, uma 

das prioridades era estabelecer uma articulação entre estas e a navegação fluvial, a  



 44 

 

fim de facilitar o intercâmbio comercial bem como a comunicação entre as inúmeras 

regiões do Império. 

 

A cidade do Juazeiro era, nessa época, o porto fluvial mais importante do rio São 

Francisco. Cortando várias regiões, este rio tornou-se símbolo da integração 

nacional, graças, entre outras coisas, à articulação ferro-fluvial. 

 

Após algumas controvérsias, foi concedido os direitos de exploração da linha 

ferroviária aos ingleses, representados pela Bahia and San Francisco Railway 

Company, também chamada de Companhia da Bahia ao São Francisco. 

 

A Bahia and San Francisco Railway Company foi a primeira ferrovia construída na 

Bahia e a quarta do Brasil. Os trabalhos de construção desta estrada de ferro, 

começaram em 1858, e a estação de partida foi a Jequitaia, em Salvador. Sobre 

isso comenta Souza (op. cit.,p.18): 

 

Tratava-se de uma localização estratégica para a estrada de ferro, 
uma vez que esta estaria praticamente dentro de uma região vital 
para a economia da Bahia, o bairro comercial de Salvador. Como 
seria a única ferrovia ligada à capital, ela deveria ser responsável 
pelo transporte de mercadorias diretamente das zonas de produção 
do interior para abastecer a zona comercial e portuária do agitado 
mercado de Salvador e, ao mesmo tempo, utilizava seus vagões 
para conduzir diversos produtos importados para as vilas e cidades 
do interior da Província. [...] Isso confirmava a intenção de que esta 
via férrea promovesse a articulação entre o transporte ferroviário, 
responsável pela comunicação com o interior pelo alcance das 
margens do Rio São Francisco.(2) 

 
 
 

Dois anos depois, ou seja, em 1860 foi inaugurada a Estação da Calçada e o 

primeiro trecho dessa linha férrea, até Aratu.   Segundo Fernandes    (2000)   todo o  

 

_____________ 

(2) A citação acima serve também para reforçar o pensamento embutido no planejamento da 
construção das estradas de ferro, o da ligação destas com os portos fluviais. Coadunando, assim, 
com a visão de Guerreiro de Freitas, citado anteriormente. 
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material utilizado nesta estação veio da Inglaterra, desde as paredes pré-moldadas 

até os ornatos e apenas os assoalhos forma produzidos aqui. 

 

Em Alagoinhas, a estação foi construída em terreno cedido    pelo    coronel    Pedro  

Rodrigues Bastos, e teve sua inauguração em 13 de fevereiro de 1863. Esta 

representava a última seção do primeiro trecho da estrada que ligaria Salvador ao 

Juazeiro. Em seus 125 km ficou conhecida como Estação de São Francisco. A foto 

abaixo é da primeira estação ferroviária de Alagoinhas em 1863. 

 

 

 

Fonte: Acervo: FIGAM. 

 

Segundo Antônio Mário dos Santos (op cit., p.2), a empresa construtora da obra: 

 
[...] tiveram os engenheiros da companhia, quer por imperativo de 
ordem técnica, quer para poupança de tempo no andamento dos 
serviços, de alterar a trajetória de plano inicial com um desvio um 
pouco para o Nordeste, a partir de Catu o que determinou vir o 
novo traçado nos trilhos passar a 3 km do local desejado, ou seja, a 
Vila de Santo Antônio de Alagoinhas.”  
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Sob esta ótica, percebemos, por estas razões e provavelmente por outras por nós 

desconhecidas, que os trilhos dirigiram-se em direção oposta ao crescimento da 

vila, isso fez com que um novo bairro se formasse. 

 

Em conseqüência, a paisagem urbana foi sendo modificada: alguns bairros 

nasceram e se desenvolveram às margens dos trilhos e várias melhorias eram 

notórias. Aos poucos a cidade se adensou às voltas daquilo que era sinônimo da 

modernização:  

 
A estrada tinha suas paradas estratégicas, aquelas que ajudavam a 
abrir, a redesenhar, a definir novas formações regionais. A primeira 
foi Alagoinhas que soube aproveitar da sua proximidade de 
Salvador, além de absorver parte importante dos passageiros e 
mercadorias de toda a área fronteiriça com Sergipe, servindo, do 
mesmo modo como entreposto estratégico em relação ao Estado 
vizinho.( GUERREIRO DE FREITAS,op. cit., p.29) 
 

 
Parece-nos oportuno destacar que a vida urbana alagoinhense ganhou uma nova 

dinâmica a partir da criação da estrada de ferro. Esta serviu como pólo aglutinador 

de pessoas, as transferências e mudanças eram constantes. Diante dos novos 

fatos, uma nova realidade se delineou, tanto que a resolução número 1013, de abril 

de 1868, transferiu para o lugar da estação, a sede da vila: 

 

“José Bonifácio Nascentes de Azambuja, Presidente da Província da 
Bahia. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia 
Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a Resolução seguinte: 
Art. 1º Fica removida a sede da Vila de Alagoinhas para o lugar  em que se 
acha a estação da estrada de ferro. 
Art. 2º Revogão-se as disposições em contrário. 
Mando, portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e 
execução da referida Resolução pertenar, que a cumpram e façam cumprir 
tão inteiramente como nele se contem. O Secretário desta Província a faça 
imprimir, publicar e correr. 
Palácio do Governo da Bahia, 16 de abril de 1868, Quadragésimo Sétimo 
da Independência e do Império. 

(“a) José Bonifácio Nascentes de Azambuja.”   

 

O advento da Estrada de Ferro Bahia - São Francisco resultou no êxodo dos 

habitantes da antiga vila, que passou a ser denominada de Alagoinhas Velha. Aos  
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que ficavam, restavam protestos e confusões contra aqueles que evadiam. 

Conforme descreve Joanita Cunha dos Santos (1983,p.29): 

 

As ruas principais de Alagoinhas são duas ruas paralelas que 
contam a história das brigas e violências da população, ali 
desenroladas, quando da transferência do povoado, no princípio do 
século. As mudanças eram feitas embaixo de apupos, pedradas, ao 
som de versinhos que insultavam. Eram a maioria reclamando uma 
desintegração cultural. Era o medo da vila decair com o 
aparecimento de uma outra cidade ali tão pertinho, numa situação 
privilegiada de posicionamento e contando com uma grande área 
de tabuleiro em terreno plano. Era a previsão de desenvolvimento e 
progresso para a futura cidade que contava com a facilidade de 
transporte para a capital e várias outras cidades do interior baiano. 
Era o desabafo dos que ainda  lutavam pela sobrevivência de um 
lugar condenado à estagnação e decadência. E decaiu!      

 
  
 
Constatamos com isso, que o procedimento de mudança da sede da vila não 

aconteceu de forma pacífica. O mesmo ocorreu com aqueles que pretendiam 

transferir as feiras para as proximidades da estação, conforme relata Barros 

(1979,p.113): 

 

Chega-se ao ponto inicial da total transferência da “Vila” embora 
não se conformassem os habitantes da hoje “Alagoinhas Velha” 
com a mudança da feira, necessitando-se de recursos policiais no 
sentido de garantir aos feirantes o seu deslocamento do local 
primitivo para esse outro, na “nova Alagoinhas”. 

 

 

Ainda assim, a feira semanal permaneceu por cerca de cinco meses na antiga sede, 

necessitando de intervenção policial para ser definitivamente removida. 

 

Nos diversos locais por onde a ferrovia passava uma série de transformações 

econômicas eram introduzidas. Sobre isto comenta Melo (1996, p.373): 

 

[...] redução dos custos dos transportes, barateamento dos 
gêneros, transformação do valor de uso em valor de troca, criação 
de novas mercadorias, incentivo à agricultura de exportação, às 
minas e produtos naturais e também foram responsáveis pela 
facilitação da emigração rural e expansão da fronteira agrícola, bem  
 



 48 

 
como o crescimento urbano e criação de um mercado de mão de 
obra livre em plena formação econômico-escravista, no Brasil.   

 
 

Com tantas transformações era natural que as populações do interior muitas vezes 

se assustassem e reagissem de forma contraditória. Por onde o trem passava 

novas atividades e personagens surgiam. Na Vila de Alagoinhas não foi diferente, 

apareceram: o aguadeiro, o vendedor de mingau, de pão, de café, de frutas, entre 

outros. Além disso, a ferrovia representava uma alternativa moderna para vencer os 

longos percursos, que antes se fazia no lombo de burros. 

 

A estrada parou em Alagoinhas até aproximadamente o ano de 1880, portanto, 

durante 17 anos os trabalhos estacionaram ali. A companhia inglesa, por 

desinteresse, não mais continuou o projeto e resolveu construir outro ramal: 

Alagoinhas-Timbó (ver mapa p.49), que ligava a Bahia à Sergipe. 

 

Data de 1887 a conclusão do ramal Alagoinhas-Timbó, com 82,3 km e mais tarde 

estendido até Sergipe. Aqui percebemos que a estrada sofreu uma ramificação 

diferente do que previa o contrato: ligar Salvador ao Juazeiro. Essa alteração no 

projeto original não aconteceu de forma aleatória. Alguns impasses surgiram entre a 

administração da empresa e os representantes oficiais do governo. 

 

Robério Souza contribui consideravelmente para esta discussão ao narrar que a 

entrega oficial do trecho Salvador-Alagoinhas foi conseqüência de um conflituoso 

processo. Isto porque esse trecho foi o mais caro das estradas de ferro da Bahia e 

ainda, segundo os engenheiros fiscais, a ferrovia estava repleta de materiais de 

qualidade inferior e apresentava falhas técnicas.    

 

Assim mediante esses entraves podemos afirmar que a Ferrovia Bahia ao São 

Francisco teve sua primeira etapa construída por uma empresa privada e sua 

conclusão, fruto da encampação do governo. Desde a conclusão do ramal 

Alagoinhas-Salvador, que este tomou conhecimento do desinteresse dos ingleses 

em construir o ramal até a cidade do Juazeiro. A encampação foi oficializada em 
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primeiro de julho de 1901 e logo em seguida os direitos de exploração da via férrea 

foram arrendados: 

 

Por volta de 1871 o Goôverno determinou a realização de estudos 
para o prolongamento dos trilhos, de Alagoinhas a Juazeiro,  
contratando com terceiros, posteriormente, a construção da 
ferrovia. Os trabalhos foram iniciados em 1877, mas somente em 
1896 a linha atingiu a margem direita do São Francisco, a 452,3 km 
de Alagoinhas. ( GUIA INFORMATIVO DA VFFLB, 1960, p.3) 

 
 

Conforme citação acima, percebemos, que o desejo de encampação já se 

manifestava bem antes de o ramal ser concluído. O novo trajeto dos caminhos de 

ferro de Alagoinhas atravessava Aramari, Serrinha, Salgada, Água Fria, 

Ouriçanguinhas, Itiúba, Vila Nova e finalmente, Juazeiro. Deste modo, do tímido 

povoado por onde trafegavam boiadas, Alagoinhas torna-se então um importante 

entroncamento ferroviário na Bahia; a princípio ligada à capital da província, de 

outro lado, estabelecida a ligação com Sergipe ( ramal do Timbó) e por último, a 

linha férrea alcançara a margem direita do São Francisco, atingindo a cidade do 

Juazeiro. Conforme nos mostra o mapa abaixo: 

 

  

           Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br. 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/
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O advento da República no Brasil resultou em modificações significativas na política 

das estradas de ferro. Uma delas foi a instituição , em 31 de agosto de 1896, do 

Decreto número 2.334 que aprovou novo regulamento e denominação para a 

Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco, que a  partir de  

então, passaria a chamar-se de Estrada de Ferro do São Francisco. Como o trecho 

dessa estrada era de propriedade da União, foi aberta a concorrência, vencida pelo 

Governo do Estado da Bahia, que cedeu seus direitos a outros arrendatários, 

conforme citação abaixo: 

 

 

[...] o governo [ do Estado da Bahia] cedeu os seus direitos de 
preferência ao engenheiro Miguel de Teive e Argollo, pelo Decreto 
número 3.563 de 23 de janeiro de 1900, aprovou-se a transferência 
da estrada e em 26 do mesmo mês e ano foi assinado o contrato de 
arrendamento por 60 anos, mas logo em seguida, a ferrovia é 
novamente transferida para outros arrendatários, Teive e Argolo e 
Cia.: esta companhia teve que concluir várias obras da ferrovia e 
fazer uma série de reparos e consertos em toda a sua extensão 
(CAMELO FILHO,2007,p.144) 
 

 

A Estrada de Ferro do São Francisco, a partir de 1901, passou a ter em seus 

movimentos financeiros saldos positivos. Isto significava dizer que, desde a sua 

criação em 1863 até o início do século XX, salvo uma ou duas vezes, suas receitas 

foram caracterizadas por déficits financeiros. 

 

 

2.3. A CRIAÇÃO DA VIAÇÃO FÉRREA FEDERAL LESTE BRASILEIRO: 

 

A Estrada de Ferro do São Francisco foi a primeira da Bahia e a quarta do Brasil (3) . 

Isto significa que na Bahia, entre o governo e a elite econômica havia uma 

convicção de  que    excelente     era   a    combinação   de   transporte     ferroviário 

 

 

_____________ 

(3) As três primeiras ferrovias foram respectivamente: Mauá, Recife ao São Francisco e a D. Pedro I, 
depois denominada de Central do Brasil. 
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com navegação fluvial, assim torna-se oportuno para estes grupos não só 

controlarem esse setor bem como atuarem como agentes da relativa transformação 

social.  

 

Em 1911, as estradas de ferro da Bahia (Estrada de Ferro do São Francisco, 

Central da Bahia, Centro-Oeste da Bahia e Santo Amaro)    tiveram    os    seus 

contratos  de      arrendamento    unificados     pelo    Governo    Federal    e     após 

encampação, foram transferidas para a Compagnie de Fer Du L‟est Brésilien, de 

capital francês e belga. 

 

Segundo Camelo Filho (op. cit, p.150), a L‟est Brésilien foi um desastre financeiro: 

 
[...] em 25 anos de sua administração, somente 5 operaram com 
saldos positivos, totalizando cerca de 27% para um déficit de 297%, 
subtraindo este saldo, a empresa opera com uma média de déficit 
de 10,80% ao ano, e poucas obras foram realizadas neste período, 
os prolongamentos foram construídos com aproximadamente 40 km 
de linha e algumas barragens para fornecer água ao consumo da 
população e da própria L‟est Brésilien, construiu uns poucos 
quilômetros da linha Centro-sul e a partir de 1921 deu início às 
obras de prolongamento da Estrada de Ferro Central da Bahia, 
paralisadas em 1928.  

 
   

Não obstante ao déficit financeiro, era comum naquela época reclamações sobre os 

serviços prestados pela Companhia. Estas iam desde o atraso dos trens até o 

extravio de bagagens e encomendas. As inúmeras queixas, quase sempre eram 

retrucadas pelas dificuldades impostas pela Primeira Guerra Mundial. 

 

Ainda sobre isto nos relata Camelo Filho (op. cit, p.152): 

 

Se a guerra dificultava a importação de equipamentos e materiais 
para as ferrovias ao mesmo tempo a L‟est Brésilein não equipou as 
oficinas para recuperar equipamentos quebrados e vias 
permanentes avariadas; ao menos isto seria possível fazer. 
Portanto, havia enorme descaso por parte desta empresa. 

 

Diante das reclamações, problemas econômicos e do descaso da Companhia, não 

restou ao Governo outra saída a não ser rescindir o contrato em 1935. em 
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substituição a L‟est Brésilein foi organizada a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro 

(VFFLB)(4). 

 

A Leste Brasileiro formou um dos principais sistemas ferroviários do país. Caberia à 

nova companhia sanar, ou pelo menos tentar, alguns dos problemas 

vividos pela sua antecessora. Um deles, dizia respeito a unificação das bitolas. 

 

A L‟est Brésilein não o fez porque isso corresponderia a perda de locomotivas e só 

agravaria sua situação. Portanto, isso agora, ficaria a cargo da VFFLB, que o 

conclui por volta de 1940. 

 

Algo que também nos chamou a atenção diz respeito a ausência de oficinas 

reparadoras na companhia francesa. Sobre esta questão sabemos que a Leste 

Brasileiro, pelo menos em Alagoinhas, vai superar este problema uma vez  que 

a Estrada de Ferro do São Francisco contou com duas oficinas: uma na própria  

cidade e outra em Aramari. Dispor de oficinas de reparação e manutenção de 

máquinas exigia um elemento novo: mão-de-obra qualificada para fabricação e 

reparação de peças.     

 

Diante do novo contexto que se apresentava, em 1941, a Leste Brasileiro na 

tentativa de sanar mais uma dificuldade, cria uma Escola Profissional Ferroviária, 

desta forma a qualificação de pessoal e portanto a demanda por mão de obra 

qualificada estaria resolvida, uma vez que os alunos que por ela passassem  

integrariam o quadro da empresa. 

 

A Escola Profissional Ferroviária de Alagoinhas constitui-se no nosso objeto de 

pesquisa. Adentrar na sua trajetória requer um esboço do panorama educacional da 

cidade no período em questão para que possamos melhor situá-la frente às   muitas 

 

______________ 

(4) A VFFLB foi formada pelas seguintes ferrovias: Estrada de Ferro São Francisco, Central da 
Bahia, Centro-oeste da Bahia, Santo Amaro e Petrolina-Teresina, ambas incorporadas em diferentes 
épocas. 
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transformações pelas quais passaram a região. 

 

 

2.4. A EDUCAÇÃO SE PÕE A CAMINHO: 

 

Neste período, segundo dados do IBGE, a cidade de Alagoinhas  contava com uma 

população de 37.827 habitantes. Destes 17.851 eram homens e 19.976 eram 

mulheres. Os que sabiam ler eram apenas 9.977, sendo 5.364 homens e 4.613, 

mulheres. Restavam, portanto, 22.345, que não sabiam nem ler nem escrever, isto 

é, 59% da população! 

 

Eram poucos os estabelecimentos de ensino, em destaque o: Ginásio de 

Alagoinhas, fundado em 1930, o Grupo Escolar Brazilino Vieigas, em 1937 e o 

Colégio Santíssimo Sacramento, em 1940. Os dois primeiros eram colégios mistos 

e de educação laica e o terceiro, tratava-se de um colégio religioso destinado à 

formação da juventude feminina, no qual ingressavam membros da elite local. 

 

Para tanto, procuraremos, a fim de melhor compreender o assunto do qual trata 

este estudo, fazer uma breve exposição sobre os estabelecimentos educacionais 

existentes na cidade à época da criação da EPFA. 

