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Resumo 

 

O Liceu Provincial da Bahia foi criado em março de 1836,  iniciou seu 

funcionamento em 1837,quando foi instalado no antigo Convento dos Frades 

Agostinianos, na Praça da Palma, na então já populosa Freguesia de Santana. 

O referido Estatuto que regulou seu funcionamento é de 1841, decretado pela a 

Assembleia Legislativa Provincial e sancionado pelo então Presidente da 

Província da Bahia, Paulo José de Mello Azevedo e Brito. O hiato entre sua 

criação e a regulamentação  deveu-se às implicações causadas pela Sabinada, 

apesar de que durante esta revolução os professores do Liceu terem 

permanecido lecionando. Nos anos seguintes foram sucessivas reformas no 

ensino secundário baiano, consequentemente do Liceu que representava este 

nível de ensino na Província. O objetivo é interrogar a fonte regulamentar 

como  meio de compreensão dos interesses socio-politicos-econômicos que 

estavam em disputa na constituição desta instituição escolar, tomando a 

perspectiva teórico-metodológica que as leis não são o fato em si, mas 

expressão de tensões sócio históricas, e que as experiências 

escolares/educativas são também um campo de disputas de projetos sociais. 

Palavras-chave: História e Educação; Liceu Provincial; Legislação; Instrução Pública.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The Provincial Lyceum of Bahia was created in March 1836, and began 

its operation in 1837, when it was installed in the old Convent of the Augustinian 

Friars, in Square of the Palm in the then populous parish of Santana. The said 

Statute that regulated its operation is of 1841 decreed by the Provincial 

Legislative Assembly and sanctioned by the then President of the Province of 

Bahia, Paulo Jose de Mello Azevedo e Brito. The hiatus between its creation 

and the regulation was due to the implications caused by the Sabinada, 

although during this revolution the professors of the Lyceum had remained 

teaching. In the following years, there were successive reforms in secondary 

education in Bahia, consequently of the Liceu that represented this level of 

education in the Province. The objective is to question the regulatory source as 

a means of understanding the socio-political-economic interests that were in 

dispute in the constitution of this school institution, taking the theoretical-

methodological perspective that the laws are not the fact in itself, but expression 

of socio-historical tensions, and that school / educational experiences are also a 

field of social project disputes. 

 

Keywords: History and Education; Provincial High School; Legislation; Public 

Instruction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Liceu provincial da Bahia foi criado pela Lei n° 33 de março de 1836, 

por determinação do então Presidente da Província Joaquim Marcelino de 

Brito, sendo instalado no ano seguinte no Convento da Palma, prédio que 

pertencia aos agostinianos e atualmente pertence a Universidade Católica do 

Salvador. Sua criação representava um importante ato no setor educacional 

baiano, pois propunha um novo rumo ao ensino na Província.  

Em junho de 1841 foi sancionado o primeiro Estatuto do Liceu Provincial 

da Bahia, o objetivo era estabelecer critérios de acesso, obrigações do corpo 

docente, discente e o funcionamento da instituição. O estatuto representa uma 

tentativa de regulamentação da instituição. 

Levando em conta a importância da educação para a sociedade, 

compreendo que o historiador não pode se ausentar de tais análises, deixando 

a sua produção unicamente a cargo de profissionais de outras áreas de 

conhecimento. O historiador deve perceber a educação como um campo de 

pesquisa, objeto de investigação necessário à compreensão da formação 

cultural de uma sociedade. Compreender que a história educacional não se 

esgota na escola, pois se constrói lado a lado com as questões sociais, 

politicas e culturais, já que se relaciona com a transmissão e reprodução de 

valores, mentalidades e ações coletivas. 

A presente pesquisa se enquadra no campo da história da educação, e 

esta sendo desenvolvida de acordo com os pressupostos da nova história, que 

se opõe a história tradicional mais preocupada com a narrativa dos 

acontecimentos, enquanto a Escola dos Annales propõe maior atenção a 

análise das estruturas. Ou seja, a nova história, não estuda épocas, mas sim 

estruturas particulares como, a família, a infância, a loucura ou a educação. 

Além do mais, amplia a concepção de fonte, deixando de lado a ideia 

dominante entre os positivistas, do uso exclusivo de documentos oficiais na 

produção historiográfica. Na perspectiva da nova história, tudo que o homem 

produz é fonte histórica e a aproximação com outras ciências é benéfica, se 

não necessária no desenvolvimento de uma pesquisa de cunho historiográfico.    

A proposta de desenvolver uma pesquisa no campo da história da 

Educação sobre o Liceu Provincial, nasce com a experiência de ser aluno do 
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Colégio Estadual da Bahia Central, instituição responsável pela continuidade 

do legado do antigo Liceu que mudou sua nomenclatura de acordo as 

mudanças politicas da Bahia e Brasil, além das implementações de novos 

projetos educacionais. Como aluno do Colégio Central, tive os primeiros 

contatos com o legado histórico da instituição, o que acendeu uma faísca de 

curiosidade, que mais tarde, na Universidade, cursando história, se tornaria 

uma chama intensa, uma labareda de pretensões e encantos sobre a referida 

instituição. Além do encanto, me chamou atenção o descaso com o patrimônio 

do referido colégio e dos colégios vizinhos, era necessário compreender a 

origem dessa desvalorização.  

Confirmado o interesse, busquei o auxilio necessário para a coleta de 

dados e informações, buscar obras publicadas que abordassem a educação 

baiana, em especial a história da referida instituição. Nesta busca, encontrei a 

dissertação de Mestrado da professora Deborah Kelman de Lima, “O banquete 

espiritual da instrução”: O Ginásio da Bahia, 1895 - 1942. Este foi o primeiro 

contato com uma produção acadêmica, que analisava a instituição, no entanto 

tal produção não supriu minha curiosidade, pois analisa a instituição durante os 

primeiros 50 anos de República. Passei a buscar dados, fontes que tratassem 

da criação e da atuação do Liceu Provincial da Bahia, tentando identificar as 

proposições político-sociais envolvidas em sua formação. Em suma iniciei o 

levantamento bibliográfico indispensável para a pesquisa histórica. 

Iniciando o trabalho de levantamento bibliográfico, ficou claro que era 

necessário analisar o espaço no qual o Liceu estava inserido, foi assim que 

determinei um elemento importante desta pesquisa: o espaço a ser estudado – 

a cidade de Salvador. Na busca sobre informações da instituição, tive acesso a 

uma copia do primeiro estatuto da instituição fruto de desejo de pesquisa e 

estudo, estatuto este sancionado em 1841. A leitura do referido Estatuto, serviu 

como estimulo para novas buscas, novas leituras, novas abordagens, 

consequentemente acabei por resolver duas questões fundamentais da 

pesquisa: o objeto de pesquisa e a cronologia – A legislação do Liceu da Bahia. 

Com o amadurecimento das ideias, do método, da teoria, estabeleci os limites 

temporais da análise, haja vista que não seria possível desenvolver a pesquisa 

em tão pouco tempo abordando todo o período de atuação do Liceu, ficou 

então estabelecido que a Reforma da Instrução Pública em 1870 seria o limite 
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temporal da pesquisa, pois estabelece mudanças intensas na instrução da 

província. 

O ponto de partida para a realização da pesquisa foi indagar o que se 

segue: Como as camadas sociais menos favorecidas de Salvador, se inseriam 

no Projeto Educacional do Liceu Provincial da Bahia entre 1841 e 1870? 

Responder essa pergunta de partida exigiu a adoção de novas abordagens de 

análise e a consequente adoção de novas fontes, além das usuais, isto é, a 

legislação e as falas dos Presidentes de Província, o uso dos relatórios de 

diferentes setores governamentais, jornais do período, dados e fontes que 

indiquem o cotidiano dos envolvidos com a instituição e da sociedade como um 

todo, para assim alcançar uma compreensão das relações sociais e 

particularidades politicas do período abordado. Faria Filho (1998) nos indica a 

relação existente entre a lei e as relações sociais, quando diz que “[...] é 

fundamental relacionar toda pratica legislativa e os produtos da mesma, as leis, 

com as relações sociais mais amplas nas quais elas estão inseridas e as quais 

elas contribuem para produzir”. Quando nos referimos ao nosso objeto de 

pesquisa que se refere a uma lei, a lei n.º 151 de 22 de Junho de 1841, temos 

que buscar entender o significado desta para a sociedade, assim, como seus 

impactos frente a mesma. 

A cultura e os costumes estão em intimo e contínuo diálogo com a 

legislação. É necessário se dar conta que a lei representa certa tradição e essa 

tradição implica nas relações sociais e nos costumes. Sobre isso Faria Filho 

nos alerta. “A lei é a linguagem da tradição e dos costumes, do ordenamento 

jurídico e da pratica social” (FARIA, 1998, pag. 102). 

O objetivo com a pesquisa é compreender a relação Legislação 

educacional X Cultura escolar X Sociedade, na criação do Liceu Provincial da 

Bahia e no desenvolvimento do Estatuto regulador da Instituição em 1841. 

A realização da pesquisa vem indicou a organização da dissertação em 

três capítulos, onde se busca em cada um deles, tratar de um subtema 

específico, procurando não ser estanque e abordar do tema geral de forma 

decomposta nos capítulos citados. 

O primeiro capítulo, além de apresentar o tema, trata das relações entre 

História e Educação, levantando os procedimentos metodológicos para a 

pesquisa historiográfica das instituições escolares. Aponta para as inovações 
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metodológicas que a ciência história passou ao longo do século XX. Em suma 

são realizadas considerações teóricas e metodológicas para o estudo das 

instituições escolares. 

No capítulo seguinte buscou-se construir um perfil das relações sociais, 

econômicas e politicas de Salvador e da Província da Bahia no século XIX, 

além de apresentar os percursos da educação baiana no mesmo período. 

Compreendendo as características da sociedade, podemos compreender as 

causas de seu rumo educacional.  

Por último, o terceiro capítulo, faz uma análise preliminar do primeiro 

estatuto do Liceu, do Regulamento orgânico e da reforma executada pelo 

Barão de São Lourenço. O objetivo é compreender o projeto educacional 

baiano a partir do referido estatuto e das regulações educacionais que 

envolviam o Liceu no período, identificar os mecanismos de inclusão ou 

exclusão presente na legislação reguladora do funcionamento do Liceu, 

identificar a partir do cruzamento das informações presentes no estatuto com 

outras fontes, indicativos da cultura escolar da Instituição.  

No desenvolvimento da pesquisa historiográfica é fundamental saber 

como explorar ao máximo as fontes que se tem acesso, pois a depender do 

período abordado elas podem ser raras, além do mais interrogar as fontes 

adequadamente pode tornar o resultado final mais rico. Os relatórios de 

Instrução, as falas dos Presidentes das Províncias, os relatórios orçamentários, 

os censos populacionais, jornais produções literárias como a do Centenário do 

Liceu foram utilizadas no desenvolvimento da presente pesquisa. A busca por 

novas fontes foi constante, para isso as visitas a Biblioteca Central no setor de 

obras raras, no arquivo público do Estado e no arquivo organizado no Colégio 

Estadual da Bahia Central, um trabalho minucioso e paciente. Compreendo que 

a diversificação e cruzamento das fontes adequadamente, pode gerar 

enriquecimento do trabalho.  
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS PARA O ESTUDO 

DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES. 

 

2.1 Sobre História e Educação: algumas considerações.  

 

No século XX houve uma verdadeira revolução sobre o que se entende 

por documento, permitindo a ampliação e a diversificação da definição de fonte 

na e para a pesquisa histórica. Peter Burke já havia constatado isso na 

apresentação de sua obra “A escrita da história: novas perspectivas”, na qual 

ressaltava o questionamento feito pela historiografia no século XX (iniciando 

pela francesa) a respeito do caráter e limitação das fontes oficiais, a imputação 

de uma objetividade que lhe era creditada pelo simples fato de se constatar 

sua autenticidade, a ideia de grandes homens na história, de uma história vista 

de cima, do conceito de acontecimento e da ideia de narrativa, típicas da 

historiografia metódica do século XIX, positivista. Para ele, o resultado desses 

questionamentos foi um significativo aumento no número de possíveis fontes a 

serem investigadas pelo historiador. De modo que se passou a observar a 

diversidade de fontes passíveis de uso no ofício de historiador. Houve o 

reconhecimento da subjetividade inerente à escrita da história, de que existe 

também a “história das massas”, “vista de baixo” em contraposição a história 

oficial (BARROS, 2012) 

Ciro Flamarion Cardoso em seu livro Uma Introdução à História (1981) 

chama atenção para a multiplicidade de sentidos que o termo história 

apresenta. Dessa forma, é preciso diferenciar “história acontecimento” de 

“história conhecimento”. O primeiro termo diz respeito aos fatos sociais, às 

ações dos homens no espaço e tempo, ao passo que o segundo implica na 

ciência que toma por objeto de estudo os fatos sociais. Há ainda um terceiro 

sentido para história, que seria o conjunto da obra dos historiadores, também 

chamada de historiografia. Essa ciência, história conhecimento, passa por 

relevantes transformações, o que faz Peter Burke (1992, p. 7-8) afirmar que: 

  

Mais ou menos na última geração, o universo dos 
historiadores se expandiu a uma velocidade vertiginosa. 
A história nacional, dominante no século dezenove, 
atualmente tem de competir com a história mundial e a 
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história regional (antes deixada a cargo de “antiquários” 
amadores) para conseguir atenção. Há muitos campos 
novos, frequentemente patrocinados por publicações 
especializadas. A história social, por exemplo, tornou-se 
independente da história econômica apenas para se 
fragmentar, como alguma nova nação, em demografia 
histórica, história do trabalho, história  urbana, história 
rural e assim por diante.  

  

  O “universo dos historiadores” a que Burke se refere, pode muito bem 

ser entendido com a proposta da Nova História, movimento historiográfico 

europeu, nascida na França e que apresenta mudanças nas investigações dos 

fatos humanos referentes ao tempo passado.  

As transformações propostas são tantas que se pensa em novos 

problemas, novas abordagens e novos objetos, proposições colocadas em  

oposição a uma história ciência tradicional, essencialmente política, em que os 

fatos já estão dados e presentes nos documentos oficiais, na qual algumas 

figuras são enaltecidas, tornam-se heróis, enquanto “pessoas comuns” não são 

objetos de investigação. No que se refere a novos problemas, a Nova História, 

herdeira da experiência da Escola dos Annales, na segunda década do século 

XX, apresenta a noção de que o fato histórico não está dado, não é definitivo 

como propunha a concepção positivista de história, ao contrário os fatos devem 

ser submetidos a um rigor investigativo por parte do historiador, em que 

compreender o tempo presente pelo tempo passado e vice versa é a tônica de 

uma história problema. Ao historiador cabe perscrutar, inquerir e romper com 

as explicações apresentadas pelos historiadores tradicionais. (LE GOFF, 

1996). 

Nessa nova perspectiva de análise dos fatos históricos, entende-se que 

estes não podem e nem devem ser abordados de uma forma única e nem a 

objetividade, afirmada pela historiografia tradicional do séc. XIX é o melhor 

caminho para explicar as ações dos homens no tempo e no espaço. Por isso, 

propor “novas abordagens” para o conhecimento histórico supõe enxergar o 

passado numa perspectiva particular, que dá margem para uma “história vista 

de baixo” em oposição à “história vista de cima”, característica do paradigma 

tradicional. Daí os Annales ao afirmar a expressão “novas abordagens” tira da 

invisibilidade vários atores históricos e dá bastante atenção à história da cultura 

popular (BURKE; 1992). 
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Essa nova tendência da História se completa com a perspectiva de 

ampliação do campo de pesquisa da história, projeta-se, portanto o 

entendimento da possibilidade de estudo e análise de novos objetos. Novos 

temas passam a interessar os historiadores, como por exemplo, o trabalho, a 

infância, a morte, a loucura, o clima, os gestos, o corpo, a feminilidade, a fala, o 

silêncio (BURKE; 1992). As proposições aqui descritas trazem para a história, 

inovações importantes que podem ser descritas na ampliação da noção de 

documentos; na percepção de que toda ação humana é histórica; na 

aproximação e colaboração da história com outras ciências sociais, a partir da 

interdisciplinaridade; na definição do tempo próprio da história, lugar de onde 

se observa as mudanças e permanências. 

 Os Annales surgem a partir da ideia inicial de se criar uma abordagem 

nova e interdisciplinar da História, refutando a História política, narrativa e 

tradicional, ainda assim, os Annales não constituem um corpo único e coeso, 

pelo contrário, após sua fundação é possível identificar nitidamente três 

momentos distintos na forma de se abordar a História. 

Na sua primeira geração, tendo como núcleo formador Marc Bloch e 

Lucien Febvre, são realizadas rupturas com a história tradicional. As 

transformações observadas na história dizem respeito à recusa da história 

política, a busca de associação com outras ciências sociais e uma 

preocupação com análises econômicas e sociais dos fatos e eventos históricos. 

Na segunda fase, “Era Braudel”, por conta da forte influência do historiador 

Fernand Braudel, as análises dos fatos históricos são observadas dentro de 

uma temporalidade de longa duração. A terceira fase, que tem como maiores 

representações os historiadores Jacques Le Goff, Georges Duby, Jacques 

Revel, entre tantos outros, tem por características o retorno da história política, 

ampliação da interdisciplinaridade e análises dos fatos históricos dentro de um 

tempo de curta duração.  

As influências dessa Nova concepção de História no Brasil já se fazem 

presentes nos anos trinta do século vinte, devido à experiência de Fernand 

Braudel como professor da Universidade de São Paulo, como também das 

pesquisas sobre a sociedade brasileira  desenvolvidas  por  Gilberto  Freyre,  

sobretudo  o  trabalho  Casa  Grande  e Senzala (BURKE, 1997). A relação do 

Brasil com a Nova História está associada à primeira e segunda gerações dos 
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Annales. Nos anos oitenta do século passado, o paradigma dos Annales é 

resgatado pelos historiadores brasileiros e o diálogo que se estabelece é com 

as mudanças propostas e operadas por aqueles historiadores identificados com 

a terceira geração. Seja no diálogo estabelecido com a primeira e segunda 

geração ou no diálogo construído com a terceira geração dos Annales, o certo 

é que os historiadores brasileiros no final do século XX adotaram aspectos 

dessa concepção de história que tomam cada vez maiores espaços entre os 

historiadores, entre eles a ampliação considerável dos objetos e estratégias de 

pesquisa e a reivindicação do individual, do subjetivo, do simbólico como 

dimensões necessárias e legítimas da análise histórica (FLAMARION 

CARDOSO, 2011).   

Os novos direcionamentos apresentados pela historiografia brasileira a 

partir dos anos de 1980, sem dúvida, põem em relevo temas antes pouco 

pesquisados. Além de revelar novos temas, essa nova concepção de história 

recupera e traz a tona uma nova história política e social, que se mostra 

problematizadora e que dialoga com a sociologia e outras ciências sociais. 

Diante da possibilidade de investigação de novos temas, a educação e as 

questões educacionais brasileiras deixam a periferia historiográfica e ganham 

novas abordagens, para tanto, novos documentos são buscados pelos 

historiadores para desvendar o universo da educação, da criação das 

Instituições educacionais, dos currículos, dos projetos politico educacionais, 

dos livros didáticos, da formação dos professores das experiências dos alunos, 

do acesso dos excluídos no processo educacional, dos movimentos sociais de 

educação, dentre outros. 

Inegavelmente, tudo que foi aqui exposto sobre as mudanças na ciência 

história e a sua consequente ampliação de temas aponta para a consolidação 

desta em nosso território, o que implica dizer que sua relação com a educação, 

como campo de conhecimento, vem sendo estabelecida gradativamente. 

Todas as propostas de “novos problemas”, “novas abordagens” e “novos 

objetos”, tendem a reafirmar, para muitos pesquisadores da educação, 

formados em história, que a educação é um campo fértil, repleto de 

possibilidades e aberto para a ampliação de pesquisas, sendo possível 

investigar diversificados temas inclusive sobre legislação e Instituições 

escolares. 
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Alguns pesquisadores da educação consideram que existe certa 

marginalização por parte de um grupo de historiadores quanto a considerar a 

educação como um domínio de investigação, um “Domínio da História”. Sobre 

essa questão convém citar Demerval Saviani (2006, p. 12) que a esse respeito 

ponderou: 

 

A propósito, cabe observar a dificuldade dos historiadores 
em reconhecer a educação como um domínio de 
investigação histórica.  Veja-se o exemplo do livro 
Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia, 
recentemente publicado.  A obra compõe-se de dezenove 
capítulos distribuídos  em  três  partes.  A parte I trata dos 
“Territórios do Historiador: áreas, fronteiras, dilemas”. Os 
cinco capítulos aí incluídos versam sobre “História 
Econômica”,  “História  Social”,  “História  e  Poder”, 
“História  das  Ideias”  e  “História  das  Mentalidades  e 
História  Cultural”.  Não só não aparece  um  “território” 
chamado “História da Educação” como esta não é sequer 
mencionada  nos  “territórios”  reconhecidos  como  a 
História  Social, a  História  das  Ideias  ou  a  História 
Cultural. 

  

Nessa direção, ao analisar o livro de José D’Assunção Barros (2008), 

que apresenta o título - O campo da história: especialidades e abordagens, que 

trata da produção do conhecimento histórico a partir de “dimensões”, 

“abordagens” e “domínios”, demonstrando o nível de especialidades a que 

chegou a história conhecimento, temos uma impressão semelhante àquela 

exposta acima por Demerval Saviani. No quadro da página 19, o autor 

esquadrinha o campo histórico, mostrando “dimensões” como “História 

Demográfica”, “História Econômica”, “História Política”, “História Antropológica”, 

dentre outras; "abordagens” como “História Oral”, “História Serial”, “História 

Quantitativa” e “Micro-História”; “domínios” “História Urbana”, “História das 

Religiões”, “História das Mulheres” e tantos outros, mas em nenhum destes 

campos, de fato, a História da Educação é apontada, seja como “dimensão”, 

seja como “abordagem” ou como “domínio”, corroborando, portanto, com as 

observações feitas por Saviani (BARROS, 2008). 

As considerações feitas por pesquisadores da Educação quanto à 

relação da História com esse domínio do conhecimento podem fazer sentido, 

no entanto tais considerações são necessárias para provocar um debate que 
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seja enriquecedor no intuito de aprofundar as relações interdisciplinares que 

enriqueçam as pesquisas sobre a educação, mas é preciso considerar também 

que nos últimos anos os historiadores, no que se refere a lacuna sobre 

educação, como domínio de pesquisa presentes em livros  sobre teoria da 

história, estão tomando a educação como campo frutífero de investigação e ao 

fazê-lo propõe novos temas, abordagens diferenciadas com a consequente 

ampliação da noção de fonte documental.  

A assertiva acima externada sobre a relação dos historiadores com a 

pesquisa em educação pode ser percebida na estruturação dos Simpósios 

Temáticos quando da organização dos Congressos de História, patrocinados 

pela Associação Nacional de História-ANPUH. No XXVII Congresso realizado 

em 2013, por exemplo, dos 141 temas apresentados 14 podem ser 

considerados como constituindo relação da História com a Educação, sendo 

que os temas traduzem a prática do historiador de estar atento aquilo que já foi 

bastante pontuado, que é o enriquecimento da pesquisa histórica levando em 

conta “novos temas”, “novas abordagens” e “novas fontes”. É por isso que é 

possível encontrar temas como “Educação e formação da sociedade brasileira”;  

“Didática da História: articulação entre pesquisa e  ensino”; “Formação  de  

Professores:  saberes e práticas no ensino de história”; “História da Educação 

no Meio Rural: sujeitos, práticas e representações”; “História e Quadrinhos: 

pesquisa e ensino em história e as interações com a nona arte”; “Memória, 

História e Ensino  de  História:  diálogo  entre  diferentes  saberes”;  “O  Ensino  

de  História  na Educação  de  Jovens  e  Adultos:  materiais  didáticos,  cultura  

escolar  e  identidades”; dentre outros tantos temas que aproximam ainda mais 

a história da educação.   

