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RESUMO

A presente tese apresenta os frutos colhidos da pesquisa acadêmico-científica de ênfase no
levantamento das fontes escolares como possibilidades de pesquisa para história da educação
na Bahia. Um estudo orientado pela Profa. Dra. Jaci Maria Ferraz de Menezes, coordenadora
do Projeto Memória da Educação na Bahia – PROMEBA/ PPGEduC/ Universidade do Estado
da Bahia – UNEB. Tendo como questionamento central como os arquivos escolares, sob a
guarda dos Núcleos Regionais de Educação da Bahia, podem se constituir locais e caminhos
possíveis de pesquisa para o historiador da educação. A base de estudos orientou-se nos
documentos da escola extinta “Escola Normal de Nazaré”, encontrados no Núcleo Regional
de Educação/21, além de outros arquivos e escolas extintas de seis municípios da Bahia. Os
desdobramentos teórico-metodológicos da pesquisa iniciavam com perguntas de partida que
eram levadas para campo e posterirormente respondidas ao longo da pesquisa. Essas
perguntas levaram aos seguintes objetivos: identificar as fontes dos arquivos da educação,
mapear as escolas extintas do NRE/21, caracterizar os documentos guardados em seus
arquivos, criar um catálogo de fontes documentais, enfim, apresentar as possibilidades de
pesquisa para a educação através dos arquivos escolares encontrados nos NRE da Bahia. As
categorias analíticas: história, memória, memória da educação, fontes e arquivos escolares
orientam os caminhos teórico-metodológicos guiados por estudos sobre esses temas. Os
resultados foram alcançados através de exaustivo levantamento dos documentos encontrados
nos arquivos escolares para fins comparativos aos arquivos do NRE/21. Conclui-se que há
possibilidades de pesquisa para o historiador em educação. Respeitou-se as alteridades
pessoais e culturais enquanto princípio ético na relação da pesquisa com os arquivistas e na
análise dos modos de arquivamento dos acervos escolares.
Palavras-chave: Memória. Arquivos escolares. História da Educação.

ABSTRACT

The thesis presents the results of academic-scientific research not including a survey of school
sources as research possibilities for the study of education in Bahia. A study guided by Profa.
Dr. Jaci Maria Ferraz de Menezes, Coordinator of the Memory of Education Project in Bahia PROMEBA / PPGEduC / State University of Bahia - UNEB. Having as central questioning
how the school archives, under the custody of the Regional Education Centers of Bahia, can
constitute in places and ways of research for the historian of education. The Normal School of
Nazaré, located in Regional Nucleus of Education / 21, in addition to other archives and
extinct schools of six municipalities of Bahia. The theoretical-methodological developments
of the research began with questions of departure that were taken to the field and postresearch. These questions led to the following objectives: identifying sources of educational
files, mapping out as extinct schools of the NRE / 21, characterizing the documents stored in
their archives, creating a catalog of documentary sources, and finally presenting them as
search possibilities by a certain means Of the school schemas found in the NRE of Bahia. As
analytical categories: history, memory, memory of education, sources and school archives
guide the theoretical-methodological paths guided by studies on subjects. The results were
analyzed through an exhaustive survey of the documents found in the school archives for the
NRE / 21 file comparisons. It is concluded that there are possibilities of research for the
historian in education. It was respected as personal and cultural alterations in a research
approach with the archivists and in the analysis of the archival modes of the school
collections.
Keywords: Memory. School archives. History of Education.

RÉSUMÉ

Cela présente les fruits récoltés de la recherche universitaire et scientifique ne comprend pas
enquête sur les fournitures scolaires que les possibilités de recherche pour l'étude de
l'éducation à Bahia. Une étude dirigée par le Prof .. . Dra. Jaci Maria Ferraz de Menezes,
coordonnatrice du Projet d'éducation Mémoire Bahia - PROMEBA / PPGEduC / Université
de Bahia - UNEB. Avec la question centrale que les dossiers scolaires sous la garde des
centres régionaux d'éducation Bahia peut être dans les chemins locaux et de recherche pour
l'historien de l'éducation. L'École Normale de Nazaré, situé dans le Centre régional de
l'éducation / 21, et d'autres fichiers et écoles éteintes de six municipalités de Bahia. Les
développements théoriques et méthodologiques de la recherche a commencé avec des
questions initiales qui ont été prises sur le terrain et après le procès. Ces questions ont conduit
à des objectifs suivants: pour identifier les sources de fichiers d'éducation, carte écoles
disparues NRE / 21 caractériser les documents stockés dans vos fichiers, créer un catalogue de
sources documentaires, enfin, présente comme des possibilités de recherche pour un certain
milieu des régimes scolaires trouvés à Bahia NRE. Comme les catégories d'analyse: l'histoire,
la mémoire, la mémoire, l'éducation, les fournitures et les dossiers scolaires guider les
approches théoriques et méthodologiques guidées par des études sur des sujets. Les résultats
ont été analysés à l'aide de l'enquête exhaustive des documents trouvés dans les archives de
l'école pour les comparaisons de fichiers à partir de NRE / 21. Il est conclu qu'il existe des
possibilités de recherche pour l'historien de l'éducation. Il est respecté comme l'altérité
personnelle et culturelle dans une démarche de recherche avec les archivistes et l'analyse des
modes d'archives des collections scolaires.
Mots-clés: mémoire. dossiers scolaires. Histoire de l'éducation.
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1 INTRODUÇÃO

O objeto de pesquisa desta tese refere-se ao acervo documental da Escola Normal de
Nazaré (ENN), encontrado no Núcleo Regional de Educação/21 (NRE), antiga Direc IV,
situada no município de Santo Antônio de Jesus-Bahia, no qual Nazaré encontra-se inserida.
A escolha deste objeto deve-se à experiência vivida durante as últimas duas décadas,
desde a graduação, especificamente no momento da escolha do tema para o Trabalho de
Conclusão do Curso (TCC) de Licenciatura Plena em História, realizado na Universidade do
Estado da Bahia-Uneb, Campus V, Santo Antônio de Jesus, até o momento.
De lá para cá, muitas vertentes surgiram a partir deste primeiro contato com a
história da Escola Normal de Nazaré, no ano de 1995. Na graduação, o enfoque deu-se
preliminarmente sobre a primeira década do seu funcionamento. Na especialização, a pesquisa
priorizou a segunda década e, no mestrado, o olhar esteve voltado para o período da gestão da
Professora Guiomar Muniz Pereira. Atualmente, para a elaboração desta tese, a pesquisa
reporta o potencial que os acervos dos NRE (Direcs) possuem para os historiadores da
educação na Bahia. Neste caso, tenho, como ponto central, os acervos das escolas extintas.
Entretanto, a principal pergunta da tese refere-se à seguinte inquietação: como os
arquivos escolares, sob a guarda dos Núcleos Regionais de Educação, podem constituir-se
em locais e caminhos possíveis de pesquisa documental para o historiador da educação?
Desde o momento em que comecei a pensar no TCC e tive a oportunidade de
conhecer os arquivos das escolas extintas na Direc IV, ainda sob os cuidados da Professora
Edna Cirne, hoje aposentada, fiquei impressionada com a quantidade e variedade de
documentos da Escola Normal de Nazaré: pastas de alunos, cartas, provas, livros de atas de
avaliações, correspondências recebidas e expedidas, boletim de inspeção, diários, fichas de
solicitação de bolsa de estudos, listas de alunos bolsistas, relatório do censo escolar, dentre
outros, em sua maioria,entretanto, documentos relacionados às primeiras décadas de
funcionamento da escola.
A partir daquele momento, inevitáveis indagações surgiram: como a Direc mantém
todos esses materiais escolares e parte da própria história da instituição? Com quais critérios
de preservação? De que forma acontece o arquivamento desses documentos? Como preservar
esses documentos? Vários questionamentos me acompanharam durante o período de pesquisa
e assim os objetivos foram se construindo: identificar as fontes dos arquivos da educação,
mapear as escolas extintas do NRE/21, caracterizar os documentos guardados em seus
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arquivos, criar um catálogo de fontes documentais, enfim, apresentar as possibilidades de
pesquisa para a educação, através dos arquivos escolares encontrados nos NRE da Bahia.
Anos se passaram, mudanças ocorreram, diretores saíram, outros entraram e o
arquivo se moldou a cada gestão, porém, sempre compreendido pelos funcionários e
dirigentes como o lugar de “depósito” de documentos velhos.
Durante o doutorado, no ano de 2013, tive a oportunidade de visitar o Museu
Pedagógico de Vitória da Conquista, momento em que participei da “Missão de Estudos”,
uma parceria entre a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade do Sudoeste
da Bahia (UESB) e a Universidade de Campinas (Unicamp), como integrante do grupo de
pesquisa da Memória da Educação na Bahia (Promeba).
Durante os sessenta dias da “Missão de Estudos”, quando foram realizadas visitas ao
Museu Pedagógico de Conquista, ao Arquivo Público Municipal de Conquista, à Escola
Normal de Conquista, ao Arquivo Público de Caetité, à Escola Normal de Caetité, à Direc 24
e ao Arquivo Público de Rio de Contas, todos abertos à pesquisa, novos horizontes surgiram.
Dentre eles a possibilidade de compreender, analisar e comparar os acervos das escolas
extintas do NRE/21 – Território do Recôncavo aos demais.
A primeira grande surpresa ocorreu ao conhecer a parceria entre o Museu
Pedagógico de Conquista e a Direc de Vitória da Conquista (então Direc 20).
A pesquisa foi realizada por mim e uma colega do Programa Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC/DEDC I/Uneb, Linha I de pesquisa denominada “Processos
civilizatórios: educação, memória e pluralidade cultural, ambas orientandas da Profa. Dra.
Jaci Menezes
A partir da pergunta central da tese: “como os arquivos escolares, sob a guarda dos
Núcleos Regionais de Educação, podem constituir-se em locais e caminhos possíveis de
pesquisa documental para o historiador da educação?” pretendo traçar um caminho de
pesquisa e análise de como estão constituídos os acervos das escolas extintas dos NREs de
quatro territórios baianos, entender como eles são concebidos, armazenados, preservados e,
desta forma, poder contribuir para um possível mapeamento e caminho para os historiadores
da educação na Bahia.
Inúmeros questionamentos secundários, mas não menos importantes, permearão a
pesquisa: é possivel traçar um mapa dos acervos escolares encontrados nos Núcleos Regionais
de Educação da Bahia? Há possibilidade desses acervos se transformarem em fontes de
pesquisa para a História da Educação na Bahia? Como o governo do Estado percebe os
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acervos escolares? Existe uma política pública para valorização e entendimento dos acervos
escolares dos NREs?
Assim, no Capítulo 1: A descentralização da educação da Bahia sob a perspectiva da
criação das Direcs, pesquisei sobre a origem das Diretorias Regionais de Educação ancoradas
nas categorias de análise: territórios e identidade.
Para a compreensão da criação e funcionamento do NRE/21, durante o primeiro
período da sua existência, a Sra. Railda Marques, ou Tia Ray como é conhecida, concedeu-me
uma entrevista sobre esse Núcleo de Educação; assim, sua vivência, de três décadas como
Coordenadora Pedagógica desse Núcleo foi relembrada e extremamente esclarecedora. Tive
também a oportunidade de entrevistar a Sra. Luceuza Santos, atual funcionária do setor das
escolas extintas do NRE/21, a qual me ajudou na percepção do percurso dos documentos
coletados, desde a abertura do processo de extinção das escolas, até o armazenamento e
manuseio dos documentos produzidos. A sua colaboração propiciou um maior entendimento
dessa dinâmica e a não valorização dos colegas, da comunidade e da Secretaria de Educação
no que se refere ao potencial dos documentos escolares para as pesquisas da educação. Neste
capítulo, os autores visitados foram: Milton Santos, Jaci Menezes, Miguel Santos, Tomaz
Tadeu da Silva e Elisiana Barbosa.
No capítulo 2: Entendendo os arquivos escolares do NRE/21 como fontes para a
História da Educação no Território do Recôncavo da Bahia, houve a necessidade de
compreender os conceitos de arquivo, acervo e preservação, a fim de refletir e discorrer sobre
esses conceitos e compará-los aos arquivos dos NRE visitados durante pesquisas de campo.
Para tanto, dialogar com Maria João Mogarro, Nadir Blatt, Patrícia Gondim, Ruy Medeiros,
Jacy Barletta e Nailda Bonato foi esclarecedor. Esses autores propiciaram o entendimento
necessário para a construção metodológica do campo arquivístico. A discussão sobre história
da educação foi subsidiada por Jaci Menezes, Lívia Magalhães; Paulino José Orso; Ana
Palmira Casimiro; José Claudinei Lombardi e Diana Vidal.
O capítulo 3: O arquivo escolar do NRE/21 no processo de construção da pesquisa da
Escola Normal de Nazaré e outras referências trata dos resultados da pesquisa da Escola
Normal de Nazaré, através dos inúmeros documentos encontrados no acervo do NRE/21.
Com esses resultados, avalia-se a possibilidade de pesquisa em educação, não somente no que
se refere aos documentos formais, mas também aos informais, a exemplo de: atas de alunos,
cartas, provas, boletins de informações, censo escolar, livros de matrícula, cadernetas de
notas, relatórios de inspeção, anotações pessoais de professores, dentre outros.
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A partir desses documentos, surge, como proposta deste capítulo, a apresentação dos
resultados da pesquisa sobre a ENN e seu vasto acervo documental. Destaco que, não somente
os documentos são fontes de pesquisa desta tese, mas inúmeros colaboradores contribuíram
significativamente com suas memórias.
Destaco também que, ao longo da caminhada de pesquisa, fui presenteada com
alguns documentos que foram analisados e trazidos para a escrita da tese e que posteriormente
serão doados a um órgão que possa acolhê-los de forma adequada.
Alguns autores subsidiaram teoricamente essa discussão: Nailda Bonato, Luciano
Faria Filho, Julia Dominique, Ruy Medeiros, Maria João Mogarro e Elizabeth Siqueira.
No Capítulo 4: Possibilidade dos acervos escolares das escolas extintas terem vida
própria, destaco, através de comparações durante as pesquisas de campo, a possibilidade de
esses acervos ecolares terem espaços reservados para pesquisa, onde possam ser conservados
e preservados adequadamente. Como exemplo, há o Museu Pedagógico de Vitória da
Conquista que recebeu todos os documentos das escolas extintas daquela cidade e, em
parceria com a Universidade do Sudoeste da Bahia, preserva e cuida de toda a documentação
recebida.
Outro aspecto relevante que trago para a tese é a experiência do NRE/13, localizado
no Território de Identidade de Caetité, o qual desenvolveu um projeto de preservação dos
acervos escolares nas escolas ativas. Desta forma, mostra a importância da preservação dos
documentos produzidos e a manutenção desses, desde a formação dos arquivos escolares até a
conservação dos arquivos das escolas extintas.
O último capítulo: Catálogo de fontes primárias da Escola Normal de Nazaré-BA
(1934 a 1960), culmina com a apresentação de variadas fontes primárias (mas não em sua
totalidade) colhidas durante a caminhada. O objetivo é iniciar a coletânea de fontes primárias
das escolas extintas do NRE/21, em consonância com o interesse do Promeba, o qual
incentiva e apoia a criação de centros de memória, guias de fontes primárias, transformação
dos acervos em materiais impressos ou eletrônicos, dentre outros estímulos à valorização da
memória da educação na Bahia.
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2 CAPÍTULO I - A DESCENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA BAHIA SOB A
PERSPECTIVA DA CRIAÇÃO DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
(DIRECs).

2.1 A ORIGEM DAS DIRECs E A REGIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA BAHIA.

Neste capítulo, serão destacadas as categorias de análise território e identidade, sob a
perspectiva da divisão das Diretorias Regionais de Educação (Direcs), que, ao final do ano de
2014, foram renomeadas por Núcleos Regionais de Educação (NREs) e entendidas como
pertencentes aos territórios de identidade do Estado da Bahia.
Para tanto, faz-se necessário responder ao longo da pesquisa a “pergunta de partida”
a qual norteará metodologicamente toda a trajetória da tese, como bem orientam Quivy e
Campenhoudt

em

seu

Manual

de

Investigação

em

Ciências

Sociais

(QUIVY;

CAMPENHOUDT, 1998).
Neste sentido, a pergunta central desta pesquisa tentará responder à seguinte
inquietação: como os documentos existentes nos arquivos escolares, sob a guarda do NRE/21,
podem constituir-se em fontes para a pesquisa da história da educação?
Esta inquietação surgiu ao final da experiência do Mestrado em Educação e
Contemporaneidade, defendido no ano de 2009, no Programa de Pós-Graduação em Educação
e Contemporaneidade (PPGEduC/Uneb) que fez perceber a grande produção de documentos
gerados nas escolas que são encaminhados aos arquivos escolares, porém não são vistos pelos
órgãos competentes como fontes para a pesquisa em educação.
Os procedimentos teórico-metodológicos baseiam-se nos autores que, ao longo da
pesquisa, constituíram-se como base de análise e interpretação sistemática para a construção
da tese: Milton Santos (1994); Miguel Santos (2002, 2012); Tomaz Tadeu da Silva (2000); e
Quivy; Campenhoudt (1998): Jaci Menezes (2007).
O governo do Estado da Bahia demonstrou interesse pela regionalização dos setores
administrativos do Estado. Assim, no ano de 1972, firmou um convênio entre a Secretaria do
Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado com a Universidade do Estado da BahiaDepartamento de Geografia do Instituto de Geociências- para a realização de um estudo que
pudesse resultar em uma “nova e mais adequada regionalização do Estado”. E, desta forma,
“obter mais eficiência sobre o espaço geográfico”. (BAHIA, 1973, p. 5), tendo como
prioridade a dinamização dos centros intermediários que pudessem “promover o
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desenvolvimento regional e cumprir função amortecedora do fluxo migratório para a área
metropolitana de Salvador”. (BAHIA, 1973, p.113)
A partir desse estudo, o governo estadual daquele período chega à conclusão de que
era necessário promover a descentralização administrativa, concentrando a ação executiva dos
órgãos públicos estaduais nos centros hierarquicamente capazes de atingirem tal finalidade.
Para tanto, “seria preciso proporcionar a criação de órgãos no nível regional capazes de
compatibilizar as ações e políticas locais e micro-regionais com a estadual”. (BAHIA, 1973,
p.113). A ideia era que, a partir do surgimento da necessidade e conveniência da
regionalização, esta ocorresse de forma gradativa.
Vale ressaltar que durante as pesquisas realizadas pela Secretaria do Planejamento,
Ciência e Tecnologia do Estado com a Universidade do Estado da Bahia- Departamento de
Geografia do Instituto de Geociências para a efetivação da regionalização administrativa da
Bahia, a concepção do sistema baseou-se na ideia da criação da “Coordenação da Ação
Regional” ligada diretamente à Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia que,
juntamente com 3 assessorias de estudo e pesquisas, comporia a “Comissão Técnica”, órgão
este de interpretação operacional do sistema de regionalização.
A ausência de estudos sobre as Direcs é um fator que merece atenção e grande
esforço para a compreensão do tema em questão. A partir da realização do estado da arte
sobre esse tema, foi encontrada exclusivamente a dissertação de Elisiana Rodrigues Oliveira
Barbosa, intitulada: “Espaço, política educacional e desenvolvimento: um estudo a partir das
Diretorias Regionais de Educação do Estado da Bahia”, defendida no ano de 2007, no
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da
Bahia.
Barbosa (2007) sinaliza que as Direcs foram delimitadas administrativamente no ano
de 1966 e criadas como parte de uma estratégia de política econômica e planejamento
regional, partindo da percepção de que regiões consistem em um subsistema do sistema
político, que servem para auxiliar na gestão política do espaço, como convergência dos
interesses dos diferentes locais (municípios) que as compõem.
A autora afirma ainda que as Direcs representam unidades de planejamento regional
da Secretaria de Educação da Bahia, através das quais o Estado promove a descentralização
de ações, programas e políticas educacionais, embora esta autora questione que “[...] existe
uma grande lacuna no que se refere ao planejamento, visto que ainda existe o centralismo e
verticalização da política educacional na Bahia, deixando às Direcs a função burocrática de
fiscalizar o cumprimento de decisões.” (BARBOSA, 2007, p. 19).
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Entendido a Direc como órgão burocrático e cumpridor de decisões, Barbosa
culmina sua pesquisa levantando a questão do verdadeiro papel desempenhado pelos NREs:
fiscalizador das decisões da SEC, tendo como objetivo de existência auxiliar na gestão
política e descentralizar as ações através de subsistema político.
Desta forma, cabe aos Núcleos Regionais desburocratizarem a educação no interior
baiano, porém estudos afirmam que o sistema continua centralizador, priorizando a
verticalização da política educacional no Estado.
Entre esses, os estudos realizados por Jaci Menezes sobre o movimento denominado
“tensão centralização x descentralização”, durante o período delimitado entre os anos de 1920
a 1980, trazem a conclusão parcial de que o processo de sistematização e centralização da
Educação na Bahia, “[...] pode ser entendido através de dois grandes sub-períodos: até meados
dos anos 1960, influência da ação dos educadores; daí em diante, ação marcada pela
instituição, com maior participação dos técnicos da Secretaria da Educação.” (MENEZES,
2007, p. 57).
Fazendo uma articulação entre o processo de descentralização do poder e a
burocracia existente no extenso estado da Bahia, ouso afirmar que com a chegada das Direcs,
na década de 1960, culminou a relação do poder estatal - educação - poder local. Desta forma,
em nome da descentralização da educação no Estado, reforçam-se os poderes políticos, sua
influência e a burocratização.
O Estado da Bahia está localizado na região Nordeste do Brasil, ocupando uma área
de 564.733 Km². Limita-se a Nordeste com os Estados de Sergipe e Alagoas, ao Norte com
Pernambuco e Piauí, a Oeste com Goiás e Tocantins e ao Sul com Minas Gerais e Espírito
Santo. Atualmente está dividido em 417 municípios, contidos em 27 territórios de identidade
1

.
Na Bahia, ocorreu a divisão do Estado em territórios de identidade. O conceito de

território originou-se no Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), adotado, em 2007,
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à
Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN) e instituída pelo decreto n. 12.354, de
25.08.2010, pelo então governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner.
Institucionalmente conceituam-se territórios de identidade como:

o agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios
sociais, culturais, econômicos e geográficos, reconhecido pela sua população
1

Segundo dados do IBGE (2010)

24

como espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade
que amplia as possibilidades de coesão social e territorial. (Decreto
12.354/10, § 1º). (BAHIA, 2015a).

Segundo o mesmo decreto, o objetivo da divisão territorial identitária, refere-se à
melhoria da promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado para, desta forma,
minimizar as desigualdades regionais, através de políticas públicas direcionadas às
necessidades regionais.
De acordo com a Seplan, entende-se por território:

um espaço físico geometricamente definido, geralmente contínuo,
caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a
economia, a sociedade, a cultura, a política, as instituições e, uma população
com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um
ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e
territorial. (SEPLAN, 2015c).

Neste sentido, pode-se compreender o conceito de território não somente como
espaço físico, delimitado geometricamente, mas também como aspectos relacionados ao
conjunto de critérios que se cruzam a partir de uma lógica humana que passa pelo
entendimento de relações sociais, de identidade, pertencimento e, intrinsecamente, de poder.
Milton Santos, na década de 1990, argumentou:
Vivemos com uma noção de território herdada da modernidade incompleta e
do seu legado de conceitos puros tantas vezes atravessando os séculos
praticamente intocáveis. É o uso do território, e não território em si mesmo,
que faz dele objeto da análise social. Trata-se de uma forma impura, um
híbrido, uma noção que, por si mesma, carece de constante revisão histórica.
O que ele tem de permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento,
é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o risco de perda de
sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia de futuro.
(SANTOS, 1994, p. 15).

Por ser entendido como um “quadro de vida”, seu sentido recai na possibilidade de
dinamização, tanto no sentido individual, quanto coletivo, pois nessas tessituras de vida vão
se “desenhando” a territorialidade.
Desta forma, compreende-se território como um espaço de intersecção entre aspectos
geográficos e humanos que se comunicam entre si, de maneira a traçar um perfil identitário e
socialmente construído. E que, por si só, reúnem interesses comuns, fortalecendo o
sentimento de pertencimento e identidade da população.
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Partindo da análise de Tomaz Tadeu da Silva (2000), a identidade está diretamente
relacionada à diferença, pois ambas são entendidas como “criaturas da linguagem” e partem
de uma percepção da construção linguística, já que são concepções fabricadas pelo homem
através do mundo cultural, social e dos sistemas simbólicos que a compõem.
A noção de identidade e diferença em Silva (2000) é compreendida como criações
sociais e culturais, logo, “ao definir-se como algo que é, nega-se o que não é”, julgando-se
uma autodefinição e autoconstrução de tudo o que possa ser diferente.
Para a compreensão de identidade e diferença, Silva (2000, p. 81) afirma que: “[...] a
identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder [...] não são,
nunca, inocentes.” De acordo com este pressuposto, sempre ocorrerá a classificação na vida
social, onde haverá a necessidade da demarcação de fronteiras: o que fica “dentro e o que
sai”; “inclusão/exclusão”, “bons/maus”; “desenvolvidos/primitivos”, estabelecendo-se assim
o poder na sociedade.
A partir do entendimento de território e identidade, o poder institucional se fortalece
como “agregador” territorial, e em nome da defesa dos interesses coletivos locais e regionais,
se perpetua como agente mantenedor e centralizador do poder.
Concordo ainda com Silva (2000, p. 81), quando afirma que: “[...] o poder de definir
a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de
poder.” Assim, território de identidade associa-se aos interesses do poder que, mesmo atuando
de maneira implícita, lá está o Estado com seus órgãos integralizadores. Em nome da ordem,
estes se estabelecem como mandatários do governo, a exemplo dos Núcleos Regionais de
Educação.
Através das imagens 1 e 2, pode-se visualizar as atuais divisões territoriais com seus
respectivos municípios abrangentes.
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Imagem 1 - Mapa da divisão territorial da Bahia.

Fonte: http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17.
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Tabela 1 - Divisão territorial da Bahia.

Território

Municípios

Bacia do Jacuípe

Baixa Grande - Capela do Alto Alegre - Gavião - Ipirá - Mairi - Nova Fátima - Pé de Serra Pintadas -Quixabeira - Riachão do Jacuípe - São José do Jacuípe - Serra Preta - Várzea da
Roça - Várzea do Poço -

Bacia do Paramirim

Boquira - Botuporã - Caturama - Érico Cardoso - Ibipitanga - Macaúbas - Paramirim - Rio do
Pires -Tanque Novo -

Bacia do Rio Corrente

Brejolândia - Canápolis - Cocos - Coribe - Correntina - Jaborandi - Santa Maria da Vitória -

Bacia do Rio Grande

Angical - Baianópolis - Barreiras - Buritirama - Catolândia - Cotegipe - Cristópolis - Formosa

Santana -São Félix do Coribe - Serra Dourada - Tabocas do Brejo Velho do Rio Preto - Luis Eduardo Magalhães - Mansidão - Riachão das Neves - Santa Rita de
Cássia - São Desidério - Wanderley Baixo Sul

Aratuipe - Cairu - Camamu - Gandu - Ibirapitanga - Igrapiúna - Ituberá - Jaguaripe - Nilo
Peçanha - Pirai do Norte - Presidente Tancredo Neves - Taperoá - Teolândia - Valença Wenceslau Guimarães -

Chapada Diamantina

Abaíra - Andaraí - Barra da Estiva - Boninal - Bonito - Ibicoara - Ibitiara - Iramaia - Iraquara Itaetê -Jussiape - Lençóis - Marcionílio Souza - Morro do Chapéu - Mucugê - Nova
Redenção - Novo Horizonte- Palmeiras - Piatã - Rio de Contas - Seabra - Souto Soares Utinga - Wagner -

Costa do Descobrimento

Belmonte - Eunápolis - Guaratinga - Itabela - Itagimirim - Itapebi - Porto Seguro - Santa Cruz
de Cabrália-

Extremo Sul

Alcobaça - Caravelas - Ibirapuã - Itamarajú - Itanhém - Jucuruçu - Lajedão - Medeiros Neto Mucuri -Nova Viçosa - Prado - Teixeira de Freitas - Vereda -

Irecê

América Dourada - Barra do Mendes - Barro Alto - Cafarnaum - Canarana - Central - Gentio
do Ouro -Ibipeba - Ibititá - Ipupiara - Irecê - Itaguacú da Bahia - João Dourado - Jussara Lapão - Mulungu do Morro - Presidente Dutra - São Gabriel - Uibaí - Xique-Xique -

Itaparica

Abaré - Chorrochó - Glória - Macururé - Paulo Afonso - Rodelas -

Litoral Norte e Agreste

Acajutiba - Alagoinhas - Aporá - Araçás - Aramari - Cardeal da Silva - Catu - Conde -

Baiano

Crisópolis - Entre Rios - Esplanada - Inhambupe - Itanagra - Itapicuru - Jandaíra - Mata de
São João - Olindina -Ouriçangas - Pedrão - Pojuca - Rio Real - Sátiro Dias -

Litoral Sul

Almadina - Arataca - Aurelino Leal - Barro Preto - Buerarema - Camacã - Canavieiras Coaraci -Floresta Azul - Ibicaraí - Ilhéus - Itabuna - Itacaré - Itaju do Colônia - Itajuípe Itapé - Itapitanga - Jussari -Maraú - Mascote - Pau Brasil - Santa Luzia - São José da Vitória Ubaitaba - Una - Uruçuca -

Médio Rio de Contas

Aiquara - Apuarema - Barra do Rocha - Boa Nova - Dário Meira - Gongogi - Ibirataia -

Médio Sudoeste da Bahia

Caatiba - Firmino Alves - Ibicuí - Iguaí - Itambé - Itapetinga - Itarantim - Itororó - Macarani -

Metropolitana de Salvador

Camaçari - Candeias - Dias D´Avila - Itaparica - Lauro de Freitas - Madre de Deus - Salinas
das Margaridas - Salvador - Simões Filho - Vera Cruz -

Piemonte da Diamantina

Caem - Capim Grosso - Jacobina - Miguel Calmon - Mirangaba - Ourolândia - Saúde Serrolândia -Umburanas - Várzea Nova -

Piemonte do Paraguaçu

Boa Vista do Tupim - Iaçu - Ibiquera - Itaberaba - Itatim - Lajedinho - Macajuba - Mundo

Ipiaú - Itagi -Itagiba - Itamari - Jequié - Jitaúna - Manoel Vitorino - Nova Ibiá - Ubatã Maiquinique -Nova Canaã - Potiraguá - Santa Cruz da Vitória -

Novo - Piritiba -Rafael Jambeiro - Rui Barbosa - Santa Terezinha - Tapiramutá Piemonte Norte do Itapicuru Andorinha - Antonio Gonçalves - Caldeirão Grande - Campo Formoso - Filadélfia Jaguarari -Pindobaçu - Ponto Novo - Senhor do Bonfim Portal do Sertão

Agua Fria - Amélia Rodrigues - Anguera - Antonio Cardoso - Conceição da Feira - Conceição
do Jacuípe - Coração de Maria - Feira de Santana - Ipecaetá - Irará - Santa Bárbara Santanópolis - Santo Estevão - São Gonçalo dos Campos - Tanquinho - Teodoro Sampaio -
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Terra Nova Recôncavo

Cabaceiras do Paraguaçu - Cachoeira - Castro Alves - Conceição do Almeida - Cruz das
Almas - D. Macedo Costa - Governador Mangabeira - Maragogipe - Muniz Ferreira Muritiba - Nazaré - Santo Amaro - Santo Antônio de Jesus - São Felipe - São Félix - São
Francisco do Conde - São Sebastião do Passé - Sapeaçu - Saubara - Varzedo -

Semiárido Nordeste II

Adustina - Antas - Banzaê - Cícero Dantas - Cipó - Coronel João Sá - Euclides da Cunha Fátima -Heliópolis - Jeremoabo - Nova Soure - Novo Triunfo - Paripiranga - Pedro
Alexandre - Ribeira do Amparo - Ribeira do Pombal - Santa Brígida - Sítio do Quinto -

Sertão do São Francisco

Campo Alegre de Lourdes - Canudos - Casa Nova - Curaçá - Juazeiro - Pilão Arcado Remanso -Sento Sé - Sobradinho - Uauá -

Sertão Produtivo

Brumado - Caculé - Caetité - Candiba - Contendas do Sincorá - Dom Basílio - Guanambi Ibiassucê -Ituaçu - Iuiu - Lagoa Real - Livramento de Nossa Senhora - Malhada de Pedras Palmas de Monte Alto -Pindaí - Rio do Antônio - Sebastião Laranjeiras - Tanhaçu - Urandi Araci - Barrocas - Biritinga - Candeal - Cansanção - Conceição do Coité - Ichu - Itiúba Lamarão - Monte Santo - Nordestina - Queimadas - Quijingue - Retirolândia - Santa Luz -

Sisal

São Domingos - Serrinha -Teofilândia - Tucano - Valente Vale do Jiquiriça

Amargosa - Brejões - Cravolândia - Elisio Medrado - Irajuba - Itaquara - Itiruçú Jaguaquara - Jiquiriçá -Lafaiete Coutinho - Lagedo do Tabocal - Laje - Maracás - Milagres Mutuípe - Nova Itarana - Planaltino- Santa Inês - São Miguel das Matas - Ubaíra -

Velho Chico

Barra - Bom Jesus da Lapa - Brotas de Macaúbas - Carinhanha - Feira da Mata - Ibotirama Igaporã -Malhada - Matina - Morpará - Muquém do São Francisco - Oliveira dos Brejinhos Paratinga - Riacho de Santana - Serra do Ramalho - Sítio do Mato -

Vitória da Conquista

Anagé - Aracatu - Barra do Choça - Belo Campo - Bom Jesus da Serra - Caetanos - Cândido
Sales -Caraíbas - Condeúba - Cordeiros - Encruzilhada - Guajeru - Jacaraci - Licínio de
Almeida - Maetinga -Mirante - Mortugaba - Piripá - Planalto - Poções - Presidente Jânio
Quadros - Ribeirão do Largo -Tremedal - Vitória da Conquista -

Fonte: http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17

Ressalto que o foco desta tese refere-se ao NRE/21, território de identidade do
Recôncavo baiano, tendo sua sede localizada no município de Santo Antônio de Jesus-BA,
como destacado na tabela 1.