 

Em 1930, foi criado a “Sociedade Anonyma Gymnasio de Alagoinhas”, 

representando para a cidade a primeira instituição de ensino secundário. Nessa 

época, assinam como acionistas fundadores: Saturnino Ribeiro, Salomão Barros, 

Miguel Azevedo, Antonio Martins de Carvalho Júnior, dentre outros. Conforme 

Barros (op. cit., p. 139):  

 

A instalação da Sociedade Anonyma Gymnasio de Alagoinhas 
verificou-se aos 7 de setembro de 1930, solenemente, no 1º andar 
do prédio nº. 5 à Praça Dr. J.J. Seabra. Para esse fim foram 
distribuídos Convites oficiais assinados pelo Conselho 
Administrativo, datados de 01/09/1930. No prédio acima referido 
passou a funcionar, desde o dia 8 do mesmo mês, o “Ginásio”, com 
cursos Elementar e Admissão, de início.     Providenciada    daí     a  
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equiparação do Curso Ginasial, o que se verificou aos 29 de 
dezembro daquele ano, com a decretação da Lei Estadual nº. 1846, 
assinada pelo Diretor Geral de Instrução, o Dr. Arquimedes Pereira 
Guimarães, - concedendo o registro para o antigo “Ginásio de 
Alagoinhas”. 

   

 

Porém, em 1940, a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, após inspeção, 

suspendeu o funcionamento do ginásio, que permaneceu nesta condição até o 

início de 1941. Tendo isso representado motivo de frustração para grande parte dos 

alagoinhenses, uma vez que a escola era mista, gratuita e única, nesse sentido, 

com curso ginasial. Tal situação foi resolvida através da intermediação de Salomão 

Barros com Isaías Alves, então titular da Secretaria de Educação. Sobre isto relata 

Barros (op. cit., p. 141): 

 

 

 [...] quando Salomão Barros objetivou um entendimento pessoal 
com o Dr. Isaías Alves de Almeida –    quando   tivera 
conhecimento de que S. Excia., chegaria a ALAGOINHAS em visita 
ao seu particular amigo Dr. Christovam Leal Dantas, antigo alunos 
e censor do “Colégio Ypiranga”. E deu-se a visita informal na 
residência do mesmo alagoinhense.O assunto foi discutido [...]. 
Nesse entendimento, assás amistoso, o Dr. Secretário de 
Educação cientificara haver autorizado a suspensão do 
funcionamento da “Escola Normal e Ginásio de Alagoinhas”, para 
ser realizado um reajustamento na organização escolar, o que 
igualmente ocorrera em outro Colégio também no Interior do 
Estado; estava, porém, aguardando certos dados para solucionar a 
situação. [...] O Dr. Isaías Alves de Almeida verbalmente autorizou 
Salomão Barros a dar conhecimento aos demais interessados pela 
reabertura da “Escola”, estendendo à coletividade alagoinhense 
essa sua decisão oficial, dando-se a incumbência de preparar um 
Relatório da situação geral do Estabelecimento de Ensino e 
apresentar o nome de um Educador, - dentro do quadro de 
professores, - com capacidade para a direção da “Escola”, uma vez 
que o Prof. Alcindo de Camargo houvera sido acometido de uma 
“trombose”, achando-se impossiblitado de manter-se integralmente 
à frente do Estabelecimento.   
 

 

O Grupo Escolar Brazilino Vieigas, foi criado em 2 de junho de 1937, após fusão de 

quatro “escolas reunidas”, que antes funcionavam em instalações separadas. 

Tratava-se de uma escola com prédio próprio  que    só mantinha o curso primário, 
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tinha como diretor o professor Mário Laert Moreira(5)  e recebeu este nome em 

homenagem a um dos mais antigos educadores  alagoinhenses(6).  

 

O Colégio Santíssimo Sacramento, fundado em 12 de maio de 1940, correspondia a 

uma congregação religiosa, com sede na Espanha, destinado à educação feminina. 

Tratava-se de uma escola particular destinada, principalmente, à formação de 

jovens de famílias importantes da cidade. Sobre isto, relata Lins (2005, p.230): 

 

A instalação de um novo Colégio, religioso e voltado para a 
educação do  segmento     do         jovem  feminino, procurava 
responder aos anseios de uma parcela da população, que via com 
bons olhos a oportunidade de educar a juventude feminina sob os 
princípios cristãos-católicos. Não devemos esquecer o papel que o 
Colégio exerceria junto às demais cidades da região, pois para ele 
seriam mandadas as jovens das cidades vizinhas, cujos pais 
almejavam para elas a mesma sorte. 
 

 

A instalação oficial do ginásio no Colégio Santíssimo Sacramento, vem acontecer 

em 1951, portanto onze anos após sua fundação. Até 1952, o colégio funcionou na 

Praça Rui Barbosa depois foi transferido para rua Marechal Deodoro, onde funciona 

até hoje (7). 

 

As alunas do Colégio Santíssimo seguiam normas disciplinares rígidas, desrespeitá-

las representava motivo de punição. Conforme Lins (op. cit., p.238): 

 

____________ 
(5) 

O professor Mário Laert Moreira após 17 anos servindo à educação alagoinhense, transferiu-se 
para Salvador juntamente com sua esposa Mª José Moreira, onde desempenhou funções de 
Inspetor de Ensino e Diretor na Escola Úrsula Catharino. Sua esposa foi diretora das “Escolas 
Reunidas do Rio Vermelho”. Aposentou-se em 1959, após 50 anos de serviço na educação do 
Estado. 
(6) 

O referido Grupo Escolar é hoje o Colégio Brazilino Vieigas, mantém cursos que vão desde a 5ª 
série do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio e ainda ocupa o mesmo prédio, na 
esquina da rua D. Pedro II.  
(7) 

Após 68 anos de existência, o Colégio Santíssimo Sacramento cresceu muito e mantém cursos 
que vão desde o maternal até a 3ª série do ensino médio. Em 12 de maio de 2000, foi inaugurada a 
Faculdade Santíssimo Sacramento, anexa a escola, sob direção de irmã Lúcia de Sá Barreto, que 
hoje atende boa parte da demanda do ensino superior na cidade. 

 
 

A educação, colocada em prática no C.SS.S., tinha por objetivo 
modelar suas alunas para que estas pudessem desempenhar 
determinados papéis na sociedade e também fazia uso do poder 
disciplinar. Nesse caso, esse poder disciplinar era colocado em 
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prática no processo educacional do C.SS.S., definindo um modo de 
ser feminino, baseado na submissão, na obediência, no bom 
comportamento e na boa conduta moral e cristã.  

 

Constatamos, portanto, que   após a     criação   do Ginásio de Alagoinhas, em1930, 

outro curso ginasial só vem a ser instalado na cidade em 1951,    mesmo assim 

particular e      destinado     apenas  à juventude feminina. Nessa ótica, o ensino 

oferecido pela EPFA, conseguiria atingir outra parte da juventude alagoinhense que 

não era contemplada com os estabelecimentos existentes, ou seja, o ser masculino. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ALUNOS-ARTÍFICES SOB O COMANDO DA FERROVIA: A ESCOLA 

PROFISSIONAL FERROVIÁRIA DE ALAGOINHAS(1941-1962): 

 

 

3.1.1. FUNDAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

 

 

Nove de abril de 1941. Essa foi a data da criação da Escola Profissional Ferroviária 

de Alagoinhas (EPFA), sob responsabilidade da Viação Férrea Federal    Leste   

Brasileiro   (VFFLB),  iniciando seus trabalhos com 28  alunos artífices matriculados. 

Segundo Barros (1979), a escola fora criada por determinação do Centro Ferroviário 

de Ensino e Seleção Profissional (CFESP), com sede em São Paulo (8)
. 

 

Reservamos uma breve explicação acerca do CFESP, para que possamos melhor 

compreender a dimensão das atividades desenvolvidas por ele e também pela 

EPFA. 

 

Em 1924, dá-se início o ensino de ofícios para as ferrovias com a criação da Escola 

Profissional de Mecânica, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. O curso foi o 

resultado de um acordo entre o Liceu e            algumas          estradas     de      ferro 

 

 

____________ 
 

(8)
 Salomão Antonio Barros, autor de Vultos e Feitos do município de Alagoinhas, foi jornalista e 

profundo conhecedor da realidade local. Nasceu em Alagoinhas em 27 de junho de 1899, filho de 
José Francisco Barros e Maria da Costa Barros. Exerceu profissões como gráfico, telegrafista, 
agente de estação, adjunto de Promotor Público da Comarca de Alagoinhas. Em 1936, ingressou na 
Caixa Econômica Federal, onde ocupou diversos cargos que transitaram desde tesoureiro até 
gerente da Agência Especial, em Salvador. Como jornalista foi responsável pela edição do periódico 
“ O Popular” e o “ Diário Popular”, além de colaborar com “ O Nordeste”, em Alagoinhas.  Em 
Salvador, foi redator-chefe e redator de “A Bahia” e redator-secretário do “ Diário da Bahia”.Seu livro 
trata-se de uma obra carregada de contribuições, no qual  relata aspectos que vão desde a fundação 
do povoado até a nomenclatura das ruas, quando este já se transformara em cidade. Sem dúvidas, 
mais do que uma simples obra, um documentário de estimado valor histórico. 
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paulistas.(9)  Sua proposta era criar uma escola para  aprendizes. 

 

A experiência do curso de Mecânica obteve resultados  positivos e multiplicou-se na 

Estrada de Ferro Sorocabana. A partir daí, em 1934, foi criado o Centro Ferroviário 

de Ensino e Seleção Profissional (CFESP). 

 

O CFESP era formado por um conjunto de ferrovias paulistas, a saber: Estrada de 

Ferro Sorocabana, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil, Estrada de Ferro Araraquense, a Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro e a Estrada de Ferro Campos do Jordão. Conforme Salvadori 

(2004, p.1): 

 

Os Centros Ferroviários de Ensino e Seleção Profissional foram 
escolas técnicas criadas por diversas companhias férreas do 
estado de São Paulo,voltadas para  a formação  de 
jovens ferroviários. A Sorocabana foi pioneira nesse processo, 
enviando anualmente alguns alunos para a Escola Mecânica anexa 
ao Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. As primeiras ocorreram 
em 1924 e os resultados levaram ao projeto mais amplo de criação 
dos centros. [...] Em pouco tempo, a iniciativa privada das 
companhias de trens contou com o apoio e subsídio do governo do 
estado de São Paulo. E em 1934, por meio das Secretarias de 
Educação e Saúde Pública e de Viação e Obras Públicas, eram 
criados os Centros Ferroviários de Ensino e Seleção Profissional, 
que rapidamente se expandiram pelo território paulista, servindo 
também de modelo para iniciativas do gênero em outras partes do 
Brasil. 
   
 
 

O apoio do governo do Estado de São Paulo encontra-se regulamentado pelo 

Decreto nº. 6.537, de 4 de julho de 1934: 

 

O DOUTOR ARMANDO SALLES OLIVEIRA, interventor federal do 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o 
decreto federal nº 19.898, de 11 de novembro de 1930 e : 

 

 

_____________ 
(9)

 As ferrovias eram: São Paulo Railway, Estrada de Ferro Sorocabana, Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro e Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Tais ferrovias sustentavam o curso. 
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Considerando que a formação e seleção profissional do pessoal de 
transportes públicos são funções da mais alta responsabilidade e 
de grande interesse coletivo. 
Considerando ser de muita vantagem econômica e social o sistema 
de cooperação entre todos os elementos interessados que são as 
estradas de ferro, o Governo e eventualmente, as municipalidades 
e as empresas industriais, para solução de tão magno problema, 
Considerando que o Conselho Consultivo do Estado, a que foi 
submetido o projeto, deu parecer favorável à sua execução. 
Decreta: 
Artigo 1º - Como contribuição do Governo do Estado aos serviços 
de ensino e seleção profissional do pessoal ferroviário, que foram 
organizados pelo Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 
Profissional, formado pela cooperação das estradas de ferro de São 
Paulo, sob os auspícios mesmo governo, ficam  criadas nas 
Escolas Profissionais de São Paulo, Campinas e Rio Claro, cursos 
de Ferroviários para a formação do pessoal de oficinas ferroviárias. 
Parágrafo único – Poderão ser criados outros Cursos de 
Ferroviários junto às escolas profissionais primárias e secundárias, 
se assim o exigir o desenvolvimento das Estradas de Ferro de São 
Paulo, mantendo-se com a organização atual, o de Sorocaba. 
[...] Parágrafo único – Além dos núcleos referidos no presente 
artigo, outros poderão ser criados de acordo com as necessidades 
do ensino ferroviário. 
Artigo 3º - Os Cursos de Ferroviários e Núcleos de Ensino 
Profissional a que se referem os artigos anteriores e seus 
parágrafos, à medida das necessidades, por solicitação do Centro 
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional. 
Artigo 4º - O regulamento de cada Curso de Ferroviários será 
estabelecido de acordo com o referido centro, compreendendo o 
ensino duas partes: 
 
a) Uma de preparo geral, que ficará a cargo da Escola Profissional 
ou de Núcleo de Ensino Profissional, 
b) outra de formação profissional especializada, custeada pela 
estrada de ferro a que for anexado o curso de Ferroviários. 
Artigo 5º - O núcleo de Ensino Profissional funcionará, sempre que 
for possível, anexo a um estabelecimento de ensino estadual.” (10) 
 

 

De acordo com esse Decreto, caberia ao Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 

Profissional organizar todo o ensino    profissional   no   estado de São Paulo, 

visando com isso reduzir os custos do transporte ferroviário bem como combater a 

concorrência com o transporte rodoviário. Também percebemos a possibilidade   de  

 
______________ 
(10) Decreto encontrado no artigo de Salvadori (2004): “Educação, trabalho e juventude: Os Centro 

Ferroviários de Ensino e Seleção Profissional”. 
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adesão de empresas ferroviárias situadas fora do estado de São Paulo. 

 

Cada empresa filiada ao CFESP teria por obrigação contribuir com uma cota em 

dinheiro proporcional ao seu número de empregados. Para aquelas situadas fora do 

estado de São Paulo o valor dessa cota seria maior. 

 

A partir da possibilidade, acima citada, diversas empresas ferroviárias do país se 

filiaram ao centro e nesse contexto encontramos a Viação Férrea Federal Leste 

Brasileiro, então mantenedora da EPFA. 

 
No entanto, procuramos esclarecer algo que nos intriga a respeito da data de 

filiação da VFFLB e a data de fundação da EPFA. Encontramos em Luiz Antônio 

Cunha (op. cit.,p.138)  o seguinte quadro demonstrativo  acerca das empresas 

filiadas ao CFESP: 

 

 
EF Central do Brasil – 1935 (RJ) 
Rede de Viação Paraná-Santa Catarina – 1938 (PR) 
Rede Mineira de Viação – 1940 (MG) 
The Great Western of Brazil Railway – 1942 (PE) 
Rede de Viação Cearense – 1938 (CE)  
EF Goiás – 1942 (GO) 
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro – 1942 (BA) 
EF Nazaré – 1942 (BA) 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul – 1942 (RS) 

 

 

Sob essa ótica, a filiação da VFFLB ao centro se dá em 1942 enquanto que a 

fundação da EPFA ocorre um ano antes. Questionamos: seria possível a referida 

escola funcionar sem o aval do CFESP ou teríamos aí uma pequena confusão de 

dados? Ou ainda, teria a VFFLB feito algum acordo com o CFESP antes de sua 

filiação? Perscrutamos fontes impressas, manuscritas e orais na tentativa de 

responder tais questões. No entanto, ainda não encontramos resposta. 

 

Situada na Praça do Rio Branco, onde hoje    funciona    o   Centro   de    Formação 
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Profissional (11)
, a   EPFA    tinha   localização   estratégica,  pois   além   de  ficar  

próximo à Viação Férrea Federal Leste Brasileiro (VFFLB), estava também situada 

no bairro que na época, tornara-se um pólo aglutinador de pessoas, uma vez que a 

cidade fora praticamente transferida para a „ margem da linha‟(12)
. 

                    

Durante sua existência, a EPFA funcionou numa casa grande, com cinco janelões 

virados para a calçada e com uma enorme varanda. Tratava-se de uma residência 

ampla e bem confortável, casa que pertencera ao senhor Randulfo Pereira, inspetor 

da Leste (VFFLB), pois, nessa época os „altos‟ funcionários da estação ocupavam 

esse tipo de  acomodações. Conforme relata Joanita Cunha dos Cunha (op. cit.,, 

p.53): 

 

Trabalhava na Leste, onde era Inspetor. Era um motivo de orgulho, 
quando crianças, o fato dele ter direito a uma classe especial para 
viajar com sua família, nas composições ferroviárias. Para nós, era 
o “trem de tio Randulfo”. Morava à Rua 15 de novembro, numa 
casa da Companhia, onde depois passaria a funcionar a Escola 
Profissional Ferroviária de Alagoinhas. (13) 

 

 

O objetivo principal da escola era preparar mão-de-obra qualificada a fim de sanar 

as carências da VFFLB, uma vez que os alunos oriundos desta instituição 

trabalhariam nas oficinas em Alagoinhas e em Aramari(ainda  nessa época 

pertencente à Alagoinhas). 

 

  

____________ 

(11)
 Após o fechamento da EPFA (1962), passou a funcionar no mesmo local, porém num prédio 

novo, o Centro de Formação Profissional (CFP), mantido através de um acordo entre RFFSA e o 
SENAI. O novo centro oferecia cursos de mecânica de motores de combustão interna, mecânica 
geral, metalurgia e eletricidade. Seu funcionamento compreendeu o período de 1973 à 1996. 
Atualmente, o CFP é mantido pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas, encontrando-se, portanto em 
seu terceiro momento. 
(12) 

Referimo-nos aqui aos bairros que surgiram nas imediações da Estrada de Ferro São Francisco. 
Sobre isso, tratamos no capítulo anterior.  
(13) 

 Joanita da  Cunha Santos, escreveu “ Traços do ontem”, livro de memórias onde através de 
linguagem simples e acessível a todo tipo de leitor, ela relata a história da sociedade alagoinhense 
de sua época. 
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Os estabelecimentos educacionais existentes na cidade, já citados anteriormente, 

apresentavam proposta  diferentes da EPFA. Deste modo, esta representava  uma 

nova concepção de ensino para a juventude alagoinhense. Isto porque, temos a 

oferta de curso profissionalizante, destinado ao público masculino, onde a condição 

de aluno lhe garantia um salário mensal e aqueles ali formados, automaticamente, 

passavam a integrar o quadro de funcionários da VFFLB. Conforme relata ex-aluno: 

 

Naquele tempo a Leste era coisa muito boa [ ...] Ela preparava o 
aluno... quando nós saímos de lá ... saímos empregado, emprego 
garantido, ia logo para a oficina, escolhido, qual a oficina às vezes  
vinha  pra aqui , (pra) oficina de Aramari, oficina de Periperi, 
dependia né? (A1-47/51)(14) 

 

 

Ainda sobre isso, nos descreve outro ex-aluno: 

 

 [...] a Leste tirava o quadro. Quadro quer dizer: o chamado de 
todos que eram ex-alunos. Se vinte alunos foi aprovado, 
concluíram, vinte seria chamado [...] Todos iguais, formou, entrava 
(na VFFLB). (A4-47/51) 
 

 

Para o alunado, a escola poderia representar um importante degrau para uma 

carreira profissional promissora. Para a empresa (VFFLB), a EPFA daria a esses 

jovens formação compatível com as suas necessidades.  