As pesquisas que aproximam história e educação vêm avançando e 

estas têm o aval dos historiadores. Neste contexto, Berenice Corsetti (2006) 

pontua a importância do uso da técnica de análise documental na História da 

Educação, salientando as conexões com a história, além de demonstrar o uso 

de diversas fontes documentais como documentos legais (legislação), 

cadernos e livros escolares, registros de professores e alunos, documentos 

sobre imigração, jornais. As fontes utilizadas permitem aos pesquisadores 

abordagens de temas como práticas pedagógicas, História Cultural da 

educação de imigrantes, educação e processos de exclusão social. Nessa 
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perspectiva, a História da Educação está em consonância com as 

transformações por que passa a história conhecimento no que tange à 

utilização de novos temas, novas abordagens e novos documentos. Ainda 

sobre a elaboração de documentos referentes à educação, evento que 

acontece fora das universidades, convém reportar ao denso trabalho de 

sistematização de fontes para a educação baiana, realizado por Luís Henrique 

Dias Tavares, originalmente publicado em 1959 e que, em 2000, por ocasião 

das comemorações do centenário de nascimento de Anísio Teixeira, foi 

republicado pelo Projeto Memória da Educação da Bahia com o título de 

“Fontes para o estudo da educação no Brasil” 1. O Guia de Fontes reporta-se a 

documentos como Decretos e Leis, permite a cada interessado buscar, nos 

diversos acervos, a documentação básica necessária aos seus estudos e 

pesquisas, abrindo aos pesquisadores o mundo dos arquivos da educação. 

As décadas de 70, 80 e 90 do século passado confirmam a educação 

como campo vasto de pesquisa, com a consequente ampliação de temas, que 

passam a ter análises como o dia-a-dia da escola, as questões curriculares, as 

relações efetuadas nas salas de aula, a relação escola sociedade e, mas 

recentemente, análise das questões raciais na educação. Sobre essa nova 

fase das pesquisas em educação as universidades e seus programas de pós-

graduação têm uma contribuição bastante significativa. Embora, admita-se que 

a produção científica em educação não tenha nascido nas universidades, mas 

é dentro dela que a pesquisa se amplia e toma novas feições, o que leva a 

considerar novos documentos, exigindo, portanto, ampliação de perspectiva de 

abordagem, como também de novos temas. Aqui, verifica-se uma consonância 

com a experiência por que vinha passando a História. As referidas mudanças, 

no campo da educação, agora dentro das universidades, coincidem com a 

criação de cursos de pós-graduação, em 1965 da PUC-Rio e em 1969 PUC-SP 

(HAYASHI, 2007). 

 

 

 

                                                           
1
 Projeto vinculado à Universidade do Estado da Bahia - UNEB, tendo como líderes as 

pesquisadoras Jaci Maria Ferraz Menezes e Elisabete Conceição Santana. 



20 
 

2.2. História da Educação e história das Instituições escolares. 

 

Deve-se fazer referência as instituições como produto da ação 

humana, voltada para atender as necessidades permanentes da população. 

Uma vez que se destinam a satisfazer as necessidades humanas, as 

instituições constituem-se como unidade de ação. O seu caráter de ação 

permanente, coloca em exigência sua capacidade de auto reprodução, 

mediante a qual elas devem repor constantemente suas próprias condições de 

produção, o que lhes confere uma autonomia, embora relativa, em face das 

condições sociais que determinaram o seu surgimento e que justificam o seu 

funcionamento. As instituições são necessariamente sociais, tanto na origem, 

já que determinadas pelas necessidades postas pelas relações entre os 

homens, como no seu próprio funcionamento, uma vez que se constituem 

como um conjunto de agentes que travam relações entre si e com a sociedade 

a que servem. (SAVIANI, 2013, pag.5). 

O conhecimento que cabe a historiografia educacional produzir 

consiste em reconstruir, através das ferramentas conceituais apropriadas e da 

criação de categorias, as relações reais que caracterizam a educação como um 

fenômeno concreto. Um objeto de pesquisa nunca é dado, ele é construído, ou 

seja, não é um pacote fechado que o pesquisador abre e investiga. É um 

conjunto de possibilidades que o pesquisador percebe e desenvolve, 

construindo, assim, aos poucos, o seu objeto. Por exemplo: diante de 

determinada organização do espaço escolar construído (prédio), o pesquisador 

pode inferir decisões, projetos, valorações, atribuição e exercício do poder, ou 

diante dos livros de matrícula, pode inferir e descrever o perfil dos alunos que 

frequentavam a Escola, ou ainda, diante de trabalhos escolares, pode verificar 

as matérias estudadas e a qualidade do ensino ministrado. Enfim, a construção 

do objeto depende, de um lado, da formação, da experiência, da criatividade e 

dos valores do pesquisador e, de outro, da existência do acesso as fontes. 

Uma escola pode ser vista de varias perspectivas e isso faz da história uma 

ciência aberta. (BUFFA, NOSELLA, 2013).  

A ideia de reconstrução histórica das instituições escolares significa a 

reprodução no plano do conhecimento das condições efetivas em que se deu 

sua construção e seu funcionamento. Significa, principalmente, compreender 
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sua materialidade, ou seja, suas condições físicas, aspecto arquitetônico, 

equipamentos, material didático e estrutura organizacional; compreender o que 

representa, seu papel como instituição escolar, sua memória e tradição, seus 

modelos pedagógicos, estatutos e currículos. As possibilidades de 

reconstrução histórica das instituições escolares são diversas, cabendo ao 

pesquisador identificar seu objeto, construir categorias e recriar seu objeto no 

plano do pensamento.  

Na análise das instituições é necessário correlacioná-las com as 

condições sociais nas quais emergiram, segundo seu contexto histórico e 

geográfico determinado. Levando isso em conta, um eixo importante de 

articulação das analises pode ser dado pelo público alvo, ou seja, compreender 

a quem se destina a instituição que se propõe reconstruir historicamente. A 

busca de informações sobre o alunado pode ser um elemento importante na 

reconstrução histórica da instituição escolar, pois além de ajudar na definição 

do perfil institucional, também traz indicações importantes sobre sua relevância 

social. As instituições educativas produzem e reproduzem seus próprios 

agentes internos, como defende Bourdieu, ao tratar da teoria de sistema de 

ensino enquanto “violência simbólica” 2.  

A história das instituições tem incidido mais sobre as formas de sua 

organização, a partir de documentos que a instituíram ou reformaram, ficando 

de lado, ou em segundo plano, a análise das praticas por elas desenvolvidas. 

Neste caso a compreensão deve se voltar para o contexto social no qual essas 

instituições foram criadas e ou reformadas, uma analise simplista e superficial 

de sua implantação não responde a uma série de indagações que surgem 

sobre essas instituições. É relevante levantar esse problema, pois a introdução 

das praticas nas investigações de caráter histórico educacional trazem uma 

série de questões que precisam de enfrentamentos, como a noção de “cultura 

escolar” que aparece associado a noção de “praticas escolares”. Uma questão 

importante, deixada de lado, é a diferenciação dos tipos e objetivos de 

educação destinados para cada classe social, pois com a divisão dos homens 

                                                           
2
 Mais sobre Violência simbólica em BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. A 

reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 3. ed., Rio de Janeiro. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004 
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em classes, a educação também foi dividida, diferenciada, por assim dizer, 

desta forma a educação destinada a classe dominante, é diferente daquela a 

qual a classe dominada tem acesso. 

Nas instituições escolares os bens culturais também são apropriados 

de forma diferenciada e inventiva. A cultura escolar prescrita, formada por 

textos normativos que definem conhecimentos a ensinar e comportamentos a 

inculcar, é apropriada pelas escolas na tessitura do fazer educativo, criando 

culturas escolares, praticadas e singulares. (FARIA FILHO, 2004). 

Para compreender essas apropriações da cultura escolar, é 

imprescindível analisar a constituição e a atuação do corpo dirigente e docente 

das Instituições escolares, bem como considerar o perfil sociológico das suas 

clientelas, sua origem e a classe social a qual fazem parte. Acredita-se que é 

por meio da análise da forma como eram organizadas as atividades discentes 

que se pode compreender a singularidade da cultura escolar praticada, 

vinculada ao perfil do alunado.   

Paolo Nosella e Ester Buffa, em Instituições Escolares, por que e como 

pesquisar, nos a ajuda a encontrar resposta para esta questão: Por que 

pesquisar instituições escolares? As respostas podem ser as mais diversas, 

mas não é tarefa fácil construí-las, pois não se trata apenas de desenterrar 

histórias e vultos significativos do passado vinculados à instituição escolar 

estudada. É claro que a busca do passado apresenta sempre um sutil e 

instigante fascínio, mas tal motivação não é o suficiente para justificar tanto 

trabalho de pesquisa e tanto emprego de energias e recursos (BUFFA, 

NOSELLA, 2013). 

De certo modo o resultado desses trabalhos podem ser benéficos para 

a comunidade escolar, pois “elevam o nível de responsabilidade do educador”, 

na medida que o aproxima do possível legado da instituição. As pesquisas 

dedicadas a Instituições escolares podem criar uma reação afetiva e emocional 

com os leitores e com aqueles que convivem na instituição — professores, 

alunos, funcionários. O sentimento de orgulho de ser membro da instituição 

pode aflorar, elevando a responsabilidade e comprometimento para com a 

mesma, preservando-a (BUFFA, NOSELLA, 2013). 

Um dos aspectos mais lembrados nos estudos consultados refere-se à 

preservação da memória da instituição. Ainda que o conhecimento histórico 
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não altere necessariamente a pratica, as pessoas se sentem estimuladas a 

vasculhar o passado, e o conhecimento do mesmo cria uma relação de 

respeito e instinto de preservação. No Brasil, falta de preservação da memória 

não é um problema que atinge apenas as instituições escolares, de modo 

geral, há um descuido com o passado. 

Diante dessas considerações cabe reafirmar que esta pesquisa se 

insere nos campos da História da Educação e das Instituições Escolares. 

Pauta-se pelas orientações e princípios epistemológicos decorrentes da Nova 

História, adotando principalmente as perspectivas de análise levantadas por 

Peter Burke e Jacques Le Goff, responsáveis por inovações nas perspectivas 

do “fazer história”.  

 

2.3 Sobre procedimentos metodológicos para o estudo das instituições 

escolares 

 

A definição e sistematização das fontes são de fundamental importância 

para o desenvolvimento de uma metodologia voltada para o estudo de uma 

instituição escolar. Com a intenção de tomar o Lyceo como um campo de 

investigação, foram selecionados documentos de origens diversas, o que exige 

procedimentos de investigação distintos. Sobre a seleção documental é preciso 

salientar que esta procurou respeitar o que é proposto pela Nova História, 

quando em oposição à história tradicional, que só via a possibilidade de 

investigação histórica sobretudo através dos documentos oficiais, ampliou a 

noção de documento em razão da adoção de novas abordagens e novos 

temas. Desse modo, foram selecionados como fontes, além da legislação, 

jornais do período, Falas dos Presidentes da Província da Bahia e dos 

Diretores de instrução pública, referências aos alunos e professores, obras 

comemorativas, como a do centenário do Liceu, obras de comprovada 

importância acerca do cotidiano baiano e que relatam experiências da 

população no período estudado, como as elaboradas por Kátia Mattoso, João 

Reis e Paulo César Souza. 

Optou-se pela análise de conteúdo ara selecionar, extrair e analisar os 

dados contidos nos diversos tipos de documentos utilizados. Originariamente, a 

análise de conteúdo aparece como método no final do século XIX, muito 
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utilizado numa perspectiva de objetividade e quantificação, características 

muito próprias do paradigma positivista. 

Na aplicação desse método, cada documento deve ser analisado de 

forma singular. Ao longo do século XX, o referido método se revelou bastante 

útil para pesquisas de cunho dialético e fenomenológico, sendo utilizado pela 

sociologia, antropologia e história, dentre outras ciências (MORAES, 1999, p. 

7). 

Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos diversificados. A análise de conteúdo é uma leitura 

“profunda” determinada pelas condições oferecidas pelo sistema linguístico, 

objetivando a descoberta das relações existentes entre o conteúdo do discurso 

e os aspectos exteriores.  

Essencialmente, a análise de conteúdo consiste num método de 

pesquisa em que seu uso implica na descrição e interpretação de conteúdos de 

documentos e textos verbais e não verbais, podendo ser tais descrições de 

cunho qualitativo ou quantitativo, que “ajuda  a  reinterpretar  as  mensagens  e  

a  atingir  uma  compreensão  de  seus significados  num  nível  que  vai  além  

de  uma  leitura  comum”  (MORAES, 1999, p.  8).  

A presente pesquisa ao optar por fazer uso da análise de conteúdo, em 

sua vertente qualitativa, observou que a utilização do método permitiria 

explorar os documentos considerando a possibilidade de processar orações, 

palavras, frases e expressões e, posteriormente, submetê-las às interpretações 

de cunho sociológico, antropológico e histórico, o que significa um importante 

tratamento metodológico dos documentos.  

Evidentemente, hoje as análises não traduzem mais a objetividade e a 

imparcialidade pretendida pelo paradigma positivista, visto que o conteúdo do 

documento não tem um significado único e, noutra direção, o pesquisador ao 

utilizar o método, deve compreender que se trata de uma análise pessoal dos 

dados, sendo a subjetividade uma característica inerente ao método. Cabe o 

historiador perceber que os documentos também não são imparciais, pois sua 

produção tinha um objetivo especifico, portanto contextualizar o documento que 

coleta é fundamental para o ofício de historiador. 
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Essa mudança epistemológica da análise de conteúdo, enquanto 

método, que vai da pretensão à imparcialidade e à objetividade para a 

aceitação da subjetividade na pesquisa científica, historicamente tem a ver com 

as mudanças por que passam as ciências sociais ao longo do século XX, como 

é o caso da História, que numa perspectiva interdisciplinar, propõe a ampliação 

do campo investigativo com a adoção de novas fontes, de novas abordagens e 

de novos temas que passam a ser reivindicados. A ampliação da noção de 

fonte, por exemplo, que vai além da noção de documento produzido pela 

história política do século XIX, exige do método um redimensionamento para 

poder analisar fontes documentais como: jornais, revistas, livros, cartas, 

cartazes, filmes, discos, diários pessoais, fotografias, quadros, gravuras, obras 

de arte e tantos outros documentos que aparecem em razão das inovações 

tecnológicas processadas na sociedade a partir de mudanças econômicas, 

sociais, políticas e culturais.  

Sendo uma técnica muito importante para a pesquisa em ciências 

sociais e humanas, a Análise Documental é indispensável porque a maior parte 

das fontes (escritas ou não) são quase sempre a base do trabalho de 

investigação. A pesquisa documental é realizada em fontes como, tabelas 

estatísticas, cartas, fotografias, atas, relatórios, pintura, diários, projetos de lei, 

ofícios, discursos, mapas, testamentos. As possibilidades são diversas, cabe 

ao pesquisador escolher aquelas que possam ajuda-lo a compreender o 

período estudado. 

Levando em consideração que o presente trabalho se enquadra em uma 

pesquisa de cunho historiográfico, pautado na história da educação, o método 

da análise documental mostra-se de fundamental importância para obtenção de 

resultados consistentes. Sobre este método especifico Alessandra Pimental 

(2001) ressalta a importância da análise documental em sua pesquisa, além de 

fornecer informações sobre possibilidades de uso do método em outras 

pesquisas, principalmente de teor histórico. Nesse sentido afirma,  

 

Estudos baseados em documentos como material 
primordial, sejam revisões bibliográficas, sejam pesquisas 
historiográficas, extraem deles toda a analise, 
organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos 
da investigação proposta. (PIMENTEL, p.180. 2001). 
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Os documentos são registros escritos que proporcionam informações 

em prol da compreensão dos fatos e relações, ou seja, possibilitam conhecer o 

período histórico e social das ações e reconstruir os fatos e seus antecedentes, 

pois se constituem em manifestações registradas de aspectos da vida social de 

determinado indivíduo ou grupo em determinado tempo histórico.  

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os 

documentos com uma finalidade pré-determinada e específica, nesse caso, 

valoriza a utilização de uma fonte paralela e simultânea de informação para 

complementar os dados obtidos, permitindo assim a contextualização das 

informações contidas nos documentos apreciados. A análise documental deve 

extrair uma ideia básica do objetivo da fonte original, permitir sua localização, 

identificação, organização e avaliação das informações contidas no documento, 

além da contextualização dos fatos em determinado momento histórico. 

Ademais, também pode ser percebida como uma investigação relacionada à 

pesquisa histórica, haja vista que busca a reconstrução crítica dos dados e 

eventos passados.  

Todas as etapas da presente pesquisa têm sido desenvolvidas tomando 

como referência a perspectiva interdisciplinar. A interdisciplinaridade é de suma 

importância para a pesquisa, visto que as categorias, os objetos e os conceitos 

utilizados não são todos de domínio da história, necessitando da aproximação 

entre as ciências sociais. Desse modo, reportando ao que fizera a Nova 

História durante o século XX, quanto à interdisciplinaridade, dentro deste 

estudo há uma busca constante de aproximação de fronteiras envolvendo a 

História, a Sociologia e a Geografia. 

O espaço é o grande mediador das relações entre a história e a 

geografia, que podem caminhar juntas na construção e reconstrução simbólica 

do espaço. É possível se definir de forma simples a história, como: O estudo do 

homem no tempo e no espaço. As ações e transformações que afetam o 

indivíduo podem ser historicamente consideradas e se dão em determinado 

espaço, que muitas vezes se configura como um espaço geográfico ou político, 

e que, sobretudo, sempre e necessariamente se constituem em espaço social. 

A noção de espacialidade foi se alargando com o desenvolvimento da 

historiografia no século XX. Do espaço físico ao espaço social ou político, e daí 

até a noção do espaço como campo de disputas. 
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Longe de acreditar que as ciências sociais estremecem importância dos 

estudos históricos, como acredita uma parcela de historiadores, essa pesquisa 

se desenvolveu com base na crença de que as ciências sociais de modo geral 

são auxiliares e complementares no ofício do historiador. Partindo do 

pressuposto de que a sociedade constrói uma rede de relações humanas 

interdependentes, torna-se possível a tessitura de uma ponte entre as ciências 

sociais e a história. Na medida em que o historiador se dedica aos processos 

sociais, ele cria um elo de ligação entre a sociologia e a história. É nessa 

perspectiva que o presente estudo está sendo desenvolvido a partir da analise 

dos processos sociais e não a partir do estudo isolado de um indivíduo.   
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3 O PANORAMA SOCIOPOLÍTICO E EDUCACIONAL DA BAHIA EM 

MEADOS DO SÉCULO XIX 

 

3.1 O percurso da instrução baiana no século XIX 

 

Por mais de dois séculos o Brasil deveu sua formação moral e 

intelectual a igreja, pelo menos até Sebastião José de Carvalho e Mello, o 

Marquês de Pombal, Ministro de D. José I, a 3 de Setembro de 1759, retirar 

dos jesuítas o Direito de ensinar e decretar sua expulsão. Esta medida muda o 

cenário educacional baiano e brasileiro, pois, sem um sistema educacional, a 

instrução mantém-se “sem organização”, ao menos até a adoção de medidas 

que buscavam regularizá-las. 

É importante destacar que a reforma pombalina no Brasil não foi 

implantada de imediato. Passaram-se anos para que o Estado português 

conseguisse assumir o controle pedagógico da educação nas terras brasileiras. 

Da expulsão dos jesuítas e do desmantelamento sistemático de seu aparelho 

educacional, dos métodos aos materiais didáticos, até a nomeação de um 

Diretor Geral dos Estudos que deveria, em nome do Rei, nomear professores e 

fiscalizar sua ação na colônia. 

Com a reforma do Ministro de D. José I, criou-se uma Diretoria Geral 

de Estudos e só em 1772 foi instituído o Subsídio Literário, para custear os 

gastos com a instrução pública. Este subsídio ficou sob a responsabilidade das 

Câmaras Municipais. Estabeleceram-se também: As aulas Régias; Escolas 

Régias menores, para o ensino das primeiras letras; aulas maiores ou avulsas 

para o ensino secundário, que preparavam os alunos para o ingresso nos 

cursos superiores. Estas aulas estavam distribuídas isoladamente, devendo o 

aluno frequentar a aula de cada professor separadamente, além do mais, as 

aulas maiores só existiam nas cidades grandes, e ainda assim muitas vezes 

não existiam todas na mesma localidade. 

A partir de 1772, as aulas maiores passaram a funcionar com 

regularidade, na Bahia. Para formar contadores e empregados públicos foram 

instituídas as aulas avulsas de retórica e poética, latim, grego, filosofia ou 

lógica, francês, gramática portuguesa, aritmética, álgebra e geometria; Para o 

ensino do levantamento de cartas existiam as aulas de aritmética e álgebra, 
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geometria e trigonometria; Para o ensino profissional havia as aulas de 

mecânica aplicada, agricultura, história natural, desenho, música, fabricação de 

estuque.  

No final do Primeiro Império, existiam na Província da Bahia 96 

cadeiras de ensino público sendo 61 de primeiras letras, 26 de Gramática 

Latina e 8 aulas maiores das seguintes disciplinas: Inglês, francês, Teologia 

Moral e Cívica, Geometria, Retórica, Filosofia, grego, Desenho. A província 

também sediava 71 aulas particulares, sendo 36 de primeiras letras e 35 de 

Gramática latina. Em 1830, segundo o Presidente da Província Luiz Paulo de 

Araújo Bastos, a instrução na capital. 

 

Prospera igualmente quando é possível a 
Província na instrução, só dentro da capital há 
quatro Colégios de educação, a saber, o de 
Órfãos e três particulares, dezessete aulas 
públicas de estudos preparatórios, dezenove ditas 
particulares, sendo o maior número delas nos 
colégios, vinte e três aulas publicas de primeiras 
letras, vinte e duas ditas particulares; entre as 
aulas publicas há já duas, que ensinam 
perfeitamente pelo sistema de ensino mútuo, e 
três entre as particulares, há mais o Colégio 
Medico-Cirúrgico.3 

      

Até 1834, havia na Província da Bahia uma reprodução da estrutura 

educacional organizado na Corte (Rio de Janeiro) que centralizava todas as 

decisões relacionadas a instrução. O Ato Adicional de 12 de Agosto de 1834, 

baixado pela Lei n°. 16 e assinado pelo então Ministro do Império Antônio Pinto 

Chicharro da Gama, determinou que a Regência passasse a ser una e não 

mais trina como dizia a Constituição de 1824, e substituíram os Conselhos 

Gerais da Província pelas Assembleias Legislativas provinciais, que ficaram 

encarregadas de legislar sobre assuntos pertinentes a província, inclusive a 

Instrução. 

O Ato Adicional atribuiu as províncias a responsabilidade pela 

Instrução, exceto no que se refere a formação superior, pois esta permaneceu 

a cargo da Corte. Isto fica claro quando elencamos determinações relacionadas 

a Instrução em diferentes províncias entre 1835 e 1837, por exemplo: A lei n°. 

                                                           
3
 Falas dos Presidentes da Província da Bahia. Luiz Paulo de Araujo Bastos. 1830. 
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11 de 24 de março de 1836, assinada por Manoel Maria Carneiro da Cunha, 

vice Presidente da Paraíba, cria o Liceu paraibano; No Rio Grande do Sul, a 

Lei n°. 12 de 22 de Dezembro de 1837, cria o Colégio de artes mecânicas, esta 

foi assinada pelo então Presidente da Província Antônio Elzeario de Miranda e 

Brito; No Rio de Janeiro, no antigo Seminário de São Pedro é estabelecido em 

1837 o Colégio Pedro II; Na Bahia o então Vice Presidente da Província, 

Joaquim Marcelino de Brito sanciona a lei n°. 33 de 09 de março de 1836 que 

cria o Liceu Provincial da Bahia, no mesmo ano, através da Lei n°. 37, de 14 de 

Abril é formada uma Escola Normal para formação de professores de primeiras 

letras (ALMEIDA, 1989). 

 

Figura 1 -  Desembargador Joaquim Marcellino de Britto, vice-presidente da Província da 
Bahia. Responsável por sancionar a lei. n. 33, de 9 de Março de 1836 criando o Liceu 
Provincial da Bahia. Memória  histórica  do  ensino secundário na Bahia: 1837 a 1937. 
Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1937. Pag. 46. 
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No que tange a instrução, o Ato Adicional de 1834 determinava que 

competia às Assembleias legislar. 

 

[...] sobre a instrução pública e 
estabelecimentos próprios a promovê-la não 
compreendendo as Faculdades de Medicina, 
os cursos jurídicos, academias atualmente 
existentes e outros quaisquer estabelecimento 
de instrução que para o futuro forem criados 
em geral. 4 

 

Em sua fala anual durante a abertura da Assembleia Legislativa 

Provincial, em 1845, o Presidente da Província Francisco José de Sousa 

Soares D’Andrea, relaciona as aulas existentes na capital da província da 

Bahia. 