2.2 A TRAJETÓRIA DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO/21

Ressalta-se

neste

subcapítulo

uma

questão

norteadora.

Os

NRE,

como

“representantes” da Secretaria da Educação (SEC) no interior do estado, constituem-se
guardiões da história e da memória da educação na Bahia?
Para o entendimento dessa questão, foi necessária a realização de entrevistas com
representantes dos NRE de Santo Antônio de Jesus, Sra. Railda Marques (atualmente
aposentada) e a Sra. Luceuza Santos, atual responsável pelo setor dos arquivos escolares das
escolas extintas.
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Conforme já afirmado, até o momento somente foi localizada uma pesquisa sobre as
Direcs, no entanto sobre o NRE/21, especificamente sobre a importância dos seus arquivos
escolares para a História da Educação na Bahia, esta será a pioneira.
Para a compreensão da importância do NRE/21, antiga Direc/04, foi necessária a
ajuda de pessoas que colaboraram com suas memórias e viveram ou vivem experiências
pessoais e profissionais naquele espaço.
Para tanto, a senhora Railda Oliveira Marques, conhecida por Tia Ray, a qual
ingressou na Direc/04 no ano de 1972 e se afastou no ano de 2002, portanto com 30 anos de
serviço, contribuiu com sua memória e larga experiência como Coordenadora Pedagógica
daquela Diretoria Regional. Assim, foi possível traçar um breve histórico da Direc/04 e
compreender o papel desta Diretoria como integradora dos interesses da Secretaria Estadual
de Educação naquele território.
A Sra. Railda informou que a Direc/04 foi criada no ano de 1971, no primeiro
governo do Dr. Antônio Carlos Magalhães com o nome de Coordenadoria Regional de
Educação (CR1/D), depois passou a ser chamada Superintendência Regional de Educação e
Cultura (SUREC), em seguida Superintendência Regional de Educação (SURED), Direc/04
e, atualmente, Núcleo Regional de Educação (NRE/21).
Segundo a Sra. Railda Marques: “[...] o objetivo da criação das Direcs foi
descentralizar a Secretaria de Educação, para que ela estivesse mais presente no interior,
visando um melhor desempenho técnico-pedagógico das escolas e, consequentemente, a
melhoria da qualidade do ensino.”
O retrato do poder político regional se estabelece através dos seus diretores.
Entretanto, o poder institucional se personifica através dos cargos destes dirigentes regionais,
que ganham ou perdem seus cargos de acordo com o poder estabelecido naquele momento.
Assim, os diretores que passaram pelo NRE/21 durante esses 44 anos foram:
Amenair Moreira Silva Greenalgh, Marivalda Oliveira Ureta, Mércia Margarida Melo
Andrade, Margarida Fonseca Diniz, Benedita Olinda Fagundes Ribeiro, Florisbela Fróes de
Farias, Rita de Cássia Vieira Matos, Clóvis Ezequiel dos Santos e, atualmente, Patrícia Maria
Paula Santos D’Ávila Pires.
Ressalta a Sra. Railda que a Profª Marivalda fez Concurso Público e Curso na
Universidade Federal da Bahia para assumir o cargo de Coordenadora da CR1/D. Ela
permaneceu no cargo durante vinte e dois anos e nos quatro primeiros anos havia encontros
mensais na SEC para planejamento, acompanhamento e avaliação dos trabalhos
desenvolvidos na região.
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Declara também que a nomeação dos demais diretores ocorria através de indicações
políticas e das lideranças regionais do deputado que tivesse maior número de votos na região.
Assim, o período de atuação dos diretores das Direcs dependia do exercício e manutenção do
poder das lideranças políticas em vigência.
Desta maneira, percebe-se o poder, através de lideranças político-partidárias, que se
manifesta por meio de trocas de favores entre correligionários e profissionais da educação.
Interligam-se, assim, os interesses da “descentralização da educação” e a alternância e
personificação dos poderes local e regional.
O NRE/21 não possui sede própria, no entanto, funciona em imóvel alugado. Ao
longo da sua permanência em Santo Antônio de Jesus, já funcionou na Avenida Barros e
Almeida, onde permaneceu mais de vinte anos, em seguida na Avenida Roberto Santos e
desde o ano de 2010 atende no 2º piso do Shopping Itaguari, importante centro comercial da
região do Recôncavo Baiano.
Os setores existentes no NRE/21 estão divididos em Diretoria, Coordenação
Pedagógica, Coordenação Administrativo/Financeira e Programação de Carga Horária. O
número de funcionários está relacionado à necessidade dos setores. Alguns fizeram concurso
público para trabalhar na área administrativa e outros foram indicados para trabalhar na
Instituição com cargos temporários, através da seleção do Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA).
Ainda segundo a Sra. Railda Marques, para o acervo das escolas extintas, existia o
setor chamado “Arquivo Morto”. Destaca-se que, ainda hoje, é comum pessoas denominarem
arquivos escolares de “arquivo morto”. Como afirma Camargo e Bellotto (1996, p. 08): “[...]
denominação comumente utilizada [...] para designar o depósito onde se acumulam os
documentos já não necessários à administração, mas que ainda guardam valor legal.”
Para entender o processo de transferência dos documentos das escolas extintas, a Sra.
Railda afirma que: “[...] era feito pela escola que realizava o tombamento dos documentos e
encaminhava para a Direc, que passava a ter o controle e a responsabilidade pelos
documentos.”
De acordo com o Conselho Estadual de Educação (CEE) 037/2001- Diário Oficial de
02/11/2001, atualmente o processo ocorre por meio da solicitação de extinção da unidade
escolar da rede particular ou pública. O mantenedor ou responsável legal do estabelecimento
preenche o requerimento e o encaminha ao Secretário da Educação, solicitando a extinção da
instituição de ensino, juntando a cópia do CNPJ.
Observe o documento abaixo:
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Imagem 2 - Modelo de requerimento para extinção de unidade escolar da rede privada.

Fonte: SEC/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.

Em relação à exigência para a extinção do estabelecimento de ensino, a Secretaria de
Educação solicita cópia dos atos legais concedidos à unidade escolar bem como a declaração
sobre a regularidade na documentação dos alunos, assinada pela entidade mantenedora.
No que se refere à transferência dos acervos escolares das escolas em processo de
extinção, a Secretaria de Educação orienta o recolhimento dos acervos, priorizando alguns
itens. Caso a unidade escolar deseje entregar outros documentos, o NRE os aceita. Observe
documento a seguir:
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Imagem 3 - Orientação para recolhimento do acervo documental das escolas em processo
de extinção.

Fonte: SEC/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.

Atualmente, a Sra. Luceuza Santos responde pelo setor do arquivo das escolas
extintas. Iniciou carreira burocrática na Direc/04, no ano de 2011, como contratada para a
organização das inscrições do Projovem. Desde o ano de 2013 encontra-se no setor do arquivo
das escolas extintas. Foi depoente nesta pesquisa e complementou o entendimento da
importância do setor dos arquivos escolares para a história da educação.
Luceuza Santos informa que o processo de recolhimento dos documentos escolares
das escolas extintas ocorre quando o NRE indica um período para a entrega desses materiais,
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que deverão ser catalogados e protocolados. Esse período de entrega deve ser combinado
entre as partes e, a partir daí, inicia-se o processo de organização dos arquivos no interior do
NRE, no setor pedagógico, por se tratar de registros escolares e legislação escolar. Com a
mudança dos territórios de identidade, está acontecendo a entrega dos documentos das escolas
dos Municípios de Santo Amaro e Cruz das Almas.
Afirma a sra. Luceuza que, atualmente, a maior dificuldade perpassa pelas questões
financeiras do governo que inviabilizam os atendimentos que necessitam de deslocamento da
equipe. Outra questão fundamental é o número reduzido de funcionários e pessoal qualificado
para dar suporte às pesquisas dos documentos.
A Sra. Railda Marques declara que houve uma época na educação em que ocorreram
diversas extinções de unidades escolares: “com a criação das escolas de 1ª a 8ª séries, as
escolas isoladas foram agrupadas e municipalizadas. Consequentemente, as escolas pequenas
foram desativadas”.
Essa prática foi comum no início dos anos 1920, quando escolas isoladas foram
agrupadas dando origem aos Grupos Escolares. Ainda hoje, encontram-se, no interior, prédios
padronizados e denominados por Grupos Escolares ou escolas reunidas. No município de
Nazaré, neste contexto, foram extintas as seguintes escolas: Colégio Silvestre Braga, Colégio
Nestor Duarte e Colégio Wilson Lins.
Quanto ao armazenamento e conservação, D. Railda informa que os acervos das
escolas extintas eram colocados em caixas, catalogados por ano, por escola e por nível de
ensino.
No presente, os acervos mais utilizados são colocados nos arquivos de aço, na sala de
documentação e armazenados por escolas, porém sem nenhum critério e acompanhamento
arquivístico. Os documentos menos utilizados são levados para um local denominado
“depósito”, como será mostrado a seguir.
De acordo com a Sra. Railda, a demanda em relação à procura aos acervos das
escolas extintas estava relacionada à matrícula em universidades, históricos escolares,
comprovação para fins de estabilidade econômica, atestado de duração de regência escolar,
certidões do tempo de serviço, diários oficiais, portarias de nomeação para cargos visando
estabilidade econômica, dentre outros. Ela destaca que a maior demanda dos acervos era para
históricos escolares e vida funcional, com objetivo comprobatório para tramitação de
processos de aposentadorias.
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Não havia preparo dos funcionários do acervo das escolas extintas para o trabalho
específico em arquivos, eram orientados na própria Direc. Esse procedimento continua
acontecendo depois de décadas de funcionamento do NRE/21.
Durante pesquisas para a tese, foram realizadas diversas visitas ao Arquivo das
escolas extintas do NRE/21, que, no momento, encontra-se em processo de organização.
Devido à nova divisão dos NRE em territórios de identidade, alguns municípios foram
anexados e outros desmembrados do NRE/21. Esse assunto será discutido no capítulo
seguinte.
Ressalto que a perspectiva desta tese recai para a linha de pesquisa em História da
Educação, direcionada para o potencial que os acervos das escolas extintas possuem. Tem
como ponto de partida a experiência da pesquisa na Escola Normal de Nazaré.
Entretanto, de acordo com a vivência na Missão de Estudos da Procad, pude
perceber que outros arquivos escolares também possuem potencial de pesquisa, através dos
seus ricos e inexplorados acervos de fontes escolares que, aliadas a outras metodologias,
podem possibilitar uma abrangência de estudos para a História da Educação Baiana. Nos
anexos, ao final da tese, serão demonstrados os arquivos das escolas extintas do NR/21 e
outros.
Após esta etapa da pesquisa, defendo a importância da criação de políticas públicas
voltadas para a conservação e arquivamento adequados destes acervos documentais, visto que
existe um grande potencial de pesquisa histórica (até agora somente constatado no interior do
NRE/21) que ainda não foi claramente identificado pelos setores públicos responsáveis nem é
devidamente respeitado como perspectiva de pesquisa da história e memória da educação
baiana.
De acordo com Barletta (2005):
“[...] para além de fins comprobatórios ou burocráticos, os arquivos
escolares têm valor histórico e cultural, na medida em que permitem
apreender elementos das práticas administrativas e pedagógicas construídas
ao longo do tempo de funcionamento da escola.” (BARLETTA, 2005, p.
110)

Desta maneira, preservar e conservar a documentação produzida “na” e “pela”
escola, requer um entendimento que perpassa pelos sujeitos que a produzem. Assim, vale
observar as imagens a seguir:
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Imagem 4 - Documentos diversos. NRE/21.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.
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Imagem 5 - Documentos diversos. NRE/21.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Nas imagens 4 e 5 percebe-se que o local de armazenamento dos arquivos escolares
não é adequado e não possui as regras básicas de preservação documental: acondicionamento,
armazenamento, conservação e restauração. Não existe uma lógica na organização, o local é
insalubre, de difícil acesso e não há nenhum cuidado na conservação dos documentos.
Ao longo da experiência na pesquisa comparativa com outros NRE, pude perceber
que, geralmente, se entende por arquivos escolares um lugar onde se guardam documentos
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“velhos”, sem muita importância e que, eventualmente, servirão para comprovação da vida
escolar de alunos e de funcionários que precisam atestar vínculo profissional com as
instituições escolares.
Segundo Medeiros, a conceituação legal de arquivo refere-se aos:

conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do
exercício de atividades específicas, bem como pessoa física, qualquer que
seja o suporte ou informação ou natureza dos documentos. (MEDEIROS,
2003, p.1).

O conceito é abrangente e permite entender que pode ocorrer a entrega de
documentos de diversas informações e naturezas desde que relacionados às escolas.
Encontram-se no “depósito” do NRE/21 cinco arquivos da Escola Normal de Nazaré,
documentos datados entre os anos de 1933 a 1985. São programas, livros de atas escolares,
cadernos de alunos, cadernos de anotações, cartas recebidas e expedidas, diários escolares,
fichas de solicitação de bolsa escolar, telegramas recebidos, recortes de jornais, dentre outros.
Esses documentos foram digitalizados por mim e serão apresentados, parcialmente,
no capítulo V desta tese, como Guia de Fontes da ENN (1933 a 1960).
A seguir, algumas imagens de documentos da ENN encontrados nos arquivos do
NRE/21:
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Imagem 6 - Pasta de documentos expedidos da Escola Normal de Nazaré. Ano 1955.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.
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Imagem 7 - Programa de Higiene, Puericultura e Educação Sanitária, 2º ano Pedagógico, 1º
período.

Fonte: ENN, [ca 1955].

O conjunto de Programas Escolares pode ser analisado para explicar como a
educação era entendida no Estado, e como acontecia a formação de professores primários,
segundo o currículo da época.
Neste exemplo da imagem 7, o Programa de Higiene, Puericultura e Educação
Sanitária, destinado ao 2º ano Pedagógico, volta-se para a formação de professores que
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deveriam estar aptos a preparar suas alunas (a maioria) a serem boas mães e futuras esposas
(1º e 2º períodos) e entenderem o funcionamento básico da saúde pública na Bahia (3º
período).

Imagem 8 - Boletim de Informações da Escola Normal de Nazaré, 1948. NRE/21.

Fonte: ENN, 1948.

Este Boletim de Informações da ENN (1948) se constitui de 12 páginas. Nele, podese perceber que, naquele período, uma pesquisa pré-estabelecida pelo Ministério da Educação
e Saúde se ocupava em quantificar e possivelmente analisar os estabelecimentos escolares dos
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níveis elementar, médio e superior. O processo tinha caráter burocrático. Passava por
fiscalizações de inspetores do Ministério da Educação e Saúde e subsidiava os dados do censo
escolar da época.

2.3 A MUDANÇA DAS DIRECs EM NÚCLEOS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO

O atual projeto de regionalização da educação na Bahia está constituído a partir do
entendimento da divisão dos Territórios de Identidade do Estado.
Em dezembro de 2014, o então governador Jacques Wagner, através do Decreto n.
15806/14, estabelece a criação dos Núcleos Regionais de Educação. Segundo o Decreto “[...]
terão sua regionalização definida de acordo com os Territórios de Identidade do Governo do
Estado.” (BAHIA, 2015b). Essa regionalização permite maior descentralização da
administração e da gestão da educação pública no Estado.
Acredita-se que a intenção foi estabelecer aproximação identitária com a expressiva
diversidade social, cultural e geográfica do território baiano.
A seguir, mapas das divisões das Direcs e dos NRE do Estado da Bahia:

Imagem 9 - Mapa 1- Divisão do Estado da Bahia por Direc.
Mapa 2- Atual divisão do Estado da Bahia por NRE.

Fonte: NRE/21, 2015.

De acordo com o processo de transição legal referente à mudança das Direcs em
NRE, a Lei n. 13.204, publicada em 11/12/2014, modifica a estrutura da SEC. Assim,
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extingue 33 Diretorias Regionais de Educação/Direcs e cria 27 Núcleos Regionais de
Educação/NREs. Nesta mesma lei, é exigido que o Diretor Regional do NRE seja do quadro
efetivo de professores do Estado da Bahia e não mais pessoas nomeadas sem vínculo com a
Rede, o que dava margem à personificação dos poderes públicos através de acordos políticos.
Entende-se, assim, que os novos diretores serão pessoas conhecedoras dos problemas
existentes no interior das escolas e, possivelmente, terão a sensibilidade para o enfrentamento
de diálogos entre os profissionais da educação e os poderes públicos.
Através do Decreto n. 15.806, publicado em 31/12/2014, é estabelecido que os NREs
serão organizados por Território de Identidade e continua definindo Santo Antônio de Jesus
como a sede do NRE/21. Por fim, define que e os municípios circunscritos serão os que
compõem o Território do Recôncavo.
A apostila n. 09/2015, publicada em 24/01/2015, nomeia a equipe que responderá
pela gestão do NRE/21 e autoriza este Núcleo a assumir a gestão em seu território.
Estabeleceu-se, no artigo 2º do Decreto n. 12.354/10, a seguinte divisão dos NRE
(BAHIA, 2015a).

Art. 2º - Os Núcleos Regionais de Educação terão suas sedes estabelecidas
conforme dispositivos abaixo:
I - NRE 01: Irecê;
II - NRE 02: Bom Jesus da Lapa;
III - NRE 03: Seabra;
IV - NRE 04: Serrinha;
V - NRE 05: Itabuna;
VI - NRE 06: Valença;
VII - NRE 07: Teixeira de Freitas;
VIII - NRE 08: Itapetinga;
IX - NRE 09: Amargosa;
X - NRE 10: Juazeiro;
XI - NRE 11: Barreiras;
XII - NRE 12: Macaúbas;
XIII - NRE 13: Caetité;
XIV - NRE 14: Itaberaba;
XV - NRE 15: Ipirá;
XVI - NRE 16: Jacobina;
XVII - NRE 17: Ribeira do Pombal;
XVIII - NRE 18: Alagoinhas;
XIX - NRE 19: Feira de Santana;
XX - NRE 20: Vitória da Conquista;
XXI - NRE 21: Santo Antônio de Jesus;
XXII - NRE 22: Jequié;
XXIII - NRE 23: Santa Maria da Vitória;
XXIV - NRE 24: Paulo Afonso;
XXV - NRE 25: Senhor do Bonfim;
XXVI - NRE 26: Salvador;
XXVII - NRE 27: Eunápolis.
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Imagem 10 - Mapa da extensão territorial do NRE 21.

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, Secretaria de Educação, 2015.

Observa-se que, por decorrência da mudança das Direcs, novos municípios foram
incorporados e outros migraram para o território vizinho, a exemplo de Jaguaripe, Aratuípe,
Salinas das Margaridas, Itatim e Santa Terezinha.
Quanto a Santo Antônio de Jesus, sede do NRE/ 21, no decorrer da história, tem seu
crescimento urbano relacionado ao desenvolvimento dos sistemas de comunicação e
transporte ferroviário e, posteriormente, ao rodoviário.
O distrito de Santo Antônio de Jesus foi criado pela Lei Provincial n. 448, de 19 de
junho de 1852, tendo sido desmembrado do Município de Nazaré no ano de 1880, pela Lei n.
1952, de 29 de maio de 1883. (IBGE, 2015).
Sua estação da estrada de ferro, criada no final do século XIX, a Tram Road,
popularmente conhecida por Estrada de Ferro de Nazaré, favoreceu a expansão do seu
comércio, propiciando uma relação com Nazaré que, naquele período, desempenhava o papel
de polo regional, devido a sua importância como polo farinheiro da região do Recôncavo e
Salvador.
Segundo Edilma Quadros:
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com essa ferrovia, o município de Santo Antônio de Jesus passou a integrar
uma expressiva rede de comércio e de passageiros. [...] com o objetivo de
atender às mais diversas necessidades, como o escoamento do café, fumo,
açúcar, farinha de mandioca, cereais, madeiras e também minério de
manganês. (QUADROS, 2012, p.22).

A partir deste advento, Miguel Santos afirma que:

Apesar da importância histórica das vias férreas e de outros meios de
transporte e comunicação, como estradas vicinais, pequenos rios e tração
animal, para o crescimento da cidade, somente a partir da década de 70,
Santo Antônio de Jesus desponta do cenário regional. (SANTOS, 2002,
p.38).

Favorecido o município pela implantação das rodovias BA 245 e BA 026, que ligam
Santo Antônio às cidades de Nazaré e Amargosa, bem como pelo asfaltamento da rodovia BR
101, esses fatores contribuíram para a expansão das atividades terciárias de Santo Antônio de
Jesus, fazendo com que, atualmente, seja conhecida como a “capital do recôncavo”, ou
mesmo como “o comércio mais barato da Bahia”.
Paralelamente ao crescimento econômico, Santo Antônio foi favorecido com a vinda
da Universidade do Estado da Bahia, no ano de 1984, com a instalação do Hospital Regional,
no ano de 2002, com a implantação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no ano de
2006. Essas conquistas propuseram maior concentração de serviços em Santo Antônio,
consequentemente, transformando-o em importante elo entre os municípios do Território do
Recôncavo da Bahia. Assim, a permanência da sede do NRE/21 em Santo Antônio de Jesus
justifica-se pela importância enquanto polo comercial e territorial do Recôncavo Sul Baiano.
Ao longo deste capítulo, percebeu-se que o NRE/21, como “representante” da SEC
no Território do Recôncavo Baiano, constitui-se como guardião da história da educação do
Recôncavo, através do potencial de pesquisa existente em seu rico arquivo escolar.
Entretanto, necessita ter visibilidade entre os órgãos públicos e ser entendido como
responsável pela conservação dos acervos das escolas extintas da sua região. Desta forma,
através da memória arquivística, vai poder dar pistas e revelar novas histórias.

45

3 CAPÍTULO II - ENTENDENDO OS ARQUIVOS ESCOLARES DO NRE COMO
FONTES PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA

3.1 A LEGISLAÇÃO DOS ARQUIVOS ESCOLARES

Este capítulo seguirá a trajetória metodológica de diálogos com teóricos que abordam
o tema: arquivos escolares como fontes para a história da educação. Embasarei a discussão a
partir da análise dos autores: Leite (2008); Blatt; Gondim, (2013); Medeiros (2003); Mogarro
(2006, 2011); Barletta (2005); Bonato (2005). A discussão sobre história da educação será
subsidiada por Menezes (2007), Magalhães; Orso Silva (2013); Casimiro; Lombardi;
Magalhães (2012) e Vidal (2005).
Em paralelo serão apresentados alguns documentos encontrados nos arquivos das
escolas extintas do NRE/21, especificamente no arquivo da Escola Normal de Nazaré-BA.
A pergunta norteadora deste capítulo recai na seguinte inquietação: como os acervos,
sob guarda do NRE/21, estão sendo tratados e preservados?
Partindo do pressuposto de que:

Como toda escrita, um documento de arquivo está aberto a quem quer que
saiba ler; ele não tem, portanto, um destinatário designado [...], o documento
que dorme nos arquivos é não somente mudo, mas órfão; os testemunhos que
encerram desligaram-se dos autores que os “puseram no mundo”; estão
submetidos aos cuidados de quem tem por competência para interrogá-los e
assim defendê-los, prestar-lhes socorro e assistência. (RICCEUR, 2007,
p.179).

Entende-se que os documentos, assim como os arquivos, necessitam de cuidados
daqueles que possuem a sua guarda, bem como, terá sentido na sua existência a partir do
momento em que são manuseados, interrogados, contextualizados e analisados de acordo com
o olhar e interesse de cada historiador/pesquisador.
Desta maneira, interrogar os arquivos não é um ato simples, mas trabalhoso e
instigante, ao mesmo tempo em que nos apontam pistas de pesquisas, necessitam de cuidados
e de organização adequados.
Entendendo os arquivos escolares como “interlocutores” entre as fontes e os
historiadores da educação, necessário se faz que haja um melhor “diálogo” entre as duas
partes e, assim, culmine na percepção da sua importância e conservação.
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A legislação de arquivos está expressa na Lei n. 8.159, de 18 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.
Nela, encontra-se o conceito de arquivo: “[...] conjunto de documentos produzidos ou
recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como pessoa física, qualquer que seja
o suporte da informação ou a natureza dos documentos.” (BRASIL, 2015a).
Quanto aos tipos, a lei determina a sua classificação em arquivos públicos e privados.
Também prevista em lei, funda-se no caráter do exercício de atividades, sejam públicas ou
privadas.
Ressalta Medeiros (2003) que, embora na conceituação legal de arquivo público não
constem os arquivos privados, com a extinção da pessoa jurídica de direito privado, ocorre
automaticamente, a transferência para o poder público, transformando-se seus arquivos em
arquivos públicos.
Notadamente foi o caso da Escola Normal de Nazaré, que, com a sua extinção, no
ano de 1985, teve todo seu acervo transferido para o NRE/ 21.
Neste caso, Medeiros afirma que:

embora a lei geral não se refira expressamente aos arquivos escolares, estes
são de interesse público e quando uma escola particular é extinta, seus
arquivos devem ser transferidos à guarda pública. Porém, a transferência
obrigatória é quanto aos documentos que decorram de atribuições públicas
exercidas pela escola particular (transferências, históricos escolares, atos de
colação de grau, etc.) [...] mesmo que não esteja na conceituação legal de
arquivo público, serão públicos por destinação os arquivos escolares
privados, automaticamente, com extinção das escolas respectivas.
(MEDEIROS, 2003, p. 3).

Quanto ao acervo dos documentos da ENN transferido para o NRE/21, ele é marcado
por uma grande diversidade de documentos, ultrapassando a obrigatoriedade legal. A
transferência possibilitou à pesquisa uma maior compreensão da cultura escolar durante o
período estudado, 1934 a 1960.
Em relação aos documentos escolares, estes são classificados em documentos
correntes, intermediários e de valor permanente. Entende-se essa mesma classificação para
arquivos.
Conforme a “teoria das Três Idades” (BONATO, 2000, p. 47) apresenta os estágios
de evolução dos documentos:
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Arquivo corrente ou da primeira idade – constituído de documentos em
curso e consultado frequentemente. De natureza administrativa, atendem às
necessidades imediatas para as quais foram produzidos e por isso se
conservam junto aos órgãos produtores; arquivo intermediário ou de
segunda idade – nos quais os documentos não são mais consultados tão
frequentemente, porém ainda podem ser solicitados para retomada de
alguma questão pelo órgão que os produziu. Já foram avaliados e aguardam
destinação final, de acordo com a Tabela de Temporalidade dos
Documentos; arquivo permanente ou de terceira idade – constituído de
documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa, mas que
se conservam definitivamente em razão de seu valor histórico ou probatório,
de acordo com a avaliação documental [...].