 

Segundo fontes impressas e orais, boa parte do quadro que compunha a escola era 

formado por jovens que pertencia a famílias com poucos recursos materiais. Diante 

disso, torna-se imensamente proveitoso   poder   estudar,  ao    mesmo tempo ser 

remunerado       por        isso    e     ainda     ter    a certeza        de   um      emprego  

 

____________ 
(14) 

Ao final de cada depoimento aparecerá uma observação como esta, a letra A representa Aluno e 
a letra I instrutor. O número logo após a letra refere-se ao número da entrevista e os últimos 
números referem-se ao período que estudou e/ou lecionou na escola. Assim, A1-47/51, temos o 
aluno entrevistado número 1 que estudou na escola no período de 1947 a 1951. 
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garantido (15). Um dos ex-alunos assim nos disse: 

 

Era muito bom... eu podia estudar e ajudar minha mãe... O salário 
era olhe... quando entrava no primeiro ano era $ 91.300,00 por 
mês. Que vinha no carro pagador. [...] Nessa época era os alunos 
tudo dando risada. (A2-48/51) 

 

O valor do salário recebido pelo aluno da EPFA aumentava com o transcorrer do 

curso. Assim, o aluno no 1º ano recebia uma quantia, no 2º ano esse valor era 

acrescido e no 3º ano também. Sobre isso relata outro ex-aluno: 

 

Pagamento? Primeiro ano, ainda me lembro: quando nós 
entrávamos era 93 mil cruzeiros. Quando eu entrei no  meu 
primeiro ordenado foi esse. Segundo ano, 143 (mil  cruzeiros). 
Terceiro ano, 183( mil cruzeiros) e fração. Todo mês  a gente 
recebia. Ficava doido para que o carro de pagamento 
chegasse.(A1-47/51) 

 

 

Contudo, ingressar na escola não era tal fácil assim. Os candidatos eram 

submetidos a um Teste de Admissão. Se aprovados, aí então entrariam na escola. 

Um fator relevante (mas não determinante) era ter parentesco com funcionários da 

VFFLB. Talvez, possamos identificar com isso uma espécie de paternalismo. Isto 

porque segundo Segnini (1981,p.42): 

 

O capital percebeu, então, a necessidade de acrescentar novos  
instrumentos    que  garantissem     a  continuidade  da exploração 
da mão-de-obra ferroviária. A “força bruta” das primeiras décadas já 
não era    suficiente    para  mantê-los no trabalho, no ritmo e 
durante o tempo desejado. É nesse momento que o “paternalismo” 
começou a ser introduzido[...]   
 
  

Um elemento importante é a questão do parentesco com ferroviários e da 

admissão.A fim de atender ao que especifica o Artigo 430,da     Consolidação     das  

 

_____________ 
(15) 

Pelo menos até o ano de 1955 foi assim. Depois, a Leste deixou de aproveitá-los acredita-se que 
por excesso de pessoal e mais tarde, a partir de 1957, com a constituição da RFFSA, estudar na 
EPFA não significava mais ter acesso a emprego na Estrada de Ferro. 
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Leis  do Trabalho (CLT) de 1943, no capítulo que trata da proteção do trabalho do 

menor: 

 

Terão preferência, em igualdade de condições, para a admissão 
aos lugares de aprendizes de um estabelecimento industrial, em 
primeiro lugar, os filhos, inclusive os órfãos, e , em segundo lugar, 
os irmãos dos seus empregados.  

 

 

No entanto, apesar deste dispositivo da CLT, nas turmas que compuseram a EPFA, 

o número de aprendizes com laços de parentesco com funcionários da VFFLB, 

nunca ultrapassou 20% por turma, portanto não constituiram maioria. 

  

Quanto à questão da admissão, encontramos também justificativa na CLT: 

 
Art. 431 – Os candidatos à admissão como aprendizes, além de 
terem a idade mínima de 14 anos, deverão satisfazer às seguintes 
condições: 
a) ter concluído o curso primário ou possuir os conhecimentos 
mínimos essenciais à preparação profissional. 
b) Ter aptidão física e mental, verificada por processo de seleção 
profissional, para a atividade que pretenda exercer. 
c) Não sofrer de moléstia contagiosa e ser vacinado contra 
varíola. 

 

 

Uma vez estudando, o aluno que permanecesse por mais de dois anos numa 

mesma série seria jubilado. 

 

O famoso Teste de Admissão constava de duas partes: na primeira, o candidato era 

submetido a provas que englobavam língua portuguesa e matemática, na segunda, 

um psicoteste.   Segundo relatos de alguns ex-alunos era uma espécie de 

“vestibular”.   

 

Segundo Luiz Antônio Cunha (2005), a existência do teste de admissão, incluindo 

psicotestes, nas escolas profissionais, fora pioneiramente introduzidos pela Escola 

Profissional Mecânica de Sorocaba, em São Paulo. Eles representariam uma 

inovação pois, serviram para apagar a imagem até    então incorporada às   escolas  
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de ensino de ofícios, que era a de instituições voltadas para atender aos „desvalidos 

e desafortunados da sorte‟. Assim, segundo o autor, perde-se um pouco o caráter 

assistencialista.  Sobre isso nos relata o referido autor: 

 

Para eliminar os desperdícios e obter rendimento máximo, era 
indispensável encontrar-se o trabalhador certo para o trabalho 
certo, o que exigia o estudo das aptidões físicas e psíquicas dos 
operários, o que valia, também, para o encaminhamento dos 
aprendizes para os ofícios tidos como os mais adequados a cada 
um. [...] mediante aplicação da psicotécnica, o ensino de ofícios não 
se destinava apenas a dar instrução aos pobres, mas cuidava de 
aproveitar os mais aptos, deixando em segundo plano sua antiga 
dimensão assistencial. (CUNHA,L., op. cit., p.133)  
 
  

O psicoteste correspondia à montagem de uma “bomba de chute”. Esta 

correspondia a uma espécie de balança com uma haste e dois pêndulos, um 

cilindro aberto e outro fechado. Assim nos diz um ex-instrutor: 

 

O objetivo era ver a capacidade de percepção: o pêndulo fazia o 
papel de sucção (mas não tinha água nem nada) semelhante a um 
cilindro das antigas locomotivas à vapor... só que eles ( pêndulos) 
estavam na vertical e a das locomotivas eram paralelas e 
horizontais.(I1-52/62)  

 
 

O candidato recebia as peças soltas, separadas e o desenho da “bomba de chute” 

no papel. Cabia a ele montá-la. Alguns achavam tarefa simples, talvez porque já 

tivessem alguma noção de desenho, outros achavam difícil, a ponto de até hoje 

associá-la a um grande empecilho a ser vencido: 

 

[...] a bomba de chute era na entrada, fazia parte para entrar no 
colégio. [...] na entrada nós tínhamos [...] (provas) português e 
matemática. Primeiro, nós tínhamos o requerimento ( inscrição) [...] 
fazíamos isso, fazíamos a prova de escolaridade e tinha essa 
beleza de bomba de chute!  (A1-47/51)  

       
               

Outro fato a ressaltar é que, segundo testemunhos, em alguns momentos a EPFA 

contou com um número de candidatos que variava entre 600 a 1000 jovens,  mas   

somente  30 ( no máximo) seriam contemplados com as vagas. É pertinente 

destacar que o número de vagas ofertado pela escola estava condicionado pela  
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quantidade de repetentes do 1º ano.    Assim,     se houvessem 15 repetentes, só 

seriam oferecidas 15 novas vagas. Sobre isto pronuncia-se um ex-aluno:  

 

[...] era assim esse ano entrou uma turma com 30. Aqui operava 
com 30. [...] se algum aluno  vamos dizer, perdesse 10 alunos, no 
ano vindouro só poderia entrar 20, para não ultrapassar.Nós 
trabalhávamos assim. Aí quer dizer, no ano mesmo que eu fiz o 
concurso pra aqui perderam 12, foi 600 concorrentes  para 18 
vagas !” (A3-55/59) 

 

Aqui faz-se necessário evidenciar que a VFFLB, em Alagoinhas, era uma empresa 

que apesar de carecer e mão-de-obra qualificada, preparada, não renovava seus 

quadros com freqüência. Entretanto, uma opção foi contratar anualmente 30 

funcionários ( em média) – oriundos da EPFA- que após processo de preparação 

rigoroso, estariam capacitados para o exercício das funções. Assim, percebemos 

uma preocupação com o controle de mercado. 

  

A cada ano constituíam-se novas turmas e nessa perspectiva, a escola nunca 

comportava, em sua totalidade, quantidade superior a 90 alunos. 

  

Alguns outros requisitos devem ser destacados, como por exemplo, a faixa etária. 

Na EPFA só era permitida a admissão de jovens com idades entre 13 anos e 9 

meses e 16 anos e 3 meses, que tivessem concluído o 4º ano primário.    

 

Sobre isto nos diz a CLT: 

 

Art. 403 – Ao menor de 14 anos é proibido o trabalho. 
Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os alunos ou 
internados nas instituições que ministrarem exclusivamente ensino 
profissional e nos de caráter beneficente ou disciplinar submetidas 
à fiscalização oficial. 

 
 

Assim, para atender estes dispositivos e consequentemente evitar implicações 

legais de vínculo empregatício é que a aprendizagem fica destinada a menores com 

esta faixa etária.  
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Uma vez aprovados nestes requisitos, os alunos eram submetidos às normas 

educacionais da escola, que incluíam mais uma  seleção e rígidos padrões de 

disciplina. Dizemos mais uma vez seleção, porque aqueles que passassem no teste 

de admissão com as melhores notas iam para a seção de Ajustagem Mecânica (20 

alunos) e as notas regulares, para a Carpintaria (10 alunos). Após cursar o 1º ano, 

aqueles que estavam na seção de mecânica e obtivessem  as notas mais baixas, 

eram designados para a Ferraria (10 alunos). Caso se recusassem, eram 

convidados a sair da escola. Conforme se refere ex-aluno: 

 

As notas boas geralmente ficavam na mecânica, na parte de 
ajustador, era ajustagem mecânica. É ... que todo mundo mais 
queria, os médios iam para  carpintaria, os mais fracos iam para a 
ferraria. Tinha essa distinção. Daí então, ia seguir. Aluno que perdia 
logo no primeiro ano ou tinha menas  prova,    menos   pontos,   aí   
então ia para a ferraria. Aí continuava 2º, 3º ano, agora o 
tratamento era o mesmo... a mesma coisa.(A1-47/51) 

 

Ainda sobre isso, relata um instrutor: 

 

Tinha essa regra, que eu não achava justo, mas era assim, os de 
menores notas iam para a carpintaria. Que a carpintaria também 
era pequena, eram só 10 alunos e a mecânica era 20. Desses 20 
da mecânica  quem tirasse as piores notas no fim do ano iam para 
a ferraria. (I1-52/62) 
 

 

Com relação à disciplina, a EPFA seguia em seu cotidiano normas que inferiam nos 

hábitos e atitudes dos alunos. Conforme cita ex-aluno: 

 

A disciplina do colégio era tão organizada que se o aluno tivesse 
três faltas ao mês não era remunerado, perdia o salário [...] A 
disciplina era rígida semelhante ao serviço militar: olhava-se unhas, 
cabelos, dentes, ouvidos e o respeito ao professor. [...] É higiene, 
se a gente fazia a prova bem feita, se vivia bem trajado...tava limpo. 
O comportamento era o mais importante. (A4-55/58) 

 

Verificamos no depoimento acima, que na EPFA existia uma preocupação com 

atitudes higienistas. Estas idéias não se limitaram apenas a esta instituição, e 

portanto, não eram discrepantes do que acontecia no restante do país. 
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Nesta época no Brasil, era possível enxergar o movimento higienista que  muito 

investiu em difundir normas de higiene para todos os níveis sociais, inclusive as 

camadas populares. Neste caso, um importante expoente para a propagação do 

trabalho profilático seria através da educação, adotando as escolas como veículo 

para alcançar tal objetivo. 

 

O contexto industrial no qual estava mergulhado o Brasil, fez despontar 

transformações importantes na organização de territórios e 

aparecimento/crescimento de cidades. Isso, a princípio, implicava em condições 

precárias de moradias, deficiências na alimentação, enfim, criava ambiente propício 

à propagação de doenças e epidemias. Caberia então, uma tomada de atitude a fim 

de conter ou pelo menos tentar, aplacar tal situação. Sobre isso: 

 

Observando este processo histórico, encontramos no meio escolar 
as intervenções que os higienistas, propuseram para a educação 
brasileira nas primeiras décadas do século XX. Estas intervenções 
refletiam na família conduzindo normas e padrões de 
comportamentos, mais especificamente, as propostas e condutas 
adotadas para as escolas desenvolverem com os alunos e as 
famílias destes, tendo por finalidade atingirem seus intentos de 
higienização da população [...] ( MARTINS & BOARINI,2004, p. 24) 

 

 
Estas normas deveriam ser seguidas por todos os alunos. Percebemos que estes, 

não poderiam faltar, sendo isto permitido apenas com justificativa aceitável. 

Também não admitia-se que os alunos desrespeitassem o professor  ou tivessem 

atitudes consideradas ilícitas pois o    comportamento era também  

alvo de avaliação, bem como as condições de higiene. Desrespeitá-las poderia  

implicar na sua própria expulsão da escola (16). Conforme citação: 

 

Esse professor Lopes, ele era um amigo, um pai para nós, para os 
alunos dele, mas a disciplina com ele era... Tinha o José Schramm, 
também não brincava, professor de desenho, não brincava 
também, tava     brincando,    tava   sorrindo ...         [...]   ... Ainda...  
 

 

___________ 
(16)

 Ao catalogar boletins, alguns poucos casos de alunos foram encontrados e constava que o 
motivo teria sido indisciplina. 
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lembro de um caso de um colega, que fez um problema lá e José 
Schramm pegou o livro de falta ... pegou o livro de falta e chamou o 
cara e disse: você vai tomar falta porque você fez isso, isso e isso. 
Aí o cara disse: uma só? Bote duas! Ele aqui naquela frieza, frio... 
calmo, né? Botou as duas. Bote mais. 
Botou vai... enquanto você for mandando eu colocar eu vou 
colocando. Acho que ele, foi umas  cinco ou seis faltas que ele 
tomou nessa hora. Era muito... era uma pessoa muito boa mas era 
desse tipo.(A1-47/51) 
 

 

Para Foucault (1987), todo mecanismo disciplinar atua também como pequeno 

instrumento penal. Muitas vezes os instrumentos de punição variam e apresentam-

se sutis, perpassando por “castigos físicos leves”, “ privações ligeiras” e “ pequenas 

humilhações”. Segundo ele, o castigo disciplinar deve ser apenas corretivo a fim de 

reduzir os desvios. Afirma: 

 
Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda 
uma micropenalidade de tempo (atrasos, ausências, interrupções 
de tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo),da  
maneira de ser (grosseira,   desobediência),   dos  discursos     
(tagarelice,insolência), do corpo ( atitudes “ incorretas”, gestos não 
conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). [...] 
Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais   
tênues  das     condutas,   e     de    dar    uma   função   punitiva    
aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar: 
levando ao extremo, que tudo possa servir para punir a mínima 
coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade 
punível-punidora. (FOUCAULT,1987, p. 149) 
 

 
 

Contudo, para Foucault, nesse processo, não deve ser apenas observado o lado 

negativo, uma vez que no castigo encontramos a construção do indivíduo. 

 

 

3.1.2. TRÊS CURSOS, UMA PROFISSÃO: 

 

 

Três cursos eram oferecidos pela escola: ajustagem mecânica, carpintaria e 

ferraria. Destes o primeiro correspondia à área de maior procura, pois era bastante 

requisitado pela VFFLB. Os cursos visavam promover o preparo do aluno-aprendiz 

e a sua      qualificação      para o trabalho.  Assim, no curso de     mecânica, que 
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exigia muita precisão na composição das peças, os alunos confeccionavam peças 

em miniaturas durante o 1º e 2º anos, a partir do 3º, elas já poderiam ser 

aproveitadas nas locomotivas. Na carpintaria, que era pequena contando com 

apenas 12 bancos, os alunos trabalhavam com madeira, aprendiam a serrar, 

aparelhar e fazer junções. A partir do 2º ano eles já faziam pequenas peças de 

aproveitamento para ser colocadas em vagões. Esta seção era também muito 

importante, uma vez que nesta época os vagões e outras partes dos trens eram 

feitos de madeira, portanto tratava-se de uma atividade essencial. Sobre isso:  

 

[...] na 3ª série ( do curso de mecânica) é que já faziam as peças 
de... iam ser aproveitadas nas locomotivas. [...] ( no curso de 
carpintaria)  na 2ª série já começava fazer as peças de 
aproveitamento, pequenas peças, mas com características de 
aproveitamento. Realmente para colocar nos vagões feito de 
madeira, naquela época.(I1-52/62) 

 

É importante percebermos que para as ferrovias, neste caso a VFFLB, dispor de 

oficinas de reparação e manutenção de suas máquinas, também   implicava 

em possuir mão-de-obra qualificada para a fabricação e reposição de peças. Diante 

desse contexto, encontramos a EPFA.  

              

Na ferraria, os alunos faziam, forjavam peças de ferro, que no geral eram 

aproveitadas na mecânica (parte do acabamento). Segundo relatos, nesta área o 

trabalho era mais pesado pois os colocavam em contato com altas temperaturas. 