[...] tem esta capital um Liceu com cinco 
empregados, e dezesseis aulas diversas com 
seus lentes, e três lentes substitutos; Uma Escola 
Normal com três professores, sendo um deles o 
Diretor; Uma aula de mecânica aplicada as artes 
com um só professor sobre si. A capital além, 
destas aulas e escolas possuem: - Mestres, e 
mestras de primeiras letras, 38 – Professores 
públicos de latim, 2 – Substitutos, 1.5   

 

Ainda na Fala de 1845, o Presidente da Província relaciona todas as 

aulas existentes na Província, as quais não o satisfazia e gerava ônus de 

37:240$000 (trinta e sete contos, duzentos e quarenta mil réis) à Província.  

 

Não obstante tantos socorros pagos a custa do 
Governo, existem e podem manter-se doze 
colégios particulares de instrução, que a compará-
los com o número de discípulos de cada uma das 
aulas públicas, podem explicar o conceito, que os 
pais de família fazem dessas instituições, e por 
consequências a utilidades delas repartidas pelas 
diversas comarcas temos: Aulas de primeiras 
letras, 140 – Aulas de Latim, 14 – Aulas de 
Retórica, 4 – Aulas de Geometria, 1 – Aula de 
Filosofia, 3 – Aulas de francês, 2 – Aulas de 
Agricultura. 

                                                           
4
 NOGUEIRA, Octaciano.  1824. ─ 3ª Edição. (Coleção Constituições brasileiras). V. 1 Brasília : 

Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. 
5
 Falas dos Presidentes da Província da Bahia. Francisco José de Sousa Soares D’Andrea. 

1845. 
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O desenvolvimento do ensino privado foi se constituindo e se efetivando 

em todas as regiões do Império, sobretudo nas capitais, de forma a oferecer 

uma ‘opção’ para as famílias com poder econômico. Os colégios instalados em 

prédios próprios, com professores qualificados, devido à qualidade superior de 

seu ensino, desviaram dos estabelecimentos púbicos os que buscavam melhor 

preparação para os cursos superiores. Eram verdadeiros refúgios para a elite 

ansiosa e desejosa de uma boa instrução. 

Dr. Abílio Cesar Borges, o barão de Macaúbas, médico baiano que na 

segunda metade do século XIX ocupou um lugar significativo na instrução do 

Império. Foi Diretor Geral de Instrução Pública da Bahia entre 1856 e 1857, 

autor de livros e compêndios para a infância brasileira, publicou uma série de 

materiais a respeito da instrução primária divulgando um ensino brando e livre 

de castigos físicos. Iniciou sua trajetória como proprietário e diretor na cidade 

Salvador em 1858 6, com a inauguração do Ginásio Baiano e, no ano de 1870, 

transferiu-se para o Rio de Janeiro inaugurando o Colégio Abílio da Corte, que 

dirigiu até 1879. 

Abílio se mostrou favorável aos internatos, adotando este regime de 

funcionamento para todos seus colégios. Enquanto Diretor da Instrução, já 

havia sugerido a transformação do Liceu da Bahia em um internato, alegando 

que seria de inestimável proveito para a Província, por ser mais fácil para 

“corrigir os costumes” e “manter a ordem”. O Ginásio Baiano atraiu alunos 

vindos de várias regiões do nordeste e norte do país. A cada ano, somavam-se 

mais e mais discípulos. 

As escolas da Bahia neste período se ocupavam, quase que 

exclusivamente, com o ensino preparatório para a admissão nos cursos 

superiores, não havia nenhuma preocupação com o desenvolvimento do corpo, 

nem com higiene, educação moral dos alunos e espaço físico. Também não 

podemos deixar de ressaltar que uma parte da sociedade baiana, sobretudo a 

                                                           
6
 Nesse ano, a Bahia não estava voltada somente para a inauguração do Ginásio que abrigaria 

a elite local. A Instituição se tornaria uma das maiores referencias de ensino da Bahia. Em 
fevereiro, aconteceu uma manifestação violenta, conhecida como “motim da carne sem osso e 
da farinha sem caroço”, liderado por mulheres que, recolhidas na Santa Casa de Misericórdia, 
protestaram pelas ruas contra o preço da farinha e terminaram por apedrejar o palácio do 
governo. O Presidente João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu mandou recolher as mulheres e 
enviá-las para o convento da Lapa. Luiz Henrique dias Tavares traz mais em História da Bahia. 
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da capital, era rica e opulenta, e que essa riqueza se confrontava com a 

miséria dos escravos, libertos e mulatos desempregados. Era necessário 

acesso a uma boa soma para manter os filhos estudando no Ginásio. Os 

internos deveriam pagar o valor de 360$000 (trezentos e sessenta mil réis) e os 

externos, 160$000 (cento e sessenta mil réis), valores que eram divididos em 

três prestações. 

Em relatório do Conselho de Instrução Publica de 1846, fala-se sobre a 

existência dos 12 Colégios particulares citados pelo Presidente da Província 

em sua Fala anual na Assembleia legislativa. O Presidente do Conselho, 

Justiniano da Silva Gomes, chama atenção para a dificuldade de obtenção de 

informações a respeito de algumas dessas instituições particulares.  

Uma das instituições com dados suficientes para introdução no relatório 

foi o Colégio Santo Antônio, localizado na freguesia do Santo Antônio e que era 

dirigido pelo Professor publico de uma das cadeiras avulsas de latim da cidade. 

Os alunos e aulas no referido se distribuíam da seguinte forma: 

 

Aulas Número de alunos 

Ensino primário 36 

Latim 210 

Francês  88 

Inglês 18 

Geografia 28 

Retórica 7 

Filosofia 13 

Geometria 12 

Música  5 

Desenho 14 

Desenho Oriental 33 

Dança 34 

Total 498 

  

O Ensino de inglês e de Geografia no Colégio Santo Antônio era 

ministrado pelo ex-aluno e então Professor de Geografia e História do Liceu 

Provincial da Bahia, João Estanislau da Silva Lisboa, que marcou a sociedade 
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soteropolitana com o assassinato da jovem Julia Fetal7. O Professor 

Estanislau, antes de seu infortúnio foi também Lente do Colégio São João 

estabelecido na Vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Professor Lisboa conseguiu notório reconhecimento na instrução 

baiana do período. Mesmo preso, continuou a ministrar aulas particulares para 

jovens da cidade de Salvador. Consta de 1877 a publicação de um, “Atlas 

elementar de geografia para uso das aulas primárias”. Produção aprovada pelo 

Conselho superior da instrução pública da Bahia e adotada pelo Governo da 

mesma Província. 

A Produção do Professor Estanislau traz uma diversidade de mapas de 

cada um dos continentes, além de um mapa mundial, uma série de figuras de 

                                                           
7
 A tragédia de Julia Fetal se tornou romance nas letras de Pedro Calmon em a Bala de ouro, 

que mistura ficção e realidade em sua obra. CALMON, Pedro. A bala de ouro: história de um 
crime romântico. 2º ed.Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Academia de 
Letras da Bahia, 1998.   

Figura 2 - Atlas elementar de Geografia. Autor. João Estanislau da 
Silva Lisboa. Setor de obras raras da Biblioteca Central da Bahia 
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plantas e animais das diversas partes do planeta. As principais cidades 

brasileiras foram representadas com gravuras no Atlas de Lisboa.  

A Diretória Geral de Instrução Publica de 1874 indica o funcionamento 

dos seguintes Colégios particulares: Masculinos – Paraense, Pedro 2°, São 

Francisco, Sete de Setembro, Santo Antônio, Athenêo Bahiano, São José, São 

Vicente de Paula, São João, Comercial; Femininos – Coração de Maria, Santa 

Clara, Vitória, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Gloria, Santa 

Clara, Santa Rosa, Primavera, Infância de Maria, Piedade e Conceição. 

Apesar da criação do Liceu da Bahia ter ocorrido em 1836, este vai 

passar a funcionar apenas em 1837, com sua instalação no Convento da 

Palma, este pertencia aos religiosos agostinianos que acompanharam Madeira 

de Melo em sua fuga para Portugal em 1823. No mesmo convento entre 1834 e 

1837 foi sediado o Seminário Maior (Seminário Diocesano da Bahia, fundado 

em 1815), com a instalação do Liceu nas dependências do Convento da 

Palma, o Seminário Maior foi transferido para o Convento dos Terésios de 

Carmelitas descalços também abandonado com a fuga do Brigadeiro Madeira 

de Melo, por influência da Luta pela Independência da Bahia.8 

 

Figura 3 - Edifício no qual funcionou o Liceu Provincial da Bahia O Instituto Oficial de Ensino 
Secundário e o Ginásio da Bahia em seus primeiros anos.  
Fonte: Memória  histórica  do  ensino secundário na Bahia: 1837 a 1937. Salvador: Imprensa 
Oficial do Estado, 1937. Pag. 33.  

                                                           
8
 Sobre a Independência da Bahia, buscar História da Bahia de Luís Henrique dias Tavares; 

História da Independência da Bahia de Braz do Amaral. 
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Figura 4 - Edifício no qual funcionou o Liceu Provincial da Bahia O Instituto Oficial de Ensino Secundário e o 
Ginásio da Bahia em seus primeiros anos. Atualmente Reitoria da UCSal. 

O objetivo com a criação do Liceu era reunir as aulas maiores 

espalhadas pela província em um só estabelecimento, para tanto foi criada  

uma  estrutura composta por 13 cadeiras, assim distribuídas: 

 Geometria e Trigonometria eram ensinadas pelo sacerdote, 

cônego José Cardoso Pereira de Melo. Era bacharel pela 

faculdade de Filosofia, fez concurso a cadeira de Filosofia 

racional da capital quando vagou pelo abandono de seu lente, o 

Padre português José Ignacio de Macêdo, foi nomeado em 1º 

de Julho de 1823. Regeu interinamente a cadeira de geometria 

da capital da Provincia baiana quando seu responsável o Dr. 

José Lino Coutinho foi nomeado para o Colegio Medico 

cirúrgico em 20 de setembro de 1825. Teve carta Régia para 

assumir todas as cadeiras vagas da capital. Em 1826 foi eleito 

Deputado.  

 Gramática Filosófica ficou a cargo do Padre Antônio Joaquim 

das Mercês. Insigne orador, Doutor em teologia, frade 

Carmelita, secularizado em Roma, revoltoso com o Fr. Joaquim 

do Amor Divino (Frei Caneca) no movimento pernambucano de 
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1824 - a Confederação do Equador9. Foi processado na 

Revolução do Sabino. Seu concurso para a Cadeira de 

Gramatica Filosofica se deu após a criação do Liceu.  

 O Padre Dr. João Quirino Gomes ficou responsável pelas aulas 

de Filosofia Racional e Moral. Era Frade franciscano, pregador 

sagrado emérito, imitava Vieira nos seus arrojos e audácias do 

púlpito. Era Cônego da capela imperial e capelão por muitos 

anos da Igreja do Rosário da Baixa dos Sapateiros. Chegou a 

ser escolhido Bispo do Ceará, no entanto rejeitou a Mitra 

dizendo a todos que o interpelavam sobre a recusa. “Estou 

muito bem com meus pretinhos”, referindo-se aos fiéis que 

frequentavam a Igreja do Rosário. Conhecia bem os clássicos 

latinos. Fez concurso a cadeira de Filosofia Racional e Moral, 

sendo nomeado e substituindo o o Padre João Cardoso Pereira 

de Mello que foi transferido para a cadeira de Geometria. Foi 

eleito Deputado. Foi também condenado na Revolta da 

Sabinada. 

 Geografia e História ficaram com Inácio Aprígio da Fonseca 

Galvão que fez concurso com o Dr. Aimable Gense. Foi 

nomeado em 8 de Julho de 1835. Processado na Revolução 

liderada por Sabino. 

 As aulas de Latim ficaram sob a responsabilidade do Vigário da 

Freguesia de Santana, Joaquim Cajueiro de Campus. Latinista, 

examinador synodal10.  fez concurso e foi nomeado Professor 

de Latim em Itaparica em 1822. Concorreu a outro concurso em 

1827 para Professor de Latim da Sé. 

 As aulas de Inglês foram atribuídas a Manoel José Estrela, 

cirurgião Mor e assessor de Correia Picanço no Colégio 

Médico-Cirúrgico. Esteve implicado na Sabinada.  

                                                           

9
 Sobre a Confederação do Equador. LIMA SOBRINHO, Barbosa. Pernambuco: da 

Independência à Confederação do Equador. Recife: Conselho Estadual de Cultura, 1979. 

 
10

 Teólogo ou canonista que examina aqueles que devem ser admitidos nas ordens sagrada. 
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 O poeta José Estanislau Vieira ministrava aulas de Grego e era 

versado na língua grega e latina. Fez concurso para a cadeira 

de Grego e foi nomeado no dia 5 de Abril de 1826, como 

substituto do professor de retorica e poética, o Conego José 

Ribeiro Soares da Rocha. 

 O francês de origem, Augusto Rondon, era professor de 

francês. Fez concurso e foi nomeado em 27 de Fevereiro de 

1834 quando vagou a cadeira de francês da cidade de 

Salvador. Por ter sido o Professor Dr. João Jacintho de 

Alencastre nomeado para o Colégio Médico Cirúrgico da Bahia. 

 José Antônio Galvão ministrava aulas de Aritmética e Álgebra. 

Foi nomeado Professor da cadeira em 28 de Maio de 1836. 

 O Dr. Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos lecionava 

Eloquência e Poesia. Fez concurso para a cadeira de Retórica 

quando da jubilação do efetivo da cadeira, o Conego José 

Ribeiro Soares da Rocha. Sua nomeação ocorreu em 15 de 

Julho de 1836.  

 Comércio e Contabilidade ficou a cargo de Antonio Gomes de 

Amorim, foi mais um implicado na Revolução liderada por 

Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. 

 José Rodrigues Nunes ficou responsável pela cadeira de 

Desenho e Pintura. Foi discípulo do pintor baiano Franco 

Vellasco. Após a morte de seu mestre, concorreu a vaga da 

cadeira de desenho com Bento Rufino Capinan e José Joaquim 

da Rocha Bastos. Aprovado no concurso foi nomeado em 13 de 

agosto de 1833. São suas várias pinturas existentes em 

diversos templos desta cidade, como a do teto da Ordem 3º de 

São Francisco. Repintou o da Igreja da Rua do Passo e retocou 

o da Igreja de São Pedro. Pintou também retratos dos lentes 

antigos da Faculdade de Medicina. É dele o quadro de seu 

mestre Franco Vellasco. Esteve envolvido na sedição da 

Sabinada e foi processado. 
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Figura 5 São Francisco com o crucifixo (forro da nave) Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco (Salvador, BA) – 1831 - José Rodrigues Nunes.

11
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 São Francisco com o crucifixo (forro da nave). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 
Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24393/sao-francisco-com-o-crucifixo-forro-da-nave>. 
Acesso em: 04 de Maio. 2017. Verbete da Enciclopédia. 
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                                                                                    12 
 

 Cadeira de Música estava sob a responsabilidade de Domingos 

da Rocha Mussurunga. Era Musico, latinista, compositor e 

poeta. Tornou-se professor da cadeira de musica das aulas 

avulsas em 1833, na vaga aberta por morte do também músico 

José Joaquim de Sousa Negrão que havia sido nomeado por 

carta Régia de 30 de Maio de 1815 período no qual o Conde da 

palma era Governador Geral. Junto com Mussurunga 

concorreram também a vaga da cadeira de musica da Capital 

José dos Santos Barreto, autor do Hino ao 2 de Julho; João 

                                                           
12

 ECCE Homo. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14435/ecce-homo>. 
Acesso em: 04 de Maio. 2017. Verbete da Enciclopédia. 

Figura 6 - ECCE Homo, 1855. Museu de Arte da Bahia. José Rodrigues Nunes  
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Hnorato Francisco Regis, João Capristano Leite.  Domingos da 

Rocha Mussurunga foi nomeado em 11 de Fevereiro de 1833. 

O musico também esteve envolvido no movimento revoltoso de 

1837. Foi autor de diversas modinhas. Como a, intitulada o 

Retrato dos Ingratos (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Partitura de música de autoria de Domingos da Rocha Mussurunga.  Modinha Baiana. O Retrato dos 
Ingratos.  

A criação do Liceu representa uma iniciativa governamental em relação 

as necessidades de formação de uma classe intermediaria, pronta para  

atender as novas exigências urbanas, de uma cidade em crescimento (DICK, 

1992). 

As iniciativas relacionadas com a Instrução Pública em 1836, estavam 

ligadas as revoltas e inquietações politicas do Período. Segundo Reis a Bahia 

foi uma das regiões mais agitadas do País. Até por volta de 1840 é possível 

identificar todo tipo de revolta, desde guerras antilusitanas, revoltas e motins 

militares, saques populares, quebra-quebra, rebeliões liberais e levante de 

escravos. Das rebeliões participavam as camadas baixas da população urbana 

de Salvador, contando também com pequenos comerciantes, funcionários 

públicos, profissionais liberais e estudantes. 
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Segundo Caio Prado Jr. os grupos dos senhores e dos escravos são 

bem classificados na hierarquia e na estrutura social do Império brasileiro, no 

entanto, não podemos desprezar uma classe intermediaria que atendia as 

exigências urbanas de uma sociedade em crescimento. “Entre estas duas 

categorias, nitidamente definidas e entrosadas na obra da colonização, 

comprime-se o número, que vai avultando com o tempo, dos desclassificados, 

dos inúteis, dos inadaptados, indivíduos de ocupação mais ou menos certas e 

aleatórias, ou sem ocupação alguma”. Essa camada intermediaria assim 

definida, compõe-se, sobretudo de mulatos e de pretos forros, mestiços e 

índios que não sendo escravos e não podendo ser senhores, se sentem 

repelidos de qualquer situação estável. No mais baixo escalão dessa 

“subcategoria colonial”, caio Prado coloca os vadios e desocupados (PRADO 

Jr. 1994 ). 

A província da Bahia era constituída por uma sociedade marcada pelas 

relações escravistas de produção, onde a concentração de renda sempre 

esteve exposta nitidamente. Kátia Mattoso em Bahia, a cidade de Salvador e 

seu mercado no Século XIX descreve que 90% da população livre de Salvador 

vivia no limiar da pobreza, dado atestado por João Reis em “Rebelião Escrava 

no Brasil”, quando afirma que apenas 10% dos mais ricos concentravam cerca 

de 67% da riqueza. 

Partindo do pressuposto que “conhecer uma estrutura social é captar a 

realidade do homem comum, do homem médio, com todas as suas misérias e 

problemas cotidianos [...] seu regime econômico, seus modos de pensar e de 

agir” (MATTOSO, 1978, p 155), é que para estudar o Liceu busco nas 

características da instrução secundária ministrada na Bahia, no século XIX, que 

passava a fazer parte do cotidiano da população, um elo com tal estrutura 

social.   

Como nos informa Faria Filho, o caráter politico e social das leis sobre 

a Educação é determinado pelas formas de agir e pensar de uma sociedade, 

pois a instrução tem o intuito de formar, constituir determinados contingentes 

populacionais inclusive pelo poder de padronizar hábitos. O caráter politico da 

intervenção legal baseia-se num pressuposto fundamental: a intervenção era 

uma ação necessária das instituições estatais e das classes ilustradas sobre o 

heterogêneo povo brasileiro no sentido de civilizá-lo e prepará-lo para contribuir 
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com o progresso da nação. A lei moldaria o caráter, ordenaria as relações, 

civilizaria o povo, construiria a nação. A ideia de ordenar o social, e mesmo o 

caráter de cada pessoa, pelo império da lei, se era bastante disseminado no 

momento inicial do Império, veio a se constituir, ao longo do período, a 

bandeira de luta de um grupo particular de intelectuais políticos e profissionais: 

os bacharéis.( FARIA, 1998, 109).  

Analisando a divisão da sociedade baiana no século XIX, Katia 

Mattoso, fez uma tipologia das categorias sociais do período,13 que se 

constituía em grupos assim definidos: 

No primeiro grupo encontramos: 

- Os altos funcionários da administração real (General Governador, 

Chanceler, ouvidor Geral do Crime, Ouvidor Geral do Civil, Tesoureiro Geral, 

Deputados da Junta da arrecadação da Real Fazenda, Secretário do Estado e 

Governo, Provedor da Alfândega, Intendente da Marinha, etc). Incluindo todos 

aqueles cujos rendimentos anuais líquidos são superiores a 1:000$000 (Um 

conto de réis); 

- Os militares de altas patentes (Coronéis, Tenentes – Coronéis, 

Sargentos, etc); 

- O alto Clero Regular e Secular (Arcebispo, Vigário Geral, Deão, 

Cônegos e meio Cônegos); 

- Os grandes mercadores (Comerciantes que possuíam grandes 

cabedais e comerciantes que mercadejavam com seu próprio nome ou com 

cabedais pertencentes a terceiros); 

- Os grandes proprietários rurais (Senhores de Engenho e Fazendeiros 

de Gado). 

Este primeiro grupo compunha a chamada “elite” da sociedade baiana. 

O segundo grupo se diferenciava do primeiro por seus níveis salariais inferiores 

(quando se tratava de funcionários), ou por seus níveis de renda (quando se 

tratava de comerciantes, lavradores proprietários, de profissionais liberais e de 

alguns Mestres de ofícios Nobres), pessoas cujos rendimentos anuais 

                                                           
13 Este esquema inspira-se nas categorias sociais dadas por VILHENA: Corpo de 
Magistratura e finanças, corporações eclesiásticas, corporação militar, corpo dos 
comerciantes, povo Nobre, Povo Mecânico, escravos. Os critérios de estratificação 
social utilizados são: o Estatuto social, o poder e a situação econômica. 
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flutuavam entre 500$000 (quinhentos mil reis) e 1:000$000 (um conto de réis). 

Tem-se nesse segundo grupo os: 

- Funcionários Médios da administração real (Juiz da Coroa da 

Fazenda, Guarda Mor, Escrivão dos Agravos e Apelações, Tabelião da 

Ouvidoria Geral do Cívil, Contador da junta da Associação da Real Fazenda, 

Tesoureiro dos Miúdos, Escrivão da Ouvidoria Geral do crime, Juiz de Fora do 

Cívil, Presidente do Senado da Câmara, Escrivão do Senado, Almoxarife da 

Ribeira da Intendência da Marinha e armazéns reais, Provedor da Casa da 

Moeda, Ensaiador da Casa da Moeda, etc); 

- Os militares oficiais de patentes inferiores (Capitão, Tenente, 

Ajudante de Sargento Mor, Alferes); 

- O Clero Secular e Regular ( Curas, Vigários, Capelões, Coadjuvantes 

e todo o clero regular); 

- Os comerciantes varejistas, principalmente dos gêneros de 

alimentação; 

- Os proprietários rurais, fazendeiros ou criadores médios; 

- Os profissionais liberais; 

- Os homens que viviam de seus rendimentos, e os mestres de Ofícios 

Nobres. 

Dois modelos de estratificação socioeconômica podiam ser 

identificados na Bahia do séc. XIX: O modelo Rural e o modelo Urbano. O 

primeiro modelo, o Rural, era baseado numa estrutura econômica especifica, a 

da grande propriedade, cujas forças produtivas destinavam-se a produção em 

larga escala de um único produto, para o qual era necessário uma volumosa 

mão de obra, suprida por um regime escravocrata e que separava ‘legalmente’ 

a sociedade entre livres e escravos. Constituíam-se os livres em uma minoria, 

que detinha no geral um controle sobre as forças produtivas, estruturando 

relações sociais de subordinação e dominação patriarcal (MATTOSO, 1987). 

O modelo urbano foi trazido ainda pelas autoridades coloniais 

portuguesas no séc. XVI, quando do inicio da colonização, na tentativa de 

reproduzir sobre terras brasílicas a organização social urbana da metrópole. 

Desde o inicio da colonização há uma relativa homogeneidade da população, 

pois os grupos permanentes da cidade se identificam, por um lado, com as 

camadas de mando, representadas pela oficialidade civil e militar do governo 
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metropolitano, por outro lado, com a camada senhorial rural na categoria de 

“brancos-senhores” possuidores de escravos. (MATTOSO, 1987). 

A transferência para a cidade da instituição escravista, assim como sua 

função e desempenho na execução das tarefas sociais, ampliou o sistema de 

trabalho instaurado. O escravo passou do desempenho de tarefas produtivas 

ao desempenho de funções que não geravam um fluxo de renda significativo. 