O conjunto de documentos que estão em curso ou que, mesmo sem movimentação,
constituem objeto de consultas frequentes, são documentos correntes. Intermediários são
aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse
administrativo, aguardam a sua eliminação ou deslocamento para guarda permanente. Por fim,
documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente
preservados são documentos permanentes.
Medeiros (2003) toma como exemplo o regimento interno de uma escola pois,
enquanto estiver em vigor, será documento corrente, logo entende-se que será consultado
frequentemente.
Neste caso, acrescenta-se o Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma unidade
escolar, pois este sempre deverá ser consultado pela comunidade escolar, bem como servirá
de norteador para as ações pedagógicas.
Assim sendo, documentos de alunos que concluíram os ensinos fundamentais e/ou
médio são necessariamente intermediários, pois a qualquer momento poderão ser solicitados
para informações que venham a constar dos históricos escolares.
No entanto, os históricos escolares ou até mesmo atas escolares após algum tempo
preservados como documentos intermediários, serão considerados permanentes em razão do
valor histórico, probatório e informativo, como afirma Medeiros (2012). Outro item de suma
importância para o entendimento de arquivos escolares é a questão da obrigatoriedade de
preservação.
As escolas estão obrigadas por lei a preservarem seus arquivos. Segundo Medeiros
(2012), a opção da forma de deixar os documentos nas escolas ou decorrido algum tempo,
transferi-los para um arquivo central ou regional será objeto de opção normativa da
administração pública, seja referente à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, a
depender da constituição de origem dos documentos dos arquivos.
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Dentre os princípios de acesso e gestão, existe o princípio do franqueamento à
consulta. Assim, cabe à administração franquear consulta dos documentos públicos aos
interessados. Sabe-se que esse princípio estabelece um dever e um direito subjetivo.
Durante pesquisas realizadas para a elaboração da presente tese, percebeu-se que a
realidade dos arquivos escolares é cruel. Vistos como “depósitos” de documentos velhos,
ainda persistem graças aos cuidados de funcionários sensíveis que entendem a importância da
preservação desses documentos, mesmo não sendo vistos como fontes de pesquisa.
No que se refere ao princípio do dever de gestão e proteção especial de documentos
em arquivos, ele encontra-se previsto em lei, através do Conselho Nacional de Arquivo
(CONAR), órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), criado no ano de 1978 e
cujas funções foram ampliadas pela Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, com a finalidade
de “[...] implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão,
preservação e ao acesso aos documentos de arquivo.” (BRASIL, 2015a).
Existem também as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, previstas
na legislação e que existirão em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal. A
tais comissões cabe:

a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e
seleção da documentação produzida e acumulada no âmbito de atuação,
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e
eliminação dos destituídos de valor”. (SINAR, 2002).

Entende-se que as finalidades e funções de um arquivo escolar são diversas. Desde
interesses particulares como a comprovação de conclusões de cursos, ou comprovação de
trabalhos administrativos e/ou docentes; interesses governamentais como diretrizes e
planejamentos a serem adotados de acordo com os dados escolares apontados nos arquivos:
oferecimento de vagas, evasão escolar, repetência, etc., como a finalidade histórica, aqui
proposta.
Para os historiadores, o olhar para cada arquivo escolar se amplia a depender do
formato e dimensão da pesquisa a ser desenvolvida.
Entendidos como fontes documentais primárias, a finalidade desses arquivos pode
ser direcionada para diversas vertentes: histórica (local e regional), cultural, biográfica,
política, social, dentre inúmeras outras.
De acordo com Mogarro (2006, p.73 ):
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As escolas são estruturas complexas, universos específicos, onde se
condensam muitas características e contradições do sistema educativo.
Apresentam uma identidade própria, carregada de historicidade, sendo
possível construir, sistematizar e reescrever o itinerário de vida de uma
instituição (e das pessoas ligadas), na sua multidimensionalidade, assumindo
o seu arquivo um papel fundamental na construção da memória escolar e da
identidade histórica de uma escola.

Ressalte-se, ainda, que, somados a outras fontes, como as orais, os arquivos
escolares podem tecer um entendimento bastante amplo sobre a instituição e sua cultura
escolar.
Através da experiência durante pesquisas para a tese, percebeu-se que inúmeras
possibilidades podem surgir, a exemplo de:
- como os documentos de escolas extintas podem ajudar na compreensão do que
levou ao fechamento daquela escola;
- quais consequências para a história local e/ou regional a partir do seu fechamento;
- o que teria ocorrido naquela cidade ou região através do advento da abertura ou
encerramento da escola;
- histórias de instituições escolares, biografias de ex- alunos, ex- professores, exdiretores;
- importância de determinada cultura escolar a partir de informações documentais;
- de que forma uma comunidade pode se desenvolver com a criação da escola;
- discussão de formas de ensino, comportamento, poder, dominação, libertação,
ascensão social.
Assim, o historiador da educação saberá interpretar o “não dito” encontrado nas
entrelinhas de cada documento o qual, implícita ou explicitamente, norteará pesquisas que
darão a suas leituras de mundo uma maior compreensão dos arquivos escolares e suas
mensagens.
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3.2 A RELAÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO COM A GUARDIÃ DOS ARQUIVOS
ESCOLARES

A utilização de um arquivo pelos historiadores só pode ser compreendida sob a luz
da noção de fonte a qual se constitui de “todos os vestígios do passado que os homens e o
tempo conservaram, voluntariamente ou não - sejam eles originais ou reconstituídos,
minerais, escritos, sonoros, fotográficos, audiovisuais ou mesmo virtuais” (ROUSSO,
HENRY, 1996, p. 2)
O levantamento de fontes representa, nesta tese, uma etapa da pesquisa documental
que abarca a memória da educação da Cidade de Nazaré - Bahia, através do estudo da ENN.
Porém, não será a única fonte de pesquisa, pois se acredita que a busca por documentos,
somada às informações coletadas através de entrevistas e contatos com colaboradores
complementam-se, propiciando o entendimento do funcionamento da ENN.
Vale ressaltar aqui que a análise crítica do campo de construção da pesquisa em
educação, da ausência de política educacional de preservação dos documentos oficiais e dos
registros das práticas sociais das escolas que se encontram no NRE/21, em Santo Antônio de
Jesus-Bahia, retrata que ainda não se relacionam arquivos escolares com história da educação.
Durante visitas aos arquivos das escolas extintas do NRE/21, assim como no decorrer
de pesquisas realizadas em outros espaços como Direc 1A e 1B, ficou evidente que o Estado
não tem percepção do potencial de pesquisas desses arquivos.
Compreendendo que aí se encontra o lugar da memória e da história, da unidade
escolar, o percurso, desde a preservação dos documentos até a sua coleta e conservação,
requer um cuidado sobre o papel que os documentos escolares representam na pesquisa em
educação e história. Entretanto, políticas públicas serão necessárias para que aconteça a
valorização dos arquivos escolares desde a sua produção, no interior das escolas em
funcionamento, até a sua extinção.
Aqui, o exemplo será o NRE/21. Este comporta o acervo de 20 municípios:
Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas,
Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré,
Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Francisco do Conde, São
Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo.
Atualmente o acervo documental das escolas extintas encontrado do NRE/21
encontra-se em processo de organização, mas subsidia a pesquisa a qual pretende apresentar
um roteiro de fontes documentais das escolas extintas da região do Território do Recôncavo.
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O referido levantamento aborda a discussão da conservação, organização e memória
documental das escolas extintas, como possibilidades de elaboração de guias de fontes para
estudo e pesquisa da História da Educação na Bahia.
Durante pesquisas realizadas para a escrita da tese, foram encontrados, em uma sala,
treze arquivos de aço; e fora das dependências do NRE, mais dois “depósitos”, contendo
inúmeros armários, sem nenhuma lógica organizacional.
Não existe informação computadorizada. O levantamento das informações ocorre de
forma exclusivamente manual e graças à boa vontade dos funcionários do setor.
Nesse acervo, encontram-se documentos de 27 escolas extintas, bem como
documentos diversos de ex-alunos, ex-dirigentes, ex- professores e funcionários. Esses
documentos retratam o perfil das escolas da região do recôncavo baiano atendidas pelo
NRE/21.
A seguir, a lista das escolas extintas pertencentes ao NRE/21:
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Tabela 2- Lista das escolas extintas do NRE/21.
ESCOLAS EXTINTAS DA NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO/21

01- Escola Nossa Sra. de Fátima
02- Educandário de Nazaré –Nazaré
03 – Educandário Clemente Caldas - Nazaré
04- Centro Educacional Dr. Clemenceau Teixeira – Município de Sta. Terezinha
05- Escola José Medrado – Santa Terezinha
06- Colégio Walfredo Thales – Itatim
07- Colégio São José – Castro Alves
08- Escola Estadual Imaculada Conceição- Conceição do Almeida
09- Escola Sonho de Criança –Santo Antônio de Jesus
10- Escolinha Novo Horizonte- Nazaré
11- Centro Comunitário da Betânia - CECOB- Santo Antônio de Jesus
12- Escolas Reunidas D. Pedro II- Nazaré
13-Colégio Silvestre Braga- Nazaré
14- Escola Santa Terezinha- Santo Antônio de Jesus
15- Lápis na mão- Santo Antônio de Jesus
16-Colégio Nestor Duarte- Nazaré
17-Escola Ruy Barbosa- Jaguaripe
18-Escola Nossa Sra. de Nazaré- Nazaré
19- Escola Batista Palavra Viva - Santo Antônio de Jesus
20- Colégio Stilo- Santo Antônio de Jesus
21- Colégio Técnico Comercial Nossa Senhora das Mercês- Santo Antônio de Jesus
22- Escola Roda Viva23- Escola Vibração- Santo Antônio de Jesus
24- Gênio da Imaginação- Muniz Ferreira
25- Colégio Wilson Lins- Nazaré

26– Colégio Estadual Democrático Vicente José de Lima
27 – Escola Técnica Castro Alves- ETECA
Fonte: NRE/21. Atualizada em agosto de 2015.
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Importante destacar que, no acervo das escolas extintas do NRE/21, Nazaré está em
1º lugar, com 10 escolas extintas, em 2º lugar, Santo Antônio de Jesus, (8) e as demais
distribuídas entre: Santa Terezinha (2), Castro Alves (2), Conceição do Almeida (1), Itatim
(1) Jaguaripe (1) e Muniz Ferreira (1).
Ressalto, nesse momento, o acervo documental da ENN, objeto de estudo desta tese,
cujos documentos datados limitam-se entre os anos de 1934 a 1960, os quais estão sendo
digitalizados para serem futuramente disponibilizados.
A princípio, a intenção é catalogar e digitalizar os documentos da ENN (o que está
ocorrendo desde o ano de 2006) e a perspectiva futura é fazer um levantamento de todas as
escolas extintas e, quiçá, propor parcerias através de projetos que possam favorecer uma
catalogação de todo o acervo existente.
Um dos objetivos desta tese é posteriormente desenvolver o Projeto: “Arquivos
escolares: possibilidades de fontes para a pesquisa de História da Educação na Bahia”, e poder
contribuir para a coleta de fontes a fim de que haja uma ampla socialização dos documentos
com os futuros pesquisadores da educação.
Durante a caminhada do doutoramento, aconteceram muitas visitas aos acervos da
ENN, que possibilitaram as seguintes indagações:
- Por que o poder público não cria políticas educativas para conservação de suas
fontes documentais?
- Como uma sociedade pode se conhecer e se reconhecer se sua memória não é
preservada?
- Quando os próprios gestores escolares não têm consciência da responsabilidade da
preservação

dos

documentos

escolares,

como

os

NRE

podem

preservar

adequadamente essas fontes documentais?
Estes questionamentos guiaram os estudos teórico-metodológicos que permitiram
refletir sobre os conceitos memória, história da educação e contemporaneidade, os quais
geraram duas abordagens temáticas. A primeira,aprofunda-se nas reflexões sobre o campo da
educação que oscila entre a área das ciências sociais e das ciências humanas, como se fosse a
busca por um lugar próprio para dizer de si mesma, já que “[...] não se pode analisar numa
perspectiva unicista, as experiências educativas, deveras plurais em seus múltiplos fazeres
cotidianos.” (GATTI, 2008, p. 1). As práticas sociais aqui são chamadas de experiências
educativas. A segunda abordagem consiste na busca de uma compreensão da ausência de
políticas de preservação dos documentos educacionais no local onde se produzem as fontes,
na escola.
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As discussões em torno da pesquisa em educação são bastante fervorosas e
polêmicas. Não é para menos. Com um vasto campo para caracterizar os constituintes dos
seus objetos de estudo e do “estatuto epistemológico” (GATTI, 2008, p.1), terminam por
causar polêmicas, desconfianças e questionamentos sobre a elasticidade do campo que atende
várias questões da contemporaneidade, isto é [...] do nosso tempo [...]” (LUZ, 2007, p. 9),
questões que suscitam abordagens históricas de crítica ao paradigma da modernidade, à visão
social hegemônica do século XIX que influencia as pesquisas, ao uso do olhar universal que
atende ao rigor das ciências físicas e naturais.
Bem verdade que crescem os estudos da educação que já não seguem orientações do
rigor do racionalismo, suscetíveis de objetos de estudo, procedimentos metodológicos e
critérios de análise através do isolar, decompor e quantificar sujeitos, impondo uma
neutralidade ao pesquisador em relação ao objeto estudado.
Pesquisadores contemporâneos expressam interesses em temas que os fazem
interagir com a coletividade. Compreendem o fazer da ciência como uma prática social em
que, de um lado, está o grupo de ancoragem da pesquisa, o seu território político; e, do outro,
estão os sujeitos do estudo com os quais o pesquisador precisa lidar com cuidado e zelo,
durante as interações sociais das atividades de campo: entrevistas, conversas informais,
pesquisa-ação e pesquisa participante.
Com esta oscilação, o que é mesmo na contemporaneidade fazer pesquisa em
educação? E, mais, como se relacionar com tantos objetos que dizem de si mesmos e da
relação com os sujeitos que os movimentam num universo de pluralidade cultural e de
diversidade de situações? Como lidar com os imperativos da ciência de única lente para
análise de situações plurais?
Boaventura denomina de “o paradigma dominante” (SOUZA, 2003, p. 8) o rigor
absoluto unidimensional e de “paradigma emergente” (SANTOS, 2003, p.13) o rigor que
brota da insegurança deste tempo construindo uma reflexão epistemológica. Talvez, neste
paradigma seja possível “[...] elaborar-se um exercício do pensamento que responda, da
melhor maneira, às audaciosas contradições de um mundo em gestação.” (MAFFESOLI apud
NICOLIN, 2001, p. 14), o mundo contemporâneo, um mundo que brota durante a vivência da
pesquisa.
É neste tempo vivido demarcado pelas experiências humanas, por suas práticas
sociais educativas, que a pesquisa em educação acompanha as mudanças. Algumas
perspectivas ignoram a questão paradigmática, outras criam estruturas radicais e apontam
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formas próprias de lidar com os repertórios civilizatórios de que a abordagem paradigmática
não dá conta.
Concordo com Bernardete Gatti (2008, p. 5) quando afirma que muitos fenômenos
em educação

Geram problemáticas de pesquisa que refletem bem os processos que
perpassam a sociedade e o campo da Educação, as perplexidades e
contradições que se põem a quem deseja construir o conhecimento que
baliza as ações da contemporaneidade.

Foi o que ocorreu com a pesquisa de levantamento de fontes de memória das escolas
extintas.Conhecimento da sociedade local foi encontrado em jornais e folhetos que não
guardam apenas dados sobre a educação, são saberes do social e do cultural próprio do lugar.
A pesquisa se guia por uma intencionalidade que dá sentido ao estudo de arquivos escolares,
desde os primeiros levantamentos de fontes, no NRE/21, nunca perdendo de vista que buscava
a memória da escola sem perder o olhar da sua relação com a sociedade local. Assim, a
pesquisa de memória é um dos caminhos da construção da história.
Nesse sentido, reporto a Le Goff (1991) para discutir sobre documento, história e
memória, visto que há uma longa discussão sobre o papel dos documentos na construção
histórica.
No decorrer da história, o documento tem sido compreendido de diversas maneiras,
seja como suporte positivista ou até como parceiro da história questionadora, tendo os
documentos como o caminho a se aproximar desta.
De acordo com Le Goff (1990) “o documento é monumento”, esta a sua célebre
compreensão que amplia, de muito, a abrangência da ideia dos documentos, que a “[...]
história tradicional reduzia aos textos e aos produtos da arqueologia, de uma arqueologia
muitas vezes separada da história. Hoje os documentos chegam a abranger a palavra, o gesto.”
Ainda em consonância com Le Goff, os documentos, sob a ótica dos
questionamentos desta tese, vão além de papéis que recebem interpretações distantes e frias.
Eles estão aliados a tantos outros caminhos de que o historiador se pode apropriar: as
memórias, os sinais, os vestígios, os gestos, que dão pistas para caminhos por onde o homem
passou, deixou sua marca e fez sua história.
Em 1949, Lucien Febvre afirmava que:

a história fez-se, sem dúvida, com documentos escritos. Quando há. Mas
pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não existirem. Faz-se com
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tudo o que a engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar o
seu mel, quando faltam as flores habituais: com palavras, sinais, paisagens e
telhas [...]. Em suma, contudo o que, sendo próprio do homem, dele
depende, lhe serve, o exprime, torna significante a sua presença, atividade,
gesto e maneiras de ser. (FEBVRE apud LE GOFF, 1990, p.89).

Existem os “arquivos silenciosos” que são os que nos fazem questionar sobre as
lacunas e os espaços em branco das fontes documentais. Nelas estão os hiatos que nos
permitem aguçar os questionamentos e problematizar as fontes, desmistificando os seus
significados aparentes.
Compreende-se que as perguntas e as dúvidas que um historiador deverá ter com os
documentos são tão significativos quanto os próprios documentos. Desta forma, serão
apresentadas, a seguir, as primeiras fontes da ENN e as perspectivas que as mesmas trazem
para a compreensão das “pistas” que são deixadas.

3.3 AS PRIMEIRAS FONTES DA ENN

A partir desta compreensão, o olhar para estes arquivos foi direcionado também para
a memória nas fotografias, entrevistas semiestruturais, leitura de títulos, extração de conteúdo
das fontes primárias (jornais, livros, cadernetas, ficha de alunos, fotos, relatórios, dentre
outros), conversas informais e observações diretas nos arquivos do NRE/21.
Nunes (apud Almeida, 1989) entende que o valor intrínseco de um objeto é o valor
próprio, inerente a um documento: conteúdo, circunstância de sua produção, presença ou
ausência de assinatura, de selos afixados. O valor arquivístico é de caráter administrativo, já o
valor histórico do documento refere-se à importância de testemunhar fatos sucedidos que
permitam ao pesquisador entender o vivido no passado, identificar as relações estabelecidas e
transformações ocorridas e compreender a gênese e percurso dos processos presentes.
A seguir algumas fontes encontradas nos arquivos do NRE/21, relacionadas à ENN,
de valor histórico, que deram pistas para a compreensão da inserção da escola na sociedade
local e regional.
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Imagem 11 - Visita dos formandos da Escola Normal de Nazaré em Salvador, na redação do
Jornal da Bahia, 15/11/1958.

Fonte: BIBLIOTECA DIEGO AUGUSTO, 1958.

Nesta imagem, as formandas do ano de 1958: Beatriz Amaral, Carlota Costa, Elza
Prazeres, Eval Soares, Ivone Melo, Joira Andrade, Luiz Santos, Lídia Marinho, Luiza Pires,
Maria Lúcia Chaves, Maria Conceição Santos, Maria dos Prazeres de Jesus, Maria Adelaide
Souza, Maria de Lourdes Bastos, Mariete Oliveira e Tereza Loves realizaram uma excursão a
Salvador.
Em companhia do Professor Renato Fiuza, os formandos visitaram o Instituto
Normal da Bahia, a Bolsa de Mercadorias, a Diretoria do Arquivo da Prefeitura, o Museu da
Catedral, a Faculdade de Medicina, dentre outros. Ao final, estiveram na redação do Jornal
“Diário da Bahia” e anunciaram os preparativos para a formatura.
Nesta imagem, o que chama a atenção é a iniciativa do professor em proporcionar
aos alunos novas experiências e deixar como pista a possibilidade da ENN ter um diálogo
com a sociedade, além da importância dada para a festa da formatura, evento tradicionalmente
esperado pela sociedade nazarena.
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Imagem 12 - Nota no Jornal “O Grito” sobre os formandos da Escola Normal de Nazaré, 1948.

Fonte: Arquivo do NRE/21.

Nesta imagem, a reportagem mostra a realização da formatura dos alunos no ano de
1948. Essas formaturas da ENN se tornavam eventos concorridos, recebiam muito destaque e
a solenidade era aguardada pela sociedade com muita expectativa. Vários jornais da época
foram encontrados nos arquivos do NRE e arquivos particulares, retratando as referidas festas.
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Imagem 13 - Telegrama expedido pelo Presidente João Goulart à Escola Normal de Nazaré,
1961.

Fonte: NRE/21.

Este telegrama possibilitou a leitura de que a ENN pudesse ter diálogo com os
poderes públicos. Mesmo que de forma superficial e meramente diplomática, mas houve uma
comunicação que propôs um olhar sobre outros caminhos, como a solicitação de subvenções e
o recebimento de bolsas de estudos.
Apesar de ser uma prática educacional da época, pois o governo atenderia
emergencialmente às demandas da expansão da educação no interior, denota-se que havia
uma influência da ENN para o recebimento destas subvenções.
Através deste documento encontrado no NRE, pude investigar a concessão de
subvenções recebidas pelos governos estadual e municipal, o que viabilizou a entrega de
bolsas de estudo aos alunos conforme mostram as leis a seguir:

LEI Nº 460 DE 11 DE MARÇO DE 1952
Abre à Secretaria de Educação e Cultura, na Secretaria da Fazenda, o crédito
especial de Cr$585.215,00, para atender a despesas com a manutenção de
bolsistas em estabelecimentos de ensino.

60

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Educação
e Cultura, na Secretaria da Fazenda, o crédito especial de Cr$585.215,00
(quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e quinze cruzeiros), para atender
ao pagamento de despesas efetuadas com a manutenção de alunos bolsistas
em estabelecimentos de ensino no Estado.
Parágrafo único - O presente crédito refere-se ao pagamento de despesas
relativas ao exercício de 1951 e devidas aos seguintes estabelecimentos de
ensino: Ginásio Taylor-Egídio - Cr$220.405,00; Ginásio Pindorama, de
Lustosa - Cr$119.520,00; Ginásio Clemente Caldas - Cr$27.800,00; Ginásio
Santo Antonio de Jesus - Cr$42.380,00; Educandário de Nazaré Cr$65.050,00; Educandário N. S. do S. S. Sacramento - Cr$75.000,00;
Educandário Santa Eufrásia - Cr$35.000,00.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por
conta dos recursos previstos na verba 408-4-I-12, do Orçamento em vigor.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de março de
1952.
LUIZ RÉGIS PACHECO PEREIRA
Governador
Dorival Guimarães Passos
Jayme Baleeiro. (BAHIA, 2015).
LEI Nº 688 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1954.
Autoriza a abertura de créditos especiais para atender ao pagamento de
bolsas de estudo.
O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Secretaria da Fazenda,
os créditos especiais de Cr$4.967.978,00 (quatro milhões novecentos e
sessenta e sete mil, novecentos e setenta e oito cruzeiros), Cr$3.961.408,00
(Três milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oito cruzeiros)
e Cr$1.179.229,40 (Um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e vinte
e nove cruzeiros e quarenta centavos), o primeiro à Secretaria do Governo e
os dois últimos à Secretaria de Educação, para atender ao pagamento de
bolsas de estudo concedidas nos exercícios de 1953 e 1954, assim
descriminadas:
a) Pela Secretaria do Governo (exercício de 1953):

Liceu Salesiano
C. Carneiro Ribeiro
Taylor Egídio
Bahiano de Ensino
N. S. do Salete
Educandário de Nazaré e
Clemente Caldas
Ginásio Brasil e Escola de
Comércio Luiz Tarquinio

1.270.000,00
2.806.998,00
113.350,00
54.300,00
40.800,00
92.570,00

Colégio São Raimundo
Ginásio e Escola Técnica de
Comércio N. S. de Lourdes

4.000,00
64.100,00

97.560,00
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Ginásio Santo Antonio de
Jesus
Ginásio Ipiranga
Ginásio
Sta.
Bernadete
(Amargosa)
Faculdade
de
Ciências
Econômicas
Colégio Nossa Senhora do
Carmo
Ginásio D. Macedo Costa
Instituto Ruth Aleixo
Instituto Sagrado Coração
Ginásio Pindorama
Orfanato S. Coração de Jesus
Colégio da Divina Providência
Convento do Desterro
Total

17.500,00
54.510,00
24.380,00
34.800,00
5.000,00
11.850,00
27.000,00
14.160,00
155.100,00
28.000,00
28.000,00
24.000,00
4.967.978,00

b) Pela Secretaria de Educação (exercício de 1953):
Colégio Carneiro Ribeiro
Ginásio Bom Jesus
Colégio Ipiranga
Escola dos Intérpretes
Inst. Sete de Setembro
Colégio N. S. da Vitória
Orfanato do Salete
Colégio S. S. Sacramento
Escola de Música Sta.
Cecília
Colégio N. S. das Mercês
Instituto Hermelino Assis
Escola de Música
Instituto de Música da
Bahia
Escola Olímpio Cruz
Academia de Acordeon
Regina
Associação de Senhoras de
Caridade
Instituto Ruth Aleixo
Colégio N. S. de Lourdes
Escola Técnica de
Comércio
Liceu Salesiano do Salvador
Circulo Operário
Patronato Santo Antonio
Ginásio Santa Bernadete

53.090,00
16.800,00
142.270,00
7.500,00
13.600,00
8.600,00
56.400,00
34.200,00
12.150,00
93.600,00
16.000,00
5.370,00
1.690,00
4.000,00
3.100,00
17.500,00
266.420,00
34.700,00
107.800,00
1.399.750,00
1.200,00
11.250,00
4.050,00
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Instituto Ponte Nova
(Itacira)
Educandário de Nazaré
(Nazaré)
Educandário S.S.
Sacramento (Bomfim)
Ginásio Sagrado Coração
(Bomfim)
Ginásio Santamarense
Educandário Santa Eufrasia
(Barra)
Ginásio da Divina
Providência (Itabuna)
Ginásio Pindorama
(Lustosa)
Ginásio Santo Antonio de
Jesus
Ginásio Augusto Galvão
(Campo Formoso)
Ginásio Santanópolis ( Feira
de Santana)
Ginásio Simões Filho
(Maragojipe)
Colégio S. Francisco
(Alagoinhas)
Colégio Antonio Vieira
Total

37.500,00
191.790,00
105.926,00
160.752,00
64.200,00
27.540,00
30.300,00
579.600,00
183.600,00
28.430,00
102.600,00
7.080,00
10.000,00
121.050,00
3.961.408,00

c) Pela Secretaria de Educação (exercício de 1954).
Instituto de Ponte Nova
Colégio Santanópolis
Escola N. S. das Mercês
(Santo Antonio de Jesus)
Casa Pia e Orfanato de N.
S. de Salete
Ginásio Santa Eufrasia
Ginásio de Cachoeira
Instituto de Música da
Bahia
Ginásio Sta. Bernadete
(Capital)
Colégio N. S. das Mercês
(Capital)
Instituto Hermelino Assis

28.400,00
93.600,00
118.340,00

Associação de Senhoras de
Caridade

8.670,40

250.000,00
5.400,00
100.000,00
2.050,00
4.050,00
56.305
4.514,00

63

Seminários Internacionais
de Música
Escola Olimpio Cruz
Escola de Intérpretes
Educandário S. Bernardo
Liceu Salesiano do
Salvador
Escola Luzia Silva
Colégio Dois de Julho
Total

4.000,00
3.000,00
7.500,00
8.350,00
681.500,00
11.000,00
20.550,00
1.179.229,40

Art. 2º - Para atender às despesas decorrentes da abertura dos créditos
ora concedidos, o Poder Executivo utilizará os recursos resultantes de
excesso de arrecadação neste exercício.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de
dezembro de 1954.
LUIZ REGIS PACHECO PEREIRA
Governador
Oswaldo Washington Martins Almeida
Renato Vaz Sampaio
Orlins Lucas da Costa
Manoel Ribeiro
Delsuc Moscoso
Adelmário Pinheiro. (BAHIA, 2015e).
As concessões recebidas no ano de 1954 levam à compreensão da possibilidade da
abertura de matrículas para alunos que não poderiam se manter com recursos próprios. Desta
forma, o documento encontrado no arquivo do NRE, (Imagem 18), faz perceber que ocorria
no interior da ENN a solicitação de bolsas de estudos para alunos carentes.
No ano de 1955, o candidato Aloisio Oliveira, solicitou uma bolsa de estudos na
ENN, em regime de internato, porém não foi encontrado, nos arquivos, o resultado desta
solicitação.
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Imagem 14 - Solicitação de bolsa de estudos para a Escola Normal de Nazaré. 1953.

Fonte: Arquivo escolar da ENN- NRE/21.

Ao encontrar, no arquivo escolar, fichas de solicitação de bolsas de estudo, entendese que houve a existência de concessão desta prática. Esta pista fez com que novos caminhos
fossem percorridos, entendendo como os fazeres se constituíram no interior da escola e a
possibilidade de ascensão social para famílias que não possuíam condições de bancar os
estudos para seus filhos.

65

Foi imprescindível, portanto, a busca por pistas que pudessem dialogar com o
documento encontrado no NRE/21, desde o telegrama, passando pelo recebimento de recursos
públicos, solicitação de bolsas de estudos até a lista dos alunos bolsistas.
Aliado aos documentos encontrados, esse tema percorreu caminhos importantes, de
forma que as memórias de ex-alunos e professores colaboraram para o entendimento de que
essas bolsas de estudos permitiram a sociabilização no interior da ENN, como eram feitas as
concessões e a possibilidade de ascensão dos alunos beneficiados.
A seguir a lista de alunos bolsistas no ano de 1955:

Imagem 15 - Relação dos alunos bolsistas da ENN, ano 1955.

Fonte: NRE/21.

Este documento proporciona a análise sobre os alunos bolsistas da ENN, visto que a
partir dos documentos encontrados no NRE/21, referentes a esse conteúdo, foi possível uma
melhor compreensão da história da escola e a construção da sua memória.
Dos 50 alunos bolsistas do ano de 1955, 12 têm origem em outros municípios: Santa
Inês, Ipirá, Irará, Valença (2), Itagi, Aratuípe (2), Santo Antônio de Jesus, Rio Fundo e
Ibirataia (2).
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Os cursos dos alunos contemplados com as bolsas variam entre o Primário, o
Ginasial e o Pedagógico (Normal) e as séries estão entre o 5º ano primário e o 1º ano
Pedagógico. Os valores são de acordo com o curso, a série e o regime, se internato ou
externato.
A percepção sobre a preservação, as condições de instalação, a organização e o
acesso às informações deste arquivo, bem como a disponibilidade dos funcionários
proporcionaram um alargamento da visão sobre a concessão de bolsas de estudos e outras
discussões que fomentaram a pesquisa.
Vale lembrar que todo documento deve ser problematizado à luz de questionamentos
e olhares criteriosos para o momento da sua composição, levando o pesquisador a “desmontálos”, desmistificá-los, enquanto verdade de um tempo passado.
Desse modo, concordo com Leite (2008), quando afirma que:

Para além de fins comprobatórios ou burocráticos, os arquivos escolares têm
valor histórico e cultural, na medida em que permitem apreender elementos
das práticas administrativas e pedagógicas construídas ao longo do tempo de
funcionamento da escola. (LEITE, 2008, p. 1979).