 

A escola encontrava-se organizada com salas para o desenvolvimento de aulas 

teóricas e oficina, com equipamentos, ferramentas e materiais, utilizados na 

realização da parte prática inerente a cada ofício. O funcionamento dos cursos era 

em tempo integral, sendo oito horas por dia: pela manhã eram ministradas aulas 

teóricas, das 7 até às 11 horas, onde todos da mesma série assistiam e pela tarde, 

das 12 horas e 30 minutos ate às 16 horas e 30 minutos, aulas práticas, que 

ocorriam na oficina da própria escola. Tudo que os alunos realizavam era 

mensurado. As disciplinas eram: português, matemática, desenho, área técnica, 

física mecânica, eletrotécnica, organização ferroviária, higiene e ginástica. 

Conforme ex-aluno: “De manhã a parte teórica: português, matemática, desenho e 
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aula técnica.[...] E a tarde oficina.[...] no próprio prédio.A gente ia para as oficinas da 

Leste de oito em oito dias[...]”.(A2-48/51) 

 

Em português ensinava-se gramática. Em matemática, os conteúdos iam desde as 

quatro operações chegando até trigonometria. Sobre isso refere-se um ex-aluno: 

 

[...] com mais dificuldade de que hoje . Porque hoje são muito 
menos coisas que se ensinam do que naquele tempo ... Naquela 
época, tinha uma tal de uma álgebra, que não era brincadeira, a 
parte da matemática . A matemática que nós tínhamos era a 
progressiva, ainda me lembro dela. Era progressiva. (A1-47/51) 

 
 

A chamada área técnica correspondia a tecnologia, ou seja, era técnica aplicada à 

profissão. Em organização ferroviária importante era traduzir para os alunos a 

necessidade de manter o zelo e o cuidado com os equipamentos pois o ambiente 

no qual eles estudavam,trabalhavam, aprendiam, era repleto de 

ferramentas,instrumentos e materiais diversos. Estabelecer organização era, 

portanto, algo crucial. 

 

Sob essa ótica, buscando a formação de profissionais para atuar no mercado de 

trabalho, seria importante desde cedo, adequá-los à incorporação de hábitos 

imprescindível ao bom funcionamento da empresa. 

 

Já higiene e comportamento podiam ser facilmente justificáveis. Estar limpo, com 

cabelos cortados, unhas e ouvidos limpos, ter cuidado com os instrumentos  

manipulados, também era uma forma de evitar problemas com futuros funcionários. 

E, por fim, o respeito pelos colegas e principalmente com os mestres, em suma, o 

bom comportamento era fundamental. A respeito deste último, era pontuado 

também de 10 a 100, como qualquer outra disciplina. Evidentemente, que no 

decorrer do seu funcionamento, a EPFA contou com casos de indisciplina e também 

de furtos, que foram punidos com a expulsão. 

 

Um ponto importante é que os conteúdos de ensino eram dispostos numa 

sequência de modo que iria proporcionar uma adequada adaptação ao trabalho. 
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A assiduidade também era fator relevante, a EPFA não admitia um número superior 

a 40 faltas anuais. Caso isto acontecesse, o aluno seria punido com o jubilamento. 

Conforme conferimos no depoimento de um ex-aluno: Com quarenta faltas durante 

o ano era expulso. Quarenta faltas. Completou quarenta, quarenta e um ia embora. 

A falta era perder, era qualquer coisa ou perder ou mau comportamento. (A4-55/58) 

 

Três faltas no mês custavam-lhe o salário. Conforme relata  um ex-aluno: 

 

Três faltas perdia o mês. Falta não há justificação, porque chegou 
atrasado, tirou porque tinha o quadro com os números...A aula dos 
aprendiz obedecia o horário da (oficina) Arlindo Luz. Aqui os 
números de 1 a 30. Por exemplo de 1 a 30 , aqui de 1 a 26. Doze e 
meia. Doze e meia , apitou, você tinha    que    estar   dentro    do   
colégio,   você  não  tirou    o seu número da chapa ? Falta. Você 
faltou uma aula, falta. Não justificava.(A4-55/58)  

 
 

No entanto, as faltas poderiam ser justificadas mediante dois casos: falecimento de 

parente próximo ou apresentação de atestado fornecido somente pelo médico da 

empresa. Caso contrário não teria validade. Mais uma vez percebemos o diálogo da 

escola com a CLT. Em seu artigo 432 nos diz: 

 

Os aprendizes são obrigados à freqüência do Curso de 
Aprendizagem e que estejam matriculados. 
§ 1º - O aprendiz que faltar aos trabalhos escolares do curso de 
aprendizagem em que estiver matriculado, sem justificação 
aceitável, perderá o salário dos dias em que se der a falta. 

 

 

Ainda com relação às disciplinas, apesar de não constar no boletim, havia a matéria 

religião. As aulas eram ministradas por um frei. Segundo depoimentos de ex-alunos, 

transpareceu que o objetivo desta era mantê-los unidos, catequizados e doutrinados 

em torno da crença católica: “frei Caetano cansou de ir lá dar aulas de religião... só 

não constava no boletim.” (A2-48/51). 

 

Havia também visitas à oficina da VFFLB, ocorridas uma vez por semana. Assim, 

cada turma tinha seu dia destinado a tal tarefa. A familiarização com o futuro 

ambiente de trabalho era algo importante bem como o contato com a  realidade   de  
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uma grande oficina. Estas visitas era algo que trazia contentamento para os alunos, 

que trocavam até a farda. Sobre isso nos diz: 

 

Agora na sexta-feira ia para oficina lá, na Arlindo Luz. Era vamo 
dizer : 1º ano ia terça-feira, para oficina 1º ano. Vamos dizer quinta-
feira, 2º ano, pra oficina daqui a Arlindo Luz. Sexta-feira, 3º ano. Na 
semana tinha um dia para cada curso ir para oficina geral. Até esse 
Ivani (professor) nos trazia para a oficina. Chegava ai ele entregava 
ai, distribuía e cada qual ia para sua seção: uns ia para seção de 
torno, tornearia , quem era carpinteiro ia para a carpintaria. Era 
assim. [...] Recebíamos o fardamento. A farda de trabalho era uma 
beleza ! Era uns macacão de mescla, era pior que esses jeans de 
hoje. Grosso! (A1-47/51) 
 

 
 

Notamos, portanto, que estes iam sendo moldados ao que se esperava ter como 

características um futuro ferroviário. 

 

A condição de aluno dava a estes jovens perspectivas de ampliação de horizontes. 

Assim sendo, a escola, a instituição, agiria como fator propulsor para melhores 

condições de vida. Uma vez estudando, eles recebiam um pagamento que era, na 

época, referente à metade de um salário mínimo. No futuro, o fato de ser oriundo da 

EPFA,e ser profissional portanto, qualificado, lhes dava condições suficientes para 

ingressar no mercado de trabalho. Sobre isto, trata ex-aluno: 

 

E mesmo que não ficasse empregado na Rede (Ferroviária) mas 
era um passaporte para o emprego. Nós tivemos colegas aqui, 
como Belarmino tava concluindo o 3º ano, ele foi de minha turma... 
foi se inscrever na Jequitaia, antes de terminar ( o curso). O 
encarregado do setor mandou ele fazer uma „estrela‟ deu o 
desenho e  todo o material [...]. Ai ele fez a peça [...] encaixou de 
um jeito que ninguém sabia se aquilo ali era uma estrela que 
tivesse macho e fêmea [...] o emprego lá já ta certo [...]. Ele 
concluiu e logo depois se empregou lá. (A3-55/59) (17) 

 

 
 

_____________ 
(17)

 Belarmino, a quem se refere o entrevistado, cursava ajustagem mecânica. A peça estrela, 
consiste numa peça de encaixe, que consta de duas partes: macho e fêmea. 
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Como podemos observar em documentos, boa parte dos alunos-artífices eram 

pertencentes a camadas sociais menos privilegiadas. Em sua maioria eram filhos 

de: domésticas, sapateiros, lavradores, pintores, serventes, e claro, ferroviários, 

dentre outros. Sobre isso nos relata: 

 

[...] a maioria filhos de famílias humildes, nós todos! [...] A gente 
estudava em casa e dava o dinheiro todo em casa! Nós alunos, a 
maioria chegava e entregava à mãe aquele dinheiro. Naquele 

tempo era assim [...] (A5-53/56) 
 
 

Portanto era altamente proveitoso o fato de estudar e ao mesmo tempo ser   

remunerado por isso.(18) 

 

Talvez fosse até uma forma  de atrair mais mão-de-obra. O     fato     é      que  

a cada mês chegava na     empresa um veículo denominado “carro pagador”, que   

pagava os salários dos alunos da EPFA e dos funcionários da VFFLB. 

 

Tratava-se de um trem que se deslocava da capital, conduzidos por funcionários de 

confiança, que realizavam todo o trajeto, pagando a todos que trabalhavam na 

ferrovia. Também era conhecido com “trem pagador”. Conforme cita um ex-aluno: 

 

Todo mês a gente recebia. Ficava doido para que o carro de 
pagamento chegasse. [...] Saia um carro de pagamento de 
Salvador a Juazeiro ou a Propiá, com todo o dinheiro desse pessoal 
todo. Um carro pagador! Era um tipo de trem. Agora já era 
preparado como um carro para pagamento, era um banco ali 
dentro. (A1-47/51) 

 

 
O dia de pagamento era de grande contentamento para os alunos, pois ali, muitas 

vezes, estava o dinheiro que custearia suas despesas, comprariam alimentos, 

roupas , enfim, representava o complemento muitas vezes necessário à auxiliar sua 

subsistência. 

 
 
 ____________ 
 (18)

 Naturalmente esta não era uma característica exclusiva da EPFA, mas sim das Escolas 
Pofissionalizantes, conforme já citamos no início do capítulo. 
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Logo que chegavam, os novatos, sofriam uma espécie de „trote‟ (19) imposto pelos 

alunos veteranos.  Traçava-se  um  caldeirão riscado  no  chão  e  ali  dentro   os 

novatos tinham que obedecer às ordens dos veteranos. 

  

[...] o aluno que entrava recente...lá raspam a cabeça, dava banho 
de óleo, esse negócio todo...E aqui quando  a gente chegava no 1º 
ano eles (veteranos) botavam agente para dançar, pular, se 
errasse...oh...apanhava rs...rs...(A3-55/59) 

 
 

Essa brincadeira transcorria de forma ingênua e nunca chegou a ferir ou afetar 

moralmente ninguém, era apenas uma manifestação de alegria, de regozijo por 

parte daqueles que conseguiram conquistar um objetivo. 

 

O primeiro ano era básico. No turno matutino, todos cursavam as mesmas 

disciplinas teóricas e somente no turno vespertino uns iam para a oficina de seus 

respectivos ofícios. 

 

O desempenho, o comportamento, as notas e até mesmo a classificação dos 

alunos, eram notificados no boletim (em anexo). Este era uma ficha de identificação 

que continha dados pessoais, tanto do educando quanto   do   pai ou responsável. 

 

Na primeira folha ou parte tinha-se o nome da empresa: Viação Férrea Federal 

Leste Brasileiro e logo abaixo o nome da instituição: Escola Profissional Ferroviária 

de Alagoinhas.  Ao lado  esquerdo destes dados encontrava-se o  ano  e   a    série 

que era cursada. Também havia logo abaixo, a profissão designada para o aluno     

(ajustagem mecânica,carpintaria ou ferraria),seu nome, endereço, localidade, 

número de matrícula, data, além de informar se este era repetente ou não. Sobre o 

pai ou responsável exigia-se o nome, a naturalidade, a profissão (identificando ser 

ferroviário ou não) e também a cor da pele.Apesar deste item,    não     encontramos  

_____________ 
(19)

 A expressão referia-se a uma brincadeira hoje muito comum entre os universitários. Os recém 
chegados também denominados de „bandeirão‟, eram obrigados a fazer diversas atividades 
determinadas pelos veteranos. 
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nenhum boletim    que constasse estar preenchido, por isso não podemos julgar ou 

fazer uma análise de clientela da EPFA a partir da etnia, pois correríamos o risco de 

cair em  situação que pudesse comprometer a fidelidade e veracidade dos fatos, 

afetando assim o cerne da pesquisa.  

 

No final dessa primeira folha, havia o resultado durante o curso: 1º, 2º  e 3º ano, as 

médias obtidas em cada um , o total de alunos da classe e a classificação por 

ordem, alcançada com base nas melhores notas. 

 

Na segunda lauda, o cabeçalho era o mesmo. No entanto, existia um quadro que 

deveria ser mensalmente assinado pelo pai ou responsável. Ao lado deste, haviam 

observações importantes, a saber: 

 

O aluno não poderá dar durante o ano, sob pena de 
eliminação, mais de 40 faltas.  
Verifique a classificação de seu filho entre seus colegas. 
Ele é assíduo, aplicado e bem comportado? 
- Só com estas qualidades poderá ser BOM FERROVIÁRIO. 
 

 

Percebemos que „assiduidade‟ e „ bom comportamento‟ eram obrigações essenciais 

para ser um „ bom ferroviário‟. A classificação era nada  mais   nada menos que 

uma forma de estimular a competitividade, característica intensificada pelo processo 

industrial. Já a expressão em letras maiúsculas, remete a questões que vão desde 

a necessidade de moldar um funcionário disciplinado, organizado como também 

facilmente manipulável. Conforme Segnini (op. cit., p.41): 

 

[...] a hierarquia é sempre delimitada por diferentes níveis de 
autoridade, regulados por normas administrativas. Porém, o 
conteúdo dos regulamentos e normas, das sanções, coerções nelas 
previstas, modifica-se em função das mudanças que ocorrem na 
relação capital-trabalho, constantemente.  A dominação é o objetivo 
maior da burocracia. Para mantê-la, o conteúdo de suas 
características se adapta ás condições de uma determinada época, 
mantendo uma dinâmica constante nas relações de produção e 
assegurando, assim, o caráter de “concha de servidão” [...] . 
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Esta observação também deixa evidente que a EPFA procurava se precaver de 

alunos indisciplinados, desleixados, faltosos que por sua vez, viesse a macular a 

imagem da instituição, dando mau exemplo aos colegas e no futuro tornando-se 

funcionários descomprometidos com suas funções. 

 

Por fim, na terceira lauda do boletim, encontramos as notas mensais, inclusive a de 

comportamento, as matérias, as faltas também mensais, a importância das diárias 

recebidas (salário), a média final e a classificação. 

  

A classificação no grupo era proporcional ao desempenho do aluno. Assim, aqueles 

que obtivessem as melhores notas seriam classificados entre os primeiros. Estas 

posições facilitariam o ingresso na VFFLB, após a conclusão do curso. Sobre isto, 

relata ex-aluno: 

 

Eu sei que era é a pessoa que tinha mais oportunidade de se 
empregar pela Rede (ferroviária), os caminhos dele era, 
assim, abertos. Teve pessoas que teve muito êxito no curso, 
se destacou e era procurado em primeiro lugar. (A3-55/59) 
 
 

Abordar questões como avaliação significa destacar, neste caso, métodos 

tradicionais de mensuração relativos às normas, que tinham como características, a 

classificação e a comparação. 

 

A EPFA utilizava-se da nota como elemento de mensuração. Acreditava-se que o 

estigma da precisão fosse suficiente para alcançar a análise do desempenho do 

aluno. Além do medir, outro elemento bastante ligado à avaliação era o testar. Esta 

prática serviria para comprovar um resultado numérico atribuído a ele. Podemos 

muitas vezes perceber que o projeto da escola, seu currículo, apresentava objetivos 

entrosados com o avanço da sociedade industrial. Aspectos como estes serão 

melhor discutidos ao apresentarmos esboço dos dados quantitativos. 
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3.1.3. O “BOM FERROVIÁRIO” EM CONSTRUÇÃO: 

 

O presente enfoque centra-se sobre uma instituição educativa masculina, onde 

buscamos evidenciar aspectos da formação que os alunos recebiam, dos valores e 

modelos apreendidos ou elaborados e mostrar de que forma essa educação levava 

os alunos a absorverem os papéis sociais destinados ao gênero masculino, isto é, 

como através da educação estes aprendiam a desempenhar determinados papéis e 

a ocupar determinados lugares na sociedade, construindo assim sua identidade de 

gênero. 

 

Com o propósito de responder tais questões, nossas maiores fontes são: o 

depoimento de ex-alunos que vivenciaram a rotina escolar, o livro de matrícula, 

onde encontramos dados relevantes sobre todos aqueles que por ali passaram e os 

boletins, que mesmo sem vestígios de um trabalho arquivístico, nos apresenta 

informações preciosas. 

 

Segundo alguns historiadores, as discussões sobre gênero e identidade, tiveram 

início por volta dos anos 1970, quando o movimento feminista se fortaleceu. 

 

Scott (1990) comenta que muitos estudos descritivos sobre gênero limitava-se a 

temas como as mulheres, as crianças, as famílias. Deste modo, pouco se falava 

sobre o gênero e a identidade masculina. Alguns historiadores conscientes dessa 

problemática, reuniram esforços para empregar teorias que  pudessem explicar o 

conceito de gênero e possivelmente explicar a mudança histórica. 

 

Para esta autora, gênero é “um elemento constitutivo das relações sociais baseado 

nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é a forma primeira de 

significar as relações de poder” (p.4). 

 

Neste caso, gênero tanto encontra-se inscrito nas relações sociais quanto nas 

relações de poder. Assim, a identidade de gênero é moldada a partir de 

características que são incorporadas ao indivíduo de acordo com o seu sexo.         A  
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partir daí, é possível expressá-la através de comportamentos, atitudes, gosto , 

enfim, possibilita ao indivíduo  ser identificado enquanto mulher ou homem. 

 

Conforme Vanin (2002, p.149) gênero é definido como: 

 

[...] um processo flexível que ocorre ao longo da socialização do 
indivíduo, e durante toda a sua existência. Ou seja, a masculinidade 
e feminilidade são forjadas nas experiências, nas vivências que o 
indivíduo possui na família, na escola, na igreja, nos grupos dos 
quais faz parte, enfim, no cotidiano. Desta forma, por meio dos 
papéis que desempenha, dos comportamentos que lhe são 
permitidos ou negados, das atitudes que lhe são cobradas 
enquanto um “ser” pertencente ao sexo masculino ou feminino, o 
indivíduo vai se identificando como homem ou mulher e sendo 
identificado pelos outros indivíduos como tal. 
 

 

Assim, ao analisarmos as práticas da EPFA, percebemos que a identidade 

masculina, que se construía paulatinamente, encontrava-se sedimentada na relação 

disciplina/práticas cotidianas. Um fator relevante, e que portanto, deve ser 

destacado, é quanto ao que se dispunha a escola: formar o “bom ferroviário”. 