Esta ampliação para a cidade do sistema escravista transferiu, para a 

sociedade urbana o esquema de relações sociais de tipo subordinativo que 

imperava no campo. (MATTOSO, 1987). 

Apesar dessa influência a estrutura social urbana era mais aberta. O 

enriquecimento proveniente das atividades comerciais secundárias do tipo 

varejista, as possibilidades dadas ao escravo urbano de comprar sua liberdade 

por carta de alforria e a miscigenação da população permitiam mobilidade 

social, possibilitando a constituição de camadas intermediarias da população, 

praticamente inexistente em outras regiões da Província. Foram essas 

camadas intermediarias, fortemente mestiçadas que introduziram uma faixa de 

acomodação na rígida divisão social dominada pelas relações Senhores-

Escravos. 

De acordo com Sousa no séc. XIX ocorreu no Brasil, um conjunto de 

transformações sociais e culturais, primeiro, ligadas diretamente a constituição 

e posteriormente da consolidação do Brasil enquanto Império. Estas 

transformações foram implementadas em meio a expansão dos modos de vida 

urbano e as necessidades do Estado de expandir suas redes de fiscalização. 

Novas atividades, novas formas de organização dos poderes passaram a 

demandar novos trabalhadores que dominassem os elementos básicos de 

“escritura, ler, escrever e as operações aritméticas”, permitindo maior controle 

efetivo dos ganhos. Os problemas envolvidos em tal expansão, situavam-se de 

forma geral no baixo nível de letramento dos brasileiros, em todas as classes 

sociais, tanto nas elites dominantes como nas classes subalternas. (SOUSA, 

2006)  
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3.2 A cidade de Salvador e suas freguesias 

 

A proposta deste item é fazer uma análise sociopolítica da cidade de 

Salvador e suas freguesias em meados do século XIX, dando ênfase a 

Freguesia de Santana, escolhida para sediar o Liceu Provincial da Bahia, 

quando fundado em 1836. 

 Analisando a estrutura politica e social da cidade de Salvador, é 

possível uma reconstrução do panorama no qual a instituição foi criada e 

desenvolveu suas atividades. O método consiste em localizar geográfica e 

socialmente o território, no contexto da cidade. Para Certeau, o bairro 

(freguesia) é “a terra eleita da encenação cotidiana”, aquilo que comumente 

chamamos de territórios. (CERTEAU, 1996, p. 38). Assim será realizada uma 

incursão em estudos que tratam de alguns aspectos do povoamento e 

desenvolvimento da cidade de Salvador para compreender seu funcionamento. 

 A decisão de povoar o Brasil de modo sistemático e regular foi tomada 

no ano de 1532, após Martin Afonso informar ao regente português dos riscos 

oferecidos pelos franceses à colônia. Sendo assim, o rei permitiu a ampliação 

da migração e enviou armadas para a melhor fiscalização do litoral. Sem 

recursos e funcionários suficientes para administrar a colônia, o rei optou por 

doar terras aos nobres portugueses, no sistema de capitanias, objetivando 

povoar e prover as suas terras no continente americano. Com o insucesso e 

falência das capitanias, excetuando a Capitania de Pernambuco, e as invasões 

francesas, o rei D. João decidiu criar no Brasil o governo geral. Por motivos 

diversos, inclusive as notícias sobre a qualidade das terras baianas, dos bons 

ares e das águas, o rei decidiu implantar tal modelo na Bahia, o objetivo era 

edificar nela uma cidade capaz de prover ajuda e socorro as demais capitanias 

e povoações. (TAVARES, 2008) 

Em 7 de janeiro de 1549, nomeou Tomé de Souza, fidalgo da casa 

real, para Governador Geral do Brasil, com a incumbência de construir uma 

cidade fortaleza e povoação grande e forte. Neste momento, a Bahia se 

tornava a primeira capital do recente Estado brasileiro. O local escolhido era 

uma colina debruçada a pique sobre o mar, a baia de Todos os Santos, onde 

havia bom porto, abundância de águas e defesas naturais do lado da terra. 
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Parece ter sido essa área a melhor encontrada por Tomé de Souza para o que 

se pretendia que fosse a cidade fortaleza. (TAVARES, 2008) 

A cidade de Salvador foi fundada como uma cidade fortaleza, sua 

topografia íngreme levou a sua divisão em duas partes, a cidade alta e a 

cidade baixa. Por se localizar no alto da montanha, de onde se podia ver a 

chegada das embarcações no cais do porto, a tempo de defender a cidade, em 

caso de invasões, a parte alta foi escolhida por Tomé de Sousa, primeiro 

Governador Geral do Brasil, para sediar a administração da Colônia e sua 

primeira capital. A parte baixa era predominantemente comercial, com algumas 

residências. Pela característica geográfica, Salvador tinha uma vocação 

marítima. As mercadorias (escravos, algodão, fumo, cachaça, vinho, bacalhau, 

tecidos, joias, utensílios domésticos) chegavam e saíam do cais do Comércio 

(Cidade Baixa) vindas tanto do estrangeiro quanto do interior da província, em 

grandes e pequenas embarcações. Estavam instalados nessa parte os 

principais prédios comerciais da capital, como a alfândega, os trapiches e a 

bolsa de valores. 

Segundo Schwartz, ainda “no século XVI o açúcar tornou-se o principal 

produto de exportação brasileiro e não perdeu essa posição predominante até 

meados do século XIX”.  Mesmo durante a corrida do ouro, no século XVIII, o 

valor do açúcar sempre excedeu o de qualquer outro produto. É certo que o 

açúcar viveu momentos de apogeu e crise em razão da concorrência 

internacional, mas a indústria açucareira e os senhores de engenho 

“permaneceram dominantes em regiões como Bahia e Pernambuco” 

(SCHWARTZ,1988, p.144). 

Segundo Mattoso, a economia baiana, na primeira metade do séc. XIX, 

passou por um longo período de depressão, devido, entre outros fatores, pelo 

deslocamento da mão-de-obra para a lavoura de café no sul do Brasil, 

dificuldade de crédito e conjuntura internacional desfavorável. Houve um 

período de recuperação de 1845 a 1860, reanimada pela comercialização de 

novos produtos, como diamante, algodão e café (MATTOSO, 1988, p. 140). 

No século XIX, Salvador era uma cidade rica, mas de uma riqueza 

concentrada nas mãos de poucos, dentre estes, muitos estrangeiros. Uma 

cidade cujo povo era pobre, em grande parte, escravizado e frequentemente 
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rebelde14.  Essa população pobre era constituída em sua maioria por negros, 

mestiços livres e escravizados.  

O espírito nacionalista, estimulado pela Guerra de Independência, o 

clima antilusitano e as tensões geradas pela escravidão entre os livres e 

escravos compunha o cenário soteropolitano da época (REIS, 2003). 

Salvador foi dividida em espaços delimitados, com base na divisão 

administrativa eclesiástica. No século XVIII, a cidade contava com dez 

freguesias divididas entre a cidade baixa e a alta. A décima primeira freguesia, 

a dos Mares, foi a última a ser criada, em 1871. A cidade baixa era 

predominantemente comercial. Nela estavam localizadas as freguesias da 

Conceição da Praia e Pilar, as dos Mares e Penha, utilizadas como moradia 

principalmente de veraneio. Ao chegar ao alto da colina deparava-se com a 

Freguesia da Sé. Havia na parte alta mais seis freguesias: Santo Antônio, 

Vitória, São Pedro, Passo, Santana e Brotas15. 

A Sé foi criada em 1552, por D. Pero Fernandes Sardinha. Seus limites 

começavam na porta de São Bento, estendendo-se ao Beco do Ferrão, onde 

se delimitava com a Freguesia do Passo, se dividia com a Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição pela ladeira da Misericórdia. Na parte baixa, limitava-se 

com a Freguesia de Santana pela Rua da Vala, ladeira do Gravatá, no fim da 

Rua São Miguel, com São Pedro delimitava-se na ladeira da Horta e nas portas 

de São Bento. Localizavam-se na Sé importantes monumentos religiosos, 

como a Catedral, a Santa Casa de Misericórdia, o Convento de São Francisco, 

a Ordem Terceira de São Francisco e Santa Isabel, a Capela de São Miguel, a 

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e a Igreja dos antigos padres da Companhia 

de Jesus. 

                                                           
14

 João José Reis ao tratar da Greve negra de 1857 na Bahia, traz um panorama da revolta, 
inquietude e rebeldia da população. A fiscalização aumentou após o levante dos Malês, em 
1835, mas, antes desse período, a administração pública vinha tentando implementar normas 
de controle, promovendo uma verdadeira cassada, principalmente aos africanos. Para Reis, “o 
preconceito contra o africano, e não só com o escravo, era generalizado. “Não era repulsa de 
cor, nem de classe, mas étnica”.  
 
15

 Freguesia, no sentido amplo, significa conjunto de paroquianos, ou seja, povoação sobre o 
ponto de vista eclesiástico. Ana Amélia conceitua como “espaço delimitado, divisão 
administrativa e religiosa da cidade”; nela estão localizadas pessoas ligadas a uma igreja 
matriz. Ana Amélia NASCIMENTO. As dez freguesias da cidade do Salvador, aspectos sociais 
e urbanos do séc. XIX, EDUFBA, 2007. 
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Era também o centro administrativo da cidade, onde estavam o 

judiciário e o legislativo. Os edifícios da administração pública faziam parte da 

paisagem da freguesia, pois ali estavam situados o Palácio dos Governadores, 

a Casa da Moeda, a Casa da Relação, a Casa de Câmara e Cadeia. A Casa de 

Relação deu lugar ao símbolo do moderno meio de transporte que ligava as 

cidades alta e baixa em segundos, o Elevador Lacerda, inaugurado em 1873. 

Na Praça Municipal, estavam centrados todos esses monumentos, era um local 

de grande importância à época, pois, além de ser sede da administração, era 

usado pela população para festejos e manifestações.  

Tomando como referência a Praça Municipal, andando para o norte, 

encontramos a Praça do Terreiro de Jesus, com importantes monumentos 

religiosos, como a Igreja e o Convento de São Francisco, a Igreja e Colégio dos 

Jesuítas, a Ordem Terceira de São Domingos e a Igreja de São Pedro dos 

Clérigos. No centro da praça havia uma fonte e chafariz que concentrava 

negros e negras carregadores de água. 

As freguesias da Conceição, do Pilar e da Sé eram as mais 

importantes da cidade, pois eram nelas que se concentravam as demandas 

econômicas, políticas e religiosas da cidade. A Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição da Praia foi criada em 1623, por Dom Marcos Teixeira. Era sede do 

grosso comércio da cidade e uma das freguesias mais movimentadas durante 

o dia. Nela habitavam os comerciantes, que em grande número moravam na 

parte de cima do seu próprio estabelecimento comercial. Além do grosso 

comércio, nessa freguesia havia casas de todo tipo de comércio, moda, livros, 

drogas importadas, joias, etc. 

A Freguesia da Conceição se limitava com quatro freguesias, sendo 

com São Pedro pela ladeira da Preguiça, com a Sé pela ladeira da 

Misericórdia, com a Vitória nas Pedreiras, e Pilar na Praça do comércio. A 

igreja de Nossa Senhora da Conceição era a de maior destaque na freguesia. 

A Freguesia do Santíssimo Sacramento do Pilar, que ficava ao lado da 

Conceição da Praia, foi criada por Dom Sebastião Monteiro Vide, no século 

XVIII em 1720 e limitava-se com a Conceição da Praia no Sodré e Praça do 

Comércio, com o Passo na ladeira do Taboão, com Carmo na ladeira da Água 

Brusca e Soledade e com a Penha por trás do barracão da estrada de Ferro. 

Nessa freguesia, a população residente mais próxima à freguesia da 
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Conceição era de segmentos com menor poder aquisitivo, como remadores de 

saveiro, artesãos, costureiras e rendeiras, que ocupavam sobrados de vários 

andares, habitando uma família por andar, à medida que se afastavam da 

Conceição, os habitantes são identificados com as camadas mais elitistas da 

Freguesia do Pilar, portugueses, comerciantes em grosso e de escravos. 

A Penha estava circunscrita no perímetro urbano da cidade, mas era 

uma freguesia distante do centro. Foi elevada à categoria de freguesia em 

1760, por José Botelho de Matos. Essa freguesia foi desmembrada do Pilar. A 

Igreja do Bonfim ficava nos limites dessa freguesia. Tinha por características 

ser local de repouso para os doentes e de veraneio para a elite. O perfil de 

seus moradores foi mudando ao longo da segunda metade do século XIX, com 

a chegada de residentes mais abastados. Por ser uma freguesia pouco 

urbanizada, suas atividades econômicas estavam ligadas ao extrativismo, 

pesca e à criação de gado. 

Em 1871, foi criada a Freguesia dos Mares, a décima primeira, através 

do desmembramento das freguesias de N. Senhora da Penha, do Pilar e Santo 

Antônio. Segundo Mattoso, tratava-se de uma freguesia que concentrava 

população humilde e abrigava um quartel de cavalaria. Pelo censo de 1872, era 

a que abrigava menor percentual de escravos de toda a cidade (1,2%). No 

censo de 1872, a população total da freguesia era de 3.578 habitantes, dos 

quais 1.750 mulheres e 1.828 homens. O total da população branca era de 

1.295 (34,8%) e a de cor, 2.427 (65,2%) pessoas (MATTOSO, 1988). 

A freguesia de Nossa Senhora da Vitória foi a segunda a ser criada, em 

1561, por Dom Pero Sardinha. Nesse local surgiu o primeiro núcleo de 

moradores da cidade, os primeiros povoadores no período das capitanias 

hereditárias, como Pereira Coutinho, e antes, Caramuru e sua família. A 

freguesia limitava-se com Brotas no Rio Vermelho, com São Pedro nas Mercês, 

no convento das Ursulinas e, indo até as Pedreiras, onde se dividia com a 

Freguesia da Conceição da Praia. Apesar de não ser considerada uma 

freguesia rural, possuía muitas roças e casas com grandes jardins. Era uma 

freguesia predominantemente de morada da elite, principalmente de 

comerciantes estrangeiros e expressivos elementos da elite nacional. Ao longo 

do século XIX, recebeu os ricos moradores da Sé.  
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Do outro lado da cidade estava a Freguesia de Santo Antônio Além do 

Carmo, criada por D. Pedro da Silva Sampaio, em 1646. A freguesia se 

estendia até os limites da Freguesia suburbana de São Bartolomeu de Pirajá 

em Itapagipe, alcançava a Freguesia de Brotas, onde também se limitava com 

Itapuã. Com o Passo se encontrava nos Guindastes dos Padres e na Vala, com 

o Pilar nas ladeiras de Água Brusca e Água de Meninos, com Santana nas 

hortas dos religiosos do Carmo.  

A Freguesia de São Pedro foi criada pelo arcebispo Dom Gaspar 

Barata Mendonça, no ano 1679. Seus limites se estendiam até as portas de 

São Bento, onde a freguesia se encontrava com a Sé. Encontrava-se ainda 

com a Vitória nas Mercês e nas Pedreiras, com Santana nas ladeiras das 

Hortas e no quartel da Polícia, e com a Conceição nas ladeiras da Preguiça. 

São Pedro Velho era uma freguesia ainda elitista, mas em mudança, seus 

sobrados ainda não se encontravam tão subdivididos como na Sé, nem seus 

moradores eram ricos comerciantes como da Vitória. O comércio se estendia 

pela freguesia e já não era apenas moradia. Moravam em São Pedro 

categorias sociais das mais diversas, reunindo-se ali maior número de 

profissionais liberais, médicos e advogados, empregados públicos, 

desembargadores e senhores de engenho em estadia pela cidade. 

A Freguesia do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo era a menor 

das existentes na cidade. Foi criada em 1718, pelo arcebispo Dom Sebastião 

da Vide, e estendia seus domínios à Freguesia de Santana, do Pilar, de Santo 

Antonio, da Conceição e Sé. Sua extensão foi aumentada em 1882. 

Distante do Passo estava a Freguesia de Nossa Senhora de Brotas, 

criada pelo arcebispo Dom Sebastião Monteiro Vide, em 1718. Fazia limite com 

Santo Antonio pela estrada Nova, de Barros Reis até o Dique, onde também 

encontrava com as Freguesias de Santana e São Pedro, com a Vitória na 

Mariquita, Rio Vermelho, em Rio das Pedras e no engenho da Bolandeira se 

dividia com a Freguesia suburbana de Itapuã.  

A freguesia de Brotas era das mais despovoadas, sendo local de 

moradia de lavradores pobres e de cor. Os indícios mostram concentração de 

roças e fazendas. Por ser uma freguesia urbana com característica rural, era 

fácil para a organização dos Candomblés e de difícil acesso para os policias.  
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A Freguesia Santana do Sacramento era conhecida como Do Desterro, 

por causa da igreja e do convento que levavam esse nome, tendo abrigado a 

Igreja de Santana até o século XVIII. Foi criada em 1679, também pelo 

arcebispo Dom Gaspar Barata de Mendonça. Limitava-se com a Sé pela Rua 

da Vala, com Santo Antônio pela ladeira do Gravatá, com São Pedro pelos 

limites já citados, com o Passo na ladeira do Alvo e com Brotas no Dique do 

Tororó. Nos séculos XVII e XVIII, era habitada por uma população de mediana 

categoria, composta por pequenos comerciantes, oficiais mecânicos, pedreiros, 

carpinteiros, escultores e artistas.  

No século XIX houve certa diversificação da população de Santana, lá 

residiam artistas, artífices, negociantes, militares, assim como dois ex-

presidentes da província da Bahia, o Visconde do Rio Vermelho e Manuel 

Inácio da Cunha e Meneses.  Era a freguesia cujos habitantes mais se 

inclinaram às artes16. Faziam parta desta Freguesia o Bairro da Palma com as 

Capelas de Nossa Senhora do Rosário do Regimento Velho e Santo Antônio 

da Mouraria, o bairro da Saúde com a Capela Nossa Senhora da Saúde e a 

Nossa Senhora de Nazaré. No meio dos dois bairros estava o Convento do 

Desterro, cuja Igreja serviu à Paróquia de Santana por quase um século. 

 A Matriz de Senhora Santana, vizinha do Convento do Desterro foi 

construída no século XVIII. A Igreja de Santana foi levantada no alto de um 

monte, de frente para o pantanal do riacho das Tripas, que depois passou a se 

chamar rua da Vala e bem posteriormente Rua Dr. J.J. Seabra ou Baixa dos 

Sapateiros como é mais conhecida. A obra começou em 1746. A atual Igreja de 

Sant'Ana representa um marco importante na história da Cidade de Salvador, 

não só pelo aspecto artístico de seu traço arquitetônico e alfaias, como por 

                                                           
16

 Os dados relacionados a essa freguesia foram coletados por Reis no registro de escravo de 
1849, dessa freguesia; por Nascimento na lista de qualificação eleitoral de 1847/8. Na lista de 
escravos foram registrados 925 escravos, dos quais 60% eram de origem africana; dos 475 
que especificaram sua origem, 78% era nagô. Foram encontrados também 87 libertos de 
origem nagô. Apesar da proibição, muitos escravos tinham ofício, eram sapateiros, alfaiates, 
pedreiros, calafates, barbeiros, carpinteiros. Dos 87 libertos, nenhum era doméstico. 65% se 
ocupavam de transporte e os demais negociavam e trabalhavam como artesãos. O quarteirão 
era bastante populoso, com 250 habitantes, dos quais 161 livres e 89 escravos, sendo 26,8% 
brancos, 26,8% pretos, 18,5% pardos, 0,7% cabra e 27,5% crioulos. Como na lista de 1849, 
88,2% dos homens e 30% das mulheres declararam ter um ofício. Da população restante, 50% 
das mulheres e 11,8% dos homens viviam do ganho, e 20% de mulheres no serviço doméstico. 
REIS. A Greve negra de 1857 na Bahia. Ana Amélia NASCIMENTO. As dez freguesias de 
Salvador, 1987. 
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haver sido guardiã de fé e sustentáculo sócio-político na época da Cólera, nos 

anos 50do séc. XIX. 

A igreja e convento da Palma foram construídos sobre o "Monte das 

Palmas", na 2ª linha de colinas do sítio da cidade do Salvador, em local onde 

acamparam as tropas luso-espanholas que realizaram o cerco à cidade 

ocupada pelos holandeses em 1625. O conjunto integra hoje o sítio tombado 

pelo IPHAN. Seu Edifício é de notável mérito arquitetônico, apesar das 

modificações introduzidas especialmente no convento, que se desenvolve em 

torno de um pátio retangular, e foi construído pouco depois da igreja. Esta 

conserva imagens do século XVII e XVIII como Santo Agostinho e Santa 

Helena, a última do escultor baiano Bento Sabino dos Reis (1790/1802). Há 

ainda dois painéis com cenas da vida de Santo Agostinho, em estilo rococó, 

atribuídos a Veríssimo de Souza Freitas, e teto em perspectiva ilusionista do 

fim do séc. XVIII, cujo painel central é muito semelhante ao da igreja do 

convento da Lapa, também atribuído a Veríssimo de Souza Freitas. 

Embora a maioria dos autores acredite que a igreja atual seja posterior a 1778, 

quando os Agostinianos foram despojados de seus bens pelo governador que 

converteu o estabelecimento em hospital militar, a comparação da planta atual 

com o levantamento de 1711 faz acreditar que a igreja seja basicamente a 

mesma, embora alongada a nave, subdividida a sacristia e consistório e 

acrescida de corredores laterais e tribunas. 

 A decoração interna assinala uma transição entre o rococó e o 

neoclássico, e reflete em sua desorganização as modificações sucessivas por 

que passou a igreja. O teto da nave é em perspectiva ilusionista barroca, de 

inspiração italiana. Histórico arquitetônico: 1630 - Segundo placa existente na 

fachada da igreja, sua construção se deve a voto feito por Bernardino da Cruz 

Arraes, que se achava gravemente enfermo naquele ano. Quando da invasão 

holandesa em 1625, ainda não existia a igreja; 1670 - Construção do hospício 

para receber os missionários da Ordem dos Agostinianos Descalços. Nesta 

época a igreja foi ampliada. 17 

                                                           
17

 Cd-room IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia, Bahia, Secretaria de 

Cultura e Turismo. 
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A cidade de Salvador, na segunda metade do século XIX, passou por 

diversas mudanças, inclusive no perfil de sua população. No intervalo entre 

1850 e 1888 houve a proibição do tráfico de escravos em 1850, a Lei do Ventre 

Livre, na década de 70, e o fim da escravidão em 1888. Esses fatos abalaram a 

estrutura escravista da cidade, já que sua economia dependia desse tipo de 

modo de produção, e provocaram profundas transformações na estrutura social 

do Brasil, em especial da Bahia. 

Em 1850, após pressão inglesa e intenso debate, foi decretado o fim do 

tráfico negreiro no Brasil. Para os escravos brasileiros isso nem sempre 

significou mudanças em sua condição de vida – em certo sentido, significou 

uma piora, pois intensificou o tráfico interprovincial e, em algumas situações, 

levou à separação de famílias, assim como ao aumento do trabalho.18 

A preocupação em fazer um censo populacional da província estava 

presente desde o início do século XIX. Estudos fazem referências a um 

ocorrido em 1808, no qual o total da população da Bahia foi de 336.072, sendo 

51.112 habitantes nas 10 freguesias da cidade de Salvador. Alguns indícios 

apontam para o interesse governamental em controlar informações sobre 

dados populacionais. Em 1840, uma lei decretada pelo governador determinou 

o recenseamento da província a cada 10 anos, no entanto, nesta pesquisa 

ainda não foram encontrados registros de que isso tenha ocorrido. Foram 

localizados apenas indícios de que, ainda que esporadicamente, contagens 

populacionais tenham sido realizadas. Para 1835 foi encontrada uma lista 

nominativa da Freguesia de São Pedro, uma referência a um recenseamento 

realizado em 1842 na Freguesia de Santana e o censo de 1855, que se 

encontra no APEB.19 

                                                           
18

 Sobre tráfico interno de escravos, ver Sidney CHALOUB. Op. Cit., (Cap. 1). E sobre a 
separação de famílias escrava, ver Isabel Cristina Ferreira dos REIS. Histórias da vida familiar 
e afetiva de escravos na Bahia do século XIX. Op. Cit., (Cap. 2); Robert SLENES. Op. Cit. 
(Cap. 2); e sobre as discussões acerca do fim da escravidão, ver Eduardo Spiller PENA. Op. 
Cit., (Cap. 1 e2). 
19

 Anna Amélia Vieira NASCIMENTO; Kátia de Queirós MATTOSO analisam o censo de 1808 e 
1855.  Os mapas do recenseamento realizado no ano de 1855 encontram-se no APEB, na 
sessão colonial e provincial no maço 1602. Nesse ainda é possível fazer interpretações através 
das listas nominativas incompletas, que lá se encontram, não somente da Sé como também do 
Carmo, Penha, Pilar, São Pedro, Conceição da Praia. Recenseamento de 1872 - Documentos 
raros. A Província da Bahia. Exposição de Philadelphia,1878. p31-39  - Biblioteca nacional. 
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Figura 8 Planta da Cidade de Salvador, 1894. Elaborado pelo Engenheiro Adolfo Morales de Los Rios. 
 Acervo : Biblioteca do Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Mapas e Plantas.  Foto: Aníbal GONDIM. 
Salvador, fevereiro de 2006. In. Souza, 2006, pag, 24. 