No transcorrer deste capítulo, as indagações iniciais se fizeram presentes a todo o
momento, entretanto constata-se que o arquivo escolar do NRE/21 pode contribuir com seus
documentos, com suas fontes primárias para análise e compreensão da existência da ENN.
Em relação ao estado de conservação do arquivo escolar em destaque, fica explícito
que será necessária a intervenção dos poderes públicos para que se preservem e respeitem
seus acervos como fontes das inúmeras possibilidades de pesquisa.
Diana Gonçalves Vidal (2005) sugere em sua análise sobre “Cultura e prática
escolares: uma reflexão sobre documentos e arquivos escolares”, a necessidade da intervenção
nas políticas públicas de preservação da documentação escolar, trabalhando os historiadores
da educação com arquivistas e profissionais da ciência da informação na elaboração de
critérios. (VIDAL, 2005, p. 23).
Assim, de maneira multidisciplinar, abre possibilidade de inúmeras leituras sobre a
escola, a partir da construção de vínculos e, transformando o arquivo escolar em um lugar de
memória.
Concordo com Vidal (2005, p. 24) quando afirma:

Integrado à vida da escola, o arquivo pode fornecer-lhe elementos para a
reflexão sobre o passado da instituição, das pessoas que a frequentavam ou
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frequentam, das práticas que nela se produziram e, mesmo, sobre as relações
que estabeleceu e estabelece com seu entorno (a cidade e a região na qual se
insere).

É possível identificar um conjunto de justificativas para o uso dos arquivos escolares
nas pesquisas histórico-educacionais. Mas perceber a dinâmica interna do funcionamento
escolar é importante para a compreensão do espaço escolar como produtor de uma cultura
própria.

68

4 CAPÍTULO III - O ARQUIVO ESCOLAR DO NÚCLEO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO 21 NO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA DA ESCOLA
NORMAL DE NAZARÉ E OUTRAS REFERÊNCIAS

Este capítulo traz a abordagem sobre o acervo documental do NRE/21 e as fontes
documentais das escolas extintas que estão sob sua responsabilidade. A pergunta norteadora
deste capítulo baseia-se na questão de como os arquivos escolares, existentes nos NRE,
podem ser utilizados como suportes documentais para as pesquisas em educação? .
Discute, ainda, sobre o potencial de pesquisa que o arquivo escolar pode oferecer ao
pesquisador da educação, tendo como vetor a experiência da pesquisa documental da Escola
Normal de Nazaré e como recorte temporal a documentação “garimpada” entre os anos de
1934 a 1960 (1ª fase da escola).
Os documentos encontrados deram pistas de como a história desta instituição se
constituiu, bem como o entendimento da cultura escolar como categoria de análise para a
história da educação.
A utilização da metodologia de análise documental não foi a única. Através da
realização de entrevistas, diversos depoimentos subsidiaram e fortaleceram a compreensão de
questões importantes e pertinentes ao funcionamento da ENN.
Os procedimentos teórico-metodológicos pautaram-se nos autores que contribuíram
para o entendimento deste capítulo: Bonato, 2015; Faria Filho, 2005; Julia, 2001; Medeiros,
2009, 2012, 2015; Mogarro, 2006 e Siqueira, 2005.
Como já mencionado, o NRE/21 é responsável por 20 municípios. No entanto, até o
momento, são 08 os municípios do Território do Recôncavo Baiano que possuem arquivos
escolares neste Núcleo: Castro Alves, Conceição do Almeida, Itatim, Jaguaripe, Muniz
Ferreira, Nazaré, Santa Terezinha e Santo Antônio de Jesus.
Além disso, não há trabalho de digitalização das fontes, pois o levantamento dos
acervos ocorre de forma exclusivamente manual, denotando um grande esforço dos
funcionários para a procura dessas fontes. Entretanto, através das pesquisas para a dissertação
e para a presente tese, digitalizei, em média, 300 documentos, referentes à primeira fase da
escola.
Percebi, durante as pesquisas, que o Governo do Estado da Bahia, juntamente com a
Secretaria de Educação do Estado, não tem perspectiva de mudança deste quadro quanto a
investimentos em melhorias de condições de arquivamento e preservação dos arquivos
escolares das escolas extintas.
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O NRE/21, situado no município de Santo Antônio de Jesus-BA, mudou de endereço
no ano de 2012, mantendo-se no Shopping Itaguari, porém em outras salas. Nesta mudança, o
local destinado para o arquivo das escolas extintas foi reduzido a um terço, aproximadamente.
Isso implicou na dificuldade de sua organização, fazendo com que parte dos arquivos fosse
para o “depósito”, no estacionamento do Shopping, como mostram as imagens a seguir.

Imagem 16 - Entrada do "depósito" do arquivo das escolas extintas.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2013.

70

Imagem 17 - Sr. José no Depósito do Arquivo das Escolas Extintas.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

O Sr. José é auxiliar de serviços gerais do NRE/21 e está sempre disposto a ajudar os
funcionários na procura de documentos no “depósito”.
Durante a realização desta tese, o Sr. José desempenhou um importante papel como
auxiliar na procura por documentos, inclusive encorajando na “garimpagem” das incansáveis
buscas das fontes.
Imagem 18 - Arquivo das escolas extintas encontrado no “depósito” do NRE/21.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.
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Imagem 19 - Arquivo escolar do NRE/21.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

72

Imagem 20 - Arquivos escolares do NRE/21.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Segundo Mogarro (2006, p. 72), “[...] o arquivo ocupa um lugar central e de
referência no universo das fontes de informação que podem ser utilizadas para reconstruir o
itinerário da instituição escolar.”
Os arquivos escolares possuem documentos permanentes e de valor histórico; as
memórias coletivas e particulares que demonstram a existência de histórias com diversidades
de conhecimentos humanos e físicos denotam poderes locais, regionais, pessoais e coletivos,
traçando possibilidade do diálogo com a educação da época e a construção da identidade
coletiva das instituições educativas.
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4.1 LOCALIZAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA: ENN, década de 1950

Partindo da análise de uma particularidade local e suas facetas do cotidiano social,
entende-se que a história da ENN, vinculada à história da Cidade de Nazaré e da Estrada de
Ferro de Nazaré (EFN), entrelaça-se a partir do momento em que necessita entender “o
pequeno mundo” de um grupo social historicamente construído num determinado tempo
(primeira metade do século XX) e lugar (Cidade de Nazaré e região), ou seja, procura-se,
através da história local e regional, definir o objeto de estudo pelo recorte espacial, seu espaço
socializado e o cotidiano compartilhado pelos alunos da ENN.
Observe as imagens abaixo:

Imagem 21 - Normalistas da ENN passeando pela Rua Fernão de Atayde, Nazaré (BA).

Fonte: Particular. 1972.

74

Imagem 22 - Normalistas descendo a Ponte da Conceição, Nazaré-BA. S/D.

Fonte: Particular, 2013.

NEVES (2008, p. 26) afirma que a localidade se constitui no espaço onde uma
comunidade se estabelece e se desenvolve. Configura, portanto, uma construção humana,
empreendida em organizações comunitárias, com identidades internas e vinculações externas,
de modo que extrapola as circunstâncias projetadas por governantes, técnicos, estudiosos e
incorpora fatores históricos de natureza social, econômica, política e cultural.
A partir dessa premissa, reporto-me, neste momento, à pequena Cidade de Nazaré,
localizada no recôncavo sul baiano, para traçar um paralelo entre a ENN, seu entorno e a
história que se entrelaçou entre este município e a própria instituição.
A pequena cidade de Nazaré, desenvolvida em ambas as margens do rio Jaguaripe,
está localizada a 54 km, em linha reta da capital e pela rodovia BA-001, via “ferry-boat”, a 61
km. Atualmente conta com 445 anos de povoamento e 167 de emancipação política.
A povoação de Nazaré, segundo Tavares (2003), foi desmembrada da Vila de
Jaguaripe e elevada à Vila de Nazareth em 25 de outubro de 1831. Em 10 de novembro de
1849 tornou-se cidade com o nome de Constitucional Cidade de Nazareth.
Vieira (1996, p. 11) relata em seu livro “Porta do Sertão”, que, por volta do ano de
1573, o fidalgo Fernão Cabral de Ataíde e sua esposa chegaram a Nazaré e ali se
estabeleceram à margem direita do rio Jaguaripe, edificando a casa grande, senzala e uma
pequena capela de taipa para o culto de São Bento.
De acordo com Miguel Santos (2011, p. 7),

a sua localização geográfica, no baixo curso do rio Jaguaripe, um dos mais
importantes do Recôncavo Baiano, possibilitava intensa atratividade para o
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desenvolvimento das atividades socioeconômicas e culturais. A aproximação
com o Porto de São Roque do Paraguaçu, um dos mais relevantes da região,
a exploração de produtos primários, tanto oriundos da agricultura, a exemplo
da cana-de-açúcar e da mandioca, quanto do mar, através da pesca e da
mariscagem, contribuíram para fazer de Nazaré um centro gerador de
serviços e distribuidor de vários produtos regionais.

Devido à importância do município como produtor de mandioca, a cidade ficou
conhecida pelo cognome “Nazaré das Farinhas”, até hoje assim denominada. Seu porto,
situado no limite da navegação do rio Jaguaripe, especializou-se como porto farinheiro.
Observe imagem abaixo:

Imagem 23 - Porto fluvial de Nazaré, década de 1950.

Fonte: Particular, 2013.

Segundo o professor Cid Teixeira (1991, p.15 ):

a farinha feita no Brasil foi moeda, foi salário, com ela se pagou tropa, com
ela Portugal pode manter o seu Império, com ela, regimentos inteiros foram
pagos para a conquista e a segurança da Colônia em distâncias hoje nem
sonhadas.

A esse respeito afirma ainda o Professor Cid Teixeira sobre a importância da farinha
e sua significativa produção na região de Nazaré que:
Tirar a farinha daqui para sustentar Regimentos na Colonização de Angola,
mandar farinha daqui para Gôa, lá nas distâncias da Índia, e todas às vezes
que havia necessidade de manter tropas de todo o Império português, na
defesa desse mesmo Império, eram os soldados pagos com farinha produzida
neste Vale do rio Jaguaripe. Nenhuma das regiões baianas terá contribuído
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tanto para a estrutura do Império português, quanto esta área [...].

(TEIXEIRA, 1991, p. 16 ).
No início do século XX, Nazaré procurou desenvolver outras culturas de subsistência
para o abastecimento da capital baiana e da região do Recôncavo Sul. Caracterizou-se como
polo econômico e educacional, beneficiando-se da Estrada de Ferro de Nazaré como veículo
de comunicação e elo comercial e social da região e da navegação de cabotagem, a qual servia
como ponto de recepção e distribuição de diversos produtos agrícolas, como cita Miguel
Santos (2002).
O comércio consequentemente era desenvolvido e a feira livre de Nazaré no ano de
1929, recebia cerca de cinco mil animais carregados de produtos naturais 2.
Nazaré, durante a década de 1950, estava inserida no cenário desenvolvimentista e
apresentava, juntamente com outros municípios do recôncavo sul baiano, a sua relevância
enquanto cidade produtora agrícola, especialmente da farinha de mandioca.
A esse respeito Miguel Santos (2002, p. 17- 25) afirma que Nazaré, como as cidades
de Cachoeira e Jaguaripe, desempenhava importantes funções na redistribuição da produção
realizada nas suas proximidades.

[...] Essas cidades encontram-se entre os primeiros municípios do
Recôncavo Baiano que se destacam, antes da instalação do sistema
rodoviário [...] sobretudo no comércio, serviços e pequenas fábricas.
[...] a região do Recôncavo Baiano retrata complexidade e
especificidades que vão desde o conjunto de elementos naturais como
clima, relevo, hidrografia e vegetação, até as diferentes composições
étnicas resultantes da miscigenação.
Entender os limites e as subdivisões do Recôncavo Baiano não é tarefa fácil, pois
devido a sua complexidade sócio-espacial associada às diferentes mudanças políticas e
econômicas, ocorridas de modo geral, no território brasileiro, essa região recebe inúmeras
denominações de acordo com seus conceitos e classificações a exemplo de: Recôncavo
Canavieiro, Recôncavo Fumageiro, Recôncavo do Petróleo e Recôncavo Sul, como afirma
Miguel Santos.
De acordo com Milton Santos (1958), o processo de urbanização da cidade de
Nazaré advém das primeiras intervenções humanas realizadas para atender as demandas

2

Ver (VIEIRA, 1996).
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colonizadoras do século XVI, quando passou a integrar a primeira rede urbana do Recôncavo.
(SANTOS, 1958).
Sendo assim, a Cidade de Nazaré se insere na subdivisão do Recôncavo Sul Baiano
como demonstra o mapa abaixo:

Imagem 24 - Mapa elaborado por SANTOS (1998), com base no SEI, 2006.

Fonte: Disponível em: www.ei.etc.br/eibahia. Acesso em: 13 jan.2015.

Durante o período anterior à criação da ENN, verifica-se um cenário promissor, cujo
principal meio de transporte era a linha férrea, com sede inicialmente em Nazaré (desde 1875)
e posteriormente transferida para São Roque do Paraguaçu (em 1941), que ligava o
Recôncavo ao Sudoeste Baiano, fazendo com que Nazaré fosse o entreposto comercial
daquela região e constituindo-se como elo regional.
De acordo, ainda, com Milton Santos:

A estrada de ferro de Nazaré constitui-se, também, com a vocação de carrear
a produção do baixo e do alto sudoeste, para onde depois de dirigiu. Assim,
não seria o exutório apenas da farinha de Nazaré e adjacências, mas também
do café e de outras produções, como, posteriormente, do cacau. (SANTOS,
1958, p.77).
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Ressalto que a linha férrea trouxe muitos benefícios a Nazaré, sendo, inclusive, um
dos motivos para a criação da ENN, visto que permitia a vinda de alunas de outros municípios
para o internato feminino da referida instituição de ensino, o qual chegou a receber 120 alunas
internas, no auge de sua história.
Durante pesquisas realizadas nos arquivos do NRE/21, foram encontradas anotações
de despesas de 21 alunas internas referentes ao ano de 1957, discriminando o nome dos pais,
as despesas específicas e seus valores correspondentes. Interessante destacar que havia
despesas além das mensalidades, como: pagamentos de cursos particulares, lavagem de
roupas, despesas com remédios, injeções para gripe, compra de cama e demais taxas de
cursos.
A seguir algumas imagens das anotações das despesas de alunas internas da ENN,
encontradas nos arquivos escolares do NRE/21.

Imagem 25 - Caderno de despesas das alunas internas da ENN,1957.

Fonte: NRE/21.
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Imagem 26 - Caderno de despesas das alunas internas da ENN,1957.

Fonte: NRE/21.

Imagem 27 - Caderno de despesas das alunas internas da ENN, 1957.

Fonte: NRE/21

Assim, pois, Nazaré, na década de 1930, preparava-se para receber a ENN com todos
os seus anseios e desejos de possuir uma escola de níveis secundário e normal que
proporcionaria à cidade o orgulho de sediar uma “Escola Normal”, objeto característico de
desenvolvimento e modernidade local.
O município apresentou seu desenvolvimento por volta dos anos de 1940/1950 com a
construção dos principais equipamentos urbanos, estabelecendo a linha de navegação regular

80

a vapor para a capital do Estado e a permanência de sua ferrovia, a Estrada de Ferro de
Nazaré, que neste período já alcançava a sua extensão máxima, 290 Km, chegando à Cidade
de Jequié-BA.
Consequentemente, o município viveu um processo de crescimento econômico,
inclusive um início de industrialização, através de instalações de fábricas de tecidos, de óleos
vegetais, de sapatos, curtumes, olarias mecanizadas etc., assim como a chegada da usina
hidrelétrica.
Durante o recenseamento referente ao ano de 1950, dados obtidos do Instituto
Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE), a população nazarena era constituída de 24.045
habitantes, sendo 11.450 homens e 12.595 mulheres e o número de habitantes alfabetizados
chegava a 7.751 pessoas, ou seja, 37% da população. (IBGE, 1958, p. 78). No censo, Nazaré
classificou-se em 12º lugar dentre as cidades baianas mais populosas.
De acordo com dados do IBGE (1958, p. 77-78):

O recenseamento de 1950, informa que 15,47% das pessoas em idade ativa
[...], estão ocupadas no ramo da ‘agricultura, pecuária e silvicultura’. A
atividade fundamental à economia é a lavoura, figurando Nazaré como um
dos grandes centros agrícolas do Estado, como produtor de mandioca, canade açúcar e banana.[...] O volume da produção agrícola em 1955 atingiu
43.565 milhares de cruzeiros, sendo que só a mandioca contribuiu para esse
total com mais de 25 milhões. A produção extrativa está representada pela
produção de piaçava, coquilho de dendê, lenha e madeiras diversas. O valor
total da produção extrativa de 1955 foi de 5.540 milhares de cruzeiros. A
produção industrial, que em 1955 foi superior a 68 milhões de cruzeiros, é
representada pelos seguintes produtos: sacos de algodão para cereais, açúcar
beneficiado, aguardente, azeite de dendê, carvão vegetal, couros e peles
curtidos, farinha de mandioca, conhecida popularmente por “copioba”, fogos
diversos, óleos vegetais, rapadura, sal refinado, tijolos etc.[...]. O comércio
local é realizado por 133 estabeleciemtnos, sendo 13 atacadistas e 120
varejisitas [...] Em 1956, o giro comercial foi de 108.600 milhares de
cruzeiros.[...].

Teve também a Cidade de Nazaré, um grande número de jornais, demonstrando desta
forma, uma certa efervecência cultural. Pude verificar nos arquivos visitados do NRE e
arquivos pessoais e públicos em Nazaré, a grande veiculação de notícias referentes à Escola
Normal ao longo da sua existência, a exemplo dos Jornais: O Grito, O Nazareno, O Alvitre, O
Conservador, dentre outros.
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Imagem 28 - Jornal “O Grito”, visita à ENN durante aula de Psicologia.

Fonte: NRE/21.

Neste recorte de jornal o jornalista assiste a uma aula de Psicologia, no ano de 1938.
Neste espaço, foi parcialmente descrita a aula sobre “Os méthodos de investigação da
psicologia infantil.”
No mesmo recorte do jornal, foi mencionada a posse da nova diretoria do Grêmio
Estudantil da ENN, a qual foi bastante atuante durante a existência da instituição,
principalmente no período estudado, sendo, inúmeras vezes, mencionada nos jornais locais.
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O município contava, também, com escolas primárias sediadas em Nazaré e em seu
interior, segundo os dados referentes ao ano de 1958.

Tabela 2 - Ensino Fundamental Comum do Município de Nazaré (IBGE, 1958)

Unidades Escolares

68

Estaduais

46

Municipais

11

Particulares

11

Alunos matriculados

3500

Fonte: Elaborada pela autora, 2008.

De acordo com os dados do IBGE (1958, p.79), dessas escolas, 12 estavam
localizadas no interior do município.
Verifica-se, a partir dos dados do IBGE, que o ensino público primário em Nazaré
(característica nacional) era um índice bastante reduzido em comparação ao número de
habitantes daquele período, uma média de 353 habitantes por unidade escolar e o acesso à
escola chega a 14,98% da população matriculada. (IBGE, 1958, p.79).
Percebe-se o quanto o município de Nazaré (essa realidade era nacional) necessitava
de maior número de escolas e, consequentemente, do acesso dos alunos a essas escolas visto
que, de acordo com os preceitos educacionais e políticos vigentes na época, não mais cabia ao
território brasileiro tal estatísitica de analfabetismo. Em relação ao ensino pós-primário do
município, naquele período (1958), existia além da Escola Normal, apenas o Ginásio
Clemente Caldas.
Ao fazer um breve levantamento sobre as Escolas Normais da Bahia3, pude constatar
que, durante 100 anos (1836 a 1937), foram criadas 11 Escolas Normais no estado. Notei que
públicas foram apenas três: A Escola Normal da Bahia, a de Caetité e a de Feira de Santana.
As demais são privadas, e, na sua maioria, religiosas. Apenas a da Cidade de Nazaré era de
propriedade de uma mulher e, no caso, casada, como podemos analisar abaixo:

3

Ver TAVARES, Luís Henrique Dias. Fontes para o estudo da educação no Brasil-Bahia. 2. ed. Salvador:
UNEB, 2001/2002.
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Tabela 3 - Cronologia da criação das Escolas Normais da Bahia (1836 a 1937).
1836
Criação da Escola Normal da Bahia, em Salvador. Posteriormente, dividida em duas: uma
para homens e outra para mulheres.
1895
O governo do Estado da Bahia cria duas escolas normais públicas: uma em Barra do Rio
Grande e outra em Caetité.
1903
As duas escolas de Barra e Caetité são extintas.
1906
1919
1920
1921
1925
1932
1934
1935
1936
1937

O Educandário do Sagrado Coração de Jesus dos Perdões é equiparado à Escola Normal da
Bahia.
O Colégio Nossa Sra. da Piedade, de Ilhéus é equiparado ao Instituto Normal da Bahia.
Idem, o Colégio do Santíssimo Sacramento, em Salvador.
Colégios equiparados ao Instituto Normal da Bahia são regulados pela Lei Orgânica de
1918.
Cria as Escolas Normais de Feira de Santana e de Caetité.
Curso Fundamental dos Colégios Santíssimo Sacramento, São José e Senhor do Bonfim são
equiparados ao do Instituto Normal da Bahia.
Criação da Escola Normal de Nazaré, Alagoinhas e Santo Amaro.
Escola Normal de Feira de Santana é transformada em Escola Normal Rural.
Equiparação do Nossa Sra. das Mercês.
Equiparação do Ginásio Clemente Caldas e do Educandário da Cidade de Nazaré à Escola
Normal da Bahia. Decreto n. 10.125, de 17/02/1937.

Fonte: TAVARES. Luís Henrique Dias. Fontes para o Estudo da Educação no Brasil- Bahia. Salvador:
Uneb, 2001/2002. (Organizada pela profa. Jaci Menezes).

A esse respeito, os dados apresentados chamam a atenção para a lentidão da
evolução do ensino normal na Bahia e para o fato de o estado ter criado somente 2 escolas
normais públicas: uma em Barra e outra em Caetité em 1895, ambas extintas após 8 anos de
funcionamento e as de Feira de Santana e Caetité, esta última recriada em 1925.
Estes dados mostram que não havia no Estado, neste período, o interesse em
expandir as escolas públicas, e sim desenvolver uma política de equiparação e por
consequência, de subvenções, visto que só poderiam recebê-las as escolas equiparadas. Neste
sentido, a política de subvenções promoveu uma educação de coparticipação, uma
transferência de responsabilidades.
A pequena cidade, que já recebeu a visita de D. Pedro II e de sua esposa Teresa
Cristina no ano de 1859, assim como a de Rui Barbosa em 1919 e tantas outras presenças
ilustres, recebeu também a Escola Normal de Nazaré, que, durante cinco décadas, foi capaz de
formar profissionais tanto para o ensino normal (formação de professores primários), quanto
para a formação de técnicos em contabilidade e administração4.

4

Cursos ofertados no turno noturno, após aquisição do Ginásio Clemente Caldas, no ano de 1952. A partir desse
ano todos os cursos passararm a fazer parte da mesma instituição de ensino: Educandário de Nazaré.
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4.2 A HISTÓRIA DA ESCOLA NORMAL DE NAZARÉ E SEU ACERVO
DOCUMENTAL NO ARQUIVO DO NRE/21

O presente subcapítulo refere-se a uma síntese das investigações realizadas durante
os anos de 2007 a 2015, nos arquivos escolares da ENN, tendo como massa documental a
tessitura metodológica para a compreensão da cultura escolar como categoria de análise.
Dominique Julia (2001, p. 13) foi muito feliz, ao apresentar em seus estudos a cultura
escolar como categoria de análise e afirmar a possibilidade de se “[...] abrir a caixa preta da
escola, ao buscar compreender o que ocorre nesse espaço particular.”
Apesar de seus estudos se referirem à importância da história das disciplinas
escolares para a explicação do funcionamento interno da escola, o autor dá suporte para a
compreensão do valor dos arquivos escolares para a abertura de diversas “caixas pretas” que
se encontram esquecidas nos “depósitos” e “arquivos mortos” nos espaços escolares e/ou
NREs do estado da Bahia que possibilitam estudos de múltiplas áreas de pesquisa.
Em consonância com Jaci Menezes (2007, p. 66):
A escola, no seu fazer quotidiano, deixa marcas do saber “privilegiado”,
desejado. Documentos, livros, material pedagógico, mapas, mobiliário
escolar, não são matéria inerte, mas elementos constitutivos de uma
concepção de ensino determinada, de um tempo. Âncoras constituintes de
uma memória social. A tarefa do historiador da educação, juntando estes
elementos da memória, é não apenas a sua guarda, por preciosismo, mas a
busca do sentido da sua utilização.

Assim, através dos arquivos do NRE/21 e da busca por vestígios da história da ENN,
foram encontradas no “Boletim de Informações de Estatística do ensino elementar, médio e
superior do Estado da Bahia”, referente ao ano de 1947, pistas do funcionamento da
instituição naquele ano. (Ver imagens 33, 34 e 35)
Nele, há uma descrição da estrutura física onde havia instituto científico, laboratório
de Física, Química, História Natural e gabinete biométrico, conjuntos orfeônicos e musicais,
associação esportiva e recreativa, museu e biblioteca. Sua área ocupava 500m², totalizando
quatro prédios ocupados em três andares. (EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1948).
Destaco que o Ministério da Educação e Saúde possuía um padrão de fiscalização,
para fins estatísticos, de todos os estabelecimentos de ensino, de qualquer natureza, existentes
no território nacional. Esse formulário deveria ser preenchido e enviado anualmente ao
Ministério, no Rio de Janeiro.
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Imagem 29 - Boletim de Informações da ENN, referente ao ano de 1947, folha 1.

Fonte: NRE/21.
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Imagem 30 - Boletim de Informações da ENN, referente ao ano de 1947, folha 1verso.

Fonte: NRE/21.
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Imagem 31 - Boletim de Informações da ENN, referente ao ano de 1947, folha 2.

Fonte: NRE/21.

Naquele estabelecimento de ensino, regiam-se os cursos: infantil, secundário,
intermediário e pedagógico com duração de 03, 04, 01 e 04 anos respectivamente, além do
curso técnico de Contabilidade, no turno noturno. (EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1948).
No ano de 1952, a professora Guiomar comprou o Ginásio Clemente Caldas e a
Escola Técnica Comercial Clemente Caldas, do professor Brasílio Machado da Silva Filho.
No prédio do Educandário, passaram a funcionar os três estabelecimentos de ensino, sob a
direção da professora Guiomar até 1957, ano do seu falecimento. Posteriormente, a instituição
foi dirigida pelo seu genro, professor Raymundo de Araújo Pereira, até o ano de 1985, data do
seu fechamento.
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Durante a pesquisa nos arquivos do NRE/21, pude constatar que o maior número de
alunos matriculados na Escola Normal de Nazaré foi do curso ginasial, como se pode perceber
nos documentos encontrados (“garimpados”) nos arquivos do NRE, através de pesquisa
realizada nos livros de matrículas.

4.2.1 Análise quantitativa dos alunos da Escola Normal de Nazaré durante os anos de
1947 a 1960 5

Os documentos encontrados nos arquivos possibilitaram a realização da análise
quantitativa dos alunos da ENN. Contudo, o “Boletim de Informações sobre a Estatística do
Ensino Elementar, Médio e Superior no Estado da Bahia, referente ao ano de 1947”,
mencionado anteriormente, ajudou na percepção da primeira década do funcionamento da
ENN.
Neste Boletim, além das informações mencionadas, encontram-se todos os dados
referentes aos cursos oferecidos, número de alunos matriculados, mensalidades, receitas e
despesas, dentre outros.
Ressalto que foram feitas observações relativas ao número de alunos formados entre
os anos de 1939 a 19476. A saber:

Gráfico 1 - Alunos formados na E.N.N. durante os anos de 1938 a 1947.
Elaborado por Cíntia Luz.

Fonte: Boletim de Informações de Estatística do Ensino Elementar, Médio e Superior no Estado da Bahia,
referente ao ano de 1947 do Educandário da Cidade de Nazaré.
5

Foram encontrados somente livros de matrículas referentes aos anos de 1956 a 1960 e dos seguintes anos: 1º, 2º
e série intermediária. Referente ao ginásio, somente 1º e 2º anos, durante os anos de 1953 a 1960.
6
Segundo o referido boletim, no ano de 1944, não houve colação de grau. Para esse fato interpreta-se que não
houve número de formandos o suficiente.
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De acordo com os dados anteriormente mencionados, a ENN diplomou ao longo dos
seus 13 primeiros anos, 101 alunos-mestres, tendo sido a primeira turma formada em 1938,
após os anos necessários para a conclusão do Curso Pedagógico.
Foram os seguintes alunos matriculados no ano de 1934 e suas respectivas idades:

Maria José Reis (13), Judit Isabel de Medeiros (13), Rute de Araújo
Correira (13), Aurora Pacheco de Araújo (16), Astrogilda Luísa
Boamorte (18), Romilce Sampaio Teixeira (13), Yannie Freire Pereira (14),
Dylce Muniz Pereira (13), Nair da Costa Santos (15), Denise Ribeiro
Soares (16), Margarida Ribeiro Soares (15), Norma Ribeiro Soares (13),
Aidil Ribeiro Soares (18), Letícia de Vasconcelos Sampaio (13), Junia
Nogueira Brandão (13), Berenice da Silva Macedo (14), Raquel Pinheiro
Ribeiro (15), Alda Rosa Figueiredo (13) e Adeodato Valeriano Ribeiro
(21). (EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1934). (grifo nosso).

Alunos diplomados no ano de 1938:

João Moreira Oliveira, Adeodato Valeriano Ribeiro, José Moreira de
Oliveira, Rute de Araújo Correia, Letícia de Vasconcelos Sampaio, Dilce
Muniz Pereira, Aurora Pacheco de Araújo, Zuleica da Silva Brito. Maria
José dos Reis, Astrogilda Boamorte, Alda Figueiredo, Norma Ribeiro
Soares e Margarida Ribeiro Soares. (VIEIRA, 1996, p. 228). (grifo
nosso).

Ao analisar o número de alunos matriculados no ano de 1934, constata-se que houve
uma pequena defasagem. Neste ano matricularam-se 19 alunos e após a realização das 3 séries
do curso Pedagógico formaram-se 13 alunos.
Dez foi o número de alunos que permaneceram na mesma turma de 1934 e
diplomaram-se no dia 9 de dezembro (destaque em negrito).
Ainda atenta-se para os dados do Boletim indicando que, no ano de 1947, foram
oferecidos os Cursos: Infantil, Ginasial, Intermediário e Pedagógico. Para maior visualização,
abaixo o gráfico de alunos matriculados na ENN.
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Gráfico 2 - Alunos matriculados na Escola Normal de Nazaré no ano de 1947.
Elaborado por Cíntia Luz.