 

A preparação do “bom ferroviário” constituía-se num processo diário de construção. 

Suas idéias, seus valores, sua organização, sua postura, enfim, seriam 

características que o identificaria como tal. 

 

Ao longo das entrevistas, os ex-alunos sempre destacaram a questão da disciplina 

na escola. Esta possui aqui um papel determinante, pois através da vigilância, das 

sanções, os futuros funcionários tornariam-se dóceis e úteis. Foucault, com muita 

propriedade, nos diz que a disciplina constrói indivíduos e modela sua identidade. 

 

Não tem nem comparação! Lá era muito rígido, muito rígido 
mesmo. Procedimento dava demissão na hora!  [...] Não deixava de 
ter alguns engraçadinhos, porque é da idade, Né? É uma época 
realmente de transição de comportamento, de menino para homem! 
(I1-52/62) 
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A partir da citação acima, notamos que na escola havia mecanismos de 

disciplinamento e que todos, ou pelo menos os instrutores, percebiam a 

transformação dos meninos em homens, ao longo de sua trajetória. 

 

Os mecanismos de disciplinamento poderiam atuar de várias formas, desde as 

dóceis até os que exigiam punições. Nos primeiros, o indivíduo nem percebe e não 

impõe resistência. Como exemplo, temos o fato de, na escola, não se admitir, no 

horário de aula, alunos circulando pelos corredores ou o fato de se exigir que após 

a aula prática todas as ferramentas fossem limpas e guardadas em seus devidos 

lugares, a fim de serem utilizadas no dia seguinte. 

 

No segundo caso, temos o exemplo de alunos estarem conversando e o instrutor 

repreendê-los com um teste surpresa, conforme citação: “Teve um dia que, aí foi o 

professor Schramm, ele tava assim despercebido e disse: agora vamos fazer uma 

prova de eletrotécnica! Aí foi a turma toda e era a matéria mais difícil que tinha”! 

(A3-55/59) 

 

Deste modo, verificamos que através do disciplinamento, algumas características 

que não condiziam com o desejado para o “bom ferroviário”, iam sendo aos poucos 

destituídas. 

 

A transição de menino para homem era reforçada com as práticas cotidianas da 

escola. Neste caso, parece-nos que uma nova identidade estava sendo construída, 

se consideramos que isto se faz pelas representações e práticas. Sobre isso nos 

afirma Vanin (op. cit, p.151): 

 
Para sermos reconhecidos e nos reconhecermos como homem ou 
mulher ( identidade de gênero) colocamos em prática – por mero 
tanto de ações, atitudes, comportamentos, como pelos gostos e 
preferências – as imagens de gênero ( o que é ser homem ou ser 
mulher) que nos são passadas ao longo da vida. 
 

Nesta confluência de circunstâncias, ainda encontramos a identidade de gênero que 

por sua vez dialoga com as de classes, as de religião, entre outras. Neste caso, 

moldá-la parece nos fundamental para construir o “bom ferroviário”. 
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A princípio observamos que o corpo docente e o de  funcionários, era formado por 

indivíduos do sexo masculino, com isso a masculinidade torna-se uma experiência 

coletiva e isto provavelmente influenciava no cotidiano da escola. 

 

Ainda, segundo Badinter (1993, p.99): 

 

[...] a identidade masculina está associada ao fato de possuir, 
tomar, penetrar, dominar e se afirmar, se necessário pela força. A 
identidade feminina, ao fato de ser possuída, dócil, passiva, 
submissa. 
 

 
Sob esta ótica, indagamos então, se a ausência do sexo feminino na escola seria 

algo proposital uma vez que se pretendia reforçar esta identidade masculina entre 

os alunos. A presença feminina poderia, por ora, interferir nas práticas cotidianas, 

uma vez que esta era símbolo de docilidade, passividade, fragilidade e de pouca 

força física. Enfim, a mulher surge como uma imagem não desejada no interior 

desta instituição, pois, traria imbricado em sua composição todos aqueles atributos 

que o ser masculino deveria se distanciar, conforme citação de  Passos ( In:LINS, 

p.25): 

 

[...] as mulheres possuem mais habilidades manuais, são 
biologicamente mais frágeis, menos inteligentes, etc., a elas são 
atribuídas ocupações de menos valor econômico e social, que não 
possibilitam tomadas de decisão e exercício do poder. [...] enquanto 
os homens ficam com os cargos de chefia e as profissões da área 
da ciência e da tecnologia. 
 
  

Coadunando  com a mesma visão teórica: Badinter, Saffioti, Stuart Hall e Scott, 

segundo o qual a identidade do indivíduo “é definida historicamente, e não 

biologicamente”, compartilhamos nesta pesquisa que a identidade masculina é uma 

construção histórica e social. 

 

Assim, a forma como mulheres e homens se identificam e se vêem é definido 

historicamente. Os sujeitos apresentam identidades plurais, que se transformam ao 

longo de sua existência, e isto é válido também para a identidade de gênero. 
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No primeiro dia de aula, a mãe dele foi levá-lo no colégio. Imagine! 
Ela deixou ele conosco e dissemos que iríamos cuidar dele. 
Quando ela dobrou a esquina, ele recebeu logo uns tapas: já viu 
homem vir para a escola acompanhado da mãe? Ora essa...[...] 
(A6-53/55) 

 
 

Atitudes como estas eram logo identificadas como fragilidade e a modelagem da 

identidade de gênero era logo posta em prática, afim de que, em pouco tempo, o 

indivíduo fosse reconhecido como “homem” pelos colegas. No entanto esta 

condição implicava na superação de provas, testes e ritos. 

 

Uma das observações encontradas no boletim, ressaltada anteriormente, referia-se 

à formação do bom ferroviário. Partindo dessa premissa, aparece-nos quatro 

elementos que configuram-se como essenciais para a formação do “ bom 

ferroviário”: ter boa classificação, ser assíduo, ser aplicado e ter bom 

comportamento. 

 

A classificação do aluno era algo que encontrava-se intrinsecamente ligada às 

notas, pois, o critério para que o aluno ficasse nas primeiras colocações era 

justamente o quantitativo. Deste modo, reconhecia-se através deste  indicativo a 

competência. Ainda nos é permitido, perceber um diálogo, mesmo que sutil, entre 

classificação e masculinidade, uma vez que esta última, segundo Badinter (op. cit., 

p.134): “ é  medida pelo compasso do sucesso, do poder e da admiração que 

provoca”. Em suma, sucesso, poder e admiração também serviam de indicadores 

para os melhores classificados. 

 

Outro comportamento esperado refere-se à assiduidade. Trabalhar na VFFLB, 

tornar-se ferroviário significava também não faltar às suas obrigações, ser contínuo, 

constante. Ainda na condição de discente estes eram alertados com relação a isto. 

As sanções iam desde a perda do salário (máximo três faltas ao mês) até  a 

eliminação (quarenta faltas ao ano). 
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Ainda sobre as qualidades do bom ferroviário, nos referimos à exigência de ser 

aplicado. Isso significava ser estudioso, atento, esforçado, ou seja, esperava-se que 

o bom ferroviário fizesse sempre seus trabalhos com afinco, empenho e interesse. 

A ausência de tais características comprometeria tal posição. 

 

Com relação ao bom comportamento conforme já falamos anteriormente, este era 

fundamental tanto para a permanência na escola quanto para o ingresso na VFFLB. 

Obviamente, não era desejado aluno ou funcionário rebelde, que não obedecesse 

às normas da escola ou da empresa. Até porque o mau comportamento de um 

sujeito poderia servir de reflexo para o de muitos outros. Portanto, era objetivado 

subtrair do seio dos ferroviários quaisquer influências “nocivas”. 

 

Parece-nos que tais preocupações, representavam a necessidade de reforçar a 

sujeição do futuro trabalhador à empresa. Desta forma, a introdução de hábitos 

comportamentais e a normatização da vida cotidiana encontravam-se na base 

desses objetivos. 

 

Buscava-se introduzir hábitos e valores considerados essenciais ao trabalhador, ao 

bom ferroviário, isto significava por vezes, ordenar, reprimir e discipliná-los. 

 

Através das entrevistas, apreendemos que existia também certo orgulho em ser 

ferroviário. Talvez, porque, nesta profissão estivesse imbricada uma importância 

econômica e social. Assim sendo, ser ferroviário significava ser autor direto do 

progresso material e cultural nas regiões, pois, com a construção de ferrovias, 

verificava-se um aumento nas relações comerciais promovidas pela facilidade no 

escoamento de produtos, bem como, crescimento demográfico. 

 

A guisa de conclusões, a aprendizagem ou transmissão de valores, habilidades, 

comportamentos, conhecimentos, princípios, tornam a educação num ato político e 

neste caso, parece-nos que a EPFA exerceu muito bem o seu papel. 
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 3.2. EPFA: DUAS DÉCADAS DE HISTÓRIA. 

 

Compreender como a educação formal, no caso da EPFA, se manifestou durante 

sua existência e de que forma suas peculiaridades se manifestaram,é fundamental. 

Para isto, fizemos uma exposição de alguns dados quantitativos que foram 

permitidos a partir da interpretação dos boletins dos alunos. 

 

Neste caso, faz-se necessário destacar que a tarefa de lidar com fontes históricas 

nem sempre é tão simples, demonstrando-se por vezes até um processo que 

envolve certa complexidade. As fontes orais exigem um resgate da memória 

evidenciada através da narrativa, neste caso a construção das evidências acontece 

a partir do entrecruzamento dos dados. As fontes escritas exigem do pesquisador: 

experiência, imparcialidade e conhecimento suficiente para saber tornar 

„documento‟ algo que está apenas escrito. 

 

Além do mais, a depender do recorte temporal que se pretende abordar, esse tipo 

de fonte com o passar do tempo pode tornar-se escassa. Algumas vezes por falta 

de recursos na sua conservação, outras por descuido e abandono por parte 

daqueles que deveriam guardá-las. Com isso, muitos episódios importantes vão 

sendo mortificados na história. 

 

Durante muito tempo associou-se à educação apenas às profissões liberais, à 

formação do doutor. Os cursos profissionalizantes, a princípio, eram pouco 

atrativos, uma vez que para trabalhar bastava adquirir a experiência na lida diária. 

No entanto, essa situação vai se inverter a partir das novas exigências impostas 

pela industrialização. 

 

Sob essa ótica, a criação da EPFA trouxe benefícios para a VFFLB. A escola  

realizava a formação do aprendiz e a Leste, por sua vez, tinha a possibilidade de 

construir uma instituição de ensino profissional ferroviário, que capacitaria/formaria 

pessoal para a realização de serviços necessários numa oficina ferroviária 

moderna. 
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A princípio, fazia-se a inscrição e depois eram marcadas as provas de seleção, que 

incluíam: português, matemática e o psicoteste, conforme já citamos anteriormente. 

O número permitido de alunos por turma era de 30, no entanto existem casos em 

que estas encontravam-se com inferior quantidade. Sobre isto referiu-se um ex-

aluno: 

 

Cada curso era trinta alunos. Entrava trinta. Agora na minha turma 
entrou vinte e nove , porque teve um que nunca apareceu, ainda 
me lembro o número dele: vinte e um. Esse número vinte e um, 
nunca apareceu! (20) (A1-47/51) 

 

 

Ao longo de sua existência, a EPFA contou com a formação de 20 turmas  que 

totalizaram 537 profissionais nas diversas áreas técnicas     oferecidas.     Após  

1962, a escola foi desativada permanecendo nesta condição por dez anos. Em 

Alagoinhas, neste período, esta foi a única escola destinada ao ensino 

profissionalizante. 

 

Em 1941, ano de sua fundação, a EPFA  teve à frente de sua direção o professor 

Walter Menezes. Além destas funções, era também instrutor(21) de matemática. 

Tarefa bastante desafiadora para alguém ainda muito jovem, conforme citação: 

 

Lembro-me do primeiro dia que os enfrentei, enfrentei na verdade! 
Porque um jovem de vinte e um anos, mal saindo das asas da 
mamãe, e mal saindo da escola normal, enfrentando uma turma de 
trinta adolescentes, das mais variadas procedências,a que eu não 
conhecia, não posso negar eu não tive medo, tive pavor! (risos). Eu 
fiquei apavorado diante da meninada, mas quanto tempo, o coração 
com amor , se sobrepõe a tudo isso. Comecei a amá-los, amá-los 
como amei  a todas as coisas na minha vida, principalmente a 
minha profissão.” 

 

_____________ 

(20) 
O ex-aluno Manoel Bispo dos Santos estudou na escola  em 1947 e concluiu em 1951. Conforme 

observamos, na prática, sua turma era formada por 28 alunos. Tal dado pode ser confirmado no 
quadro 1, elaborado a partir da catalogação de documentos escritos. 
(21) 

Na EPFA, o professor era denominado de Instrutor de Formação Profissional (I.F.P). Em 
entrevista realizada, sempre que utilizávamos o termo „professor‟ éramos rapidamente corrigidos, de 
modo a substituí-lo por I.F.P. Porém, em seu segundo momento, quando já passara para o comando 
da Rede Ferroviária Federal, de acordo com o plano dos cargos, os docentes foram denominados de 
Monitores de Instrução Profissional. Na pesquisa chamá-los-ei de instrutores. 
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O amor à profissão é também algo sempre ressaltado por Walter: 
 

Eu não posso negar que muito me orgulho da minha profissão, 
embora não tivesse exercido até quando quis, mas mesmo assim, 
quando exercia outra atividade eu não me furtava a   estar em  uma  
sala  de  aula,  com  o  giz  na mão , diante de um quadro negro e 
diante dos meus alunos, eu estava lhe dando, estava lançando em 
seus corações uma semente que frutificou. (22)  
 

 
3.2.1. ANÁLISE DE DADOS: 
 

 

A seleção dos alunos tornou-se algo corriqueiro nos cursos profissionais, 

certamente para melhor adequá-los às profissões. Como vimos, na EPFA  também 

era assim.  Após seleção, cada aluno recebia  uma  chapa , onde   passava a ser 

conhecido e identificado por um número. A  primeira turma que ingressou na EP  

em 1941 era assim composta(23): 

 

Quadro 02 – Alunos da primeira turma da EPFA: 

Nº              ALUNO   Nº                    ALUNO 
 

01   -   Abdiel de Araújo Góes 
02   -   Desistente 
03   -   Almir Catarino Dias 
04   -   Almiro Florêncio de Silva    
05   -  Amintas Dias 
06   -  Antônio José de Souza 
07   -  Antônio Paulino dos Santos 
08   -  Antônio Pessoa Campos 
09   -  Aurelino Lima Mascarenhas 
10   -  Dionísio Santos 
11   -  Durval Celestino de Araujo 
12   -  Eufrásio de Santana 
13   -  Eraldo Manoel de Santana 
14  -   Fernando A. de Conceição  
15  -   Guilherme Florêncio da Silva 
16  -   José Rocha de Oliveira 

17  -  José Cláudio dos Santos 
18 -   Desistente 
19  -  José Lins de Farias 
20  -  José Schramm de Matos 
21  -  Joseval Mata da Silva 
22  -  Otoniel de Araújo Góes 
23  -  Móises Matos Conceição 
24  -  Narciso França Café 
25  -  Nivaldo da Silva Matos 
26  -  Osvaldo Santos Figueiredo 
27  -  Pedro Rodrigues dos Santos 
28  -  Sinésio Cabral de Almeida 
29  -  Wilson Gomes Lima 
30  -  Zilfrêdo da Silva Ribeiro 

 
_____________ 

(22)
 Fala proferida no Primeiro Encontro dos Ex-alunos da EPFA, realizado na Associação Recreativa 

de Alagoinhas (ACRA), em 20 de dezembro de 2003. 
(23) 

 No livro de matrícula não encontramos os nomes dos alunos referentes ao números 02 e18. No 
quadro de anexo temos registro desse livro. 
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A construção desse quadro foi    possível      graças    a   existência  do livro de 

matrícula, que nos permitiu  também   obter       características  dos  alunos    e 

destacar dados como idade, local de nascimento, nome e profissão do pai ou 

responsável. Vejamos os quadros abaixo: 

 

Quadro 03 – Faixa etária: 

Nº de alunos Idade 

03 13 anos e meses 

08 14 anos 

06 15 anos 

04 16 anos 

01 17 anos 

06 Não constava 

 

 

Percebemos que a primeira turma da EPFA era constituída por 28 alunos, com 

idades que variavam entre 13 e 17 anos. 

 

Vejamos o próximo quadro: 

 

Quadro 04 – Local de nascimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de alunos Naturalidade 

02 Salvador/BA 

01 Olhos D‟Água/BA 

13 Alagoinhas/BA 

02 Aracaju/SE 

01 Itinga/BA 

01 Cachoeira/BA 

07 Não consta. 
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A maioria dos alunos dessa turma era natural de Alagoinhas, no entanto, 

encontramos jovens de outras regiões da Bahia e até mesmo de outros Estados. 

Isto foi uma constante não só nesse grupo, mas também em todos os outros que 

integraram a EPFA. 

 

Quadro 05 – Profissão do pai ou responsável: 

Número Profissão 

02 Evangelizador 

02 Professor (a) 

03 Ajustador 

02 Comerciante 

01 Curtidor 

01 Escriturário 

01 Pintor (f) 

01 Marceneiro 

03 Doméstica 

01 Fabricante de charutos 

02 Maquinista (f) 

01 Fazendeiro 

01 Cabeleireiro 

01 Carpinteiro (f) 

01 Tipógrafo 

01 Mestre de linha 

01 Funcionário municipal 

03 Não consta 

 

Verificamos que os responsáveis pelos alunos ocupavam-se de profissões diversas. 

Conforme já citado anteriormente, o número de filhos de ferroviários não era tão 

expressivo. E alguns de seus tutores trabalhavam em curtumes, bem numerosos na 

cidade naquela época. 
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A composição do número de alunos por turma manteve essa mesma distribuição – 

entre 26 a 30 jovens – com exceção da última que contou com apenas 19. Isto 

revela o desinteresse das pessoas pelo ensino profissionalizante na EPFA. Sobre 

isso trataremos mais adiante. 

  

Esse grupo de alunos nas aulas de ginástica formava dois times criados pelo 

professor Walter Menezes: o Botafogo e o Juventude. Ainda hoje lembrado por seus 

integrantes-jogadores, que viam nesse momento motivo de alegria e distração. 