As informações no recenseamento de 1872 colocam a freguesia de 

Santana como a mais populosa, com 17.954 moradores, seguida pela 

freguesia de Santo Antonio, com 16.613. As freguesias indicadas com menor 

população foram as do Passo e dos Mares, respectivamente com 3.636 e 

3.722 moradores. Um dado importante e o número de cativos presentes nas 

freguesias. A freguesia com maior população, a freguesia de Santana, era 

também uma das com menor número de escravos, 460 segundo o 

recenseamento. 

TABELA 1  
Bahia. População das freguesias no censo de 1872 por sexo e condição jurídica 

FREGUESIAS MASCULINO FEMININO TOTAL 

 LIVRES ESCRAVOS LIVRES ESCRAVAS  

Sé 5874 1105 7139 993 15111 

São Pedro 5989 1121 6408 1125 14745 

Santana 9447 296 8047 164 17954 

Conceição da Praia 3330 415 1010 735 5490 

Vitória 5493 989 3935 1249 11666 

Passo 1602 210 1596 228 3636 

Pilar 3868 490 3569 419 8346 

Santo Antônio 7257 515 8246 595 16613 

Brotas 3490 317 1006 277 5090 

Mares 1828 84 1750 60 3722 

Penha 2341 543 2412 471 5767 

Total 50519 6085 45118 6416 108138 

Fonte:Manoel Jesuíno FERREIRA. A Província da Bahia. Exposição de Philadelphia. Rio de 
Janeiro. Typographia Nacional. 1878 p. 32 – 33. 
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A freguesia dos Mares tinha o menor número de escravos, 144 ao todo, 

e as freguesia de São Pedro, Vitória e Sé possuíam a maior população 

escrava, respectivamente 2346, 2238 e 2098. A população total é indicada 

como de 108.138, sendo 12.501 eram escravos. 

3.3 A Sabinada e o Liceu Provincial da Bahia. 

 

Entre 1837 e 1838, ocorreu na Bahia o movimento republicano, 

conhecido por Sabinada, liderado por Sabino Álvares da Rocha Vieira, médico 

e professor da Faculdade de Medicina (Escola Medico-cirúrgica). O movimento 

tinha por objetivo Proclamar a Republica baiana, ao menos até a maioridade do 

Imperador Pedro II. Com o levante armado iniciado em novembro, 

abandonaram a cidade o Presidente da Província, Francisco de Sousa Paraíso, 

o Chefe de Policia Francisco Gonçalves Martins e outras autoridades. Re 

refugiados em cidades do recôncavo baiano, se aliaram com Senhores de 

engenho e cercaram a cidade. Contaram também com o apoio do Rio de 

Janeiro, que enviou o Brigadeiro João Crisostomo Calado, comandante das 

tropas e navios de guerra que cercaram a baia de todos os Santos. A 

resistência de Sabino não durou muito, foi derrotado em março de 1838 

(SOUZA, 1987).  

A publicação comemorativa do centenário da instituição, elaborada por 

Francisco da Conceição Menezes e Gelásio de Abreu Farias em 1937, 

intitulada Memória Histórica do Ensino Secundário na Bahia: 1837 a 1937, 

indica os atos ocorridos no período, informa dados que dizem respeito à 

legislação escolar, desde a criação do Liceu Provincial, até 1937, reproduz 

documentos como os estatutos da instituição e processos de demissão e 

readmissão dos professores envolvidos na sabinada. É sem duvida uma fonte 

preciosa para a análise da Instituição que deu início a Instrução secundária na 

Província, hoje Estado da Bahia, o Liceu.  

Neste movimento Republicano (Sabinada) estiveram envolvidos 

professores do Liceu da Bahia, a exemplo João Quirino Gomes, Professor de 

Filosofia Racional e secretário da Instituição, que assistiu ao arrombamento do 

Liceu, como Juiz de Paz; Antonio Gomes de Amorim, responsável pela Cadeira 

de comércio e contabilidade, ficou encarregado das chaves do  Liceu;  Manoel  
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José  Estrela, Juiz de Órfãos de Salvador, que ministrava aulas de inglês no 

Liceu. O Professor de Música, Domingos da Rocha Mussurunga, também 

acusado de participação no movimento foi o responsável pela criação, do “Hino 

dedicado ao sempre memorável dia 7 de novembro de 1837” e a liberdade cuja 

letra era a seguinte: 

 

Já que bravos Artilheiros 
Com denodo e heroicidade 
Ergueram na Pátria opressora 
O Pendão da Liberdade: 
 
 Eia, Baianos!! 
 Neste almo dia 
 Morram tiranos 
 Viva a Bahia. 
 
Defende o Altar, o Trono 
Derriba a Aristocracia 
Das Gentes sacros direitos 
Sustenta a livre Bahia. 
 
(...) 

Troa o grito – Liberdade – 
Do respeito o mais profundo 
Retumbam ecos baianos 
Viva D. Pedro Segundo. 20 
 

 

No século XIX, os hinos eram um meio importante para divulgar ideais 

políticos ou fazer propaganda política, entre uma população majoritariamente 

analfabeta. O Professor Mussurunga, revela neste hino a importância da 

liberdade para os adeptos da Sabinada, além de seu apego à monarquia e 

otimismo quanto a fase inicial do movimento.  

Com a Sabinada instalou-se em Salvador um governo revoltoso. Do 

recôncavo baiano o Presidente da Província, Francisco de Sousa Paraíso 

baixou decreto ordenando suspensão das atividades de todos os funcionários 

públicos e sua retirada imediata para as cidades aliadas no recôncavo. A 

permanência dos professores, assim como a continuidade das aulas e o 

                                                           
20

 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/conteudocomplementar/hinodedicadoaosemprem
emoraveldia7denovembrode1837. Acesso em 21/04/2016. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/conteudocomplementar/hinodedicadoaosemprememoraveldia7denovembrode1837
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/conteudocomplementar/hinodedicadoaosemprememoraveldia7denovembrode1837
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consequente recebimento de ordenado pago pelo governo revoltoso 

caracterizava envolvimento, participação na sedição. 

O Diretor do Liceu, Conego João Cardoso Pereira de Mello de ordem do 

Governo, denunciou estes professores: 

Padre Dr. João Querino Gomes, porque assistiu como Juiz de paz ao 

arrombamento do Liceu e se manteve dando aula; 

Antônio Gomes do Amorim por aceitar o encargo de ficar com as chaves 

do Liceu; 

Dr. Manoel José Estrella por ter aceitado a nomeação de Juiz de órfãos 

da Capital; 

Padre Dr. Antônio Joaquim das Mercês por ter dado aula e recebido 

ordenado do governo rebelde; 

José Rodrigues Nunes também por ter dado aula e ter recebido 

ordenado; 

O Professor Domingos da Rocha Mussurunga já se encontrava preso 

junto a outros professores da capital. 

O Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia Dr. Francisco de Paula 

Araújo e Almeida denunciou os seguintes lentes: Dr. João Francisco de 

Almeida e o Dr. Vicente Ferreira de Magalhães. 

Com o fim da Rebelião em 16 de março de 1838, o então Presidente da 

Província, Thomas Xavier Garcia de Almeida, mandou suspender de suas 

atividades, prender e processar os professores envolvidos no movimento. Os 

professores foram levados a júri e absolvidos, fizeram requerimento solicitando 

reintegração a suas atividades docentes e a obtiveram. 

A professora Antonietta d’Aguiar Nunes (2003) em artigo publicado na 

Revista Estudos Acadêmicos transcreve trecho da Lei orçamentária nº 103, de 

26 de abril de 1839, que em seu artigo 14, determina a reparação de 

ordenados aos funcionários que permaneceram trabalhando durante o levante: 

  

Os párocos, cônegos e mais empregados da Sé que 
ficaram na capital da província durante a rebelião de 7 de 
novembro, não estão sujeitos a desconto nem a 
restituição do que receberam de seus ordenados e serão 
pagos, desde já, do que se lhe estiver a dever. Esta 
disposição compreende os professores do Liceu, a saber: 
o de Gramática Filosófica (Antonio Joaquim das Mercês), 
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o de filosofia Racional e Moral (João Quirino Gomes), o 
de Comércio (Antonio Gomes do Amorim) e o de 
Desenho (José Rodrigues Nunes);  (...), os quais serão 
pagos do que deixaram de receber desde aquele tempo .  

  

Em 1840, a lei orçamentária de nº127 datada em 2 de junho, em seu 

artigo 11, acrescenta novos nomes e expande o pagamento aos demais 

acusados e absolvidos que não haviam sido mencionados anteriormente:  

  

O governo fica autorizado a mandar pagar Domingos da 
Rocha Mussurunga e a todos os mais professores 
públicos o que se lhes estiver a dever do tempo em que 
deixaram de ter exercício em seus empregos por motivo 
da revolta de 7 de novembro de 1837 .  

 

Durante o período no qual a cidade de Salvador ficou sob o regime 

Republicano da Sabinada, não ocorreram alterações significativas no que se 

refere a instrução. Só com o fim da rebelião e o posterior julgamento dos 

acusados de apoiar ou participar do movimento, foi possível tomar medidas 

para a organização do Liceu já que as tensões sociais próprias do período 

impediram qualquer regulamentação quanto ao seu funcionamento. Em 1841 

com a criação do primeiro estatuto da instituição é que se iniciará a 

organização do Liceu e da instrução secundária publica da Província da Bahia.  
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4  OS ESTATUTOS E REGULAMENTOS DO LICEU PROVINCIAL DA 

BAHIA: UMA LEITURA A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, 

POLÍTICAS E DA CULTURA ESCOLAR DOMINANTE NA ÉPOCA. 

 

4.1 O ESTATUTO DO LICEU PROVINCIAL DA BAHIA DE 1841. 

 

No Liceu da Bahia, o ano de 1839 foi marcado pela nomeação de 

Antônio Joaquim Damásio, 1º escriturário da Contadoria do Arsenal da Marinha 

para substituir Antônio Gomes do Amorim, Professor da Cadeira de Comércio e 

Contabilidade durante sua moléstia. Pelo Falecimento do Professor de francês 

Francisco Rondon, sendo nomeado o Professor Izidro José de Mattos para 

substitui-lo. O Professor de Geografia e História, Ignácio Aprígio da Fonseca 

Galvão se aposentou por ato de 10 de setembro. 

No ano de 1940 dois professores faleceram. O Professor licenciado de 

Comércio e Contabilidade, Antônio Gomes do Amorim e o Professor de Grego 

José Estanislau Vieira.  

Foi também neste ano que ocorreu o primeiro concurso para ocupação 

de cadeira no Liceu Provincial da Bahia. Em Junho abriu-se concurso para a 

cadeira de Grego, apresentando-se para o concurso apenas o Dr. Antônio 

Ferreira França, Professor concursado da Cadeira de Geometria desde 1810, 

além de vereador da Câmara Municipal de Salvador, Deputado na Constituinte 

de 1823, médico, matemático, filosofo com os três diplomas obtidos na 

Universidade de Coimbra.  

O Presidente da Província nomeou como examinadores o Diretor do 

Liceu Conego João Cardoso Pereira de Mello e o Padre Dr. Antônio Joaquim 

das Mercês Professor de Gramatica Filosófica da Instituição. O Dr. Antônio 

França foi unanimemente aprovado, sendo nomeado Professor de Grego pelo 

Presidente da Província Dr. Thomaz Xavier Gomes de Almeida no dia 2 de 

Maio. No ano seguinte o então diretor do Liceu Provincial se aposenta e o Dr. 

Antônio França assume o cargo até 1848, ano de seu falecimento.  
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Figura 9 -  Professor Antonio Ferreira França. Obra do Arquivo da UFBA. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/21048/1/10_dr._antonio_ferreira_franca.jpg 

 

Até a criação do Liceu Provincial da Bahia em 1836 e sua instalação e 

funcionamento em 1837, o que encontrávamos eram aulas avulsas ou maiores 

para o ensino secundário. Essas aulas existiam desde o final do séc. XVIII com 

a Reforma promovida pelo Marquês de Pombal. Essas aulas estavam 

espalhadas por toda a província, podendo ser encontradas tanto em Salvador, 

quanto no interior, no entanto não havia uma orientação geral a respeito 

dessas aulas, o Professor era o responsável por estabelecer seu conteúdo e 

método de ensino. 

Entre as diversas aulas espalhadas pela província é possível perceber 

um prestígio maior para algumas disciplinas, como a de Gramatica portuguesa 

e latina que proporcionavam um salario diferenciado para seus lentes como 

consta no Art. 6 da Lei 33 que cria o Liceu Provincial da Bahia. “O Professor de 

gramatica filosófica e da Língua portuguesa receberá o ordenado igual ao de 

latim e todos os outros terão os mesmos vencimentos que gozão atualmente”. 

Esta diferenciação salarial entre os professores do Liceu só acabará com a 
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assinatura da Resolução nº 922 de 30 de abril de 1864 que concedia a mesma 

categoria a todos os professores do Liceu. 

Com a criação do Liceu Provincial da Bahia, a Ideia era de reunir estas 

aulas em um só estabelecimento, sendo seus Professores transferidos para o 

Liceu. A Estrutura foi composta por 13 cadeiras e o Museu Natural incorporado 

ao Liceu (DICK, 1992, P. 42). 

A lei nº 151 que cria o Estatuto do Liceu foi decretada pela Assembleia 

Legislativa Provincial e sancionada pelo então Presidente da Província, Paulo 

José de Mello Azevedo e Brito, em 22 de Junho de 1841. O Estatuto esta 

dividido em 11 capítulos, cada qual indicando especificidades de 

funcionamento da instituição e deveres do corpo docente e discente.  

O capitulo 1 é destinado a Congregação, trata das questões gerais da 

instituição, corpo docente, discente e funcionários. O capitulo 2 é direcionado  

ao Diretor da Instituição21,  seus deveres e atribuições .Uma questão relevante 

no que se refere ao Diretor é o critério para sua substituição temporária. Nisso 

o art. 7 declara o professor mais antigo do Liceu. O capitulo 3 especifica as 

funções do secretário22. O capitulo 4 é destinado aos professores, especifica  

suas funções e obrigações, assim como o capitulo 5 especifica as obrigações  

dos alunos na instituição.  

O Estatuto estabelece condições para matricula, que são: idade mínima 

10 anos, um requerimento ao Diretor da Instituição e o pagamento de uma taxa 

de matricula 3$200rs (três mil e duzentos réis). É importante indicar que a 

Constituição do Império brasileiro outorgada por D. Pedro I em 1824 garantia o 

ensino gratuito apenas para as primeiras letras, ficando o ensino secundário 

sujeito a taxas. O Ensino secundário na Bahia passou a ser referenciado pelo 

Liceu Provincial e suas aulas avulsas reunidas. 

A cobrança de taxas no ato da matricula pode ser vista como uma forma 

de selecionar a clientela, evitando que a população de baixa renda tivesse 

acesso a instrução secundária, cabe lembrar que a população da província era 

em sua maioria pobre. Quanto a isso João Reis (1986) indica levantamento 

feito em estimativa de distribuição de renda em Salvador entre 1800 e 1850 e 

                                                           
21

 O Primeiro Diretor do Liceu foi o professor de geometria e trigonometria, o Cônego José 
Cardoso Pereira de Melo. 
22

 João Quirino Gomes, professor de Filosofia Racional e Moral foi o Primeiro Secretário do 
Liceu. 
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demonstra que 10% da população concentrava a riqueza na cidade. Ainda 

sobre a economia da cidade, Mattoso (1992) afirma que cerca de 90% da 

população livre de Salvador vivia no limiar da pobreza. As colocações de 

Mattoso e Reis nos deixa a par da realidade econômica da Bahia, no período 

em questão, deixando claro que poucos tinham condições de pagar a taxa 

especificada para estudar no Liceu, ou fazer qualquer outra atividade que 

exigia uma quantia significativa.  

Segundo Gelásio Farias e Francisco Menezes, na obra comemorativa 

do centenário do Liceu da Bahia, em 1848 os ordenados dos professores do 

Liceu foram elevados a 1:600$000 (um conto e seiscentos mil reis) 

anualmente, aproximadamente 133$000 (cento e trinta e três mil réis) por mês. 

O relatório orçamentário de 1868, momento da Presidência do Senhor José 

Bonifácio Nascentes de Azambuja, elenca as despesas da Província no 

corrente ano, inclusive os ordenados dos funcionários públicos. Interessante 

notar que nesse relatório os ordenados dos professores do Liceu, permanecem 

os mesmos de 1848. Entre os funcionários da instituição, os salários eram bem 

diversificados, variavam entre 2:400$000 (dois contos e quatrocentos mil reis) 

ordenado anual do diretor e 500$000 (quinhentos mil réis) ordenado do 

amanuense (escrevente ou copista). Os professores das aulas primárias 

ganhavam 600$000 (seiscentos mil réis). 

A situação dos Professores no Colégio Pedro II, não era muito diferente 

da dos Professores do Liceu baiano. O regulamento nº 08 de 31 de janeiro de 

1838 no capítulo XXII determina:  

Art 136. O ministro do império deve, ao menos uma vez por ano, 

mandar dois comissários, que vão assistir as aulas dos diversos professores do 

Colégio, e lhe deem conta confidencial de tudo o que houverem observado, 

quanto ao comportamento, e atividade dos professores, e ao estado do ensino 

das aulas.  

Art. 137. Para que dessa inspeção resultem vantagens, preciso é que 

seja secreta, e inesperada, e que os Comissários sejam, quanto possível for, 

alheios ao colégio. 

Essa determinação prevê um controle periódico das atividades 

docentes, apesar da contratação dos professores ter sido inspirada no critério 
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de reunião das figuras mais dignas e preparadas do império para a ocupação 

das cadeiras. 

Em 1838 ficaram estabelecidos os seguintes vencimentos para os 

Professores do Colégio.  

 Os Professores de Latim, Grego, Aritmética e Geografia salário de 

500$000 ( Quinhentos mil réis). 

 Os Professores de Desenho e Música 400$000 (Quatrocentos mil 

réis). 

 O Professor de francês 200$000 (Duzentos mil réis), enquanto 

desse lição única semanal.  

  A respeito do vencimento, aparece, no relatório ministerial de 1843, o 

primeiro pedido de aumento para alguns professores, justificando-se que a 

remuneração seria menos que mesquinha em relação aos tempos, e ainda 

mais em relação ao trabalho. A demanda por melhores salários se repete em 

1848 mesmo depois da comunicação de 1844 notificando o aumento dos 

rendimentos dos professores de língua inglesa e francesa (MENDONÇA, 

SILVA, PATROCLO, SOARES, 2013 p. 6) 

Módicas as retribuições dos professores, em época de moeda 

valorizada, não eram também elevadas as contribuições dos alunos. Pagavam 

os externos 24$000 (vinte e quatro mil réis) trimestrais, só recebendo instrução; 

os internos contribuíam com 100$000 (cem mil réis) trimestrais a troco do 

ensino, alimentação e asseio, enxoval à custa dos pais ou representantes. 

Caso da manutenção do enxoval, pela lavagem e costura, se incumbissem os 

pais ou responsáveis dos internos só deviam satisfazer o pagamento anual de 

300$000 (trezentos mil réis). 

A admissão no Colégio era precedida de exame do candidato por 

professor designado pelo reitor. O professor designado aprovava ou não o 

candidato, no primeiro caso designando-lhe ano de estudos conforme 

capacidade revelada no exame vestibular. 

Os jornais do período dão uma ideia da relativa dificuldade para a 

compra de determinados gêneros alimentícios. O jornal Correio Mercantil, em 

sua edição de 12 de março de 1840, traz um declaração da Marinha sobre a 

compra de alimentos e seus respectivos preços, permitindo uma compreensão 

do poder de compra da população do período: Açúcar, 3$400 (três mil e 
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quatrocentos réis) a arroba (o que equivale a 15 kg); café, 240rs (duzentos e 

quarenta réis) a libra (equivalente a 0,45kg); carne seca, 4$500 (quatro mil e 

quinhentos réis) a arroba; carne fresca, 5$360 (cinco mil, trezentos e sessenta 

réis) a arroba; toucinho 8$000 (oito mil réis) a arroba; feijão, 5$120 (cinco mil, 

cento e vinte réis) o alqueire ( equivalente a 15 kg); farinha de mandioca, 1$600 

(mil e seiscentos réis) o alqueire; pão, 3$300 (três mil e trezentos réis) a 

arroba. 23 Para adquirir esses produtos era necessária uma quantia de 31$520 

(trinta e um mil quinhentos e vinte réis).  

Quando criado o Liceu, o ordenado dos Professores era de 600$00 

(seiscentos mil réis) anuais, 50$00 (cinquenta mil réis mensais). Em 1840 o 

ordenado dos Professores do Liceu da Bahia é elevado para 800$000 

(oitocentos mil réis) anuais, cerca de 66$66 – (sessenta e seis mil e sessenta e 

seis réis) mensais. 

O art. 24 do Estatuto estabelecia que: “O estudante que se quiser 

matricular, requererá ao diretor, juntamente a sua petição conhecimento de 

haver satisfeito o imposto de 3$200rs”. Em uma sociedade marcada pela 

desigualdade social e pobreza de grande parte de sua população, dispor desta 

quantia seria abrir mão de itens fundamentais na alimentação daquele que 

almeja estudar no Liceu e de seus familiares.  

O Ensino secundário agora instituído pela reunião das aulas maiores era 

feito por disciplinas, na qual o aluno é que escolhia aquela a ser estudada  no 

ato da  matricula. Desta forma não estava obrigado a cursar as 13 aulas 

oferecidas. Também era livre a qualquer individuo que não tenha frequentado 

Liceu, receber o grau de Bacharel em Letras, desde que pague matricula e 

preste um exame. O art. 24 do Estatuto do Liceu estabelecia que: 

  

Para a matricula de Grego, de Gramática 
Filosófica, de Retórica, Belas Letras e Filosofia é 
indispensável o exame anterior de Latim para a 
matrícula de Retórica, Belas Letras e Filosofia é 
igualmente indispensável o exame de Gramática 
Filosófica, assim como o é o de Geometria para a 
matricula de Geografia...  Em qualquer outra 
matricula que estiver fora dessa classificação, 

                                                           
23

 Sobre as unidades de medida: Uma arroba era o equivalente a 15 kg; um “alqueire” pode ser 
usado para medir hectares de terra ou ainda ser unidade de medida de capacidade para secos, 
como o caso de grãos, equivale aproximadamente a 36 litros; a libra como unidade de medida 
equivalia a pouco menos de 0,5 kg. 
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poderá o estudante assentar-se como lhe 
aprouver (Lei 151, art. 24 , 1841).  

  

Apesar de restrições quanto a requisitos para matricular-se nas aulas, 

não podemos identificar um curso secundário propriamente dito, o art. 71 

admite que qualquer pessoa possa prestar os exames, mesmo sem ter 

frequentado o Liceu, tendo que comprovar apenas ter feito a aula fora do Liceu.   

Da mesma forma concede o grau de Bacharel a aqueles que comprovarem  

seus estudos fora, mediante  o pagamento  de matricula  por disciplina  no 

valor de 3$200rs (três mil e duzentos réis).  

  

É livre a qualquer individuo, ainda quando não 
tenha  frequentado Aulas do Liceu, tomar o Grau 
de Bacharel,  mediante provas exigidas no 
presente estatuto, e o conhecimento de haver 
pago a imposição de 3$200rs por cada uma das 
aulas [...] e bem assim livre a qualquer o fazer 
exame nas matérias, que  se  ensinam  no  Liceu,  
quando  as  tiver  aprendido  fora,  e  pretender 
continuar os seus estudos no mesmo  Liceu (Lei 
151, art. 71, 1841).  