Fonte: Boletim de Informações de Estatística do Ensino Elementar, Médio e Superior no Estado da
Bahia, referente ao ano de 1947 do Educandário da Cidade de Nazaré.

Verifica-se, no gráfico 2, que o maior número de alunos durante o ano de 1947, foi
no secundário, ou seja, o ginasial, com 84 alunos, sendo somente 3 do sexo masculino.
Ressalta-se que os dados apresentados são referentes a todas as séries dos cursos, ou seja:
infantil (2), secundário (4), intermediário (1) e normal (2 anos). Questiona-se: para onde iam
esses alunos após o curso secundário? Poucos persistiam e continuavam os seus estudos? Não
conseguiam bolsas de estudo? Migravam para a capital? Estes questionamentos não foram
respondidos durante a pesquisa, entretanto atribui-se este fenômeno ao interesse dos meninos
em uma formação técnica e não na formação de professores primários, a que se propunha a
Escola Normal.
A partir deste momento, houve a necessidade de realizar um recorte temporal e
direcionar a pesquisa e suas reflexões para as décadas posteriores.
Portanto, a professora Guiomar Muniz Pereira ampliou seu colégio no ano de 1952,
adquirindo o Ginásio Clemente Caldas, do professor Brasílio Machado Cerqueira Filho.
Em 19547, houve 302 alunos matriculados nos 4 anos do curso secundário, de
acordo com a relação geral dos alunos. Em 1958, a relação dos professores totalizava 31.
A seguir, destaco o número de alunos matriculados no ginásio Clemente Caldas após
a aquisição do mesmo durante os anos de 1953 a 1960.
7

A relação geral de alunos matriculados do ano de 1954 foi a única listagem completa encontrada nos arquivos
do NRE/21.
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Gráfico 3 - Alunos matriculados na E.N.N. no 1º ano do Curso Ginasial durante os anos de 1953
a 1960.

Fonte: Livro de Matrícula da Escola Normal de Nazaré referente aos anos de 1953 a 1960.

Para efeito de comparação, no ano da criação da ENN, em 1934, houve 19 alunos
matriculados para o 2º ano do curso equivalente ao ginasial, sendo um do sexo masculino. Em
1935, 20 alunas e em 1936, 18 alunas.
Após 19 anos de funcionamento e com a compra do Ginásio Clemente Caldas, o
número de alunos da ENN teve um aumento de 84% na sua matrícula referente ao 2º ano
ginasial. A seguir a demonstração desta evolução:

Gráfico 4 - Alunos matriculados na ENN no 2º ano do Curso Ginasial durante os anos de 1953 a
1960.

Fonte: Elaborado por Cíntia Luz. Livro de Matrícula do Curso Secundário da Escola Normal de Nazaré
referente aos anos de 1953 a 1960.
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Gráfico 5 - Alunos Matriculados no Ensino Normal no 1º ano do Ensino Normal durante os
anos de 1956 a 1960.

Fonte: Elaborado por Cíntia Luz. Livro de Matrícula do Curso Normal da Escola Normal de Nazaré
referente aos anos de 1956 a 1960.

Destaca-se, a partir do gráfico exposto, que, durante o 1º ano Pedagógico do ensino
normal, em 1956, houve 25 alunos matriculados, sendo 4 do sexo masculino. A ENN recebeu,
naquele ano, 4 alunos oriundos de outros municípios: Itabuna 1, Ipiaú 1, Vitória da Conquista
1 e Aratuípe 1.
Em 1957, houve um decréscimo no número de matrícula. Para o 1º ano, houve 20
alunos e, para o segundo, 21. Entretanto, o número de alunos de outros municípios foi de 10:
Aratuípe 2, Itabuna 1, Jaguaquara 1, Muniz Ferreira 1, Mutuípe 1, Santa Inês 1, Sapatuí 1,
São Bernardo 1 e São Miguel das Matas 1.
Ressalta-se que, neste ano, ocorreu o falecimento da professora Guiomar Muniz
Pereira e, nos anos subsequentes, houve a necessidade do fechamento do internato feminino
da ENN e, consequentemente, houve um decréscimo no número de matrículas, de acordo com
o gráfico 3. Entretanto, em 1960, ocorreu um acréscimo de dois alunos.
Em 1958, 17 alunos foram matriculados para o 1º ano e 15 para o 2º ano Pedagógico.
No ano de 1959, houve a matrícula de 11 alunos para o 1º ano e 18 para o 2º ano Pedagógico.
Por fim, em 1960, 27 alunos para o 1º ano e 10 para o 2º ano Pedagógico.
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Gráfico 6 - Alunos Matriculados no Ensino Normal no 2º ano do Ensino Normal durante os
anos de 1956 a 1960.

Fonte: Livro de Matrícula da Escola Normal de Nazaré referente aos anos de 1956 a 1960.

Já para o 2º ano Pedagógico do ensino normal, referente ao ano de 1956, houve 31
alunos matriculados, sendo que de outros municípios 4: Santo Antonio de Jesus 1, Ibirataia 1,
Ipiaú1 e Santa Inês 1.
Verifica-se que o número de alunos matriculados na ENN, durante as décadas acima
destacadas nos 1º e 2º anos do ginásio, é significativo em relação aos mesmos anos do ensino
pedagógico. Porém, número de alunos também era diminuto em relação ao sexo feminino,
mesmo considerando que o perfil do ensino normal era predominantemente feminino.
Essas interpretações foram possíveis em virtude das fontes documentais existentes
nos arquivos do NRE/21, através de grande esforço em garimpar e catalogar as fontes em
meio às dificuldades de armazenamento e conservação destas.

4.2.2 Das subvenções e bolsas

Entende-se por subvenção todo o subsídio financeiro doado por órgãos públicos a
instituições públicas ou particulares, com o objetivo de cobrir despesas de custo.
Logo, questiono quem era favorecido com bolsas de estudo da ENN? Havia uma
seleção para aquisição dessas bolsas? Quais os critérios estabelecidos?
Percorrendo os arquivos do NRE/21 e o Arquivo Público de Nazaré, encontrei
somente duas fichas de solicitação para concessão de bolsas, ambas datadas em 21 e 30 de
novembro de 1959. Entretanto, não encontrei lista de alunos do ano subsequente para a
confirmação dessas solicitações.
Nessas fichas, constam nome completo do requerente, filiação, foto e um
questionário priorizando informações sobre as condições financeiras, familiares, moradia e
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por fim, o endereço e nome de duas pessoas “idôneas” que pudessem testemunhar a
veracidade das informações e, no verso, o reconhecimento da firma em cartório.
No geral, conforme entrevistas, as bolsas eram doadas pela professora Guiomar a
alunos que a procuravam demonstrando interesse em estudar e não podiam arcar com as
despesas. Não pude averiguar se esses alunos bolsistas eram realmente carentes.
Dentre várias pesquisas realizadas no Arquivo Público do Município de Nazaré,
constatei, no livro-caixa do ano de 1939, referente ao recebimento de subvenções do ano de
1955, e no livro-caixa referente aos anos de 1963 a 1966, onde estão devidamente expressos
os valores subvencionados ao Ginásio Clemente Caldas e ao Educandário de Nazaré, a saber:
“Data - 1963 – abril 26, Raymundo de Araújo Pereira, Diretor, prestação de duas alunas
matriculadas no estabelecimento por ordem do prefeito - nº documento 157 – valor: CR$
13.000,00”.
Encontrei nos referidos livros-caixa, várias prestações de contas, durante os anos de
1963 a 1969. O Educandário oferecia bolsas de estudo para alunos que não poderiam arcar
com as despesas e estes se submetiam à seleção prévia para a concessão da referida bolsa,
conforme documentos encontrados no NRE/21.
De acordo com documentos e memórias dos entrevistados, a ENN exerceu seu papel
social, frente à disseminação da educação em Nazaré e região, assim como, desempenhou o
papel de “abrir caminhos” aos jovens desejosos por mudanças de vida, ascensão social,
profissional e, consequentemente, financeira.
Para tanto, D. Guiomar Muniz Pereira, diretora da ENN, foi o “fio condutor”, a
responsável por essa real possibilidade, tanto recebendo em sua escola aqueles que podiam
arcar com suas despesas, filhos da classe média e alta, quanto outros que não tinham
condições financeiras, através de bolsas de estudos e outras vezes sem bolsa, sob
responsabilidade pessoal da educadora.
Estas subvenções, em sua maioria, concedidas pelos governos estadual e municipal,
foram efetuadas à ENN durante anos.
Como verifiquei nos livros-caixa da Prefeitura Municipal de Nazaré, essas
subvenções ocorriam de maneira acumulativa, a saber: em 31 dezembro de 1963, foi
repassado ao Educandário de Nazaré o valor de CR$ 134.260,00, por ordem do prefeito, de
acordo com o documento nº 477, referente à anuidade de alunos matriculados naquele
estabelecimento.
Desta forma, alguns pais deveriam pagar as mensalidades de seus filhos para
posterior acerto de contas. A esse respeito Passos (2005, p. 60), afirma que:
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O poder constituído, através de bolsas de estudo, dava a sua contribuição,
consciente da carência de pessoas alfabetizadas e das consequências que isso
acarretava para o país [...]. A escola encaminhava a lista dos alunos carentes
aos órgãos competentes, o candidato era chamado para entrevista e a verba
liberada, normalmente no final do ano letivo.

Vale destacar que aconteciam repasses durante vários meses do ano, porém, como já
afirmei anteriormente, de forma acumulativa.
Convém declarar que a concessão de bolsas era de fato um auxílio educacional e
financeiro considerável. Como afirmam, de forma unânime, os entrevistados, D. Guiomar não
deixava de matricular nenhum aluno que em sua “porta batesse” à procura de estudos, mesmo
sabendo que poderia ocorrer atraso no repasse ou até não haver o ressarcimento das bolsas.
Segundo informações obtidas no “Boletim de Informações de Estatísitca do Ensino
Elementar, Médio e Superior do Estado da Bahia”, do ano de 1947, a Escola Normal foi
atendida em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) referentes à subvenção estadual e CR$
3.000,00 (três mil cruzeiros) por contribuição municipal, totalizando 24% da receita da Escola
Normal de Nazaré, visto que a receita total foi de CR$ 54.610,00 (cinquenta e quatro mil,
seiscentos e dez cruzeiros). Logo, as subvenções recebidas pela ENN eram significativas para
as finanças da Escola.

4.2.3 Das aulas, programas e provas

As aulas da ENN se iniciavam em março e findavam em dezembro, exceto o curso
infantil que terminava em novembro. Os “exames de 1ª época” aconteciam durante a 1ª
quinzena de dezembro e, de 2ª época, em fevereiro, no período de férias em consonância ao
Decreto nº 8.965 de 25 de maio de 1934”. Todos os exames eram fiscalizados por inspetores
federais e estaduais, pelos professores e pela diretora, conforme livros de atas localizados no
NRE, entre os anos de 1934 a 1960.
A professora Maria José Silva, ex-aluna do Educandário de Nazaré, durante os anos
de 1942 a 1948, relembra que:

Havia as provas parciais e as mensais. As primeiras eram aplicadas nos
meses de agosto e dezembro. Durante os meses de março a junho
acumulavam-se todos os assuntos. Eram 15 assuntos por disciplina mais a
dissertação. Tínhamos que estudar todos os assuntos e no dia da prova havia
o sorteio dos assuntos que fariam parte da prova. (SILVA, 1997).
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As provas eram divididas em duas categorias: uma oral e outra escrita. O método de
ensino, como lembra a professora Maria José Silva, “[...] era rigorosíssimo, regime
decorativo, não se usava pesquisa. Tínhamos muita explicação, porém os métodos eram muito
antigos.” (SILVA, 1997).
A exemplo, segue a ata da prova oral de Direito e Educação Política, referente ao ano
de 1954.

Imagem 32 - Ata da Prova Oral da disciplina de Direito e Educação Política, 1954.

Fonte: Arquivo NRE/21.
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De acordo com as consultas aos arquivos, os conceitos de aprovação em provas orais
ou escritas eram: 5,0 denominadas de simplesmente; 6,0 a 9,0 plenamente, 9,0 a 10,0
distinção. Existiam os exames de vestibular para o Curso Pedagógico. Era registrado, em
“Livros de Atas dos Exames de Vestibular”8, todo o processo de seleção desde as inscrições
dos alunos, passando pelo processo em si, até a aprovação final.
Encontrei, nos arquivos do NRE/21, diversos Livros de Atas, desde o ano de 1935.
(Em anexo)
Segundo Ata do vestibular para o Curso Pedagógico (1940), o exame ocorreu aos 6,
7, 8, 9 e 10 dias do mês de março de 1940, com a presença do Inspetor Fiscal do Estado,
acima citado, e a banca examinadora organizada pelo referido inspetor e aprovada pelo Dr.
Secretário de Educação, composta pelos professores: Dr. Edgard Esteves de Lima,
Engenheiro Joaquim Ribeiro da Cunha, D. Helena Mota Ferrão Marques, Profa. Dilfa Muniz
Ferreira, Profa. Guiomar Muniz Pereira e Dr. Silvestre Braga. Foram feitas as provas escritas
do exame de vestibular do Curso Pedagógico, de acordo com a portaria n. 873, de 18 de
dezembro de 1939.
Em 21 de fevereiro de 1940, foram inscritas 09 alunas, entre 15 a 21 anos de idade.
Em 24, do mesmo mês e ano, o fiscal do Estado, Dr. Raimundo Lopes Bittencourt, encerra as
inscrições e rubrica em todas as páginas.
Foram aprovadas 3 alunas com conceito plenamente e as demais com simplesmente.
Nos anos subsequentes, o número de alunos aumentou. Em 1940 e 1941, foram inscritos 10
alunos, em 1942, 17, conforme documentos encontrados.
No dia 20 de novembro de 1935, foram submetidas aos exames

do 1º anno do curso normal da Escola Normal do Gynásio Clemente Caldas,
perante o fiscal do governo do Estado, o professor Thomaz Aquino Couto
Oliveira, inspetor escolar effectivo, e com a presença da diretora e
respectivos lentes, depois de identificadas todas as provas parceaes e
verificadas as médias das notas do curso em todas as cadernetas (Termo
geral dos exames do 1º anno do curso normal da Escola Normal do Gynasio
Clemente Caldas, 20/11/1935. (EDUCANDARIO DE NAZARÉ, 1935, p.
57).

Ao destacar a ocorrência acima, verifica-se a dinâmica do ensino normal desta
escola, sob preceitos educacionais vigentes, através de inspetorias de ensino do estado, como

8

Entendido como provas de admissão.
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havia firmado durante a gestão da diretoria de ensino do professor Anísio Teixeira (1929),
desde 6 anos antes da criação da ENN, e ainda em vigor durante o ano de 1938.

4.2.4 Análise do cotidiano da ENN através do Regimento Interno (1952)

Através da análise do Regimento Interno do Educandário de Nazaré, elaborado no
ano de 1952, pela professora Guiomar, inspirado nas instruções contidas no Projeto do
Regimento Interno da Sra. Silvia Bastos Maia, técnica do Ministério de Educação e Saúde,
pode-se visualizar o perfil do estabelecimento, pois o referido Regimento trata das finalidades
do Educandário, sua organização, o corpo docente e discente, penalidades, vida escolar e
contribuições.

99

Imagem 33 - Regimento interno da ENN, 1952.

Fonte: Arquivo NRE/21.

Imagem 34 - Regimento interno da ENN, 1952, p. 3.

Fonte: Arquivo NRE/21.
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Imagem 35 - Regimento interno da ENN, 1952, p. 4-5.

Fonte: NRE/21.

Imagem 36 - Regimento interno da ENN, 1952, p. 6-7.

Fonte: NRE/21.

As finalidades do Educandário estão expressas no capítulo 1, onde aparece registrado
que o Educandário de Nazaré tem por fim ministrar à mocidade brasileira uma educação
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solidamente cultural e artística, dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Educação
e Saúde, suas leis e regulamentos.
São objetivos do seu ensino: “[...] cultura moral e pedagógica, Letras e Ciências,
Formação Artística e Educação Física. A cultura artística é ministrada nas aulas de desenho,
nos exercícios de declamação, nas récitas colegiais e no ensino de música.”
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1952, p. 3 ).
A esse respeito, a professora Nazaré Costa conta-nos que:

O professor José Leone de Língua Portuguesa promovia debates literários,
realizados no salão nobre da Prefeitura Municipal. Eram escolhidos alguns
alunos para falarem sobre poetas de grande expressão a cada noite do evento,
onde não somente os alunos do Educandário participavam, mas também a
comunidade. (COSTA, 1997).

São depoimentos nos quais podemos perceber a importância do estabelecimento
como interlocutor e de expressiva função cultural e social que exercia sobre seus alunos e
comunidade.
O capítulo II do Regimento Interno refere-se à administração. Este possui 2 títulos: o
primeiro trata da direção que será exercida pelo proprietário, devidamente aprovado pelo
Ministério de Educação e Saúde; o segundo descreve o pessoal do corpo administrativo e suas
respectivas funções: secretário, auxiliar de secretário, inspetores de alunos e pessoal de
serviço.
Vale ressaltar a competência dos inspetores de alunos os quais exerciam

[...] a função de zelar pela disciplina geral dos alunos dentro do
estabelecimento assim como em suas intermediações; usar de solicitude,
moderação e delicadeza no trato com os alunos; [...] levar ao conhecimento
do diretor os casos de infração à disciplina do estabelecimento [...].
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1952, p. 5).

Estes inspetores agiam como intermediários entre direção e alunos, os quais
deveriam manter sempre a ordem, no espaço interno ou externo, nas imediações do Colégio.
Declara, ainda, o regimento interno que a admissão de qualquer membro do corpo
administrativo seria feita após a apresentação de atestado médico, de vacina e conduta. Era
rigorosa a admissão dos funcionários do estabelecimento, pois a boa conduta deveria ser
primordial para que pudessem exigir dos alunos disciplina e respeito.
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A esse respeito, Sousa (2001, p. 80) atenta para a questão da exigência de um
determinado perfil, para o qual as questões morais foram tão ou mais importantes que a
capacidade técnico-científica dos seus alunos, professores e funcionários.
O Educandário de Nazaré submeteu-se, desde a sua fundação até a sua extinção, às
fiscalizações do Estado e obedeceu às determinações do Departamento de Educação, como se
observa nos documentos de nomeação e exoneração de diversos inspetores e fiscais do
Estado, ao longo da sua existência, assim como na regularidade do envio de relatórios anuais
do Curso Pedagógico à Superintendência do Ensino Médio, conforme a determinação do
governo federal normatizada pelo Ministro da Educação e Saúde Pública.
Veja imagem abaixo:

Imagem 37 - Termo de visita do fiscal Sr. Tomas Oliveira, 1935.

Fonte: NRE/21.
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Destaco, neste momento, o envio do relatório anual do Curso Pedagógico ao
Superintendente do Ensino Médio, Sr. Prof. Dr. Jair de Brito, referente ao ano de 1960,
especificamente enviado no dia 10 de julho de 1960, do qual constam as seguintes partes:

cópia autêntica do ato de posse da secretária; 2. ata de exames de adaptação;
3. relação geral dos alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos do Curso
Pedagógico; 4. quadro geral de matriculados; 5. relação de professores; 6.
horário de aula; 7. tabela de contribuição exigida dos alunos; 8. atas da
primeiras provas parciais (junho); 9. atas das segundas provas parciais
(novembro); 10. atas das provas orais (novembro); 11. atas dos resultados
finais (dezembro); 12. atas de resultados finais da 2ª chamada (fevereiro);
13. estatísticas de aproveitamento; 14. mapas de aulas e 15. impressão
pessoal do diretor. (PEREIRA, 1960).9

Ao analisar a impressão pessoal do diretor, percebo que tudo parece estar em
“perfeita ordem”, não havendo transgressões juvenis, nem é declarado o fornecimento de
bolsas de estudo aos alunos e tão pouco o recebimento de subvenções pela Prefeitura local, o
que é bastante questionável.
Quanto ao respeito à Pátria, havia a cobrança pelos órgãos educacionais como uma
forma de inserir na educação dos jovens o patriotismo que o cenário político da época exigia
e, dessa forma, fazer com que os interesses políticos se instalassem de maneira segura e
eficaz.
A seguir, destaco o Relatório de Impressão pessoal do diretor, referente ao ano de
1960:
O Educandário de Nazaré, no ano de 1960, teve funcionamento normal. As
aulas foram ministradas dentro das normas legais estabelecidas, cumprindo,
o Corpo Docente, fielmente, os encargos da nobre e espinhosa profissão.
Com competência e zêlo, o corpo Administrativo desempenhou os seus
afazeres, mantendo em dia e ordem os serviços da Secretaria, cujo arquivo se
acha organizado.
No que se refere ao Corpo Discente, houve pequenas irregularidades quanto
a atos de indisciplina, que foram corrigidas de acôrdo com os dispositivos do
regimento Interno.
Não houve, no exercício, nenhuma deficiência a se observar. Os móveis e
pertences do Educandário estão em boas condições de higiene e
conservação.
O prédio está bem instalado e situa-se no centro da Cidade, estando isento de
ruídos e perigos.
As datas magnas de nossa Pátria foram comemoradas condignamente,
através de palestra constantes em aulas e em sessões cívicas, procurando-se
com idealismo e fervor preparar os jovens educandos, para o grande amor ao
9

Todos os documentos acima mencionados encontram-se no NRE/21- Santo Antonio de Jesus-BA.
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nosso querido Brasil, desenvovendo neles o senso de civismo e de
patriotismo. Assina, Raymundo de Araújo Pereira, diretor do Educandário de
Nazaré. (PEREIRA, 1960).

Os funcionários administrativos, segundo o regimento, estariam suscetíveis à
advertência, suspensão e dispensa:

[...] incorrerá nas penalidades o funcionário que faltar com o respeito aos
seus superiores hierárquicos; demonstrar descaso ou incompetência para o
serviço; der motivo, promover ou insuflar agitação no Educandário e tornarse incompatível pelo seu procedimento com a função que exerce.
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1952, p. 5-6).

É notória a exigência voltada para os funcionários, “[...] os quais demonstravam a
todo o momento a dedicação e honradez em trabalhar no Educandário”, como afirma a exaluna, Maria de Lourdes Almeida.
Do capítulo referente ao Regimento Interno destinado ao corpo discente, este deveria
“conformar com os preceitos gerais de boa educação, com seus hábitos, gestos, atitudes e
palavras”. Os seus deveres estão distribuídos em 15 itens e as proibições são expressas em 17
pontos.
Os primeiros referem-se ao aluno, desde a sua entrada no estabelecimento, a sua
permanência nas dependências até o momento da saída, quando não seria permitido praticar,
dentro ou fora do estabelecimento, ato ofensivo à moral e aos bons costumes.
Vale ressaltar que era dever da aluna:

[...] não usar batom nem rouge e os demais se apresentarem decentemente
uniformizados e com asseio, portando-se no recreio, dependências e
adjacências do edifício escolar com moderação, segundo os preceitos da boa
educação; levantar-se em classe, à entrada e saída do professor, do diretor,
da autoridade de ensino ou de visitante [...]. (EDUCANDÁRIO DE
NAZARÉ,1952, p. 8-9).

Apesar das exigências voltadas aos alunos normalistas, havia as transgressões
decorrentes do impulso juvenil as quais iam desde uma “bainha” de saia mais curta até
encontrar-se no banco da praça municipal sentado, simplesmente conversando. Nesses casos,
o professor Raymundo Pereira, genro da professora Guiomar, fiscalizava todas as fardas e
dirigia-se eventualmente aos arredores do colégio para conferir se havia alunos de farda na
área externa.
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Os alunos que não obedeciam às regras eram chamados em particular na secretaria
para uma primeira advertência. E, caso houvesse reincidência, os pais seriam chamados ao
colégio para uma conversa, segundo informações de Valdice Herculana Fernandes.
O regimento interno da ENN ainda chama a atenção para o dever do aluno em:

[...] assistir às festas e comemorações cívicas no estabelecimento, assim
como comparecer às festas e reuniões para as quais a escola for convidada,
como paradas, procissões etc e portar-se na escola, quer fora, como cidadão
consciente dos seus deveres morais e cívicos. (EDUCANDÁRIO DE
NAZARÉ, 1952, p. 9).

A imposição feita aos alunos para a participação em apresentações cívicas era a
ordem que deveria ser cumprida de maneira que o aluno se conscientizasse do seu “papel” de
cidadão, que tinha deveres morais e cívicos a serem formados. No entanto, segundo os
princípios do colégio, agindo dessa maneira, o aluno desenvolveria sua cidadania e o tão
almejado respeito à Nação.
De acordo com os preceitos da Secretaria de Educação da Bahia: “Reflexões sobre a
Escola Normal – dimensão histórica” (BAHIA, 1994, p. 20), as práticas escolares revelam-se
sob dois enfoques: por um lado, na ênfase em disicplinas que se situavam nas fronteiras do lar
e do doméstico, de outro, na produção de uma espacialidade política, traduzida na prática da
“nobre missão”, em que a materialidade do trabalho profissional é subestimada em função da
prática de moralizar, disciplinar e normatizar os alunos.
Moralizar, disciplinar e normatizar os alunos fazia parte integrante da formação das
escolas normais do Brasil, as quais achavam que essas práticas desencadeariam um ensino
eficiente e formador de cidadãos obedientes aos deveres morais e cívicos que o país desejava
obter.
A ENN aproximava-se desta segunda vertente, pois suas alunas eram preparadas
para uma formação docente capaz de assumir suas regências de classe. Dessa forma, um
grande número de alunas se propôs a lecionar tanto no Município de Nazaré e região, quanto
em Salvador e mesmo nas cidades de origem de suas alunas internas, como pude constatar
durante as entrevistas e também nos noticiários locais.
Pelo não cumprimento dos deveres ou pelo desrespeito às determinações expressas
no artigo do regimento da ENN destinado ao corpo discente, seriam os alunos passíveis de
penalidades desde:
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[...] admoestação simples em aula pelo professor, suspensão até oito dias ou
exclusão definitiva da matrícula. [...] Da pena imposta, mediante processo,
poderá o interessado recorrer às autoridades estaduais e federais de ensino.
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1952, p. 10).

O Educandário de Nazaré, como indica o seu regimento interno, impunha ordem e
disciplina cobradas diariamente através de sua diretora, professora Guiomar, e dos demais
funcionários.
Mensalmente eram enviados aos pais dos alunos boletins com notas de aplicação,
exames, falta às aulas, entradas tardias, penalidades e outros esclarecimentos a respeito da
conduta do aluno, para que os pais pudessem acompanhar com detalhes o comportamento e
desenvolvimento dos seus filhos.
Das proibições expressas no regimento, relativas aos alunos, podem-se destacar:

1.Ter consigo livros, impressos, gravuras ou escritos imorais; 2. Perturbar
por qualquer modo o socêgo as aulas ou a ordem no Estabelecimento; 3.
Entrar na classe ou sair dela sem permissão do professor; 4. Ocupar em
classe lugar que não o designado; (cada aluno possuía seu lugar de acordo
com a ordem alfabética, ficando o aluno responsável pela conservação
da carteira); [...] 9. Organizar dentro do Estabelecimento rifas, coletas ou
subscrições, qualquer que seja o fim, bem como tomar parte nelas sem
permissão do Diretor; 10. Promover manifestações coletivas ou nelas tomar
parte, salvo quando convidados pela direção do Estabelecimento, ou por ela
autorizados; 11. Permanecer no Estabelecimento fora das horas do trabalho
escolar; 12. Fumar, jogar ou usar bebidas clandestinamente introduzidas no
Estabelecimento; [...] 16. Praticar, dentro ou fora do Estabelecimento, ato
ofensivo à moral e aos bons costumes; 17. Trazer para sala de aulas
merendas, comendo-as durante os trabalhos escolares. (EDUCANDÁRIO
DE NAZARÉ, 1952, p. 8-9 ) (grifo nosso).

Sousa (2001, p. 22-23), a esse respeito, ressalta que:

a educação, [...] não se resumia à aprendizagem de conteúdos, mas a uma
verdadeira “endoculturação” onde novas formas de sociabilidade, novas
formas de fazer e novos saberes eram desejados . Educar significa também
disciplinar, normatizar, forjar novas atitudes e comportamentos, e por isso as
Escolas Normais foram vistas como instrumentos fundamentais na
implantação desses novos tempos [...].

Percebe-se que as imposições voltadas ao corpo discente eram o meio privilegiado
pelo qual a Escola Normal “moldava” seus alunos e, dessa forma, colocava em prática a
“endoculturação”, cujo objetivo era disciplinar e disseminar a ordem, desencadeando a
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formação de indivíduos capazes de mudar a sociedade e “extirpar as mazelas” no interior do
país, dentre elas o analfabetismo.
A esse respeito, afirma a entrevistada Fernandes (2008), que durante os anos de 1953
a 1984 exerceu a função de secretária e professora da ENN, os alunos “eram meninos dóceis,
respeitadores, obedeciam às normas do colégio, eram mais centrados para estudar, uma vez
que tinham aquela dedicação, eles ouviam o que nós tínhamos a dizer.”
Há, também, no Regimento Interno, artigos referentes à remuneração, atribuições e
penalidades referentes ao corpo docente. Entre as inúmeras incumbências que competem aos
professores, destacam-se:

[...] reger a sua cadeira, conforme horário estabelecido; zelar pela disciplina
em sua classe; tomar cuidado especial e constante na educação moral e
cívica dos seus alunos; receber condignamente as autoridades; representar o
Ginásio quando designado pelo Diretor, em solenidades ou atos religiosos.
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1952, p. 6-7).

O professor também estava sujeito às penalidades previstas no Regimento, como
advertência e exoneração, nos casos de:

[...] não desenvolver convenientemente, em tempo oportuno e sem justa
causa, o programa da disciplina a seu cargo, com evidente prejuízo para o
ensino; faltar com o devido respeito às autoridades, ao diretor, aos colegas e
à própria dignidade do magistério; servir de cátedra para pregar doutrinas
contrárias aos interesses nacionais ou para insuflar nos alunos, clara ou
disfarçadamente atitudes de indisciplina ou de agitação [...].
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, 1952, p. 7).

A ex-aluna e posteriormente professora da Escola Normal de Nazaré, professora
Maura Santos, (2007), relata a relação entre professor e aluno de maneira que: “[...] havia
muito respeito e confiança entre o professor e alunos. O mestre era admirado pelo aluno por
sua competência e rigidez, havendo, assim, grande disciplina em sala.”
Em consonância com a entrevista anterior, o sr. Roque Rodrigues Ramos, ex- aluno
da ENN durante os anos de 1953 a 1960, afirma que a relação professor-aluno era exatamente
isto:

O professor aqui, aluno lá! Para aproximar-se do professor, era preciso que a
família do professor e a do aluno tivessem afinidade, mas a distância era
visivilmente notada. Quando chegava um professor na sala de aula, o aluno
se levantava e, só sentava quando ele mandava, sem arrastar as cadeiras,

108

quando ele mandava, a não ser que fosse solicitado quando chamado, no
diário de classe ou no quadro (RAMOS, 1997).