Além dessas aulas, outro momento de contentamento era a hora do recreio, onde 

todos se encontravam. Sobre isso:  

 

[...]  que  saudades dos picolés na Sorveteria Rio Branco, os pães 

da Padaria Santa Cruz [...] Dona Ester, aquela senhora preta 
com trajes de baiana, que vendia doces defronte a 
escola.Quando ela se descuidava tinha um esperto que 
colocavam na boca e pagava outro.    Aí   chegava o herói: 
„comi dois e paguei   um‟! Coitado do menino que fosse 
vender bolinho de tapioca na hora do recreio. De bom ou mau 
gosto, tudo era risada, tudo era brincadeira.” (A7-53/55) 

 
 

Em 1947, após aprovação no concurso do Banco do Brasil, o instrutor e diretor 

Walter Menezes teve que deixar a escola. Mesmo assim, até hoje nutre profundo 

afeto pela instituição que fora no passado um dos seus primeiros empregos e 

também pela profissão de instrutor.  

 

Após desligamento de Walter Menezes, assumiu a direção o instrutor Nélson 

Macedo de Paula (24), então professor de português. E para ocupar a cadeira de 

matemática, assume o instrutor Luís Alves.  

 

No quadro abaixo apresentaremos dados explicativos oriundos do mapeamento dos 

boletins. 

 _____________ 

(24)
 Ambos eram muito amigos e essa amizade perdurou. Walter Menezes encontra-se hoje com 88 

anos de idade e reside na cidade de Feira de Santana, situada a 70 km de Alagoinhas. Sempre 
participou de todos os encontros dos ex-alunos. Nélson Macedo de Paula faleceu em 2003, deixando 
mulher e filhos. 
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Quadro 06 – Mapeamento das turmas.                                                 
Legenda: M = mecânica, F = ferraria e C = carpintaria 

 

 
Turmas/  ano 
de ingresso 
/saída 

 
Nº   de 
alunos 

 
  Seção 
escolhida 

 
Filiação: 
pai ou 
responsávell 

ferroviário 

 
Desistência/ 
eliminação 

 
Residência 

(próxima à 
escola) 
 

 
Repetência 

 
1941-43 

 
26 

4 c; 

25 m. 
 
05 

 
2d 

 
12 

7 (6 no 2º ano) 

 
1942-44 

 
26 

18 m, 
7 c. 
1 f. 

 
07 

 
5d 

 
15 

9 (1º ano) 
4 (2ºano) 

 
1943-45 

 
19 

13 m. 
6 c. 

 
05 

 
1e 

 
08 

2 (1º ano) 
4 (2º ano) 

 
1944-46 

 
27 

23 m. 
4 c. 

 
12 

1d 
 
6e 

 
07 

4 (1º ano) 
3 (2º ano) 

 
1945-47 

 
24 

19 m. 
3 c. 

 
09 

 
5e 

 
11 

2 (1º ano) 
1 (3º ano) 

 
1946-48 

 
29 

17 m. 
4 c; 1 f; 5 ñ 
declararam 

 
08 

3e 
 
4d 

 
11 

 2 (2º ano) 

 
1947-49 

 
28 

23 m. 
5 c. 

 
09 

2d 
 
3e 

 
10 

4 (1º ano) 

 
1948-50 

 
26 

18 m; 1c;1 f; 6 
ñ declararam 

 
10 

4d 
 
2e 

 
11 

4 (3º ano) 

 
1953-55 

 
24 

19 m; 
2 c; 3 f. 

 
12 

 
1e 

 
07 

 6 (1º ano) 
 8 (2º ano) 
 5 (3º ano) 

 
1954-56 

 
21 

9 m; 1 c; 
11 ñ declararam 

 
08 

3d 
 
3e 

 
07 

4 (1º ano) 
6 (2 º ano) 
2 (3º ano) 

 
1955-57 

 
25 

17 m; 4 c; 4f.  
06 

6d 
 
3e 

 
12 

8 (1º ano) 
4 (2 º ano) 
2 (3º ano) 

 
1956-58 

 
23 

18 m; 
5 c; 

 
11 

4d 
 
2e 

 
12 

2 (2º ano) 
1 (1º ano)  
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Percebemos que  os   períodos compreendidos entre 1949 e 1953, bem como 1957 

e 1962, não constam neste quadro, pois os  boletins não foram encontrados. 

Infelizmente alguns dados como: seção, local da residência, desistência e 

eliminação, só eram possíveis de ser identificados nos boletins. No entanto, temos 

registro de 12 das 20 turmas que fizeram parte da EPFA.  

 

As disposições do quadro acima foram possíveis graças ao formato do boletim que 

expunha variados dados acerca dos educandos, quer registros    escolares     quer    

sutis  dados familiares. 

 

De acordo com os dados evidenciados percebemos que a ajustagem mecânica 

conseguiu abarcar no mínimo 70% da preferência. A explicação remete ao fato 

desta representar o que havia de mais avançado e requisitado na esfera industrial. 

Sendo assim, portar tal certificado significava ter à sua frente um leque de 

oportunidades empregatícias, a começar pela própria VFFLB. Um dos ex-alunos 

entrevistados nos disse: 

 

O campo de trabalho naquele tempo era muito caro para quem era 
ajustador, ajustador mecânico [...] (As empresas) aceitavam mais 
ajustador. Aí a transferência de formado em ajustador... tinha a 
Petrobras,Leste, Petroquímica, não tinha Pólo (Petroquímico) mas 
tinha outras empresas. (A4-55/58) 

 

 
  
Nesse contexto, uma questão emerge e reforça essa preferência, trata-se de 

realizar atividades  direcionadas a uma área que representava, na época, uma de 

maior carência no mercado de trabalho ( inclusive na VFFLB) e portanto a 

incorporação na mesma seria mais fácil e oportuno.O curso contava com aulas 

teóricas, reforçada com a prática e desse modo o aluno poderia „aprender a fazer 

fazendo‟. Neste caso, temos procedimentos que estavam vinculados à educação 

nesse período, conforme Silva (2000, p.33): 

 

[...] enquanto que a educação tem a pretensão de preparar para a 
vida, o termo aprendizagem designa uma forma específica de 
educação direcionada à formação profissional e preparação para o 
mercado de trabalho. 
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À carpintaria era designado um número bem menor de aprendizes, uma vez que 

esta era possuidora de apenas 12 bancos para todas as turmas, nunca podendo 

exceder tal quantidade. Lembremo-nos ainda que a quantidade de vagas era 

proporcional ao número de repetentes. Era também uma área de grande 

prospecção, na época, pois saber serrar, aparelhar e  fazer junções era base do 

ofício de   carpinteiro.    Sobre isto nos relata: 

 

Também fazia mais na  primeira série as junções, emendar uma 
peça, como aparelhar, serrar, aparelhar, etc., etc., etc.. Aí ia para a 
oficina fazer as junções : junções de malete, junções de malete 
rabo de andorinha, junções de ponta. E quando na  segunda série, 
já começava fazer as peças de aproveitamento, pequenas peças 
mas com características de aproveitamento. Realmente para 
colocar em vagões feito de madeira naquela época. (I1-52/62) 
 

 

A carpintaria da Leste em Alagoinhas era muito pequena, portanto, aqueles que se 

formassem em carpinteiro, trabalhariam na oficina em Aramari. Nesta oficina tinha 

tornearia, mecânica de base, mas a atividade principal era carpintaria. Lá fazia-se 

de tudo nessa área, desde a serragem do toro de madeira até a construção do 

limpa-trilhos(25) e do vagão. 

 

Conforme exposto no quadro 05, percebemos que o número de desistências foi um 

pouco maior que o de eliminação.  A desistência poderá estar atrelada a fatores 

como os rígidos padrões de disciplina, no qual muitos não se enquadravam. Já as 

eliminações, ocorriam mediante três motivos: repetência de dois anos na mesma 

série, desrespeito ao regimento da escola ou ser vitimado por moléstia grave. Assim 

nos diz um ex-aluno: 

 
 
Fiz o primeiro ano e no primeiro ano fui reprovado, aí fiz no ano 
vindouro o mesmo ano. Que vamos dizer: no    meu   caso    se   eu  
 

 

_____________ 

(25) 
Peça em formato de triângulo que fica na parte inferior na frente da locomotiva e serve para retirar 

todo o material que por ventura esteja nos trilhos no momento da passagem do trem. Atualmente o 
limpa-trilho é uma peça de ferro capaz de arrastar os mais pesados materiais. 

  



 93 

 
perdesse os dois anos eu não teria   oportunidade   de   concluir    o 
curso. Antigamente se nós perdêssemos dois anos na mesma 
série, ficaríamos fora da escola.(A3-55/59) 
 

A respeito do rigor do regimento nos conta outro ex-instrutor: 

 
[...] (comportamento)  era a mesma nota da profissão. 
Comportamento de 10 a 100. Se tirasse abaixo da média estava 
eliminado. Muito rígido mesmo! Não deixava de ter alguns 
engraçadinhos, porque é da idade, né? Não é brincadeira de 13 
anos e nove meses a 16 anos e três meses que era a idade aceita , 
é uma época realmente de transição de comportamento  né? Mas 
eu não tive muito trabalho não porque, é como se diz, o regimento 
era forte, sabia se perdesse comportamento perdia o ano e no outro 
ano caia fora... (I1-52/62) 

 
 

Já no tocante às moléstias, estas não eram identificadas no boletim. No entanto, 

sabe-se que na época em questão, um surto de varíola e tuberculose acometeu 

várias pessoas na cidade, uma vez que os cuidados com   saneamento    básico 

estavam muito aquém de serem satisfatórios. A omissão da identificação da 

moléstia se dava por razões múltiplas, inclusive para que a família não viesse sofrer 

nenhum tipo de preconceito. Contudo, não é do nosso interesse adentrar em tal 

universo, pois acabaria por representar uma nova pesquisa. 

 

Ainda sobre as turmas, conforme podemos observar no quadro abaixo, a repetência 

foi maior no 1º ano, ano de admissão: 

 

Quadro 07 – Repetência na EPFA: 

 1941 42 43 44 45 46 47 48 53 54 55 56 Total 

1º ano 01 09 02 04 02  - 04  -  06 04 08 02  44 

2º ano 06 04 04 03  - 02  -  - 08 06 04 01  36 

3º ano   - - - - 01 -  - 04 05 02 02  -   14 
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Ainda, segundo alguns entrevistados, é possível atribuir esses números de 

repetência no 1 º ano, a fatores como : imaturidade, afinal de contas eram ainda 

muito jovens, que tinham apenas concluído o primário. Portanto algumas 

disciplinas, principalmente as de área técnica , exigiam conhecimento  mais amplo. 

Sobre isso: 

 

[...] lá na aula técnica, tecnologia nós recebíamos orientação de 
mecânica também. Tinha a especialidade nossa... mas também 
algumas instruções de mecânica, eletricidade também. Eletricidade 
a gente tinha mesmo eletricidade básica . Você não pegava em fio, 
não pegava em nada [...](A1-47/51) 

 

As aulas em período integral expressavam as exigências do ensino 

profissionalizante, mas representavam um modelo inusitado para os alunos. 

Tomando por base que a maioria das escolas funcionava apenas num período. 

Além do   mais,  estes não podiam chegar atrasados, uma vez que sua presença 

estava condicionada ao soar da campanhia da Leste (26)
.  Conforme ex-aluno: 

 

Tinha o quadro com os números ( dos alunos). Aqui os números de 
1 a 30. A aula obedecia o horário da Arlindo Luz (oficina) 12 e meia. 
Doze e meia apitou você tinha que estar dentro do colégio, você 
não tirou seu número da chapa? Falta! (A4-55/58) 

 

Como vimos a EPFA não tolerava atrasos, sendo estes punidos com faltas, 

podendo implicar até na perda do salário. Isso representava muito, uma vez que 

muitos deles eram filhos de domésticas, lavadeiras enfim, oriundos de camadas 

sociais menos privilegiadas e o dinheiro que recebiam na escola serviria muitas 

vezes para ajudar nas despesas de casa.  

 

 

______________ 

(26) 
O soar do apito/campanhia o qual citamos refere-se aos horários e entrada e saída de 

funcionários nos turnos matutino e vespertino, na oficina Arlindo Luz, situada nas proximidades da 
escola. É válido ressaltar que durante muitos anos este som ecoava por vários bairros da cidade, às 
vezes até bem distantes e todos diziam: “a Leste está apitando é tal hora!”. Notamos também que os 
horários dos alunos entrarem na escola já eram os mesmos da Leste, ou seja, eles já começavam a 
se adaptar desde cedo com o funcionamento da empresa na qual trabalhariam no futuro.  
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Cabe aqui fazermos uma observação bem pertinente sobre o Regulamento de 1893 

que regia a Estrada de Ferro do São Francisco. A partir dele foi possível elucidar 

que alguns de seus artigos encontravam-se também incorporados à EPFA, a saber: 

 

Art. 7. Todos os empregados devem obedecer imediatamente às 
ordens dos seus superiores, isto é, daqueles que pelos 
regulamentos e instruções em vigor pudessem dá-las. 
Art. 8. A desobediência a ordens legais, negligência, falta de asseio 
ou probidade, e a prática de atos imorais, bem como o emprego, 
em serviço ou nos edifícios da Estrada, de palavras que ofendam 
ao decoro público, serão punidos severamente. 
Art. 694. Cada operário, ao entrar para as oficinas e antes de se 
dirigir para seu respectivo lugar, tirará em presença do apontador a 
chapa que tem o número que lhe corresponde e a deitará na gaveta 
da banca do mesmo apontador por uma fresta, feita exclusivamente 
para esse fim no lastro da dita banca.  

  
 

Assim, com base nessas referências, não estaríamos tão distante se 

concebessemos, dentro desse universo ferroviário, um intrínseco diálogo entre 

ferrovia e EPFA. Apesar do regulamento remeter a 1893, acredita-se que este 

perdurou por vários anos. Assim, podemos justificar ou pelo menos               

identificar, que havia uma tentativa na EPFA de submeter aos alunos às dimensões 

das experiências da Estrada de Ferro. 

  

A grade curricular da EPFA era bem diferente daquela que compunha o curso 

secundário normal. Nela estavam inseridas matérias cujo conteúdo era 

exclusivamente voltado para o ofício. Assim tínhamos: português, matemática, 

desenho, área técnica ou tecnologia, física-mecânica, eletrotécnica, organização 

ferroviária, higiene e ginástica.  

 

Todos os meses os alunos faziam prova. É válido ressaltar que o conjunto de 

disciplinas teóricas era acompanhado de componentes práticos das oficinas. Nota-

se, portanto, que toda essa estruturação objetivava a conscientização de deveres 

para com a escola e futuramente com a empresa.  

 

No quadro abaixo temos exposto a relação de instrutores que compuseram o corpo 

docente da EPFA. Perceberemos, ao longo da exposição, que alguns deles foram 
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alunos da escola, se destacaram, passaram em seleção e retornaram na condição 

de instrutor. Sobre isso: 

 

Instrutor de Formação Profissional! Entrei em 48, cursei 48,49 e 50. 
Em 51 fui para Aramari. Em 52 teve uma vaga na minha área e 
outros ex-alunos como eu também participaram e fui contemplado. 
Foi, foi feito uma seleção. Aí trabalhei de 52 até quando me 
aposentei em 83. (A2-48/51) 

 

 
 

3.2.2.EDUCANDO MENINOS, FORMANDO FERROVIÁRIOS: 

Quadro 08 – Corpo docente da EPFA: 

MATÉRIA  INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Matemática  

Português 

Desenho  

Higiene 

Eletrotécnica 

Tecnologia 

Religião 

Carpintaria  

Mecânica  

Ferraria 

 

 Walter Menezes  → Luís Alves 

 Nélson Macedo de Paula 

 José Schramm 

 Dr. Carlos →  Dr. Heitor 

 José Schramm 

João Alberto 

Frei Caetano 

José Lima → Milton Santos Nova 

Aurelino Mascarenhas → João Alberto 

Félix Matos →Ivani Ribeiro 

 

Assim temos os nomes daqueles que foram incumbidos de formar os profissionais. 

Os instrutores preconizavam sempre que nas tarefas o aluno usasse dedicação e 

as fizessem com o máximo de perfeição. Normalmente nas escolas profissionais 

dispensava-se o uso do termo “professor” em substituição por “ instrutor”.  
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As aulas de higiene eram ministradas a princípio pelo doutor Carlos, seguido depois 

pelo doutor Heitor, que eram médicos da empresa. Estar limpo, cabelos cortados, 

fazer a prova bem feita, limpar as ferramentas de trabalho, além de  demonstrar  

zelo pelo  corpo, manter a saúde   boa dos alunos    remetia    também    em ser     

funcionário cuidadoso   e asseado. O   cuidar dos instrumentos era tarefa exigida 

por todos os professores. As palavras de Salvadori (op. cit., p.2) sintetizam isso 

muito bem: 

 
Organizar o trabalho, promover a saúde e propiciar a educação 
tornam-se, a partir da década de 1920, três questões básicas por 
meio das quais devem ser equacionados os problemas sociais 
brasileiros. 
 

 
 

Ou ainda conforme Herschmann (2004, p.2): 

 

Assim, ao saber médico, especialmente em sua ênfase sobre as 
preocupações com a higiene, caberiam cuidados com o corpo; à 
educação, caberia a tarefa maior de construção da nacionalidade a 
partir da formação moral e instrução técnica dos brasileiros e, 
finalmente à engenharia, caberiam as preocupações com a 
organização dos espaços, desde os pequenos espaços – a moradia 
salubre, por exemplo- até os grandes espaços no trabalho – a 
fábrica [...] 

 

Para a disciplina de desenho, o instrutor era José Schramm, ex-aluno da primeira 

turma da EP. Nessas aulas, o mestre fazia desenhos no quadro negro, referentes 

ao ofício, explicava a composição das peças e pedia para que os alunos fizessem-

na no caderno ou na cartolina. Sobre temos: 

 

O professor de desenho chegava assim, vamos dizer esse 
grampeador, vocês vão tirar as três faces, as três vistas, as três 
vistas. Aqui como está e tem que tirar. No caso aqui era a primeira 

a de cima, aqui a segunda e terceira. E depois as medidas. E 

uma coisa importante também, hoje me pergunte que eu não sei  
mais, as hachuras  que tinha pra gente olhar se o material era 
madeira, se era cobre, se era chumbo. As hachuras no desenho. 
No desenho não vinha se era ferro não se era madeira. A       gente 
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 recebia as hachuras em cortes. Aí vinha os traçinhos em cortes. 
Que material é esse? É madeira. Que material é esse? É ferro. 
Pelos sinais entendeu? (A6-53/56) 

 

Na carpintaria o instrutor era José Lima. Permaneceu nesta condição até 1952, 

quando também aprovado em concurso do Banco do Brasil, saiu da EPFA, 

deixando em seu lugar, o ex-aluno, Milton Santos Nova. Sobre isso: 

 
 

[...] fui aluno e também instrutor de formação profissional[...]Em 52 , 
teve uma vaga na minha área e outros ex-alunos, como eu, 
participaram e fui contemplado [...] Foi feito uma seleção. Aí 
trabalhei de 52 até quando me aposentei em 83.   
 