  

Ao analisarmos o currículo ministrado no Liceu Provincial, observamos  

a  forte influencia do conteúdo herdado das bases jesuíticas, seja na apologia 

feita à obediência, a não contestação dos conteúdos veiculados, seja na 

distribuição das disciplinas.  O grau de Bacharel em Letras era conferido ao 

aluno regular, desde que ao final do “curso”, após aprovação em todas as 

matérias, apresentasse três proposições (teses) em cada matéria mais uma 

dissertação. 

O funcionamento do Liceu e da própria estrutura do ensino secundário 

na Bahia, pois a referida Instituição representava o Ensino Secundário na 

Província, não criava um curso propriamente dito, pois as aulas continuam 

avulsas. As aulas particulares continuam suas atividades, algumas escolas 

inclusive conquistam prestigio na capital baiana. Essas escolas que 

ministravam aulas particulares só passam a ter fiscalização a partir da 

Instituição do Conselho de Instrução publica em 1842. (DICK, 1992 p. 44). 

O Estatuto de 1841 mostra claramente uma preocupação com o 

comportamento dos alunos, procurando evitar a reprodução das tensões 
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sociais vividas na província. Dentro da instituição, os estudantes eram tratados 

com uma significativa rigidez. Em seu art. 12 indica que os estudantes devem 

respeito a todos os professores, “ouvindo com docilidade as advertências e 

admoestações”. Além disso, é proibido pelo art. 14 a qualquer estudante do 

Liceu:  

§1º  Reunir-se em grupos na porta e arredores do 
Liceu;  entrar nele com bengala, chibata, ou de 
outro algum  modo armado, ainda mesmo a 
pretexto de ser militar.  
§2º Conservar-se coberto e deixar-se estar 
sentado, quando passar qualquer Professor. 
§3º Fazer caricaturas e pasquins; proferir palavras  
obscenas, ou escreve-las pelas paredes, portas, 
bancos,  etc; compor, ou dar à manifesto 
manuscritos que tenham por objetivo os seus 
colegas, os professores e os empregados do 
liceu.  
§4º Jogar fogos artificiais, fazer assustadas e 
barulho, praticar ações imorais e outra qualquer 
travessura, de que resulte dano e prejuízo a 
alguém (Lei 151, art.14, 1841).  

   

Apesar das tentativas de organização através do Estatuto, a instituição 

passava por um sério problema, a fuga de alunos para o ensino particular, pois  

o Liceu não credenciava para o ingresso nas faculdades, (Direito  e  Medicina)  

meta almejada pelas elites. E o esvaziamento das aulas, já que o Estatuto não 

explicitava a quantidade de disciplinas a serem cursadas por ano. Relatório  

apresentado em 1846, pelo Conselho de Instrução Pública, indicava que dos 

238 alunos matriculados em 1845, apenas 25 seguiram mais de uma aula e 2 

seguiram 3 aulas em um ano (DICK, 1992, p. 51).  

O decreto de criação do Colégio Pedro II na Capital, o Rio de Janeiro, 

foi sucinto, porém o decreto de 31 de janeiro de 1838, aprovando os Estatutos 

do Colégio foi extenso, eram 232 artigos que se opunham aos 13 artigos do 

decreto de criação. Segundo a cópia dos artigos, da ação harmónica do corpo 

docente e administrativo resultaria a prosperidade do Colégio. Aos primeiros 

Professores do Colégio Pedro II lembrava o poder público, para exemplo de 

sucessores, a necessidade de ensinar aos alunos letras e ciências, sem 

contudo descurar imprescindíveis deveres para com Deus, Pais, Pátria e 

Governo. (DORIA, 1997. p, 32) 
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O Corpo docente do Imperial Colégio Pedro Segundo na época de sua 

fundação e organização, nomeados em 29 de abril de 1838 pelo ministro 

Bernardo de Vasconcellos:  

 Dr. Joaquim Caetano da Silva - Gramática Portuguesa e Língua 

Grega.  

 José da Silva Pinheiro Freire - Gramática Nacional e Latina.  

 Jorge Furtado de Mendonça, Gabriel de Medeiros Gomes, João 

de Castro e Silva – Latim.  

 Dr. Justiniano José da Rocha - Geografia, História Antiga e 

Romana.  

 Dr. Emílio Joaquim da Silva Maia - Aritmética e Ciências Naturais. 

 Dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães e Manoel de Araújo 

Porto Alegre – Desenho.  

 Januário da Silva Arvellos – Música.  

 Padre Joaquim de Oliveira Durão, Padre Leandro Rebello Peixoto 

e Castro – Religião. 

Sobre os quais DORIA (1997) descreve: 

Coube a Joaquim Caetano da Silva a cadeira de Retórica, ele 

interinamente encarregado de lecionar Gramática Portuguesa e Grego. Rio-

grandense-do-sul, de Jaguarão, o jovem professor de 28 anos, precocemente 

se graduara em Medicina na Faculdade francesa de Montpellier. Desde 

estudante se anunciara mestre para ser depois mentor da mocidade brasileira. 

Justiniano José da Rocha foi designado professor de Geografia, 

História Antiga e Romana, não muito perceptível a exclusividade pedagógica 

da última disciplina. Era outro professor moço e já notório. Carioca, de 

educação literária em Paris, no célebre Colégio Henrique IV, contava 26 anos. 

Formado em Direito em S. Paulo, tornar-se-ia figura política notável e mestre 

completo do jornalismo político, representando a nação na Câmara dos 

Deputados. 

Logrou nomeação de professor de Ciências Naturais e interino de 

Aritmética Emílio Joaquim da Silva Maia, brasileiro dos mais ilustrados, natural 

da Bahia, como Joaquim Caetano e Justiniano o recebera cultura europeia. 

Graduou-se em Filosofia em Coimbra, em Medicina em Paris. Na época do 



69 
 

nascer do Colégio figurava entre os membros fundadores do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro e da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. 

Contava trinta anos de idade em 1838 o jovem professor Dr. Silva Maia, cuja 

vida seria das mais profícuas à ciência e à pátria. 

A Domingos José Gonçalves de Magalhães foi entregue, em 1838, a  

aula de Desenho. Outro jovem professor de 27 anos, carioca de 1811 e poeta 

já anunciador do Romantismo nos Suspiros Poéticos e Saudades, obra 

publicada pouco antes da nomeação do autor para o Colégio. 

Alguns dos primeiros alunos do Colégio da Corte se distinguiram na 

vida pública do Império.  Assim, João José de Andrade Pinto seria Ministro do 

Supremo Tribunal de Justiça; Luiz Affonso de Escragnolle morreria em flor da 

idade, 30 anos, capitão do exército e lente da Escola Central, emulando em 

concurso com os seus amigos Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha, de tanta 

celebridade matemática, e Ignácio da Cunha Galvão, a cabo de carreira diretor 

da Escola Politécnica (DORIA, 1997, pag. 34) 

 

4.2 As reformas de Instrução na política publica de ensino secundário da 

Província da Bahia. O regulamento Orgânico de 1860 e o Liceu. 

  

A política educacional pode ser identificada através do conjunto de leis e 

regulamentos e dos atos administrativos concretos para sua efetivação. Não 

havia no Império instrumentos de planejamento e organização da educação 

que imprimissem uma uniformidade na conformação e funcionamento das 

instituições escolares em todas as províncias do país. É necessário, portanto 

,buscar nos  textos das Leis, Atos e Resoluções  de cada província indicações 

da filosofia e das normas que inspiravam a organização da Instrução Pública. 

E em 25 de maio de 1842, a lei nº 172 criou na Província da Bahia um 

Conselho de Instrução Pública e deu o seu Regulamento. Este Conselho era 

composto por seis membros nomeados pelo Presidente da Província. 

Competia-lhe inspecionar todas as aulas da província, públicas e particulares, 

elaborar um relatório anual sobre essas aulas e Instituições. A lei estabeleceu 

também a elaboração e entrega de mapas de frequência dos alunos pelos 

professores ao final do ano letivo, além de:  
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Art. 2 - Regular o ensino público provincial, designando, segundo 

seus diferentes ramos, as matérias e método que se deve nele 

seguir, promover a composição de compêndios para o mesmo 

ensino, distribuir as diversas aulas, atendendo às localidades mais 

convenientes; organizar regulamentos escolares, inclusive o do 

mesmo Conselho, e ocorrer finalmente com ilustrações e mais 

providências necessárias a bem da instrução; submetendo tudo 

previamente à aprovação do Presidente da Província (Coleção de 

Leis e Resoluções da Bahia - 1842).  

 

Nas disposições gerais da Lei que cria o Conselho de Instrução Publica 

podemos encontrar a afirmação de que qualquer pessoa poderá exercer o 

cargo de professor publico desde que seja habilitado para tal função. Para ser 

considerado habilitado, o candidato deveria: 

 

Comprovar bom comportamento moral, politico e religioso; 

Apresentar certidão de folha corrida; 

Não portar moléstia contagiosa; 

Prestar exame nas matérias que deseja lecionar. 

 

Um fato que merece destaque nessa “habilitação” para ser professor 

publico na Província da Bahia é: A prioridade para o “Bom comportamento 

moral, politico e religioso”, deixando para ultimo plano o conhecimento ou 

formação do Professor. Isso reflete a preocupação das autoridades baianas 

com a possibilidade iminente da explosão de novas revoltas, como as que 

ocorreram na década de 30 com a participação de diversos professores da 

Província. 

A Resolução nº 378 de 19 de novembro de 1849 criou na Bahia o cargo 

de Diretor Geral dos Estudos, sob a responsabilidade de quem ficava a 

administração de todas as questões referentes à instrução pública provincial. O 

Diretor Geral assumia várias das atribuições antes exercidas pelo Conselho de 

Instrução Pública. O Diretor estabelecia o efetivo controle estatal sobre a 

educação, pois o mesmo tinha como obrigação inspecionar os diversos 

estabelecimentos escolares, tanto públicos como particulares. 
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Um pouco antes da Resolução que criava o Diretor Geral de Estudos, a 

Lei nº 379, do dia 3 de novembro do mesmo ano, estabelecia que a criação e 

existência de uma freguesia implicava na obrigatoriedade de manter ao menos 

uma cadeira de primeiras letras. (Coleção de Leis, Atos e Resoluções. Ba, 

1848-49). Anos depois o Regulamento Orgânico de 1860 determinava em seu 

art. 39: 

Em toda paróquia haverá uma escola primária pública de meninos, 

havendo alunos para número maior de 30, e outra para meninas 

ou mais para ambos os sexos, se a câmara municipal respectiva 

edificar ou alugar casas próprias para todas. (Reg.Org.1860,p.16) 

 

A legislação que vai propor de fato um processo de organização efetiva 

no ensino em toda a Província foi feita entre 1860 e 1862, por iniciativa do 

Diretor Geral da Instrução Publica no período o Dr. João José Barbosa de 

Oliveira, pai do Águia de Haia - Rui Barbosa. 

O Dr. João José Barbosa24 ocupou este posto desde janeiro de 1858 - 

                                                           
24

 Dr. Joao José Barbosa de Oliveira- Pai de Ruy Barbosa.  [fotografia]. Sala Medina. . 
Disponível em Biblioteca Nacional Digital do Chile 
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/632/w3-article-314864.html . Acesso em 05/04/2017. 

 

Figura 10 Dr. Joao José Barbosa de Oliveira- Pai de Ruy Barbosa. 
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em que se deu novo programa para o ensino nas Escolas Primárias, foram 

extintas as Aulas Maiores avulsas da Capital e do Interior com frequência 

inferior a 15 alunos, concentrando todas elas no Liceu Provincial, regulou toda 

a Instrução Pública na Província. Foi o chamado Regulamento Orgânico da 

Instrução Pública (NUNES,1999,p.86). 

Em virtude dessa medida, foram transferidos os seguintes professores: 

 Dr. Luiz Alvares dos Santos, da cadeira de Retórica para a de História 

Natural; 

 Dr. Antônio Joaquim Damazio da cadeira de Aritmética e Álgebra para a 

de Geografia e História; 

 Dr. José Pinto Chichorro da Gama, da cadeira de Latim da cidade de 

Nazaré, para a de latinidade que se criou no Liceu; 

 Padre Turibio Tertuliano Fiuza, para reger interinamente a cadeira de 

gramatica filosófica; 

 Dr. Emygdio Joaquim dos Santos, da cadeira de latim para a Retórica; 

 Francisco Barbosa Araújo que havia feito concurso para a cadeira de 

Mecânica aplicada da Capital, para a de Aritmética e Algebra; 

 Dr. Sebastião Pinto de Carvalho para a 1º cadeira de Filosofia, cadeira que 

ele já exercia; 

 Dr. Demetrio Cyriaco Tourinho, da Cadeira de Grego para a 2º de 

Filosofia. 

O Regulamento criou também a seriação alemã de nove anos para o 

bacharelado em letras do Liceu. Dividia o curso em três séries, abrangendo: 

 O 1º ano, chamado de elementar tinha duração de dois anos; 

 O 2º ano, de gramática tinha duração de três anos; 

 O 3º ano, Superior, com duração de três anos, além de mais um ano de 

estudo de lógica. 

Em consequência das disposição, só haveria bacharéis formados no 

Liceu em 9 anos. 

No primeiro regulamento fixado para o Colégio Pedro II, datado de 

1938, foi introduzido os estudos simultâneos e seriados, em substituição a 

mera reunião de aulas régias em um só prédio. No curso regular com duração 

de seis e oito anos, seriam ensinadas as línguas latina, grega, francesa e 
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inglesa, a gramática nacional e a retórica, a geografia, a história, as ciências 

naturais, as matemáticas, a música vocal e o desenho. 

Por ter assimilado, desde seu primeiro regulamento datado de 31 de 

janeiro de 1838, o modelo curricular seriado, o Colégio Pedro II já se 

diferenciava dos primeiros Liceus Provinciais que apenas haviam posto sob um 

mesmo teto as aulas avulsas, como ocorreu no Liceu da Bahia.  

A Primeira reforma sofrida no estatuto viria à luz através do Decreto nº 

62 de 1º de fevereiro de 1841. O curso passou a ter duração de sete anos, bem 

como sofreu uma redistribuição das disciplinas pelas diferentes séries. No 

mesmo ano, a lei Provincial nº 151 de 22 de junho de 1841 criava o Estatuto do 

Liceu Provincial da Bahia. 

O Colégio Pedro II desde sua fundação funcionava em regime de 

internato e externato, enquanto que o Liceu baiano mantinha seu 

funcionamento apenas no regime de externato. Em 1867 haviam se 

matriculado no Colégio Imperial no regime de externato 65 alunos 

contribuintes, totalmente externos e 14 meio pensionistas, 67 alunos gratuitos, 

totalmente externos e 13 meio pensionistas, total 159. No internato tinham 

permanecido 95 alunos contribuintes e 20 gratuitos, total 115.  Trezentos e 

quatro alunos contava o Colégio, para que deles prestassem exames 81, 74 

aprovados com diversos graus e 7 reprovados. 10 concluindo curso e 

recebendo o diploma de bacharéis em letras. Neste período achavam-se 

matriculados 2.000 alunos em diversos estabelecimentos de ensino particular, 

(DÓRIA, 1997, pág 113) 

O Regulamento Orgânico ainda constituía em internatos separados as 

duas Escolas Normais, uma para cada sexo, com um curso de duração de três 

anos. O Conselho Superior de Ensino passava a ser composto por 12 

membros. 

Os anos 60 do sec. XIX podem ser caracterizados como os que 

representam a consolidação do Estado brasileiro. Entre a Independência em 

1822 e 1850 podemos indicar a construção desse Estado, enquanto que os 

anos 50 a 70 representam a consolidação e a partir dos anos 70, até a 

Proclamação da Republica um período de desagregação ou reconstrução do 

mesmo Estado. 
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Os anos 50 e 60 foram de intenso embate politico e muita inconstância 

no poder. As Falas dos Presidentes das Províncias da Bahia indicam a elevada 

rotatividade no poder da Província. As propostas de reformas e alterações 

eram diversas, cada representante na Assembleia tinha uma solução para os 

problemas da Província. 

 

As reformas e suas alterações se sucedem e, mesmo antes que 

tais mudanças fossem colocadas em prática, já havia propostas 

para substituí-las. Tal inconstância, que chega a afetar a 

consistência das reformas para a instrução pública baiana, foi 

devida tanto à instabilidade política da província, como também 

às mudanças ocorridas na educação da Corte. Essas últimas, 

em sua maioria, não determinavam, necessariamente, a mesma 

aplicação nas províncias. No entanto, mesmo assim, eram 

consideradas como base na política de educação provincial, até 

como uma demonstração de subserviência à Corte, procurando-

se aplicar os novos   desígnios   na   província (DICK, 2001, pag. 

69). 

 

Os anos 60 foram marcados pelas discussões sobre a precariedade do 

ensino e sobre a não aplicação do Regulamento e, ainda, sobre a necessidade 

de nova reforma. Discutia-se, também, a validade de utilização ou não de 

modelos europeus na educação brasileira e sobre o não credenciamento dos 

alunos do Liceu ao ingresso nas faculdades, problema não solucionado com o 

Regulamento Orgânico de 1860/62, o que provocou até a discussão sobre o 

fechamento do Liceu. As discussões quanto à qualidade do ensino ministrado 

na escola secundária e a situação da Instrução Pública estão presentes em 

praticamente todas as falas dos Presidentes da Província na década de 60. 

Especificamente no que se refere o ensino secundário, as maiores 

questões levantadas repousam sobre a obrigatoriedade do ensino e a 

proliferação do ensino particular. Sobre esses questionamentos relacionados a 

Instrução no Liceu, o  Presidente em exercício no ano de 1860, Herculano 

Ferreira Penna em sua fala na abertura da Assembleia Legislativa diz: 
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A organização do ensino, como se acha neste 

estabelecimento não parece a melhor, porque o sistema 

de estudos não esta em perfeita harmonia com as 

exigências da sociedade, nem corresponde as condições 

das carreiras acadêmicas25 

 

O Presidente da Província se mostra pouco favorável a manutenção da 

Instituição nos moldes que se encontravam, propõe alternativas para a solução 

dos problemas do Liceu. 

 

Seguindo a opinião de alguns de meus ilustres 

antecessores penso Senhores que o Liceu deve ser 

convertido em um internato para que a Instrução ande a 

par da educação para que o benefício que este 

estabelecimento presta as famílias da capital chegue 

também as que moram fora dela.  

(...) 

Julgo dever também lembrar como muito conveniente o 

restabelecimento da cadeira de gramatica filosófica, a 

divisão da de Geografia e História, ensinando-se 

especificamente em uma Geografia do país e em outra a 

História da Patria. 26 

 

Justifica com o número de matriculados nas aulas particulares a 

necessidade de reformas no Liceu, pois no ano anterior a sua fala o Liceu 

contou com 144 matriculados, enquanto que as aulas particulares contaram 

com 2190 alunos. O Presidente Herculano Penna, expõe ainda na fala do 

mesmo ano os números das conclusões dos trabalhos no Liceu no de 1859. 

Afirmando, de acordo mapa entregue pela Instituição, que o Liceu teve no ano 

114 matriculas distribuídos da seguinte forma. 

 

 

 

                                                           
25

 Falas dos Presidentes da Província da Bahia. Herculano Ferreira Penna. 1860. 
26

 Idem. 
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TABELA 2 

Província da Bahia. 

Número de alunos por disciplinas no Liceu da Bahia – 1859. 

 

Aula Numero de alunos. 

Latim 28 

Francês 14 

Inglês 15 

Grego 2 

Retórica 4 

Filosofia 5 

Aritmética e Álgebra 7 

Geometria e trigonometria 7 

Geografia e História 7 

Desenho 25 

Total de alunos 114 

  Fonte: Falas dos Presidentes da Província da Bahia. Herculano Ferreira Penna. 1860. 

 

Cabe ressaltar que os dados indicados pelo Presidente Herculano 

Ferreira são de matriculas em cada aula, podendo o mesmo aluno estar inscrito 

em mais de uma aula. Ainda na fala de 1860 o Presidente traz o número de 

matriculas nas 13 aulas avulsas27 existentes na Província da Bahia foram, 84 

matriculas ao total. Quanto as aulas particulares o indicativo é de 1996 

matriculados na Capital. Em 1867 no Colégio Imperial Pedro II, DORIA (1997) 

indica que haviam feito matricula 159 alunos externos e 115 internos, 

totalizando 274 alunos matriculados.  

No ano de 1862 as discussões sobre o Liceu e a Instrução continuam 

presentes nas Falas dos Presidentes Provinciais.  O Presidente Antônio da 

Costa Pinto, fazendo exposição das condições nas quais se encontravam a 

                                                           
27

 Aulas régias ou avulsas são aulas pertencentes ao Estado, não estavam mais restritas a 
Igreja, podemos dizer que foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil. O 
modelo foi imposta pela Reforma de Estudos realizada pelo Marquês de Pombal, em 1759. 
Quando o Liceu foi criado em 1836, as aulas avulsas antes espalhadas pela província 
passaram a se reunir em um único local, o Liceu. 



77 
 

Instrução publica indica o numero de matriculas nas aulas publicas e 

particulares.  

TABELA 3 

Província da Bahia. 

Número de alunos nas escolas primárias e nas aulas maiores. 1862. 

 

Escolas Primarias 7601 

De meninos 6023 

De meninas 1578 

Aulas maiores 290 

Liceu 198 

Aulas avulsas  92 

 

Fonte: Fala Presidente da Província da Bahia Antônio da Costa Pinto. 1862 

 

 

Os dados referentes as aulas particulares não constam na Fala deste 

ano (1862), porém o Presidente indica que o número de matriculados em aulas 

maiores na capital era três vezes maior que os matriculados nas aulas publicas 

maiores. O Barão de São Lourenço no relatório de criação da Reforma da 

Instrução de 1870 expõe os motivos pelos quais as aulas particulares eram 

preteridas pela maioria. “os colégios particulares sustentam, só hoje, esta tal ou 

qual instrução para a matricula dos dois cursos gerais, direito e medicina”. 

Essas aulas particulares eram preparatória para os exames das Escolas de 

Medicina e Direito.  

Para aqueles que desejavam a obtenção do grau de Doutor em 

Medicina na Bahia, era exigido do aluno que ele se submeta a uma série de 

exames, três no total: primeiro os exames preparatórios, segundo os exames 

dos anos letivos e, por último, as Conclusões Magnas e uma “These” em 

português ou latim, defendida diante de uma banca de professores.  

A criação do Regulamento orgânico de 1860 impôs novas medidas de 

organização e restruturação do ensino no Liceu. Em 1861 o então Presidente 

da Província da Bahia, Antônio da Costa Pinto baixa Regulamento 

estabelecendo o Plano de Aulas do Liceu da Bahia. Este plano de aulas como 
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previa o Regulamento orgânico dividia o ensino secundário no Liceu em três 

etapas (Divisão Elementar, Divisão de Gramatica e Divisão Superior).  

O Plano de aulas estabelecia o conjunto de obras a serem utilizadas 

em cada disciplina que compunha o curso no Liceu. Claramente um dos 

objetivos era estabelecer regras para o desenvolvimento das aulas na 

Instituição, regulando o trabalho dos Professores, pois há a descrição dos 

conhecimentos ou habilidades a serem desenvolvidos em cada uma das 

disciplinas nos nove anos previstos para a conclusão do curso e obtenção do 

grau de Bacharel. Na Divisão Elementar, Classe do Primeiro ano: 

 

 Leitura e recitação com explicação das palavras e frases; 

 Escrita; 

 Exercício de ortografia; 

 Gramatica portuguesa – Nomes, adjetivos, verbos; 

 História Santa – Recitação e interrogação; 

 Geografia – Explicação dos termos, divisão do globo, da América e do 

Brasil. 

 Calculo – As quatro operações; 

 Desenho Linear a lápis e a pena. 