Pode-se destacar o autoritarismo como um dos requisitos para exercer a docência, em
virtude do educador atuar como agente de formação de costumes, hábitos, valores, enfim, para
a constituição de uma cultura urbana fabril, progressista, tecnicista, disciplinadora.
Esta mesma linha visava inserir certas mulheres no mercado de trabalho, sem
esquecer do tradicionalismo, o qual permitia a continuidade de um controle social efetivado
em nome da moralidade, apropriado pelo Estado, pois permitia a formação de indivíduos
dóceis, obedientes e disciplinados.
Ao analisar o Programa da disciplina de Pedagogia e História da Educação, destinado
ao 2º ano pedagógico, referente ao ano de 1959, percebo que, na Escola Normal, o ensino
permanecia generalizado, reportando-se aos estudos locais/regionais de maneira bastante sutil.
Percebe-se que, para a formação de professores em uma disciplina do currículo como
História da Educação, o processo educacional desenvolvido na Bahia, em Nazaré e região não
é lembrado, enquanto a educação brasileira é meramente citada no último item do último
ponto. Caracteriza-se, dessa maneira, um ensino generalizado e divergente da legislação
daquele momento, a qual estava voltada para uma modernização da educação e da sociedade,
via professores primários: legítimos agentes transformadores e referenciais de mudanças na
construção de um novo perfil de sujeito que a sociedade estava idealizando.
No mesmo programa, percebo que a ênfase é dada para o aspecto da classificação
dos alunos em normais, supernormais e infranormais. Os primeiros possuem características
normais de aprendizagem e comportamento. Os segundos são os mais capazes ou os bem
dotados e os terceiros classificam-se em débeis físicos e débeis mentais.
Conforme Luz, (2002, apud Azevedo, 2006, p. 134), os professores normalistas,
formados nas Escolas Normais destinadas a modelar almas e corpos “normais”, eram aqueles
que tinham:

a mente e o corpo disciplinados, capazes de responder ao mundo dos sinais,
que determinam o comportamento em cada instituição; constitui-se o
indivíduo normal, o que está ajustado à norma. O normal se estabelece como
princípio de coerção no ensino, com a instauração de uma educação
estandardizada e a criação das escolas normais.

Vejo que cabia à normalista responsabilizar-se pela instrução dos alunos primários e
essa instrução abrangia desde a educação formal, passando, inclusive, por conceitos de
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higiene e saúde, através da disciplina Higiene, Puericultura e Educação Sanitária, até a
formação moral, através da apreensão de comportamentos e princípios,que “formassem”
pessoas “normais”, aptas para uma convivência harmoniosa com a nova sociedade que
começava a vivenciar o desenvolvimento social e econômico.
O Programa de Higiene, Puericultura e Educação Sanitária, destinado ao 2º ano
Pedagógico da ENN (s/d) deixa evidentes os objetivos da formação de uma professora
primária no Estado da Bahia, visto que era uma disciplina obrigatória para o currículo do
ensino normal.
No período em estudo, o ensino normal começou a se caracterizar como ensino de e
para moças, com uma frequência em sua maioria feminina, como atestam os arquivos de
matrículas de alunos da aludida escola. Para tanto, nada mais propício à formação de
educadoras e futuras mães ou pretensas exímias donas de casa que o ensino da disciplina
Puericultura, entendida como o “[...] conjunto de meios médico-sociais para promoção do
desenvolvimento físico e moral das crianças, desde a gestação até a puberdade.”. (Programa
em anexo).
A Eugenia, disciplina a que se dava grande importância, aqui também era
compreendida como a “ciência que se ocupa com o estado e cultivo de condições que tendem
a melhorar as qualidades físicas e morais de gerações futuras”. Mas outros conteúdos
destinados ao preparo de futuras professoras, mães e esposas são trabalhados nesta disciplina:
casamento, condições relativas à idade e à saúde, o exame pré-nupcial e sua importância, as
gestantes, saúde e doenças; assistência e amparo maternais e higiene pré-natal. (Programa em
anexo)
Das várias disciplinas ofertadas na Escola Normal de Nazaré, foram encontrados, nos
arquivos do NRE, diversos programas. Entre outros, quero destacar o objetivo do ensino de
Música e Canto Orfeônico, oferecido nos currículos das escolas normais, especificamente no
estabelecimento em estudo:

O ensino de música procura despertar o sentimento artístico dos alunos e
desenvolver a inteligência, intensificar a intuição musical, pela sensação dos
ritmos e perfeita compreensão de uma arte que contribui para a formação
espiritual e social do homem. A música é um grande fator de disciplina.
Quando bem orientada proporciona uma expressão de vida mais perfeita e
eficiente. Torna-se, porém, necessária uma realização de ensino consciente
com verdadeira compreensão, execução criteriosa e prática.
(EDUCANDÁRIO DE NAZARÉ, [ca. 1952]).
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Eis, portanto, o princípio norteador deste ensino: a música aplicada como disciplina.
Enfatiza a contribuição desta para a formação espiritual e social do ser, desencadeando na
ordem e no respeito, seja entre professor-aluno ou aluno-sociedade, em um conjunto de
agentes responsáveis pela construção de uma nação brasileira.
Destaca-se a importância dada à disciplina Música e Canto Orfeônico no sentido da
formação de educadoras e a noção que deveriam ter sobre dicção, modulação dos sons, vozes
humanas, fisiologia e higiene, registros, tessitura, timbre, aparelho fonador, solfejo
(aprendizagem de leitura e canto de nomes das notas de uma peça musical, assim como a
leitura ou entonação de um trecho musical) a duas ou mais vozes, por fim, hinos e canções.
Desta forma, canto orfeônico refere-se ao canto coral, ou seja, a preparação de
alunos/as, futuros/as professores/as para o ensino de canto coral.
O curso prático da disciplina destinava-se à manosolfa, manopauta, jogos musicados;
fichamento das vozes infantis, regência dos hinos patrióticos, dentre outros.
Basicamente o ensino dessa disciplina destinava-se à teoria musical da época e seus
precursores e o ensino da utilização do orfeão10. Durante as aulas práticas percebo o interesse
curricular no canto em si e principalmente nos hinos patrióticos, que a educação vigente
daquele período impunha como uma forma de despertar e incutir o sentimento cívico e
patriótico.
Revendo os objetivos dos conteúdos aqui citados, voltados, sobretudo, para a
disciplina e para a normatização, considero a importância dos currículos direcionados para
uma formação focada no gênero e, essencialmente, na preocupação com a formação de
educadoras destinadas a desbravarem a educação nos sertões baianos, em especial o público
da ENN, cujas alunas internas ou mesmo algumas externas, a exemplo da ex-aluna
(PALMEIRA, 2008) que, após formada no ano de 1947, foi nomeada para Lajedo do Tabocal,
voltavam para suas cidades de origem para contribuírem para a formação de indivíduos.
Outra questão:no Boletim de Informações (1948), pode verificar todos os dados da
Escola Normal daquele ano. Chama a atenção o número expressivo de professores do sexo
masculino daquela instituição. Num total de 13 docentes, somente 5 eram mulheres e com
habilitação para o Magistério.

10

Entende-se por orfeão, um pequeno instrumento de cordas e teclas.
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Quadro 1 - Lista de professores da ENN referente ao ano de 1947. Elaborado por Cíntia Luz.

NOME

SEXO/IDADE

DIPLOMA QUE POSSUI

01.Constantino José de Souza

M

69

Bacharel

02.Vinício Rodrigues de Brito

M

34

Médico

03.Pedro Embiruçu

M

70

Musicista

04.Sizínio de Cerqueira

M

32

Bacharel

05.José Leone

M

40

Literato

06.Raymundo Araújo Pereira

M

28

Bacharel

07.Amadeu Alves Ribeiro

M

34

Padre

08.Brasílio Machado Filho

M

32

Bacharel

09.Corina Guimarães Moreira

F

48

Professora

10.Dinorah Lemos da Silva

F

33

Professora

11.Dilfa Duarte Muniz Ferreira

F

33

Professora

12.Joice Santos Pita

F

24

Professora

13.Rachel Leal Vita

F

30

Professora

Fonte: Ex-aluna e professora Maura dos Santos Santana. Acervo particular.

Assim retratada, neste ano, a Escola Normal de Nazaré contava com o corpo docente,
em sua maioria, composto por homens, sem habilitação para o magistério, sob direção de uma
mulher e seus alunos na maioria do sexo feminino. Eram 121 meninas para 4 homens,
conforme boletim de informações, referente ao ano de 1947.
Num cenário de contrastes, pude observar que a prevalência das mulheres era
significativa como “plateia”, porém, ao contrário, ocorria na regência de classe, o que leva a
concluir que o acesso à profissionalização, ou seja, ao cenário público, ao “palco” ainda era
uma questão relevante de gênero, na qual mulher deveria continuar na esfera privada,
cuidando do seu lar, do seu destino, da sua prole.
Entretanto, esse cenário foi paulatinamente se transformando. No ano de 1958, o
número de docentes aumentou e consequentemente o seu perfil, ou seja, dos 31 professores da
casa, 16 era do sexo feminino, representando 51,6% do total.
Assim, ainda que lentamente, houve uma adequação aos moldes da formação docente
da ENN Como formar um número significativo de professoras primárias e não possuir em seu
quadro funcional um número também expressivo de professoras?
Mostra Louro (2006) que esse foi o cenário que se construiu para a mulher, uma
concepção do trabalho fora de casa como ocupação transitória, a qual deveria ser abandonada
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sempre que se impusesse a verdadeira missão feminina de esposa e mãe. O trabalho fora seria
aceitável para as moças solteiras até o momento do casamento, ou para as mulheres que
ficassem sós - as solteironas e viúvas. Segundo a autora, não há dúvida de que esse caráter
provisório ou transitório do trabalho também acabaria contribuindo para que os seus salários
se mantivessem baixos. Afinal, o sustento da família cabia ao homem; o trabalho externo,
para ele, era visto não apenas como sinal de sua capacidade provedora, mas também como
sinal de sua masculinidade.
Enfim, neste capítulo chega-se às seguintes considerações possíveis: existe, sim, a
possibilidade de pesquisa, através das fontes primárias encontradas nos arquivos escolares das
escolas extintas do NRE/21.
Através dos exemplos apresentados neste capítulo, constata-se que no processo do
entendimento da cultura escolar da ENN, as fontes documentais do território do recôncavo
baiano, bem como seus sujeitos e representações formam um conjunto de análise capaz de
fazer compreender o quanto ainda é necessária a preservação e conservação dos arquivos
escolares que nos dão pistas do cotidiano escolar, através de fontes tão diversificadas.
No próximo capítulo, serão analisados alguns exemplos de arquivos escolares
baianos que já expressam a perspectiva do olhar para a história da educação e que são
exemplos de possibilidades para pesquisas.
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5 CAPÍTULO IV - POSSIBILIDADES DOS “DEPÓSITOS” ESCOLARES DAS
ESCOLAS EXTINTAS TRANSFORMAREM-SE EM ARQUIVOS ESCOLARES.

5.1 VIVENCIANDO OUTRAS EXPERIÊNCIAS

Compreendendo que nos acervos das escolas encontra-se o lugar da memória e da
história dessas escolas, o presente capítulo aborda as possibilidades de fontes de pesquisa para
a História da Educação na Bahia, tendo como referência os arquivos escolares das escolas
extintas existentes nos NRE IA e IB, em Salvador-BA, no Museu Pedagógico de Vitória da
Conquista-BA (MP), nos arquivos escolares das escolas extintas dos Municípios de Caetité e
Rio de Contas.
Os estudos se desenvolveram durante pesquisas de campo para o doutoramento,
através da “Missão de Estudos”, entre os anos de 2013 e 2014. A experiência foi motivada
pela Profa. Dra. Jaci Maria Ferraz de Menezes, coordenadora do Projeto Memória da
Educação na Bahia (Promeba), pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade (PPGEduC/Uneb) com a parceria acadêmico-financeira do Programa de
Cooperação Acadêmica (Procad) e Capes.
A pesquisa foi realizada por Cíntia Luz11 cujo exaustivo levantamento das fontes
documentais dos arquivos de escolas extintas e ativas de seis municípios da Bahia culminou
numa experiência enriquecedora com efeitos comparativos para a presente tese.
O objetivo é ressaltar a importância da pesquisa de levantamento de fontes
documentais da educação guardadas em arquivos públicos, arquivos escolares e Núcleos
Regionais de Educação da Bahia para compreensão dos procedimentos da pesquisa
documental de memória da educação.
Fazendo uma interface com a memória das escolas extintas da região do recôncavo e
do sudoeste da Bahia, foram realizadas visitas ao Centro de Memória Anísio Teixeira, no
Instituto de Educação Anísio Teixeira (IEAT), ambas em Caetité, no Arquivo Público do
Município de Rio de Contas, no Museu Pedagógico de Conquista, no Arquivo Escolar da
Escola Normal de Conquista e no Arquivo Público de Conquista.

11

Em parceria com Janice Nicolin, doutorandas ambas do PPGEduC/Uneb e orientandas da Profa. Dra. Jaci
Menezes. Apesar de cada uma desenvolver pesquisas distintas e possuírem perspectivas diferentes, ambas
participaram da Missão de estudos no ano de 2013.
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Concordo com Bonato (2015, p. 213) quando afirma que “[...] preservar significa
conservar previamente a documentação, independente do seu suporte.”. E em consonância
com Vidal (2000, p. 39):
Preservar não significa guardar tudo, mas ‘avaliar’ a documentação,
descartando o desnecessário e criando condições mínimas de sobrevivência
do suporte físico (materialidade) e da informação do documento [...].

Tendo como exemplo o Museu Pedagógico de Vitória da Conquista, este fornece
motivação para a incansável luta pela sobrevivência dos arquivos escolares existentes nos
NRE, porém há necessidade de sensibilização dos poderes públicos, autoridades e dirigentes
das escolas para que ocorra a preservação e conservação dos arquivos.
A princípio, a realização de trabalhos escolares em salas de aula seria de grande
importância para a motivação e conscientização histórica e arquivística dos alunos. Para tanto,
necessário se faz que ocorra também a conscientização dos educadores nesse processo.
Cursos, estudos, pesquisas, voltadas para a temática são importantes nesse sentido.
Durante pesquisas de campo para a tese, um outro exemplo que chama a atenção é a
parceria entre o NRE/13- Caetité com as escolas públicas estaduais do município, o que será
discutido posteriormente.

5.1.1 Resultados das pesquisas em diferentes arquivos escolares

As pesquisas de campo e documental ocorreram durante os meses de fevereiro e
março de 2013. Foi uma experiência de imersão que proporcionou uma vivência positiva
quanto ao funcionamento de diversos arquivos cujos responsáveis já entendem a importância
de sua conservação para a pesquisa em educação.
Desta forma, ocorreu o levantamento documental dos arquivos das escolas extintas
localizadas no acervo dos NRE IA e IB, Salvador-BA; visitas e pesquisa ao Museu
Pedagógico de Vitória da Conquista para levantamento dos projetos desenvolvidos e da
conservação dos acervos; ao Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista-BA; à Casa
Anísio Teixeira, Caetité-BA; ao Arquivo Municipal de Caetité-BA; ao Instituto de Educação
Anísio Teixeira, no Município de Caetité-BA, antiga Escola Normal de Caetité; ao Arquivo
Público do Município de Rio de Contas-BA para levantamento das fontes de pesquisa para
estudos da História da Educação.
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Algumas ações foram desenvolvidas durante a pesquisa: visitas aos acervos dos NRE
IA e IB/Salvador; registro fotográfico dos acervos; interface com o acervo documental das
escolas extintas do NRE/20, existente no Museu Pedagógico de Vitória da Conquista-BA;
visita aos acervos da Escola Normal de Vitória da Conquista e de Caetité para a realização de
pesquisa quanto ao funcionamento, programas pedagógicos, cotidiano e importância que
desempenharam para o desenvolvimento da pesquisa em história da educação da região do
sudoeste da Bahia; acervo iconográfico das fontes documentais encontradas durante a
pesquisa de campo.
Essas experiências fortaleceram a percepção da viabilidade da pesquisa e mostraram
que é possível preservar a memória da educação, através de iniciativas de parcerias entre
universidades, escolas, museus, centros de memória, professores, alunos e comunidade, para o
desenvolvimento de projetos relacionados com a preservação da memória das instituições de
ensino na Bahia.

5.1.2 O arquivo das escolas extintas do NRE/20 e o Museu Pedagógico de Vitória da
Conquista-BA

Ao chegar ao Município de Vitória da Conquista-BA, percebi o quanto estava
distante da minha cidade de origem, pois todo o cenário já havia mudado: o clima, a
vegetação, o sotaque das pessoas, o jeito de ser, a culinária, pois a proximidade dessa cidade
com território mineiro faz perceber o quanto os conquistenses aproximam sofrem influência
do sudeste brasileiro.
Toda a calorosa receptividade expressada pela jovem bolsista do Museu Pedagógico
de Conquista, Elis Saraiva, fez-me lembrar novamente o recôncavo baiano e remeteu-me aos
meus 22 anos de idade, quando em tudo era possível acreditar. Para finalizar aquela manhã,
fomos ao Museu Pedagógico e lá encontramos Daniela Almeida, responsável pelo setor
administrativo do Museu. Após breve apresentação do espaço, foi marcado o retorno para a
visita e pesquisa.
Chegado o dia, fui recepcionada pela Profª Drª Lívia Diana Rocha Magalhães,
coordenadora da equipe da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e do MP
que me proporcionou a visita guiada ao referido Museu; a apresentação ao acervo de
Documentação Albertina Vasconcelos; ao setor das escolas extintas e à biblioteca.
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Durante a visita e pesquisas relacionadas ao histórico do Museu, averiguei que o
espaço é destinado não somente à pesquisa, mas também à extensão, por meio de ações
desenvolvidas por grupos de estudos e de pesquisas, tais como:
a) Linha 1 - Historiografia e História da Educação Escolar e Não-Escolar;
b) Linha 2 - Estudos Temáticos Sobre Sociedade, Educação e Cultura;
c) Linha 3 - Estudos Histórico-Biográficos do Pensamento Educacional e Científico.
Esses grupos correlacionam temas como Memória e História da Educação a partir de
enfoques interdisciplinares e têm proporcionado a investigação e a sistematização do
conhecimento produzido em parceria com o MP que propiciem a catalogação de fontes
documentais primárias, manuscritas, impressas, cartográficas, iconográficas, enfim, fontes
que possam retratar a educação escolar do sudoeste baiano e realizar uma leitura
interdisciplinar e/ou transdisciplinar dos materiais para serem disponibilizados e musealizados
para todos os interessados em História da Educação da Bahia.
Dentre todos os projetos apresentados no Museu Pedagógico:como: “Museu
Pedagógico na Escola”, “Revisitando o Projeto Columbia University”; “Preservando o
patrimônio cultural e educacional da região do Centro Sul da Bahia: O Centro de
Documentação do Museu Pedagógico - o “Centro de Documentação Albertina de Lima
Vasconcelos”- , composto de uma biblioteca, uma sala que abriga um acervo de escolas
extintas (Convênio com a SEC-BA/NRE-20) foi o que mais me chamou a atenção.
No MP há 55.891 pastas de alunos, sendo que cada pasta contém cerca de 20
documentos, incluindo histórico escolar, matrícula, fichas de cada ano letivo, atestado
médico, certificado de vacinação, dentre outros, além de 4.464 cadernetas escolares, 135
livros de atas diversos. (MAGALHÃES; CASIMIRO; CARNEIRO, 2015, p. 5).
Segundo informações,

o intuito dessa perspectiva é possibilitar diferentes olhares e leituras
interdisciplinares sobre a Educação, encarando a concepção de Museu
enquanto lugar vivo e dinâmico, mantido, sobretudo, pelo princípio
multidisciplinar/interdisciplinar cada vez mais consolidado enquanto
espaço de socialização com o público acadêmico e à comunidade
geral. (MAGALHÃES; CASIMIRO; CARNEIRO, 2015, p. 5).
Observe imagens abaixo:
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Imagem 38 - Arquivos dos documentos digitalizados das escolas extintas sob a guarda do
Museu Pedagógico de Vitória da Conquista.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.
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Imagem 39 - Armários contendo documentos das escolas extintas, sob a guarda do
Museu Pedagógico de Vitória da Conquista.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Imagem 40- Arquivos das escolas extintas, sob a guarda do Museu Pedagógico de
Conquista-BA.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.
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Imagem 41 - Arquivos das escolas extintas, sob a guarda do Museu Pedagógico de Vitória
da Conquista-BA.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Imagem 42 - Arquivos das escolas extintas, sob a guarda do Museu Pedagógico de Vitória
da Conquista- BA.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

As imagens 38, 39, 40, 41 e 42 representam a consolidação do Museu Pedagógico de
Conquista como um espaço de arquivo, armazenamento e conservação dos documentos

120

escolares das escolas extintas do NRE/20 que contribuem para o desenvolvimento de linhas
de pesquisa do departamento de educação da UESB, sob a coordenação da Profa. Lívia
Magalhães. Percebe-se o cuidado desejável para os demais arquivos escolares ao longo da
pesquisa de campo para esta tese.
O MP de Conquista firmou um contrato com a antiga Direc/20, atual NRE/20, o qual
viabilizou a transferência de toda a documentação das escolas extintas da região e possibilita
uma melhor conservação e aproveitamento das fontes documentais para pesquisas em história
da educação. Contrato entre a antiga Direc/20, atual NRE/20, e o Museu Pedagógico, o qual
Neste local, ocorre a catalogação e organização das fontes documentais primárias,
cartográficas, iconográficas, fílmicas, sonoras, literárias, estatísticas, bibliográficas, orais,
escritas ou imagéticas.
Segundo informações no Guia de Fontes:

o convênio foi firmado no ano de 2005 e coube à equipe do MP acolher o
arquivo da DIREC/20 em seu próprio espaço. À DIREC/20, coube o papel
de transferir seu pessoal para o local, como espécie de extensão do órgão, em
espaço adequado cedido pelo MP. (MAGALHÃES, 2007, p. 4).

No MP, como enunciam Magalhães; Casimiro; Carneiro (2015, p. 6), “[...] a equipe é
multidisciplinar e tem como norte a pesquisa e a catalogação e como base a
interdisciplinaridade e/ou a transdisciplinaridade dos materiais rastreados, [...]”, o que faz a
parceria entre o MP e o NRE/20 obter resultados concretos de que há possibilidade em se
transformar os arquivos das escolas extintas em fontes documentais de relevante contribuição
para pesquisas em educação, através de diferentes perspectivas acadêmicas cientificas e
pedagógicas interdisciplinares.
Segundo Magalhães; Casimiro e Carneiro (2015, p. 1):

As instituições escolares geram importantes coleções de documentos e
registros educacionais. Contudo, ainda pode-se dizer que esses documentos
têm sido pouco utilizados como fonte histórica [...], porém vem se
desenvolvendo de forma crescente.

A equipe do MP/Uesb realiza de forma constante e sistematizada o rastreamento e a
catalogação de documentos. Segundo Magalhães, Casimiro e Carneiro (2015, p. 4),: “[...] a
pesquisa documental é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, composta por linhas de
pesquisa, que trata do objeto – educação - sob óticas distintas.”
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Ainda afirmam os autores que, para o mapeamento destes documentos recebidos pelo
NRE/20, adotaram-se pelo menos três premissas básicas:
1) “ação museológica”, ou seja, não retirar as fontes de seu local se elas tiverem um
lugar de preservação e em conexão com a memória da escola. Segundo a autora, nesse caso,
catalogam-se os documentos, discutem-se e apresentam-se os recursos para sua maior
preservação.
2) premissa: pretende estabelecer uma interação com os órgãos oficiais, no caso a
SEC da Bahia e NRE/20, para o desenvolvimento de uma ação comum.12
3) premissa: entende que a catalogação pertence a um exercício de investigação
previamente sistematizada.
Dermeval Saviani (2013), em pesquisas sobre “Instituições de Memória e
organização de acervos para a história das instituições escolares”, apresenta a importância das
instituições de memória no seu papel de armazenar, preservar e organizar acervos que se
constituem como repositórios da memória coletiva. (SAVIANI, 2013, p. 14).
O mesmo autor salienta ainda o “[...] impacto significativo na qualidade das
pesquisas e também em sua quantidade, pois o tempo de busca e de manipulação das fontes
será fortemente reduzido.” (SAVIANI, 2013, p. 15). Chama a atenção para o aumento do
número de instituições escolares com acervos documentais organizados que facilitam o acesso
às fontes primárias, desta forma propiciando pesquisas em educação, assim favorecendo o
entendimento das instituições e suas culturas escolares.

12

Realizou-se um convênio entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Museu Pedagógico para que os
arquivos correntes e não correntes, principalmente de escolas extintas, que estão dispersos e sem condições
materiais e humanas ficassem sob a guarda do Museu Pedagógico.
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5.2 VISITAS AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Imagem 43 - Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista, 2013.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Chegando ao Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista, a Sra. Maria Reis
me recepcionou. Tive a oportunidade de conhecer todas as dependências do local, o seu
acervo e as possibilidades de pesquisa voltadas para a História da Educação daquele
município.
Solicitei documentos da história da fundação de Vitória da Conquista, da Escola
Normal e dos prédios dos grupos escolares existentes a partir de 1920. De acordo com as
normas do arquivo, deixei meus contatos para que os funcionários pudessem fazer uma busca
dos documentos solicitados para agendarmos o retorno, o que ocorreu de maneira bastante
ágil, através de contato por e-mail e por telefone.
Logo que retornei ao Arquivo Municipal, fui recebida pelo atencioso funcionário, Sr.
Jailson Ribeiro Barbosa, que apresentou diversos documentos: Correspondências recebidas
referentes ao Ginásio de Conquista – 1940 a 1950, Séries: Circulares; Telegramas;
Portarias; Cadernetas escolares; Legislação Pedagógica; Grade Curricular; Trabalho sobre
didática. Plantas Arquitetônicas: Escola Normal; Escola Tipo A – 1946; Escolas – 1949.
Projetos de Lei: Criação do Departamento Municipal de Educação; Proposta de Lei de 1951
(cita em seu texto à Escola Normal); Decreto 1434 A Dispõe sobre normas para convênios do
sistema educacional; Criação de currículo do primário – 1955. Fotografias: Escola Normal;
Grupos escolares municipais (1979 / 1980).
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Chamou-me a atenção o documento encaminhado à Câmara de Vereadores, datado
do ano de 1951, solicitando a mudança da “zona de mulheres de vida livre”, onde
funcionavam vários cabarés, para a chegada da Escola Normal que ocorreria no ano de 1952.
Esse local ficava próximo às instalações da Escola e perturbaria a mocidade que ali teria
circulação.
Tive acesso também ao Projeto de Lei nº 342, datado de 1959, que cria o
departamento Municipal de Educação de Vitória da Conquista. A partir daí várias outras leis,
decretos, telegramas, relatórios de inspeção de escolas, legislações, dentre outros relacionados
à história da educação local, assim oportunizando uma leitura da educação naquele período
em Vitória da Conquista.
Destaco também o decreto de 1955, referente à unificação dos programas nas escolas
municipais, sendo justificado pela “anarquia” que estava ocorrendo naqueles estabelecimentos
de ensino, onde cada professor decidia quanto aos conteúdos a serem dados, fazendo com que
houvesse “discrepância” na educação municipal. Desta forma, ficou definido que, a partir
daquele momento, ocorresse a confecção de 200 compêndios contendo os conteúdos que
todos deveriam seguir. Assim, compreendo que naquele município já se estava formando um
controle e fiscalização do cotidiano nas escolas municipais e a possível tentativa de unificação
e padronização da educação escolar.
Mais uma vez reafirmo a certeza de que é possível, a partir da valorização e
conservação de acervos, a realização de pesquisas em história da educação na Bahia, pois
conhecer o passado nos faz compreender o presente.
Encontrei também 02 livros de registro de escolas públicas municipais: um datado de
1897 e outro de 1908-1915. O primeiro refere-se ao livro mensal de assiduidade da Escola
Pública Municipal do sexo masculino, da 2ª classe, regida pelo Professor Francisco Américo
de Souza. Nessa perspectiva de fonte documental, é possível a leitura e compreensão de um
período onde somente os meninos tinham acesso à escola. Nesse registro pude perceber a
idade de acesso, entre 06 a 14 anos, a filiação e a data de matrícula de cada aluno.
No segundo livro de matrícula de meninos e meninas da escola pública municipal,
consta o nome completo, idade e filiação e também a data de matrícula. Naquele momento,
1908-1915, se formava a escola mista em Vitória da Conquista.
Significativo também foi encontrar o acervo das plantas dos prédios escolares. Lá
havia 09 plantas e a possibilidade de um levantamento e estudos de como se constituiu a
arquitetura dos prédios escolares, a partir de uma época, e a padronização na construção
desses prédios durante o período da gestão do Secretário de Educação Dr. Anísio Teixeira.
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5.3 VISITA À ANTIGA ESCOLA NORMAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Imagem 44 - Fachada da antiga Escola Normal de Vitória da Conquista-BA, atual
Instituto de Educação Euclides Dantas.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

125

Imagem 45 - Arquivo escolar da antiga Escola Normal de Vitória da Conquista, atual
Instituto de Educação Euclides Dantas.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.
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Imagem 46 - Arquivo da antiga Escola Normal de Vitória da Conquista, atual
Instituto de Educação Euclides Dantas.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Durante a passagem por Vitória da Conquista, percebi que a sua Escola Normal tem
uma forte ligação com a história do município. Desde o ano de 1952, a referida escola vem
formando professores para atuarem na educação básica. Apesar de o Governo do Estado da
Bahia ter extinguido o curso de magistério, aquela escola ainda mantém suas últimas turmas,
pois a partir de 2010 não mais houve matrícula para os alunos interessados na formação de
professores.
Atualmente, no prédio da Escola Normal, funciona o Instituto de Educação Euclides
Dantas (IEED). Estive no local por duas vezes: a primeira, para me apresentar e tirar fotos das
suas dependências; a segunda, para conhecer o acervo dos documentos de alunos, professores,
funcionários e documentos pedagógicos.
A partir do contato com o diretor do Colégio, Sr. Albano Silva, pude conhecer um
pouco da história da Escola Normal. Em seguida fui acompanhada pelo funcionário Tiago
Alves de Oliveira, licenciado em História pela Uesb e responsável pelo processo arquivístico,
de conservação, digitalização e controle do acervo, que me apresentou o arquivo com todo seu
potencial para pesquisas em educação. Chamou-me a atenção pelo cuidado em se preservar os
documentos, mesmo sem nenhum apoio técnico especializado em arquivística.
Saindo de Vitória da Conquista, parti para a Cidade de Caetité, local de grande
importância para a pesquisa documental desta tese, pois lá foi criada a Antiga Escola Normal
de Caetité, no ano de 1895 e abriga um acervo importante desta instituição, o que será
abordado no próximo subcapítulo.
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5.4 PESQUISAS E LEVANTAMENTO DAS FONTES PARA A EDUCAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE CAETITÉ-BA