 
A ferraria teve como instrutor José Rocha depois substituído por Ivani Ribeiro, 

sempre preocupado com a organização tanto dos alunos quando das ferramentas. 

Ainda segundo relato: “[...] ainda guardo esta frase em meu ouvido: Salvador! 

Termine o esmeril e vá para o setor limpar sua peça”!(A7-53/55) 

 

Ou ainda: 

[...] E o negócio do riscador? Era Arismário? Olha aí , a atenção 
que aconteceu com o colega, aluno do professor Ivani. Foi, ele 
chegou Arismário. Foi peça de prova? Não era peça normal mesmo 
do mês! E ele ensinando Arismário a fazer o riscador. Então 
Arismário, até se aborreceu com ele. Aí o Ivani insistiu: tem que ser 
assim! Quando você for fazer um teste em qualquer lugar repare! 
Quando esse menino saiu do colégio e foi fazer o teste na 
Petrobrás, foi um riscador! É brincadeira?Veja como são as coisas. 
Ele foi fazer o riscador e passou em primeiro lugar no teste. Ele aí 
chegou foi na casa de Ivani ou encontrou Ivani , deu um abraço e 
agradeceu: olhe aquilo que mais o senhor exigiu de mim foi o que 
me pediram lá na Petrobrás, o riscador. Ivani disse que só faltou 
chorar e abraçou ele. Olhe aí! (A6-53/56) 
 
 

A mecânica tinha como instrutor Aurelino Mascarenhas, conhecido pelos alunos 

como “coesão”. Tal apelido é oriundo de uma lei da física, matéria na qual ele 

também lecionava.  
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3.2.3. FUNCIONÁRIOS:  

Quadro 09 – Funcionários da EPFA: 

Secretário Lourival Cornélio da Costa 

Servente José Alves de Assis – “Zé Trovoada” 

 

 

As atividades da secretaria ficavam por conta do senhor Lourival Cornélio da Costa. 

Conhecido carinhosamente pelos alunos como “Louri”. Ele era responsável pela  

distribuição dos boletins no final do mês. Sua presença em sala de aula gerava 

sempre um clima de expectativa pois, traria notícias das notas e também da 

classificação. Para o então diretor, Walter Menezes ele representava muito mais 

que o secretário: “Lourinho era meu braço direito, ou melhor, meus dois braços, na 

minha ausência... ele assumia tudo e agia em meu lugar!” 

 

No interior da EPFA falava-se constantemente em organização e limpeza, afinal de 

contas a ausência destas características geraria um ambiente  desorganizado e 

portanto não propício para a execução de um curso profissionalizante, onde 

trabalhava-se constantemente com ferramentas e equipamentos diversos. Assim 

sendo, a limpeza geral da escola fica por conta do senhor José Alves de Assis, 

também conhecido e apelidado pelos alunos por “Zé trovoada”, pois segundo 

alguns ex-alunos ele falava rápido demais . 

 

Com um quadro variado de disciplinas, os alunos viam-se comumente envolvidos 

com testes, exames e verificações. As  avaliações de aproveitamento eram 

constantes na EPFA pois, todos os meses os alunos eram submetidos a provas 

escritas e tarefas práticas que culminariam com uma nota mensal. Além destas, 

eram submetidos a um processo classificatório. A classificação no grupo era 

proporcional ao desempenho do aluno. Assim, aqueles que obtivessem as melhores 

notas seriam  colocados entre os primeiros da turma. Segundo relatos, ficar nessas 

colocações facilitaria o ingresso na empresa: 
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Eu sei que era a pessoa que tinha mais oportunidade de se 
empregar pela Rede, os caminhos dele era, assim abertos. Teve 
pessoas que teve muito êxito no curso, se destacou e era 
procurado em primeiro lugar.(A3-55/59) 
 

A escola de todos os tempos teve sempre uma função muito nítida – transmitir para 

as novas gerações os conhecimentos acumulados pelas gerações que os 

antecederam. Na verdade a ação educativa da escola tem uma vasta amplitude, 

que   muitas  vezes escapa aos nossos olhos. Se fizermos uma retrospectiva, 

veremos que desde épocas bem  remotas, o processo educativo era direcionado 

aos segmentos dominantes da sociedade. A maioria da população não tinha acesso 

à educação, era marginalizada. Muitos séculos passaram-se e pouca coisa mudou. 

O ensino profissionalizante origina-se, entre outras coisas, numa tentativa de evitar, 

que a maioria continuasse a ser excluída e ao mesmo tempo satisfizesse as 

necessidades do crescente setor industrial. Assim, o projeto da escola, o seu 

currículo, estaria com os objetivos entrosados com o avanço da própria sociedade.  

 

Abordar questões como avaliação significa destacar, neste caso, métodos de 

mensuração relativos a normas, que tinham como características a classificação e a 

comparação tornando-se assim, semelhante a dados estatísticos. Muitas vezes, a 

avaliação, é utilizada como mecanismo de dominação e coerção, buscando 

alcançar um objetivo, às vezes não comum ou esperado pelos alunos. 

 

A EPFA acreditava que o estigma da precisão fosse suficiente para alcançar a 

análise do desempenho do aluno. Além do medir, um outro elemento bastante 

ligado à avaliação era o testar. Estas avaliações eram baseadas nos objetivos 

específicos de cada área do conhecimento. O sistema de aprovação era 

determinado por vários elementos, a saber: freqüência, média e ao final do ano, a 

confecção da “peça de prova”. Sobre freqüência já citamos anteriormente. 

 

As médias eram registradas mensalmente. Sendo que ao final do ano obtinha-se 

uma média ponderada destas avaliações mensais. No entanto, as avaliações não 

se resumiam a estas práticas. Faziam-se exames semestrais cuja nota também 



 101 

constava no boletim. Havia ainda a prova de escolaridade e comportamento, ambos 

avaliados semestralmente. É importante salientar que toda essa forma de 

mensuração englobava teoria e prática, sendo que esta última acontecia na própria 

oficina. 

 

No final do ano letivo, o resultado geral era obtido somando-se as notas alcançadas 

na teoria, com a da oficina e do comportamento dividindo-se o total por três. O 

resultado não poderia ser inferior a 50 pontos. Caso isso acontecesse o aluno seria 

reprovado. Inclusive, consta em boletim, caso de 49,4 pontos constar em 

reprovação. Diante da forma recorrida pela EPFA em avaliar seu aluno, alguns 

aspectos devem ser analisados e quiçá nos esclareça algo mais sobre as noções 

de aprendizagem admitidas pela escola. 

 

O primeiro aspecto a ser considerado, mais uma vez, é a inclusão do 

comportamento na fórmula utilizada para alcançar a média final. Este representa um 

elemento que vai ajudar na contemplação do conhecimento científico. Sem querer 

superestimá-lo, mas a regra funciona como se o „bom comportamento‟ fosse 

necessário para o bom desempenho profissional e também para a própria 

sobrevivência em sociedade. 

 

O segundo aspecto diz respeito a noção de avaliação que era  praticado pela 

escola. Faz-se mister evidenciar que não havia distinção entre „ avaliar‟ e „atribuir 

nota‟. Se hoje  distinguiríamos, outrora não. Devemos considerar que a avaliação é 

um processo mais amplo, como sugere Vasconcelos (1993, p.43): 

 

Avaliação é um processo abrangente da existência humana, que 
implica na reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus 
avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma 
tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos.     
 

Mas, obter uma média superior a 50 pontos não era determinante para que o aluno 

avançasse  de uma série para outra. Havia ainda a „peça de prova‟. Sobre nos diz 

um ex-aluno: 
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E na época das provas, nossas provas de fim de ano a gente fazia 
a peça de prova, peça de prova era feita em 48 horas. Vinha o ferro 
bruto, redondo né? Ai a gente repetia, tinha o desenho, a partir de 
que se fosse ferraria, carpintaria e ajustagem, todo mundo teria que 
fazer a ferramenta própria entendeu? Mas nós ajustador recebia 
aquele ferro circular na faixa de uma polegada, de uma polegada e 
três quarto, quase duas polegadas, entendeu? Nessa faixa de duas 
polegadas, bruto. Agora vinha o desenho, a gente marcava, 
serrava... fazia ... na mão. Era 48 horas quando a gente terminava 
tava com a mão inchada era 48 horas, se não entregasse em 48 
horas certa, se não tivesse pronto, suficiente, média suficiente para 
passar.(A1-47/51)  

 
 

Percebemos que a elaboração de um instrumento como a peça de prova serviria 

para avaliar a eficiência dos métodos empregados na aprendizagem, pois a referida 

peça não continha as indicações para a sua realização. Sobre isso: “O que era 

valorizado na época da EP era a pessoa saber trabalhar bem com o material, saber 

executar a mão-de-obra, a mão-de-obra era muito importante!”(A3-55/59). 

 
 

Podemos então, esboçar resumidamente alguns itens referentes a avaliação na 
EPFA: 
 
 
 
Quadro 10 – Mensurações: 
 
 

 

 O rendimento escolar compreendia verificação e comportamento; 

 O aluno era submetido a duas formas de avaliação: teoria e prática; 

 O instrutor realizava a avaliação com base nos objetivos de sua 
disciplina; 

 As avaliações eram mensais e semestrais. Sendo estabelecido ao final 
do ano uma média final (teoria+prática+comportamento /3); 

 A freqüência também era instrumento avaliativo; 

 As notas não poderiam ser inferiores a 50 e nem superiores a 100 
pontos. 
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3.3.ÚLTIMA PARADA NESTA ESTAÇÃO: O ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES DA EPFA 
 
 
Refletir sobre os motivos que conduziram ao fechamento da EPFA em dezembro de 

1962, refere-se compreender uma série de elementos que só são entendidos 

através do contexto histórico que marcou os anos finais da década de 1950 e os 

iniciais de 1960. 

 

Como já vimos no capítulo 2, a industrialização brasileira até a década de 1930 era 

marcada por indústrias tradicionais (têxteis e alimentícias) e pela importação de 

industrializados. No governo de Getúlio Vargas, foi construída a infra-estrutura 

necessária para a instalação de mais indústrias no país. Porém, a ascensão de 

Juscelino Kubitschek assinala a construção de obras voltadas para o transporte, a 

geração de energia e principalmente, a construção de rodovias. Conforme Campos 

(1999, p.274): 

 

O Programa de Metas fez a opção pelo transporte rodoviário. 
Previa-se a construção de 10.000 quilômetros de estradas de 
rodagem, mas chegou-se a 20.000, enquanto as ferrovias tiveram 
crescimento reduzido, entrando  numa fase de acentuado declínio. 
 
 

O fato de privilegiar o transporte rodoviário em detrimento das ferrovias rendeu uma 

onda de críticas ao governo JK, pois, em alguns momentos impediu o 

desenvolvimento de pequenas cidades. 

 

Em 1957, através da Lei número 3.115, de 16 de março do mesmo ano, a VFFLB 

foi incorporada à RFFSA, empresa de economia mista, sediada no Rio de Janeiro. 

Como já explicitamos anteriormente, temos a incorporação de 18 das 28 estradas 

de ferro existentes na época. 

 

Na década de 1960, relatórios da empresa já atentavam para as perspectivas 

futuras da VFFLB, uma vez que esta já sentia a concorrência com  o transporte 

rodoviário. Conforme citação abaixo: 
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“A crescente concorrência rodoviária e o fato do principal centro de 
produção agrícola da Bahia, ficar próximo, por estrada de rodagem, 
de Salvador, primeiro centro consumidor e distribuidor do Estado, 
limitam até certo ponto, as perspectivas futuras da Leste, como 
transportadora de produtos agrícolas.”(GUIA INFORMATIVO DA 
LESTE,op. cit., p.6) 
 
 

O fato de ter secundarizada sua capacidade de transportar produtos agrícolas, 

garantiu maior importância e  rentabilidade no transporte de mercadorias como: 

cimento, pedra para construção e mamona. Representando esta última a maior 

renda da Estrada de Ferro. Isto, significa que o transporte de passageiros também 

já encontrava-se prejudicado, desde 1956, conforme verificamos no quadro dos 

principais resultados estatísticos:  

 

                     Quadro 11: 

 

 

 

 

  

 

                    

                   Fonte: GUIA INFORMATIVO DA LESTE 

                          

Além do mais, ainda nesse mesmo período, dos 2.515 km de extensão da VFFLB, 

apenas 191 estavam eletrificados, apesar de já terem conseguido a uniformidade 

das bitolas (1 m). 

  

Segundo relatos de ex-alunos e ex-instrutores, a partir do final da década de 1950 

já era possível observar algumas mudanças significativas na política da escola. 

Durante alguns anos a preocupação da VFFLB, quanto à formação profissional de 

seus operários, traduziu-se em ações importantes, a saber, o fato de empregar ex-

alunos na empresa. Porém, após quase quinze anos absorvendo mão-de-obra, 

restava agora reduzir o aproveitamento por causa do excesso de pessoal: “No início 

  

 

Discriminação 

 

7. Passageiros  

Km... 

 

7.1. Interior 

7.2. Subúrbio  

Unidades 

 

 

Milhões 

 

     “ 

     “ 

Resultados numéricos Dif. % em 1958 

Sobre 1956 Sobre 1957 

1956 1957 1958      -     - 

411 370 367 - 10,7 - 0,5 

304 266 268 - 11,8 + 0,8 

107 104 99 - 7,5 - 5,1 
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era assim... Ele saia daqui era já com o emprego garantido depois foi indo... foi indo... foi 

indo... as coisas foram ficando difíceis sabe como é...”(I1-52/62). 

 

Sendo assim, os alunos recém formados ficavam numa espécie de lista de espera: 

 
Não, o meu grupo ninguém foi chamado. Quando foi chamado eu já 
tava empregado, não aceitei, já estava empregado [...] No início, 
quando concluía o curso ingressava logo, depois foi tendo 
dificuldade de colocar esse pessoal e chegou o tempo sem 
empregar ninguém da EP. Aí cada qual procurou um caminho 
outros foram para a polícia outros foram para a Petrobrás, outros 
foram para o Rio de Janeiro, São Paulo, etc. (A4-55/58)                                
  

 
Levando-se em consideração que a maioria dos alunos eram oriundos das camadas  

sociais menos privilegiadas, essa incerteza com relação ao vínculo empregatício 

oferecido pela escola, faz com que seus pais deixassem de se interessar pela EPF. 

Conforme relato de ex-aluno: 

 
 
Fechou por falta como se diz, gosto do pessoal. O pessoal não tava 
mais botando os filhos porque não empregava mais . [...] Faltou o 
quê? Faltou incentivo porque o pessoal se desinteressaram de 
botar os filhos, o contingente  tava baixo... juntando com a má 
vontade de lá da direção. (A2-48/51)                                  

                                     

Para alguns o fechamento da escola encontra-se atrelado a fatores como a 

mudança de VFFLB para Rede Ferroviária Federal, para outros o fato de a escola 

não mais representar a certeza do emprego garantido. O fato é que além do que já 

citamos, com o passar do tempo, o prédio começou a carecer de reformas em sua 

estrutura física. Inclusive este tema foi discutido e relatado na Câmara de 

Vereadores, conforme Ata da 7ª sessão  ordinária de 12 de maio de 1961.  

 

Contudo tal projeto foi rapidamente desarticulado, como confirma a correspondência 

do Diretor Superintendente da Empresa, na época, Oswaldo Cézar Rios: 

 

[...] referente à criação de uma Escola Profissional em Aramari, 
vimos informar que é pensamento desta Administração, criar em 
Alagoinhas, um Centro de Formação Ferroviária, em moldes 
modernos, com a finalidade de preparar profissionalmente os filhos  
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dos funcionários de São Francisco e Aramari. (ATA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 1º DE AGOSTO DE 1961). 

 

Ainda segundo relatos, apesar de o prédio encontrar-se em péssimas condições de 

conservação, o material usado nas diversas oficinas ainda encontrava-se em 

condições de uso. Conforme sintetiza um ex-aluno: 

 

Nessa época, como eu já lhe disse, era tudo manual. Na carpintaria 
tinha chegado uma plaina, uma desempenadeira e uma máquina de 
furar horizontal. Mas não tava nada obsoleto. Fechou por falta 
como se diz, gosto do pessoal. [...] o prédio também tava em 
ruínas.[...] É caindo quase por cima da gente! Mas o maquinário? 
Nada de  obsoleto! Não! Não! Não!  Nada  de  obsoleto.  Era  
pouco. Tinha  na carpintaria, como eu lhe disse: uma furadeira, uma 
desempenadeira e lá na mecânica  tinha um tornozinho 
pequenininho... Não tinha nada de obsoleto. Quem tava mesmo em 
ruínas era o prédio! (A2-48/51) 

  

Diante do acima exposto, percebemos que a questão do fechamento da EPF, 

reveste-se de uma complexidade  que , portanto, garante uma pluralidade de 

interpretações. Sob esta ótica, fica para nós, evidente que: a) a transição de VFFLB 

para RFFSA, inferiu em mudanças que vieram repercutir na política da escola; b) 

uma  das características principais do governo J.K. foi a transferência do eixo de 

transporte ferroviário para o rodoviário; c) o desinteresse dos genitores em 

matricular seus filhos numa escola profissionalizante que não mais lhe garantisse o 

emprego e a expectativa de uma vida melhor; d) a estrutura física do prédio deixava 

de oferecer segurança. 

 

Nesse contexto, a escola, basicamente de ensino profissionalizante, era visto pelas 

camadas menos privilegiadas como um elemento capaz de lhe proporcionar 

ascensão social e retorno financeiro. Sobre isso Ataíde (1992, p.57) nos diz: 

 

No contexto atual, a escola não é vista pelas classes populares 
como agência revolucionária ou propulsora da transformação 
social, mas como mediadora, para permitir a aquisição de um 
emprego e uma melhoria da   qualidade   de vida.    Nesta   visão,   
a    escola  tem por finalidade promover benefícios concretos. Não 
configura um projeto revolucionário, nem leva para si à negação  da 
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dominação, mas representa uma agência capaz de promover, no 
plano individual.   