 

O acesso a Divisão de Gramatica era conquistada a partir de exame de 

admissão, do qual constavam: 

 

 Leitura em voz alta; 

 Temas ditados de ortografia; 

 Perguntas sobre as partes da gramatica vernácula e latina ensinados na 

Divisão Elementar; 

 Explicação de um trecho escolhido nos vinte primeiros capítulos do 

EPITOME HISTORIAE SACRAE ( Resumo das Historias Sagradas em 

latim). Um dos Livros indicados na Divisão Elementar. 
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O Exame de Gramatica seria realizado na Presença do Diretor e do 

Censor do Liceu, além de dois professores da Divisão. Nesses exames 

constará: 

 

1. De uma tradução latina e outra francesa. 

2. Da explicação de textos, um em português, um latino e outro francês 

tomados dos livros usados no terceiro ano. 

3. De perguntas sobre história e a geografia da América e 

especialmente do Brasil. 

4. De perguntas relativas as três gramaticas. 

5. De operações de aritmética e dos preliminares de geometria. 

 

Uma questão que chama atenção nesse Plano de Estudos é a forte 

influência religiosa na formação dos jovens. O Ensino Religioso é estabelecido 

como suporte de proteção do Estado. O fio condutor para essa estrutura é o 

texto Constitucional de 1824, que estabelece em seu artigo 5º - “A Religião 

Católica Apostólica Romana, a Religião oficial do império”28. A Primeira 

Constituição Brasileira não garantia direitos civis e políticos aos índios e 

negros, mas confirmava e legitimava o poder da Igreja.   

A religião já muito importante no período colonial, passa a ser no 

Império um dos principais aparelhos ideológicos do Estado. Dessa forma a 

instituição eclesiástica é o principal sustentáculo do poder estabelecido, e o 

que se faz na Escola é o Ensino da Religião Católica como elemento 

fundamental para a construção do cidadão brasileiro. 

Em praticamente todos os anos, das três divisões, encontramos ao 

menos a indicação de uma obra de cunho religioso, como indica o quadro . 

número tal.  

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Constituição do Império Brasileiro de 1824. 
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TABELA 4 

Província da Bahia. Livros e obras de cunho religioso no 

Plano de Estudo do Liceu - 1861. 

 

Primeiro ano – Divisão Elementar Poesias Sacras – Do Padre Caldas. 

 Catecismo histórico, dogmático moral e 

litúrgico. Do Conego José Joaquim da 

Fonseca Lima. 

Segundo ano – Divisão Elementar Sermões escolhidos – Padre Antônio 

Vieira. 

O que tem nesse quadro? Poesias Sacras – Do Padre Caldas. 

Epitome Historiae Sacrae. 

Catecismo histórico, dogmático moral e 

litúrgico. Do Conego José Joaquim da 

Fonseca Lima. 

Divisão de Gramatica. 

Nos três anos 

Máximas da Escritura Santa (texto em 

latim) de Rollim. 

Primeiro ano - Divisão Superior Imagem da vida cristã – Frei Heitor Pinto. 

Segundo ano - Divisão Superior Cartas escolhidas – Padre Antônio Vieira. 

Terceiro ano - Divisão Superior Sermões escolhidos – Padre Antônio 

Vieira. 

Fonte: Coleção dos Regulamentos, Instruções e Atos expedidos pela Presidência da Província 
da Bahia, no ano de 1861. Plano Geral de Estudos do Liceu, de 30 de março de 1861 

 

 

4.3  Mais uma Reforma. O Regulamento do Barão de São Lourenço.  

 

No ano de 1870 o então presidente da província Francisco Gonçalves 

Martins - O Barão de São Lourenço, implementou uma ampla reforma na 

instrução pública. Dividindo-a em 4 partes:  

 

I. Escola Normal dos homens; 

II. Escola Normal das mulheres; 

III.  Reforma do Liceu; 

IV. Reforma da instrução primaria. 
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Nesta ocasião o curso de formação de professores e professoras foi 

diferenciado. O de Professores passaria a ser de dois anos em regime de 

externato, o de Professoras teria duração de três anos em regime de internato. 

O Diretor Geral dos Estudos passava a ser também diretor do Liceu Provincial 

da Bahia. As escolas primárias de pouca frequência seriam fechadas e a 

inspeção das escolas seriam reforçadas. Criou uma revista sobre Instrução e 

nomeou para seu redator chefe o professor de inglês do Liceu, Antonio Franco 

da Costa Meireles e para colaborador o Inspetor Geral das Aulas, Amphilófio 

Botelho Freire de Carvalho. Esta reforma restabeleceu as cadeiras de Física e 

de Química no Liceu, desdobrou a cadeira de Geografia e História, criou 

incompatibilidade com o cargo de professor do Liceu com o de professor da 

Faculdade de Medicina. Atribuiu ao professor de História Natural a direção do 

Museu. Criou o bacharelado em Ciências e determinou a preferência dos 

bacharéis formados pelo Liceu, principalmente os diplomados em Ciências, 

para os cargos públicos. Esta ultima medida tinha por objetivo promover maior 

interesse do publico em se matricular na Instituição. Francisco da Conceição 

Menezes e Gelázio Farias descrevem no livro de Memória do Liceu, com 

precisão as medidas propostas com essa reforma de 1870. 

A educação baiana enfrentou uma nova Reforma de Instrução no 

período. Mais especificamente o Liceu que após outras reformas, permaneceu 

com os mesmos problemas apontados desde sua fundação. No Relatório que 

antecede a exposição da Reforma de fato, o Barão de São Lourenço criticou 

duramente, as Reformas anteriores, principalmente o Regulamento Orgânico 

que segundo o Presidente foi publicado precipitadamente. No que se refere ao 

ensino secundário e o Liceu, deixou bem claro a ineficácia da dita Reforma. 

Censurando o Regulamento Orgânico que, segundo o presidente, 

nunca vigorou na realidade, em seu relatório faz severas críticas: 

 

“Desejando falar á província com a franqueza própria de 

minha idade, da posição que ocupo neste momento, e da 

gratidão que consagro á meus comprovincianos, 

assevero que em tempo algum se lhes fez maior mal: a 

instrução, quer primaria quer secundaria, pouco distou de 

sua completa aniquilação. Terrível exemplo de inovações 
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irrefletidas e de ensaios do que se lê sem o preciso 

critério e se aplica ainda sem o estudo do país” (Coleção 

de Leis e Regulamentos - Reforma 1870) 

. 

Ainda com as criticas em relação o Regulamento orgânico de 1860 o 

Presidente lamentou a concentração dos estudos secundários no Liceu e como 

consequência na capital. Segundo o Barão, essa foi uma das poucas normas 

do Regulamento de 60 imediatamente colocado em prática.  

  

 A supressão de todas as cadeiras do ensino secundário, 

fora do Lyceo, decretada pelo art.70, tornou-se logo 

efetiva, povoando-se esta cidade dos respectivos 

professores sem que a instrução no Lyceo ganhasse, e 

perdendo a das localidades e sem alivio dos cofres, que 

foram com tal providencia gravados, duplicando os 

vencimentos ! (Coleção de Leis e Regulamentos - 

Reforma 1870). 

 

Já na apresentação do Relatório defende a importância do Ensino Secundário 

para a nação. Indicando a necessidade da Reforma, o Barão de São Lourenço 

afirma que o ensino secundário tem “importância de primeira ordem entre as 

nações cultas”. Faz um apanhando de Instituições secundárias em diversos 

países destacando na Inglaterra, França e EUA. Afirma também a importância 

do ensino primário para o desenvolvimento de uma nação quando diz: “A 

Instrução primaria forma o cidadão das sociedades modernas cujos direitos o 

analfabeto não pode exercer satisfatória e convenientemente”29. 

Ao defender sua reforma e o desenvolvimento da Instrução secundária 

na Província, o Barão esclarece os motivos pelo qual é defensor da Instrução 

secundaria. 

A instrução secundaria porem forma a classe media das 

inteligências, o cidadão ativo, industrioso, o burguês, 

enfim do século XIX, que se distinguirá no comércio, nas 

                                                           
29 Coleção de Leis e Regulamentos - Reforma 1870. 
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artes e na agricultura. Ela abre também as portas da 

instrução superior, que constitui a moderna aristocracia 

das grandes profissões, e que preenche os mais 

importantes destinos sociais  

 E diz mais. 

(...) os conhecimentos científicos introduzidos na 

Instrução média ou secundaria decidem da supremacia 

industrial e comercial de uma nação. .30 

 

O Barão de São Lourenço faz uma exposição bem crítica em relação a 

situação da Instrução secundária e do Liceu, utiliza inclusive de uma descrição 

da situação do Liceu feita por um professor da Instituição. Foram vários os 

pontos levantados nessa descrição, mas podemos destacar: 

 

 A ausência de concurso para ocupação de cadeira na Instituição. 

 As matriculas que antes eram feitas por aula, passaram a ser feitas por 

série. 

 Os Diretores e Secretários pertenciam a congregação. 

 A supressão do curso de comércio e a extinção das seguintes cadeiras: 

Contabilidade, Direito Comercial e Grego. 

 Professores de aulas avulsas que foram removidas para Liceu estavam 

lecionando disciplinas para a qual não fizeram concurso e não obrigação de 

apresentar Diploma ou Título especial para indicar sua capacitação.  

 

O Presidente da Província faz uma forte critica a postura dos 

professores do Liceu, afirmando que alguns daquela Instituição abusavam de 

sua posição, não cumprindo com as obrigações que lhe competia, prejudicando 

a qualidade do ensino ministrado no Liceu. 

Parece que alguns mestres com a consciência do pouco 

aproveitamento, e na ausência dos exames que poderiam 

provar o fruto de seu ensino, escrupulizavam menos em 

dar falta em se declararem doentes, em solicitar licenças, 

e finalmente, em precipitar as lições saindo antes de 

                                                           
30

 Idem 
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esgotada a hora (Coleção de Leis e Regulamentos - 

Reforma 1870). 

 

Encerrando o relatório que precede a Resolução com a Reforma, o 

Barão de São Lourenço lamenta que as escolas particulares estivessem 

dominando o ensino secundário: 

 

O Lyceo é atualmente um pesado encargo para a 

província e como nele se concentra todo ensino publico 

secundário, os colégios particulares sustentam, só hoje, 

esta tal ou qual instrução para a matricula dos dois 

cursos gerais, direito e medicina, disputando-se aí quem 

mais depressa satisfaça aos desejos dos pais de alunos, 

que no interesse de sua fazenda, e na pressa de um 

diploma para seus filhos, que lhes abra as portas a todas 

as ambições, preferem o desejado desfeixo á solida 

instrução que habilitaria bacharéis e doutores de outra 

força e de superior mérito (Coleção de Leis e 

Regulamentos - Reforma 1870). 

. 

Com base em suas alegações sobre a Instituição, chega a propor o 

fechamento  do Liceu. 

Nestas circunstancias cumpre ou suprimir o único 

estabelecimento publico de ensino secundário que possui 

a província, deixando a substituição aos esforços 

particulares, o que seria retrogradar a Bahia, e perder a 

posição que tem ocupado ou realizar uma reforma eficaz, 

submetendo-a ao patriotismo e luzes da Assembleia 

Provincial (Coleção de Leis e Regulamentos - Reforma 

1870) 

Tratando da Reforma propriamente dita, no que se refere o Liceu 

Provincial da Bahia o Francisco Gonçalves Martins estabeleceu uma série de 

medidas que afirmavam suas criticas no relatório inicial. Já no Art. 2 a 

Resolução estabelece que a direção do Liceu Provincial estará nas mãos do 

Diretor Geral da Instrução, uma clara tendência à centralização das decisões, o 
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que poderia gerar melhor controle sobre o que era feito na Instituição, uma 

tentativa  de  resolver  os  problemas. 

Sobre as cadeiras e o curso desenvolvido no Liceu, o 11º Art, resolve: 

O liceu forma um curso de estudos com as seguintes cadeiras e 

Professores. 

 

 Latim - Padre Turíbio Tertuliano Fiuza; 

 Latinidades – José Pinto Chichorro da Gama; 

 Grego – Demetrio Cyriaco Tourinho; 

 Língua francesa – Dr. Joaquim Marcelino Moreira Sampaio; 

 Língua inglesa – Dr. Antônio Franco da Costa Meirelles; 

 Gramática filosófica – Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro; 

 Geografia e historia – Dr. Pedro Antônio de Oliveira Botelho; 

 Retórica e poética: literatura nacional – Emygdio Joaquim Santos;  

 Filosofia - Sebastião Pinto de Carvalho 

 Aritmética e álgebra – Dr. Firmino Duarte Pacífico Gameleira; 

 Geometria e trigonometria – Francisco Rodrigues da Silva; 

 Desenho – Dr. Francisco Rodrigues Nunes; 

 História Natural – Dr. Luiz Alvares dos Santos; 

 Física e química – Virgílio Climaco Damásio (Assumiu a cadeira em  

1871 após concurso)                   

As 14 Aulas mantidas no Liceu, estruturavam dois bacharelados. O 

Bacharelado em Letras e o Bacharelado em Ciências, enquanto que na Corte, 

identificamos apenas o Bacharelado em letras. Para a graduação no primeiro o 

aluno deveria cursar as aulas do curso, dispensadas as de Grego, 

Trigonometria, Elementos de Química e Física Zoologia e Botânica. Para 

graduação no Bacharelado de Ciências era necessário a aprovação em todas 

as aulas.   

Uma questão importante não foi solucionada. O problema das 

matrículas por disciplina, pois o estudante continuou livre para matricular-se em 

qualquer das aulas, com exceção as de Grego, para a qual o aluno deveria 

estar habilitado em Latim e nas de Geometria, Trigonometria, Química e Física, 

para as quais deveria ter sido aprovado em Aritmética e Álgebra. Com tantas 
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reformas, qualquer pessoa poderia requisitar à Congregação do Liceu exames 

de algumas ou de todas as Aulas. Uma evidente indicação da ausência de um 

sistema educacional estabelecido. Para efetivar matricula nas Aulas da 

Instituição era necessário o pagamento de 10$ (10 mil réis) para cada aula, 

sendo paga igual quantia no encerramento. 

Uma pratica estabelecida pelo Regulamento Orgânico de 1860, muito 

contestada pelo Barão de São Lourenço foi corrigida no Art. 18, os concursos 

para provimento de Cadeiras vagas retorna a fazer parte do Liceu. 

 

Art. 18 – As Aulas novamente criadas serão providas por 

concurso, que por esta vez somente terá lugar em 

Palácio sob a Presidência do Presidente da Província, 

com a presença do Diretor Geral, sendo cinco 

examinadores nomeados pelo Governo, dentre os 

indivíduos mais habilitados sejam mestres ou não.  

 

Tentando estimular os professores do Liceu, que segundo o Presidente 

da Província não tinham uma postura correta faltavam demasiadamente e 

diminuíam o prestígio da Instituição, uma série de medidas foram adotadas 

nesta Reforma.  

Criou regras mais especificas para o recebimento do salário dos 

professores. O salário passou a ser proporcional ao número de alunos. Caso 

não houvesse aluno matriculado na aula, o professor receberia a metade do 

valor de sua Aula.  Além do m permitia aos professores do Liceu, a 

manutenção de Aulas particulares, ainda que fosse a mesma a qual era lente 

na Instituição, no entanto proibia o acumulo das funções no Liceu e na Escola 

de Medicina. 

Foi estabelecido uma espécie de premiação por desempenho de sua 

função. Os Art. 21 e 22 da Resolução tratam desta questão. 

 

Art. 21- Depois dos exames anuais a Congregação 

apresentará ao governo uma lista contendo os nomes de 

um a três professores das diferentes aulas, que entender 

haver melhor desempenhado o magistério do ano, quer 
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em vista do número de alunos, quer pelo aproveitamento 

de que estes deixam provas. 

Art. 22 – O Governo premiará aquele que julgar com 

superior mérito, dando-lhe uma gratificação até igualar a 

do ano. 

O professor que obtiver três vezes esta distinção será 

recomendado por intermédio do Governo Imperial a 

munificência de S. M o Imperador. 

 

Os primeiros atos legais referentes ao Colégio Imperial são bastante 

omissos a respeito tanto de critérios quanto de mecanismos para a seleção de 

professores. O Decreto Lei de 2 de dezembro de 1837, que transforma o 

Seminário de S. Joaquim no Rio de Janeiro em Colégio de instrução 

secundaria com a denominação de Colégio Pedro II, apenas estabelece de 

forma direta que “haverá os professores que forem precisos para as disciplinas 

previstas no artigo 3º” e prevê a possibilidade de chamar para exercício no 

Colégio os professores públicos de disciplinas avulsas da Corte (art. 5º). 

Igualmente, os primeiros estatutos do Colégio, contidos no 

Regulamento de 31 de janeiro de 1838, estabelecem genericamente, em seu 

artigo 12, que "os professores serão nomeados pelo Governo”, dando 

preferência a indicação, sem que sequer se especifique em que consiste essa 

habilitação. 

Até então o ingresso no corpo docente fora feito mediante livre 

nomeação do governo. O concurso de 1847 foi o primeiro no Colégio. Os cinco 

candidatos que se apresentaram ao Ministro do Império, o Senador Alves 

Branco, tiveram seus requerimentos encaminhados ao Reitor do Colégio, 

Joaquim Caetano, que procedeu à seleção. (DORIA, 1997, p. 65) 

Parece-nos interessante transcrever as informações do Reitor sobre o 

candidato selecionado, pois elas são indicativas dos critérios de escolha: 

João Baptista Calogeras - Possui bem as línguas e as literaturas 

Grega, Latina, Francesa, Italiana e Inglesa; é dotado de raro talento, de uma 

cabeça filosófica e grande facilidade de elocução e tem se aplicado com muito 

mérito e proveito ao estudo da História. Pelo que o considero capaz de reger a 
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cadeira com indisputável superioridade. Esteve dois anos em Bolonha e nove 

em Paris (DORIA, 1997, p. 66). 

Assim como para os professores, para os alunos baianos a Reforma de 

Francisco Gonçalves Martins se estabeleceu uma forma de estimulo. A medida 

se relacionava com o baixo índice de matriculados nas aulas da Instituição. No 

relatório presidencial de 1870, constatam-se os mesmos problemas em relação 

ao ensino secundário. Nos mapas comparativos entre o ensino particular e 

público, em que pesem a deficiência dos dados e o envio de estatísticas por 

apenas 10 aulas particulares, constata-se a frequência de 411 alunos em aulas 

particulares, para 262 matriculados no Liceu, dos quais 109 foram reprovados. 

O art. 23 diz. 

 

“O professor de cada aula, encerradas as matriculas, 
designará com antecedência três de seus alunos que 
entender merecerem distinção especial por seu 
aproveitamento. 
A Congregação em vista das informações obtidas 
escolherá dos três, aquele que julgar merecer 
preferência. O Governo da Província recompensará o 
aluno assim distinto com a quantia de 100$ dando-lhe a 
Congregação um certificado de mérito”. 
 

Ainda sobre os estímulos aos alunos do Liceu o Art. 24 continua. 

O Bacharel que apresentar três certificados do art. 

Antecedente poderá ser recomendado pela Congregação 

ao Governo como digno de sua atenção especial e 

querendo seguir a profissão do professorado é isento de 

concurso, exceto se outro de igual distinção disputarem a 

cadeira, por que então será o concurso entre eles 

somente. 

Um dos elementos que torna o ensino secundário no período estudado é 

a formação de mão de obra para as novas demandas da cidade. O Barão de 

São Lourenço não deixou esse elemento fora do Regulamento por ele 

organizado. 

Art. 32 – Os Bacharéis do Liceu serão preferidos para os 

provimentos dos empregados provinciais, e apenas 

obrigados a concurso nas matérias para estes exigidas, 

que não tiverem feito parte do curso. Entre os Bacharéis 

tem preferência os de ciência. 
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5 Considerações finais. 

 

O ensino secundário brasileiro, tem o seu primeiro passo para a 

organização com o Ato Adicional de 1834 que promoveu a descentralização da 

instrução, passando a mesma a ser atribuição da província. 

A primeira metade do século XIX foi o período de origem das políticas 

públicas para o ensino secundário. Durante esse período, a província passava 

por diferentes revoltas, tornando tensa a social da Província. Do ponto de vista 

da política nacional, também foi um momento de formação e afirmação do 

Estado Brasileiro. Nesse período de construção das primeiras políticas públicas 

para o ensino secundário ocorreu a criação do Liceu Provincial em 1836. O 

Liceu Provincial da Bahia, assim como outros Liceus espalhados pelo Império e 

o Colégio Pedro II foram criados para formar uma camada intermediária, 

capacitada para o trabalho administrativo do Império.  

Podemos observar que a regulamentação do estatuto do liceu é uma 

tentativa de organização da legislação escolar e do ensino secundário. Trata-se 

de uma legislação elaborada quando a Bahia estava passando por um 

processo de acomodação às novas condições sociais que se formavam, em 

meio à urbanização, crise econômica, conflitos e tensões sociais. Neste 

contexto o Liceu tinha por objetivo habilitar as camadas intermediarias a 

ingressarem direto no mercado de trabalho, principalmente desempenhar 

funções públicas, sendo um curso preparatório para o ensino superior, sem, no 

entanto habilitar para seu ingresso.  

Nesta contradição, percebemos que o Liceu Provincial da Bahia, 

procurando ser um curso para profissionalizar a fim de atender as 

necessidades burocráticas, tem um currículo preparatório, no entanto não 

conseguia ser nem uma coisa nem outra. Esta indecisão quanto a qual 

formação seria oferecida na instituição, fez com que os alunos de origem nas 

classes dominantes preferissem os cursos particulares, pois eram preparatórios 

e habilitavam para o ingresso no ensino superior. O Estatuto sancionado pelo 

Presidente da Província, Paulo José de Mello Azevedo e Brito, em 22 de Junho 

de 1841, acabou por não suprir as necessidades do ensino secundário, teve 

falhas e estas falhas acabaram por levar o Liceu  a desorganização,  que foi 
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lembrada  pelos Presidentes subsequentes em  suas  falas  anuais,  a  

desorganização  é  tamanha  que o estatuto foi reformulado  em  1849.  

O Liceu da Bahia tinha um currículo propedêutico, porém não habilitava 

para o ingresso nas Instituições superiores, como a de Medicina e Direito. Isto 

foi um complicador para o desenvolvimento pleno da Instituição, pois a 

ausência de um sistema de instrução definido não permitia ao ensino 

secundário público atender as necessidades de trabalho na Província e por 

outro lado também não dava acesso a formação acadêmica. Por conta dessa 

incapacidade do Liceu muitos foram aqueles que defendiam sua extinção. 

Na segunda metade do século XIX observamos como ponto marcante 

para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação e ensino 

secundário, a discussão, elaboração e normatização do Regulamento Orgânico 

para a educação da Bahia em 1860. Este Regulamento pode ser considerado 

como uma tentativa de sistematização do ensino secundário. O Regulamento 

Orgânico de 1860 foi fruto das discussões e embates em relação às condições 

enfrentadas pela educação baiana. Essas condições eram contestadas por 

diversos políticos locais e por responsáveis pela instrução. A. a estrutura da 

Instrução na Província e o funcionamento do Liceu eram pontos dos mais 

discutidos. Em suma, buscavam uma reforma que atendesse aos anseios de 

maior organização para a instrução provincial. 

Neste contexto político e de forte pressão ideológica é que o 

Regulamento Orgânico para instrução baiana foi elaborado em 1860. Sua 

estrutura indicava ou aparentemente apresentava as condições para que o 

ensino viesse a ser organizado na província. A inconstância política interferiu 

diretamente no próprio andamento da nova legislação para o ensino. Foram 

precisos mais dois anos para que a lei fosse regulamentada e apenas em 1862 

estava completa. 

O que fica de concreto é que o Regulamento Orgânico de 1860, do 

qual se esperava germinar uma organização para o ensino secundário baiano, 

não cumpriu sua atribuição. O ensino secundário continuou desestruturado, as 

matriculas ainda poderiam ser feita por aula, não compondo um curso e não 

credenciando para os exames preparatórios, necessários para o ingresso nas 

Academias do Império. 
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Os anos seguintes a edição do Regulamento Orgânico, foi marcado por 

inúmeras críticas a regulação, muitas dessas criticas evidenciavam a 

ineficiência do mesmo. No entanto, não podemos falar que houve uma 

aplicação plena da Lei, pois essa legislação sequer chegou a ser implantada 

por completo, ainda assim foi duramente contestada. 

A característica mais marcante da instrução no período era a 

decadência do ensino público e a proliferação de escolas particulares, 

chegando a ponto de o Liceu Provincial ter em 1863 apenas 371 matrículas, 

enquanto somente em seis escolas particulares o número de matriculados era 

de 1336. É equivoco acreditar que apenas as reformas políticas levariam à 

mudanças imediatas no cenário educacional. O Regulamento Orgânico, 

mesmo sem ter sido aplicado na sua íntegra, acabou sendo substituído por 

uma nova legislação anos depois, foi a Reforma de 1870 para a instrução 

pública, comandada pelo Barão de São Lourenço. 