Caetité é uma cidade com forte vínculo na tradição da guarda da memória da
educação oficial. Terra Mãe de um ilustre filho, Anísio Teixeira, um dos educadores que
mobilizou o cenário educacional do Brasil. São poucos os moradores que não conhecem a
história da família Teixeira e suas políticas de expansão da educação escolar na cidade de
Caetité.
Assim que cheguei fui ao arquivo municipal, onde encontrei poucas fontes
documentais da educação. A arquivista me orientou na busca dos locais da guarda de acervo
da educação na cidade.
No passado, Caetité tinha dependência político-administrativa do município Rio de
Contas. Em 1810, se emancipa e se constitui o mais importante lugar de educação no sertão
da Bahia. Esta dependência acaba por favorecer ao Rio de Contas que tem a guarda legal de
algumas fontes escolares de um período anterior à emancipação política.
Os arquivos de memória da educação de Caetité estão no NRE/13, na Casa de
Cultura Anísio Teixeira - Biblioteca Anísio Teixeira, na Diocese de Caetité e no Instituto de
Educação Anísio Teixeira. Há um acervo sobre a educação protestante da primeira década do
século XX, a Escola Americana, mas não conseguimos encontrar o local da guarda13.
O arquivo público de Caetité está situado no prédio que foi a antiga Casa de Câmara
e Cadeia, próximo ao prédio da prefeitura, a casa onde nasceu Anísio Teixeira. O arquivo é
coordenado por Rosália Junqueira Aguiar. Ela informou que os documentos do arquivo estão
sendo digitalizados e citou que dois educadores da UFBA criaram um projeto de
arquivamento dos acervos da cidade. Esclarece ainda que muitos documentos estavam
espalhados em vários locais: Fórum, câmara dos vereadores e em mãos de particulares, a
exemplo dos acervos do Professor Alfredo José da Silva que se encontra com seus familiares.
Este professor é um afro-brasileiro de Santo Amaro da Purificação que foi duas vezes diretor
da Escola Normal e prefeito de Caetité.
O arquivo público guarda acervos iconográficos e textos diversos de pessoas
influentes da política local, alguns documentos são do século XIX: jornais do local, quadros

13

Encontrei s na Uneb uma aluna de graduação em história, funcionária da Uneb de Caetité, que estuda esta
instituição.
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com fotografias dos primeiros formandos da Escola Normal de Caetité, da família do
professor Alfredo da Silva e de outras personalidades.
Um exemplo destes acervos é o conjunto de caixas com cartas de pessoas da família
Teixeira. Em 01 (uma) caixa há dezenas de cartas de D. Ana Spínola Teixeira, mãe de Anísio
Teixeira, datadas de 1896 – 1943; em outras caixas (quatro) há cartas de Rogociano Teixeira,
de 1888 – 1949. Estas cartas ou fontes de memória da família Teixeira preservam inúmeros
acontecimentos da época relacionados à educação, política partidária e à cultura do local.
Por ser perto do arquivo público, a Casa da Cultura de Anísio Teixeira foi o próximo
local de buscas. Um casarão do século XVIII que guarda mobiliários, vestuários, peças
diversas da vida cotidiana da família Teixeira. Para um estudioso da obra de Anísio Teixeira
este é um bom lugar para conhecer os valores sociais do universo cultural onde ele fora
criado. Há uma biblioteca com acervos sobre a trajetória de Anísio Teixeira de riqueza
incomensurável.
Eu que buscava fontes documentais de escolas extintas, pouco consegui encontrar,
neste lugar, documentos que pudessem ser úteis para a concretização da pesquisa documental.
Saí do Centro da cidade e fui em busca das fontes de escolas extintas de Caetité, sob
a guarda do NRE/13. Encontrei um arquivo bem organizado, instituição que também teve a
colaboração da arquivista Rosália Junqueira Aguiar, coordenadora do arquivo municipal da
cidade. Durante a conversa informal com uma funcionária arquivista, contratada pelo Regime
Especial de Direito Administrativo (REDA), Crislaine Junqueira, estudante do curso de Letras
da Uneb de Caetité, fui percebendo a estrutura de organização da memória documental das
escolas extintas de Caetité. O NRE/13 recebe o acervo, o seleciona, faz tratamento e
higienização e coloca em caixas de arquivos. Os acervos desta são selecionados por tipo de
documentos: arquivos de atas, diário de classe, registros de matricula e de escolaridade.
Encontrei algumas revistas de educação produzidas pela Escola Normal de Caetité do
ano de 1929; 13 caixas de correspondências expedidas e recebidas da família Teixeira;
Relatórios de Instrução Pública do Estado da Bahia do quadriênio 1924-1928, sob direção
geral do Dr. Anísio Teixeira.
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Imagem 47 - Fachada do Arquivo Público Municipal de Caetité, antiga casa de prisão do
município.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Imagem 48 - Revista de Educação da Escola Normal de Caetité, 1929.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013. Cedido pelo Arquivo Público Municipal de
Caetité.
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Ao observar o quadro de professores formandos do ano de 1929 chamou a atenção a
foto do Professor Alfredo José da Silva. Por ser negro, pensei imediatamente no potencial de
pesquisa que poderia surgir a partir de sua trajetória de vida e formação, em um momento em
que ser negro e ter acesso à educação elitista também era privilégio para poucos.

Imagem 49 - Revista de Educação publicada pela Escola Normal de Caetité, 1929.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Finalmente, ainda no Município de Caetité, chego ao Instituto Anísio Teixeira.
Estive inicialmente com o funcionário Zeomário Soares Teixeira e marquei um horário de
retorno para conversar com a diretora, Sra. Maria Cristina Gondim. No dia seguinte, fui
apresentada à funcionária responsável pelo arquivo, Sra. Margarida de Cássia Nascimento
Santos, que mostrou todo o acervo e também os documentos da antiga e renomada Escola
Normal de Caetité.
Desta forma, tive acesso aos seguintes documentos da Escola Normal: 01 livro de ata
desde a sua instalação (21/04/1926 a 16/01/1997); 01 livro de protocolo (1933 a 1938) e 10
livros de matrícula de alunos com as respectivas fotos (1960 a 1975).
Várias atas de sessões ordinárias e extraordinárias, de sessões solenes para colação
de grau, programas e todos os acontecimentos ocorridos durante esse período encontram-se no
único livro de ata. Chamou-me a atenção pela falta de condições adequadas de conservação
deste valioso acervo documental, pois, sem nenhum critério, essas fontes irão deteriorar-se e,
obviamente, a pesquisa em educação e memória daquela Escola Normal ficará comprometida.
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Imagem 50- Fachada do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

5.5 O EXEMPLO DA PARCERIA DO NRE/13 COM AS ESCOLAS DE CAETITÉ-BA

Chegando ao NRE/13 em Caetité, fui direcionada à Coordenação de Legalização e
Orientação às Unidades Escolares. Lá conheci a jovem funcionária Crislaine Junqueira Silva,
responsável, dentre outras atribuições, pela guarda, manutenção e emissão de documentos de
todas as escolas extintas do território que englobava 10 municípios circunvizinhos. Durante a
visita, ela apresentou o acervo das escolas extintas: 07 escolas estaduais, 15 municipais e 2
particulares.
A jovem também apresenta e esclarece que o documento Lei n. 5692/72, resolução
CEE n. 155/73, determina a obrigatoriedade da conservação dos documentos escolares,
atribuindo, aos espaços de educação, responsabilidade sobre a conservação de documentos.
Percebe-se em Crislaine grande interesse em preservar a memória da educação
baiana, mas, para tanto, a jovem afirma que encontra inúmeras dificuldades e burocracia
estatal.
Ao percorrer os caminhos dos estudos para a tese, percebi o grande potencial de
pesquisa da memória da educação, seja nos arquivos das escolas extintas que estão nos setores
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públicos, ou nas escolas ativas, nas ruas, na arquitetura, na memória dos que viveram, nos
acervos, jornais. Enfim, onde houver vestígios, haverá possibilidades de pesquisa.
Importante a iniciativa, pois nossas escolas possuem uma vasta documentação para a
realização de pesquisas em história e memória da educação que se perdem ao longo do tempo,
em virtude das condições inadequadas de arquivamento.
Ainda durante a visita ao NRE/13, Crislaine apresentou a parceria do Arquivo Público
de Caetité, com o NRE/13, que ocorreu durante os anos de 2011 e 2012. Essa parceria deu-se

através do Projeto “Arquivos Escolares e Pesquisa”. O objetivo foi oferecer aos professores,
gestores e funcionários, oficinas para conservação dos acervos documentais encontrados nas
escolas e o despertar de uma consciência arquivística.
Atualmente, Crislaine não trabalha mais no NRE/13 e, através de entrevista, ajudou a
perceber o quanto importante foi a realização desse Projeto para as escolas de Caetité e que
pode servir de exemplo para os demais NRE e instituições públicas interessadas na
preservação da massa documental produzida nas escolas baianas.
Segundo Crislaine Junqueira (2016):

durante dois anos ocorreram visitas nas escolas de toda a região do Alto
Sertão promovendo minicursos, palestras e oficinas na intenção de
conscientizar e capacitar funcionários, equipe gestora e professores para a
gestão da informação, consciência patrimonial, preservação e organização de
acervos documentais.

Crislaine afirma que, com esse trabalho, se observou uma melhora nas atividades
administrativas das escolas subordinadas ao NRE/13. Também uma nova consciência por
parte da comunidade escolar aconteceu.
Com o trabalho ao longo de três anos no NRE/13, Crislaine percebeu que há uma
tendência das equipes gestoras, tanto das unidades escolares, como das próprias instituições
coordenadoras e fiscalizadoras, a encarar a documentação antiga como “arquivo morto” e,
assim, não lhe dispensam os devidos cuidados. Afirma, também, que há uma desvalorização
dos profissionais das áreas envolvidas, desde o funcionário que lida com essa documentação,
até os especialistas.
Crislaine chega à conclusão que:
para o ‘arquivo morto’ falta tudo. Não se tem destinação de uma só folha de
papel. Os funcionários, quase sempre, não gostam de trabalhar ali e não
veem importância naquele setor. Quando o funcionário quer fazer alguma
coisa para melhorar seu trabalho esbarra em dificuldades como falta de
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compreensão dos colegas que geralmente desfazem em segundos uma
organização que demandou muitas horas. Notei também que as pessoas, em
geral, só se dão conta da importância de um arquivo organizado e da
preservação da informação, quando dele precisam, quase sempre como muita
urgência. (CRISLAINE JUNQUEIRA, 2016).

A seguir, algumas fotos dos encontros ocorridos durante o Projeto “Arquivos
Escolares e Pesquisa”:

Imagem 51 - Oficina do Projeto Arquivos Escolares e Pesquisa.

Fonte: Cedida pelo NRE/13-Caetité-BA.
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Imagem 52 - Oficina do Projeto Arquivos Escolares e Pesquisa.

Fonte: NRE/13, Caetité-BA. 2013.

Durante o encontro e posterior entrevista com Crislaine, reforça-se a ideia da
necessidade de fortalecimento das pesquisas e da conscientização dos profissionais da
educação no processo de preservação e conservação das fontes escolares.
Ainda em processo de construção, vamos fortalecendo laços, experiências e
perspectivas de um futuro mais promissor para os arquivos escolares baianos, através da
vontade de que “os arquivos mortos” se transformem em fontes primárias para as pesquisas
em educação, através de apoio institucional e da comunidade escolar.

5.6 A MEMÓRIA DAS ESCOLAS EXTINTAS DE SALVADOR E REGIÃO
METROPOLITANA

As fontes são documentos que Tavares (2001/2002) caracteriza como oficiais,
documentos do poder público, não oficiais, obras sobre a educação organizada pela união, o
estado, o município, instituições, educadores e literatura pedagógica e de biografia. Neste
espaço será abordado como se desdobram os levantamentos das fontes nos NRE 1A e 1B,
Salvador e em Rio de Contas.
Os arquivos do NRE 1A contam com um acervo com mais de 900 escolas extintas de
Salvador. No NRE 1B, não foi possível mensurar a totalidade de escolas por ser um arquivo
em construção. Sabe-se que neste NRE estão os arquivos de escolas extintas do subúrbio,
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cidade baixa e região metropolitana de Salvador: Candeias, Camaçari, Dias D’Ávila,
Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Simões Filho, Vera Cruz.
Os NRE 1A e 1B estão localizados no 2º andar do Instituto do Cacau, Avenida da
França, Comércio. Cada arquivo tem metodologia, espaço físico-orgânico e gestão de
arquivamento próprios. Em comum, há o horário do funcionamento e as normas de uso e
manuseio dos documentos: uso de luvas e máscaras, comum em todos os arquivos.
O levantamento do acervo do NRE 1A foi facilitado por uma fonte impressa,
entregue pelo funcionário, com a relação das escolas ativas com nome, endereço, telefone e
nome dos diretores das unidades e uma fonte digitalizada, enviada por e-mail, com a relação
das escolas extintas com nome, bairro, nível de escolaridade, o porte, data do registro de
encerramento no Diário de Classe.
Observe imagens de alguns exemplos das listas das escolas de Salvador e região
metropolitana:

Quadro 2 - Lista das escolas, setor I, Cidade Baixa , Salvador-BA.
GOVERNO DO ESTADO DA
BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO –
DIREC 1B

Cód.

167

310

434

Porte

SETOR I - CIDADE BAIXA
Unidade
Telefone
Endereço
Escolar
U.E.

Abílio
César
Grande Borges
Colégio
Estadual

Médio

Alfredo
Amorim
Escola

Alípio
Franca
Grande
Colégio
Estadual

Av. Luiz
Tarquínio n.
06, Roma
CEP - 40.414120
Largo do
Papagaio,
Praça Simões
Filho s/n,
Itapagipe
CEP- 40.421630

3313-0139
3313-6835
3313-1600

3316-5508
3316-5047

Diretor (a)
Sidicley Lopes Nascimento
Marilange Pereira da Silva
VM
Sandra Inês P. Santos
Cacilda Sampaio Salvador
Pinho V.V
Isa Serafim Salvador Pinho
VN

Raidene Alves Brandão
Av.
Medeiros
Dendezeiros
Horminda Ferreira da Costa
Bonfim, n
3312-2869
VM
200
3312-0592
Miriam
Bispo
de Jesus VV
Nº 200 CEP Katia Pitangueira de Carvalho
40415-000
VN
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154

223

8024

78025

2895

76391

2810

3557

Castro
Alves Grande
Escola
Estadual

Rua Barão de
Cotegipe
3312-2639
s/n, Calçada
3312-2537
CEP –
3313-9798
40450-100

Largo da
Madragoa,
01,
Itapagipe
CEP - 41760280
Rua Oscar
Hamilton de Pontes, Água
Jesus Lopes de
Especial
Colégio
Meninos
Estadual
CEP- 40410000
Costa e
Silva
Especial
Colégio
Estadual

Tânia Luiza Ribeiro de
Cerqueira
Jovina Maria dos Santos
Albuquerque V.M
Marcelo Marcos Habib
Batista V.V
Jorge Alberto Assis de Jesus
V.N
Jener Freire

3312-1416 Celso Luiz de Freitas Dantas
V.M
3312-5527
Jarbas Oliveira V.V
Robson Freire de Farias V.N
Nelson Souza Costa
3488-0600 Maria Luiza Araújo Silva VM
3312-2245 Edy Mabel Carvalho da Silva
VV
3313-5212
João Mauricio Bastos Portela
VN
Gildaci
Nogueira
Bessa
Avenida
Landulfo
Wilson Antonio Costa Neto
Oscar Pontes,
Alves
3313-5497
V.M
Especial
Água de
Colégio
3312-3162
Meninos
Cezar Costa Ramos
Estadual
40410-000
Kátia Conceição V.N
Lucia Maria Cardoso
Av. Luiz
Luiz
Fagundes
Tarquínio, 83,
Tarquínio
3312-2446
Grande
Boa Viagem
Tânia Onofre AlvesV.M
Colégio
3314-6745
CEP-40.414Dóris Monteiro Ribeiro
Estadual
120
Soares V.V
Rua Polidoro
Luis Alberto Lourenço
Luiz
Bitencourt,
Brandão D.
Tarquínio –
Especial
03, Boa
3312-2472
Polícia
Viagem
Telma Bulhões Basto VN.
Militar
40.415-370
Maria José
de Paula
Grande Moreira –
Escola
Estadual

Aterro de
Itapagipe,
3314Rua B,19 – E, 29543207Itapagipe
2102
41.230-010

Ocridalina
Madureira
Grande
Escola
Estadual

Rosangela Ferreira da Silva
Rua Lopes
Trovão, 113, 3316-4689 Arlinda Coelho Ferrolho V.M
Massaranduba 3314-8200
Rosenilda de Amorim
CEP -40430- 3312-6701
LimaV.V
000
Kleber Cerqueira de MeloV.N

Cássia Cilene de Almeida
Aragão VM
Scheila Maria Chaves da
Silva V.V
Rosemary Paixão Vidal
Barretto V.N
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Ricardo Baqueiro

4626

4650

Paulo
Américo de
Oliveira
Grande
Colégio
Estadual
Prof.

Monica de Mello Marbak VN
Luciano do Nascimento
Av. Bonfim,
Guimarães D
Polícia
Dendezeiros
Jacyara
Simões
Petersen VM
Especial Militar
3314-5715
CEP - 40.415Tania Maria Tosta VV
Dendezeiros
006
Antonio Barreto VN
Polícia
Militar –
João
Florêncio
Gomes

2046

Especial

4715

Presciliano
Grande Silva
Escola

4677

San Diego
Colégio
Estadual
Polivalente

4537

4340

Beco João do
Edleuza Silva Souza
Boi, s/n,
FrancoV.M
3312-1293
Bonfim
3313-4992
CEP - 40.440210
Eucenir Ramos Noronha V.V

Médio

Avenida
Beira Mar,
Ribeira
CEP - 40.4203340

3312-0075
3316-7937
3117-6612
3116-6624

Ilinalva das Virgens França
Pereira

Valquíria Rodrigues Vitória
VM
Edvana Ferreira dos Santos
VV
Minervino Santos Jesus
Rua Av. Porto
Camerina Chaves Contreiras
dos Mastros,
de Souza VM
3312-4889
52, Itapagipe
Viviane
Carla Bandeira
3314-1519
CEP - 40.440Santos VV
000
Luciano José Filgueiras VN
Rua Luis
Marlene Bispo
Régis
Pacheco,
3313-0291 Maria Solange da Cruz Silva
Uruguai
3208-1845
VM
CEP- 40.450Ariadne Silva Queiroz dos
060
Santos VN

Van Mário Reis Nery
Rua Direta do
Carlos Edmundo VM
Uruguai,
3312-5578
Cleuson Marques V.V
Uruguai CEP
-40.450-210
Nilo José Nascimento Araujo
VN
José Carlos Lima
Rua
Vítor
Engenheiro
Ana Consuelo do Carmo
Soares
Pimenta da
3313-2593
Santos VV
Colégio
Cunha, 03,
3312-2382
Silvia Regina VM
Estadual
Itapagipe
Andrea Silva de Almeida
40420-200
Castro VN
Águas de
Marcial Sávio
Meninos, São
Paulo Roberto Mota dos
Centro
Joaquim
3313-3627
Santos
Estadual de
CEP- 40.460- 3116-6373
Salomé
Maria
Brito Pinto
Especial Educação
120
3116-6386
Profissional
3116-6312
da Bahia
Ariedalva Lopes de Brito
Solange
Hortélio
Grande
Franco
Escola
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Fonte: Governo do Estado da Bahia- NRE/1B.
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Quadro 3 - Lista das escolas, Setor II- Subúrbio I Salvador-BA.
GOVERNO DO ESTADO DA
BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO –
DIREC 1B

SETOR II - SUBURBIO I
Cód.

Porte

Unidade
Escolar

Endereço

Telefone
U.E.

337

Ailton Pinto de
Andrade
Grande
Colégio
Estadual

Aterro dos
Joanes, Conj.
Joanes Centro
Oeste, s/n,
Lobato

33921031
32151384

767

Aristides de
Souza
Grande Oliveira –
Colégio
Estadual

Rua
dosFerroviários,
277, São João
do Cabrito
CEP - 40.717370

33980436

981

Bertholdo Cirilo
dos
Especial Reis
ColégioEstadual
Democrático

Estrada do
Cabrito, 80 E,
São João do
Cabrito/
Plataforma
CEP- 40.417000

33983728
33982006

780

Centro de
Esporte, Arte e
Cultura César
Grande
Borges
CEP- 40.717430

Rua dos
Ferroviários,
s/n, São João do
Cabrito

32189584
32186239

2151

Clériston
Andrade
Grande
Colégio
Estadual

Rua Rio Sergi
Mirim,
Itacaranha
CEP - 40.710290

32182004
33984380

76206

Dalva Matos
Grande Colégio
Estadual

Aterro do
Joanes, Centro
Oeste Prainha,
Lobato

32151440

76094

Médio

Ladeira dos
Fiais, Sta. Luzia
do Lobato

33033049
3259-

Dantas Júnior Colégio
Eatdual

Diretor (a)
Quésia Dias do Espirito
Santos
Ana Paula Bittencourt da
PaixãoVM
Lucilene Lopes da Silva
VV
Luciene Sales de Lima
VN
Marcos Santos Invenção
D
Obede Amorim V.M
Indarair Moreira Pereira
VV
Alessandro Prazeres
Macedo V.N
Ubiracema A. dos Santos
Antonio Máximo Dantas
Abreu V.M
Áurea Borges Mineiro
V.V
Ana Paula Cardoso
Ramos VN
Maria Hosana
Mariza Bonfim V.M
Marta Regina Leite de
Oliveira Borges V.V
Rita Leal
Jair Moraes Silva - VM
Maria Madalena Lima
Silva - V.V
Ivo Assis -V.N
Ivanice Barreto Galdino
Humberto Lopes Dias
V.M
José Artur Santana
Catramby V.V
Alan Melo Teixeira V.N
José Jorge da Cruz
Santos
Edna Barbosa do Carmo
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CEP- 40.470340

522

2364

2542

Médio

Médio

Médio

Rua Jaime
Ivone Vieira
Vieira Lima,
Lima
Lobato
Escola Estadual CEP- 40.490005
Conjunto
Senhor do
Josias de
Bonfim,
Almeida Melo
Plataforma
Escola Estadual
CEP- 40.715100
Rua Deográcio
Luiz Rogério de
Manoel dos
Souza
Santos
Colégio
CEP - 40.717Estadual Dr.
633

6914
32596121
33982166

33983407
32180718
33900001
33985232
34014052

VM.
Maria Nazaré da Costa
Santos VV.
Reuvan Sodré de
Oliveira
Patricia Maria Teixeira
Barradas VV
Claudia Almeida
Maria Natália Souza VM
Rita de Cássia Coelho
Medeiros VV
Wellington F. Pires
Maria Aparecida Lima
BritoV.M
Gildete Calombi da Silva
Moura V.N
Josenilda Batista D

77094

4650

76795

Plataforma
Grande Colégio
Estadual

Especial

Polícia Militar
Lobato

Praia Grande
Especial Colégio
Estadual

Raymundo
Matta
Colégio
Estadual

76210

Grande

3212

Sara Violeta de
Grande Melo
Kertész -

Rua Nova
Brasília, 32
CEP- 40.710590

32181645
33980209

Avenida
Península do
Joanes, Lobato

32921208
33927753
33927741

Rua Rosalvo
Barbosa
Romeu,
Periperi S/N

33081243
33081786
33080056
33080591

Avenida
Península do
Joanes, Lobato
CEP- 40.470580

32469289
33927562
33927401

Rua Getúlio
Vargas, Alto da
Terezinha

32180446
3218-

Lucineide Nascimento
dos Santos VV
Andrea da Silveira
Cordeiro Cunha VM
Eusebio da Silveira
Costa VN
Leonor Salgado de
Magalhães
Eliane Regina do
Nascimento Bastos V.M
Ana Madalena Oliveira
da Costa VV
Roselene Mesquita de
Paula D
Leide Oliveira Dias
santos VV
Zenilda Freire Souza
Silva VM
Ueldnei Gomes Ferreira
VN
Mariju Fatal
Anunciação
Edilene Dantas Santos
Silva e Silva V.M
Sergio Nogueira Nonato
VV
Viviane Conceição
Bastos Oliveira VN
Renê dos Santos Serra
Junior
Marcos Antonio Batista
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3654

Médio

Colégio
Estadual

CEP- 40.711320

0029
33980412

Tereza Helena
Mata
Pires Colégio
Estadual

Conjunto
Senhor do
Bonfim,
Plataforma

33926591
32399432

Ribeiro VM
José Jorge Muniz V.V
Kátia França Bastos VN
Maria das Dores de
Alencar Fontes D
Bergnan Batista Freire
VV
Janaina Pires Sena
Macedo VN

Fonte: Governo do Estado da Bahia- NRE1B.

Quadro 4 - Lista das escolas, Simões Filho - Região Metropolitana de Salvador-BA.
GOVERNO DO ESTADO DA
BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO – DIREC 1B

SIMÕES FILHO
Código

930

Anexo

Anexo

4928

Porte

Unidade
Escolar

Endereço

Avenida
Colégio
Lomanto
Estadual Dr.
Júnior, Ponto
Berlindo
Médio
Parada
Mamede de
CEP - 43.700Oliveira
000
Rodovia canal
Anexo do
de tráfego
Col. Berlindo
rua Matias
Mamede
Médio
dos santos
Colônia
S/N Pitanga
Penal
dosPalmares
Jardim
Campo Verde
S/N
Anexo do
(comunidade
de
Médio Col. Berlindo
Mamede
atendimento
Socio
Educativo)
CASE
Avenida
Colégio
Visconde de
Estadual Dr.
Mauá, 316,
Pequeno
Luis Viana
Bairro Goes
Filho
Calmon
43.700-000

Telefone
U.E.

Diretor (a)
Irilene Santana Sousa D

3396-3662
3296-0617

João Tércio Dias Santana
VN

3669-1020
3669-1138

Coord. geral da Colônia
do Presidio

3301-1914
3301-1912

Coord. Pedagógica
Marisa Souza

3396-9839

Marivaldo Ramos Santos
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Anexo

76072

4723

Pequeno

Especial

Grande

44520

Anexo do
Col. Est.
Luis Viana
Filho

Rua da Escola
S/N
Palmares
(Esc. Mun.
Antônia
Gonçalves de
Sousa

Centro
Estadual de
Educação
Km. 18,5 BR
Profissional 324, s/n, CIA,
em Serviço e
Centro
Processos
43.700-000
Industriais
Irmã Dulce
Colégio
Estadual
Polivalente
de Aratu

3669-1009

3594-9498

Avenida Elmo
Cerejo Farias,
S/N

3396-9082
3296-8790

Avenida
Centro
Walter
Educacional
Aragão de
Santo
Souza, Centro
Antonio
CEP - 43.700000

3616-1265
3616-1269
3616-1257

655

Praça 31 de
março, CIA 1,
Centro
CEP - 43.700000

3396-2481

159

Colégio
Estadual
Alberto Silva

Rua Ruy
Barbosa,
Centro
CEP - 4370000

3396-2930
3396-2232

3395

805

Médio

Médio

Colégio
Estadual
Regina
Simões
Colégio
Estadual

Avenida
Washington
Luis, 1079,
Estrada de
Candeias
CEP - 4370000
Praça Noêmia
Meireles

Alexandro Moreira da
Paixão
Solange Couto de Santana
VM
Eunice Pacheco dos
Santos Filha - VV
Débora Beltoso Cruz VN

Colégio
Estadual de
Aratu

Grande

....

3396-7309
3396-2503

Alice Queiroz
Josenilda Sena VV
Ademair Amorim de
JesusVM
Josafá Santana
CoelhoV.N
Joelina Esteves do
Nascimento
Zenilda Nascimento da
Silva VM
Maria de Fátima Carvalho
dos Santos
Maria Aparecida dos
Santos Conceição VM
Joane Dias Sodré - VV
Eloyvaldo José Silva Pires
– VN
Cristiano Luis Pereira
Assis
Valmir Soares de Oliveira
– VM
Edmilson Moraes do
Nascimento VV
Tania Cristina Lima dos
Santos VN
Sheila Macedo Pinto de
Sousa - D
Irandy Santana Souza VV
Maria Gilcelia Bispo de
Jesus VN

3396-1773
3396-3364

Italva Maria Suzart da
Conceição Santana
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78002

Manoel de
Jesus

Ramos,
Centro
CEP - 43.700000

Grande

Colégio
Estadual
Professor
Hermes
Miranda do
Val

Rua Antonio
Apolinário da
Hora, 784,
Centro
CEP - 43.700000

Grande

Colégio
Estadual
Reitor
Miguel
Calmon

Sumaya Alves Sá - VN

Manoel Barbosa de Jesus
3296-3976
3298-4382

Simone Bocaiúva VM
Sônia Sueli da Silva
Guedes - VV
Edjande da Costa Souza
Oliveira VN
Nilzete Souza Gomes

3000

Praça Gneral
Labatut, s/n,
Ponto Parada
43.700-000

3396-2176
3396-2070

Dulce Helena dos Santos
Silva VM
Rosali Coelho Santana
Costa - VV
Soraya Coelho da Silva
Ribeiro VN

Fonte: Governo do Estado da Bahia- NRE/1B.

Quadro 5 - Lista das escolas, Lauro de Freitas - Região Metropolitana de Salvador-BA.
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO – DIREC 1B

LAURO DE FREITAS
Telefone
U.E.

Diretor (a)

Colégio
Estadual
Américo Simas

Rua Manoel
Silvestre
Leite, s/n,
Lauro de
Freitas

3378-0950
3378-5754
3378-4101

Edimar Passos Souza D.
Virginia Rocha Costa VM
Eduardo Sandro Borges
Argolo
Alisson de Lima - VN

Anexo

Américo Simas
Col. Est. Sede

Praça João
Thiago dos
Santos nº 35
centro

3378-3401
3378-3249

Luiza Serra Valle VD

Anexo

Américo Simas
Colônia Penal
Col.
de Lauro de
Est.Unidade
Freitas
Prisional

3285-0054

não tem vice

3378-2501
3378-5012
3378-5011

Sônia Cristina Protásio
Ana Telma Souza Santos
VM
Ana Célia Souza Santos VV

Código

477

256

Porte

Grande

Grande

Unidade
Escolar

Endereço

Colégio
Estadual
Alfredo
Agostinho de
Deus

Avenida
Fortaleza, s/n,
Itinga
42.700-000
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Colégio
Estadual
10081 Pequeno
Francisco
Pereira Franco

Médio

2470

Anexo

809

74810

Médio

Colégio
Estadual
Hermano
Gouveia Neto

Parque São
Paulo, s/n,
Itinga
CEP - 42.700000

Loteamento
Vida Nova,
s/n, Vida
Nova
CEP -42700000

Rosa Figueiredo dos Santos
VN
Alzira Cristina Correira da
Silva Santos D
3377-0944
3365-1363
3377-6181

Marcelo Sanches Rocha VV
Jorge Bugary Teles Junior
D
3378-5519
3288-4816

3379-3202
3379-4165

Kleber Pacheco Rua Direta de
de Oliveira Santo
Col. Est.
Antonio S/N
(dentro do
Bairro Portão
Antigo Col. Est. CEP - 42.700Pedro Sá)
000

3379-0847
3379-6601
3379-4165

Valdenice Cerqueira de
Sousa VV
Jorgete de Oliviera Noronha
Carvalho VN

Márcio Oliveira da Silva VV
Ana Claudia Martins da
Silva VM
Lineuza Góes da Silva VM
Paulo Cesar Pinheiro
Patrocinio dos Santos VV
Patricia VN
Ana Mª Sampaio Teixeira D

Colégio
Estadual
Especial
Bartolomeu de
Gusmão

Avenida
Brigadeiro
Mário
Epinghaus,
s/n CentroLauro
de Freitas

3288-3257
3378-0576
3378-9285

Colégio Social
de Portão

Rua Vera
Cristina, 03,
Portão

3379-7569

Fonte: Governo do Estado da Bahia- NRE/1B.