 
 
 
Para os ex-alunos e ex-funcionários, a EPF foi de grande importância em suas 

vidas. Quer por lhe garantir um ofício, e, portanto uma forma de sobrevivência, uma 

vez que lhe proporcionava o engajamento no mercado de trabalho, quer pelo 

ambiente de afetividade característico da escola. Esse ambiente rendeu-lhes muitas 

recordações, hábito e valores essenciais para a construção de um “ bom ferroviário” 

,  ou melhor um “ bom profissional”. 

 

Em suma, a sociedade alagoinhense foi a maior prejudicada com toda essa 

multiplicidade de acontecimentos que culminaram no encerramento das atividades 

da EPF, pois era a única escola destinada à formação profissionalizante na cidade, 

além de ser aquela onde o aluno-aprendiz era remunerado, fatores que, muitas 

vezes, fez com que estes chegassem a ganhar até mais do que seus genitores. 

 

Com base em tudo que investigamos até agora, podemos dizer que a EPFA, ao 

longo de seus vinte e um anos de existência, cumpriu seu papel proporcionando a 

mais de cinco centenas de jovens o acesso à educação e à  formação profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Conforme já ressaltamos, a política educacional do Estado Novo segregou a 

estrutura educacional brasileira: o ensino secundário para as “elites condutoras do 

país” e o ensino profissionalizante para os menos favorecidos. A proporção que a 

industrialização ganhava corpo e tornava-se algo inevitável para um país que 

almejava o crescimento econômico, novas necessidades se apresentaram. Assim, 

não seria tarefa simples substituir um modelo econômico agro-exportador por outro 

de industrialização, sem a infra-estrutura devida e isto, é claro, incluía mão-de-obra. 

 

O ensino profissionalizante apresentou-se nesse período como um agente que 

conduziria ao mundo do trabalho. Sucumbiu-se, portanto, o de caráter 

compensatório e assistencialista deste tipo de ensino. 

 

Atendendo esse novo modelo de ensino profissional que se estabelecia 

encontramos a EPFA.   

 

A EPFA foi o primeiro estabelecimento oficial de ensino profissional de Alagoinhas, 

isso foi um fator importante para distingui-la das outras instituições. Durante os seus 

21 anos de existência também foi a única, a dedicar-se unicamente à educação 

masculina.  

 

Após pesquisa, podemos com certa propriedade afirmar que a implantação da 

EPFA encontrou-se diretamente ligada aos progressos da ferrovia na região. A 

Estrada de Ferro do São Francisco ( posteriormente VFFLB) estabeleceu  conexão 

com vários ramais de linhas férreas e isto incidiu na necessidade de manutenção, 

reparação e até mesmo montagem de locomotivas. O caminho mais viável para 

realização de tal empreendimento foi o de “moldar” a sua própria mão-de-obra, que 

além de capacitada, geralmente, residia na mesma região. 

 

No interior da EPFA pretendia-se formar o “bom ferroviário”, ou seja, formar o 

trabalhador que obedecia o controle hierárquico, tinha disciplina exemplar, tinha 
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suas falhas punidas e de certo modo, não aceitava a má qualidade . De posse de 

todos estas características , tínhamos o funcionário ideal. 

 

Um ponto que merece relativa atenção é o fato de  que ao aprender uma profissão, 

o indivíduo era revestido do aspecto educacional, mas também era convocado a 

enquadra-se aos interesses e normas da empresa (VFFLB). 

 

No bojo desse ideário é que após 3 anos de curso aprendendo uma profissão, a 

técnica do aluno-aprendiz era diferente daqueles que já trabalhavam na VFFLB 

antes mesmo da criação da escola. Neste caso, tínhamos a dicotomia entre o saber 

empírico e saber científico. No primeiro caso aprendia-se na prática, na lida do dia-

a-dia. No segundo, a aprendizagem estava atrelada a uma teoria e ao “ aprender a 

fazer fazendo” (base de sua prática pedagógica). Notadamente, os ex-alunos 

recorriam aos ensinamentos adquiridos na escola e por vezes executavam tarefas 

com maior perfeição e até mesmo, mais facilidade. Isto, por vezes, gerou um clima 

de adversidade entre os “antigos” e os “novos” ferroviários. 

 

A dinâmica da escola funcionou de forma que o aluno perpassava por várias 

esferas da aprendizagem. Isso permitiu, que ao mesmo formado numa profissão, se 

empregasse noutra a fim de satisfazer as necessidades da empresa. Muitos dos 

“antigos” ferroviários eram analfabetos, assim por vezes, os ex-alunos eram 

designados para desempenhar funções puramente administrativas ao invés de 

dedicarem-se ao seu ofício. 

 

O cotidiano na EPFA se desenrolava num ambiente que influiu entre seus 

educandos valores, obrigações, ocupações, atitudes e posturas. Tratava-se de 

tornar o tempo útil, sem dispersão e desvios, reforçado por imposições disciplinares, 

propício à formação do bom ferroviário. 

 

Inserida numa geografia ferroviária, a EPFA pertenceu a uma sociedade em vias de 

transformação e crescimento, impressas pela chegada da Estrada de Ferro do São 

Francisco. 
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A EPFA, sem dúvida, correspondeu às expectativas de classes sociais mais pobres 

e também participou de um processo social mais amplo, integrando as 

peculiaridades  da sociedade alagoinhense. 

 

A educação dispensava custos elevados, fato que reforça a idéia de que os menos 

abastados poderiam ter acesso à escola. Este parecer pode ser confirmado ao 

perscrutarmos páginas do livro de matrícula onde constava a profissão do pai ou 

responsável. 

 

Durante muitos anos, a EPFA, contou com clientela suficiente, isto é, o número de 

matriculados sempre alcançou o número de vagas ofertadas. É importante salientar, 

conforme já citado, que a educação nesta instituição distinguiu-se dos demais 

estabelecimentos da cidade. 

 

Nesta escola o tempo era devidamente distribuído:  manhã (aulas teóricas) e tarde 

(aulas práticas). Pretendia-se com isso otimizar o tempo e acostumar o jovem com 

uma rotina, preparando-o para uma futura profissão. 

 

Nesse quadro educacional, ao longo do tempo constatamos a concentração de 

grande número de ferroviários  na cidade. Poderíamos classificá-los como 

profissionais tecnicamente competentes, ligados a uma grande empresa. Para 

alguns pesquisadores chegaram a constituir e integrar o que chamaram de “elite 

ferroviária”.   

 

A construção da Estrada de Ferro no século XIX e seu posterior desenvolvimento foi 

responsável por movimentos migratórios internos que conduziram parte da 

população para as proximidades da ferrovia. Deste modo os bairros que 

encontravam-se margeando a linha férrea ( 2 de Julho, Silva Jardim, Praça Santa 

Izabel, etc.) tornaram-se uma espécie de “bairros ferroviários”. 

 

É importante ressaltar que com o declínio da ferrovia e consequente 

desenvolvimento do setor rodoviário, estes  movimentos migratórios  ressurgiram   e 
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tormaram sentido adverso, ou melhor, para as proximidades da rodovia BR-101. Em 

muitas cidades, a partir da política desenvolvimentista de J.K., as rodovias foram 

construídas margeando as ferrovias, fato que em muito contribuiu para um rápido 

declínio, uma vez que o transporte rodoviário era ente outras coisas, maisrápido. 

Em Alagoinhas, foi diferente, ou seja, o asfalto da rodovia BR-101 cortou a cidade 

na direção oposta, perpassando pelo bairro que no passado fora “abandonado”: 

Alagoinhas Velha. 

 

A construção da BR-101 alijada mais tarde à perfuração de alguns poços de 

petróleo nas redondezas acabou por declinar a tão famosa “vocação ferroviária”. 

Novo segmento social foi delineado: a dos petroleiros. E com isso, novas 

concepções de trabalho e de organização político-social concebidos.     

 

Ao longo do trabalho nos debruçamos sobre os primórdios não só da EPFA, mas 

também da própria Estrada de Ferro do São Francisco e com muito esforço 

conseguimos recompor parte dessa história, apontar algumas evidências, enfim, 

penetramos no universo da educação ferroviária na cidade. 

 

A ausência de trabalhos, neste período, referentes à educação profissional em 

Alagoinhas é quase completa. Nessa perspectiva, um elemento a considerar é o 

fato de que quanto mais tempo passar, mais difícil será resgatar elementos da 

primeira fase da escola, pois a carência de fontes históricas somadas às fatalidades 

que submeterão seus protagonistas e mais o próprio “esquecimento”, fazem com a 

história se dissipe. 

 

Não era do nosso interesse deixar que essa história ficasse a cargo das nossas 

lembranças. As recordações dos ex-alunos e instrutores serviram para retirá-las dos 

escombros e incorporá-las às micro-partes dessa história da educação. Reconstruí-

la foi travar uma corrida contra o tempo. Exemplo disso tivemos ao constatarmos 

que da turma de 1941, praticamente 2/3 já faleceu e portanto, seu testemunho oral, 

algo tão importante, não pode mais ser colhido.  
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Alguns ex-alunos da EPFA vieram ocupar cargos e funções que fugiram da sua 

formação profissional: jogador de futebol, militar, médico, administrador. 

Acreditamos que isso se deu à educação que lhes forneceu a escola. 

  

Caberia investigar a fundo, mesmo não tendo sido este o objeto da nossa 

pesquisa, a construção de uma identidade ferroviária, que pelo seu vigor e 

permanência , ultrapassa os muros da EPFA. 

 

Contudo, o nosso propósito mais específico, foi empreender uma pesquisa 

para desvelar, à luz dos documentos (escritos e orais) alguns aspectos do 

funcionamento da EPFA. Foi de fato um caminho instigante e cheio de 

surpresas e como uma primeira viagem de trem: há sempre uma nova 

paisagem a ser vislumbrada. 
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Estação de Ferro do São Francisco - 1880 
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Livro de matrícula da EPFA – Primeira turma 1941. 
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Boletim da EPFA: 
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Auto de instalação da Vila de Santo Antônio de Alagoinhas (1852) 

 
 
 

Auto de instalação da nova Villa de Santo Antonio de Alagoinhas, creada 
pela resolução  d‟Assembléia Legislativa Provincial numero quatro centos e 
quarenta e dois de desesseis de junho do anno passado de mil oitocentos e 
cincoenta e dois, e de Posse aos Vereadores Eleitos para a nova Camara da 
mesma Villa, tudo na forma seguinte: 
“Aos dois dias do mez de julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e cincoenta e trez, trigésimo segundo da 
Independencia, e do Império, n‟este arraial, Freguesia, e Povoado de Santo 
Antonio d‟Alagoinhas, que era Termo da Villa do Inhambupe, Cabeça de 
Comarca, Província da Leal, e valorosa Cidade da Bahia do Império do Brazil 
em os Paços erctos para a Casa da Comarca, ahi foi vindo, e se achava o 
Presidente Interino da Camara Municipal da dita Villa do Inhambupe, Capitão 
Januario Pereira de Carvalho no impedimento do primeiro Vereador 
Presidente da mesma Camara o Doutor João dos Reis de Souza Dantas , 
comigo Vereador servindo de Secretario no impedimento do actual João 
José de Andrade Dantas, para em observância da resolução da Assembléia 
Legislativa Provincial numero quatrocentose quarenta e dois, de deseseis de 
junho de mil oitocentos e cincoenta e dois, que creara a sede desse Arraial, 
Freguesia e Povoação com os respectivos limites, Termo e Município, em 
Villa, e ser Ella instalada como tal, visto estar satisfeita a condição terceira 
da mesma resolução e haver de sua parte a Camara de Inhambupe 
cumprido as determinações que lhe foram ordenadas pelo Excelentíssimo 
Governo da Província em officio de vinte enove d‟Abril deste anno, segundo 
os Decretos de treze de novembro de mil e oitocentos e trinata e dois, e vinte 
e dois de julho de mil oitocentos e trinta e trez, e achar-se tudo nos termos 
da supradita instalação, e Posse de Vereadores, logo ahi mandou o dito 
Presidente Interino a mim Vereador Secretario que neste livro especial para 
tão solene acto, e competentemente rubricado, lavrasse o respectivo auto 
que é o presente encorporando-lhe o teor da mencionada resolução que é o 
seguinte: 
“Resolução de deseseis de junho de mil oitocentos e cincoenta e dois – 
Numero quatrocentos e quarenta e dois – Álvaro Tibério de Moncorvo Lima, 
Vice Presidente da Província da Bahia. Faço saber a todos os seus 
habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial decretou, e eu sancionei 
a seguinte resolução. – Art. Primeiro. Fica elevado a categoria de Villa o 
Arraial de Santo Antonio de Alagoinhas. – Art. Dois. Os limites do novo 
município serão os mesmos que para a Freguesia d‟Alagoinhas foram 
marcados pelo Alvará de sete de novembro de mil oitocentos e deseseis 
exclusive o Engenho Retiro situado a margem do rio Camorogi e seguindo 
por este acima até sua nascencia. Art. trez. Para que esta resolução seja 
levada a effeito o Governo exigirá a conclusão da casa que deverá servir 
para Sessões da Camara, do Jury, e para Cadeia com todas as 
acomodações necessárias em um edifício desta ordem. – Art. quatro. 
Revogam-se as disposições em contrário. – Mando portanto a todas as 
Autoridades a quem o conhecimento e execução da referida resolução 
pertencer a que a cumprão, e facão cumprir tão inteiramente como n‟ella se 
contem. – O Secretario desta província a faça imprimir, publicar e correr, - 
Palácio do Governo da Bahia deseseis de junho de mil oitocentos e 
cincoenta e dois, trigésimo primeiro da Independência e do Império – Lugar 
do sello – Álvaro Tibério Moncorvo Lima. Nesta Secretaria do Governo da 
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Bahia foi publicada a presente resolução em deseseis de junho de mil 
oitocentos e cincoenta e dois. – O Secretario Luiz Maria Álvares Falcão 
Moniz Barreto. – Registrada a folhas cento e quarenta e cinco do Livro 
quatro de Leis e Resoluções d‟Assembleia Legislativa Provincial. – 
Secretaria do Governo da Bahia deseseis de junho de mil oitocentos e 
cincoenta e dois. – José Maria Servulo Sampaio, chefe da segunda secção. 
– Limites da Freguesia que são os seguintes: - ao norte pelos princípios do 
Rio Subaúma descendo por este abaixo até a Fasenda   Araticum inclusive. 
Ao leste seguindo desta Fasenda às Piabas inclusive. Ao sul vindo em linha 
recta ao segundo Catu, e dahi a Fasenda do Poço da Pedra, e Engenho do 
Orobó inclusive. Ao oeste seguindo do Engenho Orobó pela estrada geral ao 
Engenho da Europa, exclusive cito da parte d‟além do rio Camorogi, indo por 
elle acima até as suas nascencias correndo destas algum recto às do rio 
Subaúma. – E  nada mais continha a Integra referida resolução e limites da 
Freguesia a que Ella se refere, e depois do que o Presidente Interino passou 
a juramentar ao Vereadores Eleitos para constituir a Camara Municipal da 
nova Villa, e são os seguintes – o Coronel José Joaquim Leal com 
novecentos e cincoenta  votos – o Capitão Manoel Ferreira Canna Brasil com  
oitocentos e cinco votos – o Capitão Pedro da Silva Mattos com seiscentos e 
dez votos – o Capitão José Moreira de Carvalho Rego com quinhentos e 
cinco votos – o Reverendo Estevan dos Santos Cerqueira com quinhentos 
votos – o Capitão Francisco da Silva Mello e Andrade com quatrocentos e 
cinco votos – e João Baptista Benevides com quatrocentos votos, os quaes 
estavao presentes pelas antecipadas participações, e editaes e conforme os 
respectivos títulos que apresentaram, do que se lhes deferio o juramento 
Santos Evangelhos em um Livro delles  em que separadamente poseram 
suas mãos direitas incareregando-lhes que bem e verdadeiramente jurassem 
desempenhar o cargo de Vereador desta nova Villa quer, digo, como quer e 
manda a Lei de nove de outubro de mil oitocentos e vinte e oito, e aceito por 
elles o dito juramento assim o prometteram fazer, havendo cada um de perci 
com a mão direita no sobre dito Livro pronunciando clara e distinctamente a 
formula do Art. desetete dizendo – juro aos Santos Evangelhos 
desempenhar as obrigações de Vereador desta nova Villa de Santo Antonio 
d‟Alagoinhas, e de promover quanto em mim couber os meios de sustentar a 
felicidade Publica. – Cujo juramento houve o dito Presidente Interino por 
bem, e cumprida a Lei, dando Posse, e havendo por empossados os ditos 
Vereadores de seu cargos, a Camara Municipal constituída para entrar no 
exercício de suas atribuições com o seu Presidente o Vereador mais votado 
o Coronel José Joaquim Leal, declarando também o mesmo Presidente que 
ficava, como de facto ficou, e havia por installada a nova Villa de Santo 
Antonio d‟Alagoinhas com os limites e Município que lhe dá a Lei de sua 
creação e com as mesmas regalias e previlegios encargos e cathegoria das 
de mais Villas da Província e das de mais todas deste Império, o que em 
altas vozes publicou e proclamou perante a Camara impossada e do 
numeroso concurso dos cidadãos que também presente estavam, 
levantando-se o referido Presidente Interino, perante a Augusta Effigie de 
sua Majestade Imperial que descentemente se achava collocada na salla 
desta reunião deo os seguintes vivas – Viva a nossa santa religião – Viva  a 
Constituição do Império, a Sua Majestade o Imperador o Senhor. D. Pedro II, 
às Assembléias Geral e Provincial, ao Excellentissimo Governo da Província 
ao grande dia dois de julho e aos heróes Alagoinhenses, e por estes, digo, 
os quaes vivas foram correspondidos com o maior enthusiasmo pela Camara 
e geralmente por todas as pessoas gradas, e o grande numero de cidadãos 
da nova Villa, congratulando-se satisfatoriamente em commum jubilo e 
praser. E de tudo para constar se lavrou o presente auto de installação , que 
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assigna o dito Presidente Instalador, comigo Vereador servindo de  
Secretario Interino, Vereadores da nova Camara Municipal, e outro sim 
também vão assignados outros cidadãos que concorreram para solemnisar 
este auto Instalatorio, sendo primeiramente lido a todos por mim Vereador 
servindo de Secretario, e deste se extrahiram as devidas copias, e 
partecipação para o destino que a Lei incumbe e a devida publicação, e 
Edital, e Eu João Ramiro Machado Vereador servindo de Secretario que no 
impedimento do actual que oescrevi e com todos assignei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