Eliete dos Santos LimaVM

Allan Matos

Colégio
Rua direta de
Estadual Kleber Portão, s/n,
Pacheco de
Portão
Oliveira
42.700-000

Rua Manoel
Centro Est. de Silvestre Leite
Educação
s/n Centro de
Profissional em
Lauro de
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Existem, no NRE 1A, 380 acervos digitalizados de escolas extintas entre os anos de
2005 a 2011. Os acervos escolares, quando chegam aos NRE 1A e 1B, são colocados em
caixas com etiquetas contendo o nome da escola representado por letra e um número de série
representando as fontes: atas, caderneta de registro de aulas e frequência, ficha do aluno. Cada
letra representativa de uma escola segue uma ordem alfabética.
Um rápido olhar para NRE 1B demonstra que o acervo encontra-se em formação.
Uma conversa informal com a funcionária responsável e com o arquivista sobre o processo de
arquivamento do NRE1B deu a possibilidade de entender que a organização deste arquivo é
recente, tem poucas pessoas trabalhando e, por isso, torna-se impossível a agilidade no
arquivamento dos documentos.
O arquivista descreveu algumas etapas de arquivamento no NRE 1B: recebimento do
acervo de memória da instituição, a maioria em pacotes amarrados com corda. O acervo é
guardado numa caixa com nome da escola e colocado numa estante para análise da qualidade
da fonte. Nas prateleiras da estante é colocada uma etiqueta com o nome da instituição;
análise para seleção das fontes: atas, ficha de alunos, registro da vida profissional dos
educadores e funcionários da unidade escolar; colocação das fontes em caixas por ordem
alfabética. As caixas são postas em estantes com etiquetas que têm nome da escola e o tipo de
fonte. Cada caixa tem uma relação com os nomes de alunos e alunas. (Foto em anexo)
O arquivista é um funcionário terceirizado, graduado em história com ênfase em
patrimônio material. Ele fala que é inconstante a participação de outras pessoas durante o
trabalho de arquivamento e, quando há, a pessoa não é qualificada a fazer tal trabalho.

5.7 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL EM RIO DE CONTAS-BA

Ao alcançar uma altura de aproximadamente 1.200 m. de altitude, chego à cidade de
Rio de Contas. Fui a procura do Arquivo Público Municipal e seu acervo documental.
Chegando lá, fui recepcionada pela Diretora Sra. Gardênia Maria da Silva Chaves e pelas
funcionárias Sras. Eucária Moura Cotrim e Vanília Dantas Gottshall.
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Imagem 53 - Arquivo Público Municipal do Município de Rio de Contas-BA.

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Toda busca pautou-se na história da educação daquele município. Desta forma, tive
acesso aos documentos sobre o histórico do Centro Integrado Riocontense e Assistência de
Rio de Contas (CIRCEA): 01 envelope com inúmeros dados biográficos do Barão de
Macaúbas, Abílio César Borges; 01 pasta contendo documentos da Escola Barão de
Macaúbas; 15 livros de registros escolares, frequência diária do Grupo Escolar Barão de
Macaúbas e 03 livros de regimento escolar, matrícula e aproveitamento escolar da mesma
escola.
No entanto, foi a indicação para procurar D. “Lili”, Maria Trindade Pierot, filha do
advogado, Dr. Antonio Trindade, idealizador do Colégio CIRCEA, no ano de 1963, que
possibilitou a compreensão da criação e existência daquele Colégio que foi Escola Normal,
Escola de Contabilidade e de Aplicação.
D. Lili viveu a experiência de ter sido secretária durante 23 anos e diretora por 06, do
Colégio CIRCEA. Lembrou os tempos da primeira gestora, sua mãe, chegando até o momento
em que se encontra a escola: fechada e aos cuidados do Pe. Valderi, da Ordem dos Joseleitos
de Cristo.
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Imagem 54 - Entrada do Colégio CIRCEA, Rio de Contas-BA

Fonte: Elaborada pela autora, 2013.

Imagem 55 - Fachada do Colégio CIRCEA, Rio de Contas-BA

Fonte: Elaborada pelo autor, 2013.

Saliento que ainda não houve nenhuma pesquisa acadêmica sobre o CIRCEA.
Por fim, estive no Grupo Escolar Barão de Macaúbas e fui recebida pela diretora
Sueli das Graças Rodrigues de Albuquerque. O prédio data do ano de 1939 e conserva sua
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arquitetura original. Possui 04 salas e atende aos alunos dos 3º e 4º anos do Ensino
Fundamental.
Importante ressaltar que existe uma sala, aos fundos do prédio, que abriga diversos
documentos de escolas extintas que ainda não foram entregues ao NRE/24, apesar de já ter
sido comunicada a existências destes documentos escolares.

Imagem 56 - Fachada do Grupo Escolar Barão de Macaúbas, Rio de Contas-BA.

Fonte: NICOLIN, Janice, 2013.
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Imagem 57 - Fachada do Grupo Escolar Barão de Macaúbas, Rio de Contas-BA.

Fonte: NICOLIN, Janice, 2013.

Há muitas fontes no local, tanto de Rio de Contas quanto dos municípios vizinhos,
no entanto, não estão digitalizadas. Há projeto futuro para tal ação.
Conhecer Rio de Contas e seus arquivos escolares e, especialmente, pessoas que
ajudaram na localização e entendimento destes materiais, foi de fundamental importância para
perceber o quanto necessário se faz o encontro da pesquisa documental com a memória
local/regional. Ambas se entrelaçam e, a todo instante, a história se constrói e reconstrói... Daí
o imprescindível olhar atento do pesquisador, aquele que aprende com as fontes e renasce
com a história.
A partir desta importante experiência do conhecimento de outros espaços os quais
possibilitaram um olhar distanciado dos arquivos do NRE/21, pude compreender que existem
inúmeras formas de guardar as memórias das escolas e seus sujeitos, porém é imprescindível
que tenhamos iniciativas próprias através de pequenos passos iniciais para a concretização
dessas possibilidades de pesquisas para a história da educação baiana.
Assim, no próximo capítulo, será apresentado um breve catálogo de fontes da Escola
Normal de Nazaré entre os anos de 1934 a 1960, que se caracteriza como um esforço de duas
décadas de pesquisa documental.
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6 CAPÍTULO V – CATÁLOGO DE FONTES DA ESCOLA NORMAL DE NAZARÉ
(1934 A 1960)

Durante a vivência para a elaboração desta tese, entre pesquisas nos arquivos do
NRE/21, (entre o mestrado e o doutorado) a experiência realizada do território do sudoeste
baiano nos diversos arquivos, museus, escolas, centros de memória e o contato com
depoentes, que com muita relevância contribuiram com suas memórias, foi possível coletar
um expressivo número de fontes, sejam de documentos escolares, de documentos diversos ou
experiências de vida.
Em consonância com o Grupo Promeba/Redememo que objetiva, dentre outros
pontos, a criação de centros de memória, guias de fontes primárias, transformação do seu
acervo em materiais impressos ou eletrônicos (MENEZES, 2007, p. 63), foi possível, através
desta pesquisa para o doutoramento, a apresentação de um pequeno catálogo de fontes da
Escola Normal de Nazaré (1934 a 1960). O catálogo poderá contribuir com futuras pesquisas
em educação, pois o seu rico arquivo necessita ser totalmente preservado antes que o tempo se
encarregue de destruí-lo.
Foram selecionadas algumas fontes primárias da ENN, pois não caberia neste
momento a apresentação de toda a massa documental encontrada ao longo desta pesquisa. A
seguir:
Programas:

Administração Escolar e Estatísitca Aplicada - 1º ano Pedagógico, s/d.
Artes Industriais – 2º,4º ano, s/d.
Biologia – 1º ano Pedagógico, s/d.
Desenho – Série Intermediária, s/d.
Desenho Aplicado, 28/02/1959, s/d.
Desenho Aplicado– 1º, 2º anos Pedagógicos, s/d.
Educação Física, s/d.
Estatística – 1º,2º anos Pedagógicos, 1958.
Português - Série Intermediária, s/d.
Psicologia da Aprendizagem – 3º ano Pedagógico, s/d.
Psicologia Educacional – 1º, 2º anos Pedagógicos, s/d.
Psicologia Evolutiva – 2º ano Pedagógico, s/d.
Psicologia Geral e Lógica– Série Intermediária, s/d.
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Química Geral – Série Intermediária, s/d.
Química Especial– Série Intermediária, s/d.
Quimica Orgânica– Série Intermediária, s/d.
Química Prática– Série Intermediária, s/d.
Física – Série Intermediária, março/1954.
Metodologia Geral – 1º, 2º anos Pedagógicos, s/d.
Higiene,Puericultura e Educação Sanitária – 2º ano Pedagógicos, s/d.
Inglês – Série Intermediária, s/d.
Puericultura e Educação Sanitária – 2º ano Pedagógico, s/d.
Literatua - 1º ano Pedagógico,1957.
Desenho- Série Intemediária, s/d.
Sociologia Educacional – 1º, 2º anos Pedagógicos, s/d.
Matemática – Série Intermediária (Revisão do Curso) , s/d.
Música – Série Intermediária, s/d.
Música e Canto Orfeônico – 1º,2º anos Pedagógicos.
Pedagogia e História da Educação – 1º, 2º anos Pedagógicos e Revisão do Programa
do 1º ano , s/d.
Psicologia, 1947;
Puericultura, sem data (s/d).
Ciências- 4º ano,1945,1942.
Matemática,1944;
Metodologia, 27/03/1947 e 27/08/1947.
Pedagogia- 1º ano Pedagógico, 24/03/1947.
Química- Curso Intermediário, 26/11/1946.
História do Brasil- 4º ano Secundário, 26/04/1945.
Música- Curso Intermediário, 27/11/1946 e
Geografia- 4º ano, 11/10/1945

Documentos diversos:

Regimento Interno referente ano de 1952.
Boletim Mensal enviado à Secretaria Municipal de Educação, 1948.
Declaração referente à cadeira de Português exerciada pela professora Maura
Santana,15/04/1970.
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Ata da Prova Oral de Direito e Educação Política- Série intermediária,1957.
Horário das Sessões de Educação Física- 1º ao 4º ano, sexo feminino, 13/03/1956.
Ata da Primeira Prova Parcial do ano de 1953, referente ao Curso da 1ª série, Turma
A, do Curso Ginasial, turno diurno.
Biografia da professora Guiomar Muniz Pereira, s/d.
Biografia da professora Maura Santos de Santana.
Banca Examinadora das Séries: Intermediária e 1º ano Pedagógico (1958).
Boletim de Informações para Estatística do Ensino Elementar, Médio e Superior
referente ao ano de 1947.
Telegrama recebido do Ministro da Educação e Cultura, 21/09/1961.
Telegrama recebido do Presidente da República, João Goulart, em agradecimento
pelas felicitações enviadas pelo Professor Raymundo Pereira por motivo da
investidura do cargo, 24/09/1961.
Quadro dos professores do Curso Pedagógico do ano de 1956- Série Intermediária,1º,
2º anos Pedagógicos.
Relação dos Alunos Bolsistas, 30/04/1955.
Registro de Matrícula da Escola Supletiva de Adultos do Educandário de Nazaré,
setembro de 1948.
Folha de Pagamento dos Professores, dezembro/1958.
Ficha de inscrição para aluno bolsista, Carlos Santos da Cruz, 21/11/1959.
Ficha de inscrição para aluno bolsista, Aloísio Oliveira, 21/11/1959.
Certidão de Exames da aluna Maria da Conceição Santos, 30/11/1953.
Diploma de Professor Primário da senhorita Maura Santos de Santana, 09/12/1948.
Uma mensagem em homenagem à professora Maura Santana da Série Intermediária
do ano de 1953 em Português e Inglês.
Dois cadernos de poesia da professora Maura Santos de Santana.
Álbum de formatura da professora Maura Santos de Santana, 1949.
Álbum de Fotos dos formandos do ano de 1948.
Hino do Educandário de Nazaré, autoria professor Pedro Embiruçu, s/d.
Caderno de Poesias do aluno Ary Guerreiro Minho- Resurreições, s/d.
Poesias ofertadas à Professora Maura pelos alunos da Escola Normal de Nazaré , s/d.
Caderno de anotações de poesias, mensagens e paródias da professora Maura Santos
de Santana, 1983.
Caderno de poesias da professora Maura Santos de Santana, 1949.
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Caderno de “Modinhas” da aluna Haudee Torres, 14/10/1948.
Registro de Matrícula da Escola Supletiva de Adultos do Educandário de Nazaré,
professora regente: Maura Santos Santana, setembr/1948.
Registro de despesas das alunas internas referentes ao ano de 1957.
Relatório anual emitido ao Sr. Diretor da Divisão de Educação Física do Ministério
da Educação, 30/11/1955.
Termos de visita de fiscalização da Escola Normal de Nazaré, 20, 21/08/1935.
Termos de matrículas dos alunos para o 1º anno do Curso Normal, 15,
16,18,25,28/02/1935; 28/02/1936; 25/02/1937; 23,24,25/02/1938.
Termo Geral de Exames do 1º anno do Curso Normal da Escola Normal de Nazaré,
20/11/1935.
Termo Geral de Exames do 2º anno do Curso Normal da Escola Normal de Nazaré,
10/11/1936.
Livro de Atas dos Exames de Vestibular, 1º ano Pedagógico, 20/02/1940.
Termo de inscrição para exame de Vestibular do 1º ano do Curso Pedagógico,
fevereiro e março/1940, março/1941, fevereiro e março/1942.
Ata da Prova Oral, 1º ano de 1960, 16/11/1960.
Ata da Prova Oral, Desenho Aplicado, 1ª série Pedagógica, dezembro/1960.
Ata da Prova Oral, Psicologia Educacional, 2ª série Pedagógica, 18/11/1960.
Ata da Prova Oral, Sociologia Educacional, 2ª série Pedagógica, dezembro/1960.
Acta do resultado dos exames de segunda épocha do 2º anno do Curso Normal da
Escola Normal de Nazaré, 16/02/1937.
Termo Geral de Exames do 3º anno do Curso Normal da Escola Normal de Nazaré,
03/11/1937.
Termo Geral de Exames do 4º ano do Curso Normal da Escola Normal de Nazaré,
13/11/1938.
Relatório de Impressão Pessoal referente aos anos de 1960 e 1961.
Folha de Contrato para o cargo de professor da Escola Normal de Nazaré do sr.
Roque Rodrigues Ramos,10/03/1975.
Folha de Contrato para o cargo de professora da Escola Normal de Nazaré da sra.
Valdice Herculana Rodrigues Fernandes,08/05/1968.
Lista dos Formandos dos anos de: 1938, 1943, 1947, 1948, 1951, 1952, 1955,
1956,1964.
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Livro Caixa ano 1939, pag. 116, referente ao ano de 1955: Crz$ 10.000,000,
Subvenção ao Ginásio Clemente Caldas, documento 1289.
Livro Caixa ano 1939, pag. 117, referente ao ano de 1955: Crz$ 20.000,000,
Subvenção ao Educandário de Nazaré.
Livro do Poder Executivo/ Gabinete do Prefeito: 1963-1966, pag.35: “Para atender às
despesas com 20 bolsistas do Colégio Clemente Caldas e 10 do Educandário de
Nazaré, de acordo com a Lei em vigor”.
Livros-Caixa, anos de 1963 e 1964. Documentos referentes a repasses de pagamentos
de bolsas.
Folhas de pagamento de professores, período de 1945 a 1952,1964 a 1965,1976 a
1977.
Livro de Registro de Funcionários, período de 1968 a 1978.
Livro de atas e matrículas do 2º ano do Curso Fundamental, 1934 a 1949.
Livro de Atas dos Exames de Vestibular, 1º ano Pedagógico, 20/02/1940, 1948 a
1976.
Livro - caixa ano 1976.
Caderno de caixa referente a pagamento de professores anos de 1953 a 1965.
Caderno de caixa refrente a pagamento de alunos anos de 1979 a 1985.
Prestações mensais referentes aos anos de 1977 a 1979.
Anuidades referentes aos anos de 1964 a 1968 e 1973 a 1977.
Requerimentos de transferência anos de 1981 e 1982.
Fichas individuais de alunos referentes aos anos de 1976 e 1978.
Históricos escolares de diversos anos;
Diplomas diversos.
Segundas vias de certificados de Professores Primários.
Certificados de conclusão de diversos.
Petições de exames de 2ª época ano de 1943.
Matrículas de alunos do 5º, 1º, 2º e 3º anos secundários referentes ao ano de 1943.
Certificados de exames referentes aos anos de 1941 a 1947.
Boletins de médias e arguições anos de 1955 e 1957.
Requerimentos referentes às matriculas de admissão ano de 1943.
Fichas dos alunos do Curso Pedagógico e pasta dos referidos alunos enviadas para o
Ministério de Educação em julho de 1958.
Livro de ponto referente aos anos de de 1974 a 1975.
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Livro de pagamento de alunos referente ao anos de 1979 a 1985.
Prestações mensais referentes aos anos de 1977 a 1979.
Livros de atas de Exames de adaptação aos cursos: Técnico em Contabilidade
(1962),Curso Pedagógico (1962,1967,1968, 1969, 1970), Curso Técnico Comercial
(1967).
Atas com Termo de Abertura das presenças de inspetores e fiscais do Governo do
Estado à Escola Normal de Nazaré, diversos anos.
Atas referentes à adaptação de Curso Técnico para o 2º ano Pedagógico, diversos.
Atas de Promoção referentes aos anos de 1941, 1942, 1943, 1944, a partir da 2ª série
à 5ª série.
Atas de Exames de admissão referentes aos meses: dezembro/1941, fevereiro/1942,
dezembro/1942 e fevereiro/1943.
Ata do resultado das provas parciais do 2º ano do Curso Fundamental, secção do
Curso Normal, outubro de 1934.
Atas dos Resultados Finais, 3º ano Pedagógico, referentes ao ano de 1962,1969 e
1970;
Pastas individuais de alunos.
Relatórios de Inspetores.
Certificados de Habilitação para exame de admissão e outras séries.
Uma carta de protesto datada em 13/11/1959, assinada por 23 professores contra uma
nota publicada na Revista Renascença referente a desavenças entre o diretor
Raymundo de Araújo Pereira e professores da Escola Normal de Nazaré.
Boletins de Médias e Arguições Ginásio Clemente Caldas, referentes aos meses de
agosto/1953- 1º ciclo ginasial, 2º e 3º anos noturno.
Termo de matrícula, 2º ano do Curso Fundamental, fevereiro/1935.
Termo de matrícula, 2º ano do Curso Fundamental, fevereiro/1936.
Quadro Geral de Matrículas, Ginásio Clemente Caldas, 31/03/1966, 31/03/1967.
Relação de alunos bolsisitas da Divisão do Ensino Secundário- Boletim de Médias e
Arguições dos alunos do 1º ciclo ginasial, abril a outubro de 1956.
Relação de Alunos bolsistas, Provas Parciais referentes ao mês de junho de 1956.
Relação Geral dos Alunos Matriculados no ano de 1959.
Relação Geral dos Alunos Matriculados no ano de 1962.
Quadro Geral de Matrícula – Curso Pedagógico, 31/03/1961.
Quadro Geral de Matrícula – Curso Pedagógico, 31/03/1966.
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Quadro Geral de Matrícula – Curso Pedagógico, 31/03/1967.
Relatório enviado ao Superintendente do Ensino Médio em 10/07/1962.
Ata de posse da secretária Nilza dos Santos Reis em substituição à secretária Rachel
Leal Vita, em 02/03/1962 e
Relação do Corpo Docente em Exercício do Curso Pedagógico, referente ao letivo de
1962.

Este pequeno catálogo de fontes primárias da Escola Normal de Nazaré retrata um
grande esforço em apresentar parte dos documentos encontrados nos arquivos do NRE/21.
Traz à luz uma perspectiva de que é possível, a partir de pequenas iniciativas, chamar a
atenção para a importância de organizarem-se os arquivos escolares, desde sua trajetória
iniciada no interior das escolas em funcionamento, até o fechamento e extinção das mesmas.
Desta maneira, conseguir a conscientização das comunidades escolares e quiçá dos governos
responsáveis.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente tese teve caráter de demonstração e análise, através da exaustiva pesquisa
de campo, das possibilidades de pesquisa documental, através das fontes encontradas nos
arquivos dos NRE da Bahia. Teve como base condutora o arquivo da ENN, situado no
NRE/21- Santo Antônio de Jesus-BA, a partir dos estudos do acervo documental da Escola
Normal de Nazaré.
Através da hipótese central da pesquisa: existe possibilidade dos arquivos escolares,
encontrados nos NRE da Bahia, se transformarem em arquivos e espaços de pesquisa para os
hitoriadores da educação baiana concluiu-se que sim, porém esses potenciais arquivos
necessitam ser redimensionados e percebidos como arquivos de documentação escolar que
possuem fontes documentais primárias ou não, capazes de fornecer subsídios para a pesquisas
em educação.
Esse trabalho de conscientização e também de sensibilização perpassa por vários
segmentos: comunidade em geral, comunidade escolar, NRE, secretarias estaduais,
municipais e gestores públicos, que, em parcerias com universidades, museus, acervos,
espaços públicos para essa finalidade, teceriam novas perspectivas para a pesquisa
documental em educação.
Parafraseando Orso (2012), ratifico que a qualidade do conhecimento histórico que
se produz depende da relação dos historiadores com as fontes. Desta maneira, uma relação
mais sólida com estas só será possível, quando os pesquisadores não mais necessitarem gastar
tempo de pesquisa para localizá-las, quando já estiverem organizadas e preservadas em
arquivos. Sendo assim, ao localizar e catalogar as fontes, investe-se na qualidade das
pesquisas, do ensino e da extensão das futuras gerações.
A oportunidade de me deslocar de Nazaré, cidade de origem da pesquisa, localizada
no recôncavo baiano – com toda a sua rica história de apogeu e declínio - e pesquisar os
espaços destinados aos arquivos escolares no sudoeste do estado, possibilitou um aprendizado
enriquecedor para o amadurecimento da tese e constatou a sua hipótese.
O que encontrei no território do sudoeste baiano superou todas as minhas
expectativas enquanto historiadora da educação, pois ao percorrer os caminhos durante a
experiência, percebi o potencial de pesquisa, seja nos inúmeros acervos das escolas extintas,
nos documentos, nas memórias, nos arquivos, nos prédios escolares, nas ruas, enfim, na
vontade de se preservar a memória para que a história se faça presente e dinâmica na
contemporaneidade.
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As portas ficaram abertas para um possível retorno. Conhecer os arquivos e
principalmente as pessoas que se constituem agentes de cada história faz acreditar nas
possibilidades de pesquisa com esta temática e concluir a hipótese de que há possibilidade de
transformar “depósitos” em arquivos escolares.
A pesquisa de desdobramento de fontes foi um excelente argumento para entender a
diversidade de abordagem no campo da pesquisa em educação, seja a ancoragem na área das
ciências sociais, como estou realizando, seja na área das ciências humanas.
A pesquisa em educação ganha espaços que podem falar de si mesma, da sua
condição epistemológica, uma ciência que quer seja com abordagem interdisciplinar, história
de vida, etnográfica, pesquisa ação, ou mesmo com abordagem de memória, sempre buscará a
compreensão da educação em suas múltiplas formas de realização.
A experiência da pesquisa de imersão realizada no território do sudoeste baiano
despertou para espaços que se constituem importantes para a pesquisa em educação e que
servem como fontes inspiradoras para o território do recôncavo que possui potencial de
pesquisa, mas ainda necessita ser respeitado e apoiado pelo poder público e pessoas engajadas
na temática, para que as fontes escolares se constituam em arquivos escolares, centros de
memória, museus, centro de documentação escolar das escolas extintas, dentre inúmeras
possibilidades.
Algumas ideias surgiram, durante a construção da tese; estas poderão ser
desenvolvidas através de parcerias dos setores públicos com escolas, universidades e NRE,
tais como, cursos sobre arquivos escolares, criação de centros de referência, informatização da
documentação escolar produzida e parcerias entre universidades, através de cursos de
graduação e pós-graduação Latu e Strictu Sensu.
Esta pesquisa faz perceber que sempre vale a pena buscar, olhar para mais longe,
crescer e continuar caminhando, sobretudo para ter compreensão das incertezas de um mundo
em mutação que faz da escola um lugar de luta para obter políticas de preservação de sua
própria memória.
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ANEXOS

Fontes da ENN encontradas no arquivo do NER/21 e em acervos particulares.

Anexo 1- Prova de Pedagogia, 1947.

Fonte-Arquivos NRE/21
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Anexo 2- Prova de Pedagogia, 1947, p-2

Fonte-Arquivos NRE/21.
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Anexo 3 - Prova mensal de Pedagogia, 1947

Fonte-Arquivos NRE/21
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Anexo 4- Programa de Psicologia Educacional, 1º ano Pedagógico.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 5- Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte-Arquivos NRE/21

Anexo 6-Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte-Arquivos NRE/21
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Anexo 7-Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte- Arquivos NRE/21
Anexo 8- Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 9- Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte- Arquivos NRE/21

Anexo 10- Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte-Arquivos NRE/21
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Anexo 11- Anotações das despesas das alunas intrenas, 1957.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 12- Capa do Regimento Interno do Gynnasio do Educandário de Nazaré, 1952.
(pertencente à ENN).

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 13- Boletim de Informações da ENN referente ao ano de 1947.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 14- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21.
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Anexo 15- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21.
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Anexo 16- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21
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Anexo 17- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte-Arquivos NRE/21.
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Anexo 18- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21
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Anexo 19- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21
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Anexo 20- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21
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Anexo 21- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21
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Anexo 22- Relação geral dos alunos matriculados na ENN, ano 1954.

Fonte- Arquivos do NRE/21.
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Anexo 23- Ficha do candidato à bolsista Aloisio Oliveira, 1953.

Fonte- Arquivos do NRE/21.
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Anexo 24- Termo geral dos exames, 1954. (folha 01, parcial)

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 25- Normalistas na Festa da Formatura, 1947.

Fonte- Acervo particular
Anexo 26- Normalistas passeando na Rua Fernão de Atayde, Bairro da Conceição, Cidade de
Nazaré, 1972.

Fonte- Acervo particular.
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Anexo 27- Relação dos alunos bolsistas, 1955

Fonte- Arquivos NRE/21

Anexo 28- Normalistas sobre a Ponte da Conceição, Cidade de Nazaré-BA, s/d.

Fonte- Acervo particular.
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Anexo 29- Folha de pagamento dos professores, 1958.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 30- Banca examinadora da série intermediária e 1º ano Pedagógico, 1958.

Fonte-Arquivos NRE/21.
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Anexo 31- Ata da Prova Oral de Direiro e Educação Política, 1954.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 32- Jornal “ O Grito”, s/d. Referência aos formandos da ENN.

Fonte- Acervo particular.
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Anexo 33- Jornal “O Alvitre”, 30 de novembro de 1957.
Referência ao falecimento da Professora Guiomar Munz Pereira.

Fonte- Acervo Particular.
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Anexo 34- Telegrama do Ministro da Educação para o Diretor da ENN, Professor Raymundo
Pereira, 1961

Fonte-Arquivos NRE/21
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Anexo 35- Termo de visita de inspeção, 1935.

Fonte- Arquivos NRE/21.
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Anexo 36- Arquivos escolares sob guarda do NRE/21.
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Anexo 37- Arquivos escolares sob guarda do NRE/21
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Anexo 38-

Arquivos escolares sob guarda do NRE/21.
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Anexo 39- Arquivos escolares sob guarda do NRE/21.
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Anexo 40- Ofício da Banca examinadora da série intermediária e 1º ano

Pedagógico,1958.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 41- Prova Parcial de Puericultura, 2º ano Pedagógico, p. 1/3 SD

Fonte-Arquivos NRE/21.
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Anexo 42- Prova Parcial de Puericultura, 2º ano Pedagógico, p. 2/3. SD.

Fonte- Arquivos NRE/21.
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Anexo 43- Prova Parcial de Puericultura, 2º ano Pedagógico, p. 3/3 SD

Fonte-Arquivo NRE/21.

207

Anexo 45- Acta geral dos exames do 1º ano do curso Normal da Escola
Normal do Gynnásio Clemente Caldas, 1935. Folha 1/5.

Fonte- Arquivos NRE/21
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Anexo 46- Acta geral dos exames do 1º ano do curso Normal da Escola
Normal do Gynnásio Clemente Caldas, 1935. Folha 2/5.

Fonte- Arquivo NRE/21.
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Anexo 47- Acta geral dos exames do 1º ano do curso Normal da Escola Normal
do Gynnásio Clemente Caldas, 1935. Folha 3/5.

Fonte- Arquivo NRE/21.
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Anexo 48 - Acta geral dos exames do 1º ano do curso Normal da Escola
Normal do Gynnásio Clemente Caldas, 1935. Folha 4/5.

Fonte-Arquivo NRE/21.
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Anexo 49- Acta geral dos exames do 1º ano do curso Normal da Escola
Normal do Gynnásio Clemente Caldas, 1935. Folha 5/5.

Fonte-Arquivo NRE/21.
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Anexo 50- Local de recebimento dos acervos escolares do NRE/1B.

Fonte- Arquivos do NRE1 B, Salvador-BA.

.
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Anexo 51- Ata geral de exame de admissão (1965). Documento destinado ao
tratamento.

Fonte- Arquivos do NRE/1B, Salvador-BA.
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Anexo 52- Arquivos já selecionados com os nomes dos alunos. Centro Educacional
de Periperi. Salvador-BA

Fonte- Arquivos do NRE/1B, Salvador-Bahia.
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Anexo 53- Lista das escolas extintas do NRE/1A, Salvador/BA

Fonte: Governo do Estado da Bahia, 2013. p. 1.