De forma geral, a proposta de organização do sistema educacional da 

província de 1870 criticava as determinações do Regulamento de 1860. Uma 

das questões em pauta era a constante fuga de matrículas para o ensino 

particular, bem como a não aplicação na íntegra das disposições da antiga lei 

criada em 1860. 

Algumas questões justificavam um novo regulamento poucos anos 

após a edição do Regulamento Orgânico de 1860. A primeira delas relaciona-

se com a proliferação de matrículas em escolas particulares. O ensino privado 

cada vez mais conquistava espaços na Província da Bahia. Uma outra 

característica da reforma de 1870 foi necessidade valorização de estudos com 

conteúdos mais científicos. Conteúdos que ganhavam força principalmente no 

Rio de Janeiro no Colégio Pedro II. Os estudos no Liceu passariam a 

possibilitar uma formação tanto literária, quanto cientifica. 

A noção de centralização ou descentralização da administração 

educacional foi uma questão debatida como forma de solução para os 

problemas existentes no que tange a instrução publica na Bahia provincial. Na 

reforma de 1870, o aspecto centralizador prevaleceu, chegando a ponto de 

concentrar em um único cargo as atribuições do Diretor Geral de Instrução, do 

Diretor do Liceu Provincial e da Presidência da Congregação do Liceu. 



92 
 

Em que pesem todas as críticas à reforma anterior, que representou o 

regulamento orgânico, a reforma de 1870 também não solucionou os graves 

problemas do ensino secundário público e do Liceu, pois continuavam as 

matrículas por aulas, não formando um curso secundário de fato e não 

habilitando para ingresso nas Academias do Império. 
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Anexo I  

 

Nº 151 - ESTATUTO DO LICEU DA BAHIA de 22 de junho de 1841 (pp 153-

170) 

Paulo José de Mello Azevedo e Brito, Presidente da Província da Bahia. Faço 
saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa Provincial decretou 
e eu sancionei os Presentes Estatutos: 

Capítulo 1º - Da Congregação. 

 

      Art. 1º A Congregação do Liceu será composta dos Professores declarados na 
Lei de sua criação, e Substitutos do mesmo Liceu. 

Art. 2º As Sessões ordinárias da Congregação terão lugar nas primeiras quintas–

feiras de cada mês do ano letivo, para tratar-se do que possa ocorrer de 

conveniente ao Liceu; no primeiro dia útil depois de 15 de fevereiro para se 

providenciar sobre o que for de mister acerca do ano letivo; no primeiro dia útil de 

novembro, em que se cuidará de habilitação dos estudantes, pontos dos exames 

e nomeação dos examinadores; e finalmente, no primeiro dia depois do último 

exame, para se conhecer dos  que deixaram de o fazer, dando-se então por 

concluído o ano. A Congregação se reunirá extraordinariamente, sempre que for 

convocada pelo Diretor, por algum motivo urgente. 

Art. 3º Não haverá sessão sem que estejam presentes pelo menos metade e 

mais um dos membros da Congregação. 

Art. 4º Compete à Congregação: 

§1º Velar sobre a economia, polícia e boa administração do Liceu. 

§2º Conhecer do procedimento censurável não só dos Estudantes e dos 

Empregados do Liceu, como até dos mesmos Professores, aplicando meios de 

os corrigir. 

§3º Determinar a expulsão dos Estudantes, nos casos em que tiver lugar. 

§4º Admitir ao Grau de Bacharel em Letras aqueles que se acharem em 

circunstâncias de o merecer. 

§5º Pôr a concurso as Cadeiras e substituições vagas do Liceu, e propor ao 

Governo os opositores mais hábeis para serem providos. 

§6º Inspecionar tão somente as aulas secundárias da Capital, encarregando as 

visitas delas a alguns de seus Membros. 

§7º Apresentar todos os anos, por intermédio do Governo, a Assembléia 

Provincial, o estado do Liceu, e das referidas aulas da Capital, dando contas das 
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faltas que se notarem no ensino público, e indicando ao mesmo tempo os meios 

de obvia-las e de facilitar a instrução em geral. 

 

Capítulo 2º - Do Diretor 

 

Art. 5º O Diretor é o Presidente de todos os atos da Congregação. 

Art. 6º Ao Diretor compete: 

§1º Manter a ordem nos trabalhos do Liceu, vigiando mui particularmente o 

desempenho dos deveres escolares. 

§2º Requisitar ao Governo todos os objetos necessários à conservação e serviço 

do Liceu. 

§3º Levar ao conhecimento do mesmo Governo as deliberações tomadas sobre a 

expulsão dos Estudantes  incorrigíveis. 

§4º Rubricar os livros da Secretaria, assinar as Atas e os despachos, e acordos 

da Congregação, tendo o voto de qualidade em caso de empate e nomear 

Comissões. 

§5º Expedir ofícios aos encarregados das visitas das Aulas secundárias da 

Capital, para que, inteirados, procedam em conformidade do que lhes for 

incumbido. 

§6º Exigir deles, quando julgar oportuno, informações acerca das aulas e 

comportamento de seus professores. 

§7º Atestar a residência dos Empregados do Liceu. 

§8º Conceder por escrito licença de até quinze dias, aos professores do Liceu, 

que lhe a pedirem, com motivo justo. 

§9º Chamar aos substitutos ao exercício das Cadeiras, nos impedimentos dos 

Professores efetivos e nomeá-los Examinadores quando for necessário. 

§10. Executar e fazer executar estes Estatutos e as resoluções da Congregação.  

Art. 7º Nas Faltas e impedimentos do Diretor servirá o Professor mais antigo do 

Liceu. 

 

Capítulo 3º - Do Secretário 

 

Art. 8º É da obrigação do Secretário: 

§1º Ter bem acondicionados e debaixo de sua guarda os livros, o selo, a 

correspondência do Governo e mais papéis de importância. 
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§2º Redigir as Atas e faze-las registrar depois de aprovadas: fazer registrar 

ofícios e todas as ordens e participações do Governo, Cartas de Bacharéis e 

outros títulos, que a esse fim vierem à Secretaria. 

§3º Subscrever e assinar todos os registros e publicar por editais, que também 

assinará, os anúncios que preciso forem. 

§4º Tomar assento das matriculas, declarando os nomes, filiações, naturalidades 

e idades dos estudantes, segundo a ordem alfabética das iniciais dos nomes de 

cada um, na concorrência de vários à mesma aula. 

§5º Entregar ao Porteiro ou ao seu Ajudante, a lista geral dos matriculados, com 

a declaração das aulas a que / (p. 156) pertencerem e aos Professores a 

particular de seus alunos. 

 §6º Assistir a votação dos Examinadores e lavrar os termos de exames, 

declarando a que obtiver cada um dos aprovados. 

§7º Passar as certidões que lhe forem pedidas, precedendo despacho do Diretor 

e sem esta cláusula as primeiras de exame. 

§8º Nas faltas e impedimentos do Secretário servirá o Professor que o Diretor 

nomear. 

 

Capítulo 4º- Dos Professores 

 

Art. 10. A cada um dos Professores incube: 

§1º Achar-se todos os dias letivos pontualmente à hora de suas lições. 

§2º Tomar nota particular das faltas, lições e procedimentos de seus estudantes, 

para poder informar em Congregação, ou quando se faça mister. 

§3º Comparecer nas Sessões, presidir aos exames nas matérias do seu 

magistério e ser Presidente ou Examinador naquelas para que for nomeado. 

§4º Comunicar ao Diretor, quando não puder acudir às funções do § antecedente 

e quando se achar molesto por mais de um dia, para que ele dê as necessárias 

providências. 

Art. 11. Os substitutos em exercício estão sujeitos a todas as disposições deste 

Capitulo. 

 

 

 

Capítulo 5º - Dos Estudantes. 
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Art. 12. Os estudantes são obrigados a respeitar a todos os professores em geral, 

ouvindo com docilidade suas advertências e admoestações. 

Art. 13. Estarão atentos às explicações de seus professores, não podendo 

interrompe-los com dúvidas, nem propor argumentos no tempo das lições. 

Esta disposições são extensivas a qualquer externo que assistir às Aulas. 

Art. 14. É absolutamente proibido a todo e qualquer Estudante: 

§1º Reunir-se em grupos na porta e a redores do Liceu; entrar nele com bengala, 

chibata, ou de outro algum modo armado, ainda mesmo a pretexto de ser militar. 

§2º Conservar-se coberto e deixar-se estar sentado, quando passar qualquer 

Professor. 

§3º Fazer caricaturas e pasquins, proferir palavras obscenas, ou escreve-las 

pelas paredes, portas, bancos, etc; compor ou dar a manifesto manuscritos que 

tenham por objeto os seus colegas, os Professores e os Empregados do Liceu. 

§4º Jogar fogos artificiais, fazer assuadas e barulhos, praticar ações imorais e 

outras qualquer travessura de que resulte dano e prejuízo a alguém. 

(p 158)Art. 15. O Estudante que infringir estas disposições será punido a 

prudente arbítrio do Professor, quando a pena não exceda de repreensão, ou de 

ser mandado sair para fora da aula, no ato do cometimento; e à prudente arbítrio 

da Congregação, quando a pena for de perda do ano, ou de ser expelido do 

Liceu: não podendo nunca ter lugar a imposição de pena corporal. No caso de 

perda do ano, ou de expulsão do Liceu, poderá o Estudante recorrer ao Governo, 

que, depois de ouvi-lo e mediante as informações que obtiver, decidirá como lhe 

parecer justo. 

Art. 16. Se a transgressão for na aula e tal que ainda sendo mandado sair o 

delinqüente se não consiga o  restabelecimento do sossego, o Professor poderá 

suspender a lição daquele dia, dando parte ao Diretor para que se tomem as 

medidas convenientes. 

 

Capítulo 6º - Do Escriturário 

 

Art. 17. O Escriturário deverá achar-se na Secretaria todos os dias, que não 

forem feriados, e mesmo nesses havendo serviço extraordinário, desde as nove 

horas da manhã até as duas da tarde. 

Art. 18. A seu cargo está fazer com cuidado e asseio toda a escrituração do 

Liceu, que lhe for ordenada pelo Diretor e pelo Secretário. 

 

Capítulo 7º - Do Porteiro e seu ajudante 



102 
 

 

Art. 19. O porteiro e seu ajudante são responsáveis pela guarda do Liceu; e 

prestar-se-ão a 

todo e qualquer serviço que se fizer preciso, embora não esteja aqui 

especificado. 

Art. 20. É da obrigação de um e outro: 

§1º Abrir e fechar o Liceu todos os dias letivos de Congregação de matriculas e 

de exames. 

§2º Assear a Secretaria, as salas e os corredores.  

§3º Dobrar o sino para os sinais de entradas e saídas de aulas. 

§4º Dar, no primeiro dia letivo do ano, assento aos Estudantes, segundo a ordem 

da numeração em que estiverem nas listas. 

§5º Fazer a chamada dos Estudantes pela mesma ordem da numeração, logo 

que o Professor subir à Cadeira, tomando nota dos que faltarem. 

§6º Sortear nas Sabatinas. 

§7º Rondar durante as lições para que não haja distúrbios e delatar ao Diretor 

aquele que os fizer, assim nessa, como em outra qualquer ocasião. 

§8º Entregar ao Secretário, no fim de cada mês, a lista das faltas dos Estudantes. 

§9º Afixar editais, levar ofícios e avisos, quando lhe os mandar o Diretor, o 

Secretário e mais Professores. 

(p. 160)§10. Participar ao Diretor e Secretário, quando se achar legitimamente 

impedido. 

Art. 21. A abertura, o asseio, e os dobres, de que tratam os §§ 1º, 2º, 3º do artigo 

antecedente, serão feitas em semanas alternadas por cada um destes 

empregados; salvo nas faltas e impedimentos de algum, porque ficará tudo a 

carga do outro. Todo o mais serviço será feito por ambos cumulativamente. 

 

Capítulo 8º - Das matriculas, tempo letivo, exames e férias. 

 

Art. 22. Os dias úteis, que decorrerem imediatamente depois de findas as férias 

gerais até o primeiro dia útil de março, são destinadas para as matrículas de 

todas as aulas e para os exames daqueles Estudantes, que o não tiverem feito 

em tempo competente, por algum motivo atendível. 

Art. 23. O estudante que se quiser matricular, requererá ao Diretor, juntando a 

sua petição conhecimento de haver satisfeito o imposto de 3$200 rs., sendo em 

aula não excetuada na Lei; documento com que prove não ter menos de dez 
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anos de idade, se for novato, e não o sendo, certidão de exame, indo de acordo 

com as precedências de certas matérias, que vão ser classificadas. 

Art. 24. Para a matrícula de Grego, de / (p.161)Gramática Filosófica, de Retórica, 

e Belas Letras e de Filosofia, é indispensável o exame anterior de Latim para a 

matrícula de Retórica, Belas Letras e de Filosofia é igualmente indispensável o 

exame de Gramática Filosófica; assim como é o de Geometria para a matrícula 

de Geografia. No curso de Aula de Comércio a matrícula do 2º ano será sempre 

procedida de exame do 1º, assim como a matrícula do 3º de exame do 2º. Em 

qualquer outra matrícula, que estiver fora dessa classificação, poderá o estudante 

assentar-se como lhe aprouver, guardadas as disposições do artigo antecedente 

que lhe forem respectivas. 

Art. 25. Com despacho do Diretor irá o Estudante ao Secretário para abrir-lhe 

assento, que será por ambos assinado. 

Art. 26. O tempo letivo começará no primeiro dia útil de Março, ficando a 

Congregação, que se reunir no 1º dia útil de novembro, a determinar o dia do 

ponto nas Aulas, tendo em vista as informações dos Professores acerca do 

adiantamento das matérias. 

Art. 27. A Aula de Latim durará três horas diariamente: as de Grego, Francês, 

Inglês, e Desenho duas; as outras, uma hora e meia. 

Art. 28. Os dias de Sabatinas serão regulados pelos Professores. Nas aulas de 

Gramática Filosófica, Retórica, Filosofia, Geometria, Geografia e Comércio, o 

Porteiro, ou seu Ajudante, tirará por sorte o número de Estudantes, que pelo 

Professor lhe for indicado; podendo o mesmo Professor chamar por pauta os 

Estudantes, quando lhe aprouver: em um e outro caso, os primeiros sorteados 

pelo Porteiro, ou chamados pelo Professor, serão os / (p.162)defendentes, 

servindo de argüentes os outros. A forma porém destes exercícios nas outras 

Aulas ficará a arbítrio dos Professores. 

Art. 29. Os estudantes de Gramática Filosófica, Retórica, Filosofia e Geometria, 

farão, no curso do ano, duas dissertações sobre dois pontos, que lhes darão seus 

Professores dentre as matérias já explicadas; o segundo depois da dissertação 

do primeiro, que serão obrigadas a apresentá-la no espaço de trinta dias. 

Art. 30. Aquele, que sem causa justa e provada perante a Congregação, faltar a 

alguma Sabatina, ou dissertação, será considerado como tendo cinco faltas no 1º 

caso, e dez no segundo. 

Art. 31. O que tiver vinte faltas sem causa justificada, e quarenta ainda que 

justificadas nas Aulas, cuja matéria é de curso anual, perderá o ano. O que tiver 

mais de seis não justificadas será preterido na ordem dos exames. 

Art. 32. Os exames começarão no mês de novembro, logo depois da 

Congregação de habilitações, e far-se-ão por pontos lançados em urnas e tirados 
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pelos Examinadores; salvos os de Aritmética, Trigonometria e matérias 

puramente comerciais, que serão vagos. 

Art. 33. Nos exames de Geometria e Álgebra os pontos serão tirados duas horas 

antes; nos de Latim uma hora, meia nos de Grego, de Francês e Inglês; nos 

outros serão os pontos tirados na mesma ocasião. 

Art. 34. Os exames de Línguas constarão de traduções de Autores Clássicos de 

prosa, de verso e de uma composição; salvo os de Grego, em que não haverá 

composição. 

Art. 35. Os exames de Francês, Inglês, Grego, / (p.163) Gramática Filosófica e 

Música, durarão uma hora; duas os de Desenho, e os demais, hora e meia. 

Art. 36. Os examinadores serão dois: e cada um empregará no exame a metade 

do tempo dado no artigo antecedente, e argüirá não só no tempo sorteado, como 

também podê-lo-á fazer em suas relações. 

Art. 37. Faltando algum dos Examinadores o Diretor mandará imediatamente 

chamar qualquer Professor desocupado; e se o não houver, e nem tempo para  a 

ele se recorrer, far-se-á o exame com um só Examinador e com o Presidente do 

ato, que neste caso argüirá também. 

Art. 38. Se faltar o Presidente e quem faça as suas vezes, ao Examinador mais 

antigo competirá a Presidência e ambos argüirão. 

Art. 39. O Estudante que no fim do ano, não puder fazer exame, requerendo ao 

Diretor, e provando seu impedimento, poderá, se for atendido, matricular-se em 

outra Aula no ano seguinte (guardada as disposições do art. 23 e 24) e obter 

depois licença da Congregação para ser examinado. 

Art. 40. O que não comparecer no dia, e hora aprazada para tirar ponto ficará 

preterido até o derradeiro exame da sua Aula. 

Art. 41. O que tendo tirado ponto, deixar de apresentar-se a hora do exame, 

perderá o ano; salvo se provar perante a Congregação ter sofrido acidente grave; 

porque então será admitido, em tempo próprio, a tirar novo ponto.  

Art. 42. No fim do exame, o Presidente e mais os Examinadores, presente 

Secretário, votarão a portas fechadas por escrutínio secreto, servindo-se das 

letras A e R: aquela para aprovar, e esta para reprovar; e da aprovação ou / (p. 

164) reprovação se lavrará um termo, que será por todos assinados.  

Art. 43. Considerar-se-á aprovado nemine discrepante o que reunir a seu favor a 

totalidade dos votos de seus Examinadores; e aprovados simpliciter o que tiver 

um só voto contra si. As outras votações reprovam os Estudantes. 

Art. 44. O que sair reprovado em qualquer matéria não será outra vez admitido a 

examinar-se nela sem que de novo a freqüente. 
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Art. 45. As férias gerais durarão desde que se ultimarem os trabalhos do ano 

letivo, que ficarão impreterivelmente concluídos antes do Natal, até o 1º dia útil 

depois de 15 de fevereiro, em que terá lugar a abertura do Liceu. 

Art. 46. Além das férias gerais haverá também as do Entrudo até Quarta -feira de 

Cinzas, e as da Semana Santa desde Domingo de Ramos até o da Páscoa, e 

fora dela só serão feriados os Domingos, Dias Santos e os de Festa Nacional, 

além das Quintas-feiras de todas as Semanas, quando não houver algum dia 

feriado. 

Capítulo 9º - Das matérias necessárias para o Grau de Bacharel, e 

formalidades com que será conferido. 

 

Art. 47. O Estudante, que tiver com proveito freqüentando neste Liceu as Aulas 

de Línguas e as de Gramática Filosófica, Retórica, Filosofia, Geometria, e 

Geografia, tendo sido plenamente aprovado nas matérias em tais / (p.165)Aulas 

ensinadas, poderá requerer o Grau de  Bacharel à Congregação, que, a vista de 

seu requerimento, procederá a votação por escrutínio secreto sobre sua conduta. 

Art. 48. Se for aprovado o Estudante, apresentará três proposições em cada uma 

das diferentes matérias, a saber: Gramática Filosófica, Retórica, Belas Letras, 

Filosofia Racional e Moral, Geografia e História, que depois de serem 

examinadas e  aprovadas pela Congregação, as mandará imprimir, para 

sustentá-las em ato público no dia que lhe for marcado. Além das proposições 

apresentará uma dissertação de assunto de sua escolha em alguma das matérias 

mencionadas, para também sustentá-la, sendo igualmente impressa com 

aprovação prévia da Congregação. 

Art. 49. No dia marcado será o Estudante admitido à Sala grande do Liceu, onde 

se achará reunida a Congregação, que antecipadamente terá designado quatro 

Professores para argüentes, inclusive o da Cadeira, em cuja matéria versar a 

dissertação e a quem competirá a presidência do ato. 

Art. 50. Cada argüente argumentará meia hora; e a Congregação no fim, a portas 

fechadas, e por escrutínio secreto votará sobre a aprovação do candidato e 

assinará o competente termo. 

Art. 51. Com a certidão de que foi aprovado, requererá ao Diretor lhe assinale dia 

para a recepção do grau que será da maneira seguinte. Na mesma sala grande, 

estando presente a Congregação, entrará o Candidato acompanhado do 

Secretário, Porteiro e Ajudante e tendo prestado juramento nas mãos do 

Presidente, subirá este a cadeira, da qual aproximando-se o Candidato pedir-lhe-

á o Grau; então, pondo-lhe por um momento a borla na cabeça, o mesmo 

(p.166)Presidente dirá: Pela autoridade que me é concedida, vos confiro o grau 

de Bacharel em Letras; e descerá da cadeira. O novo Graduado a ocupará, e 

dirigindo um breve discurso gratulatório a Congregação e circunstantes, terminará 
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o ato; e de tudo se lavrará o termo, que será assinado pelo Diretor, Presidente, 

Graduado e Secretário. 

Art. 52. A Carta de Bacharel será pelo próprio Graduado e à sua custa, mandada 

imprimir em pergaminho, e depois levada a Secretaria para ser assinada e pôr-

se-lhe o selo pendente, para o que trará também a fita, que será azul ferrete, e a 

caixinha de metal branco para o Selo. 

Art. 53. O Selo terá forma elíptica e representará em relevo um livro fechado e 

sobre ele uma cornucópia derramando flores e frutos; em baixo esta inscrição- 

Homos alit artes; - e ao redor esta outra – Soteropolis Bahiensis Lyceum. 

Art. 54. A borla de que trata o art. 51 será também azul ferrete e orlada com a 

segunda inscrição acima. A fórmula do juramento e da Carta com as assinaturas 

que a devem firmar irá no fim dos Estatutos. 

 

Capítulo 10. - De como se há de prover os lugares vagos de Professores e 

Substitutos do Liceu. 

 

Art. 55. Só poderão entrar em concurso à substituição das Cadeiras do Liceu os 

Bacharéis ai graduados e todos aqueles que apresentarem um título Acadêmico; 

e a propriedade delas os Substitutos e mesmo qualquer dos Professores. 

Excetua-se o concurso para as Cadeiras de Línguas, Desenho e Música; que é 

livre a todas os Cidadãos, que em tais matérias se reputem habilitados. 

Art. 56. O Diretor, logo que houver alguma vacância o fará público por editais e 

anúncios nos Periódicos, fixando o prazo de seis meses para se apresentar os 

Opositores. 

Art. 57. Em línguas o concurso far-se-á por pontos tirados no momento do ato, os 

quais serão dispostos em três urnas: numa os de tradução em prosa, noutra os 

de verso e noutra enfim os de composição. 

Art. 58. Um dos Opositores extrairá os pontos, que serão comuns; e todos 

retirados a diferentes lugares no espaço de hora e meia farão por escrito, e 

assinarão as traduções, e composições; passando depois a se argumentarem 

reciprocamente na Gramática das duas Línguas, sua correspondência, gênio e 

Beleza, durando cada argumento meia hora. 

Art. 59. Nos outros concursos cada um dos Opositores apresentará teses, que 

versarão sobre a matéria da Cadeira e nelas também se argumentarão 

reciprocamente, durando cada argumento meia hora. 

Art. 60. Findo este exercício cada um por sua vez tirará um ponto nas diversas 

Seções de que constar a Cadeira, e dissertarão no momento oralmente por 

espaço de uma hora, fazendo uma exposição didática da doutrina, ou matéria 

sorteada, como se estivesse ensinando aos Estudantes. 
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Art. 61. A Congregação oito dias antes do concurso se reunirá para ordenar os 

pontos, de que tratam os artigos antecedentes e receber dos Opositores as teses, 

que trarão impressas a sua custa. Nessa mesma ocasião serão nomeados / 

(p.168) três Professores, que sirvam de argüentes no ato, quando aconteça não 

haver mais do que um só concorrente; e neste caso argumentará cada um por 

espaço de uma hora; observando-se tudo mais conforme se acha estabelecido. 

Art. 62. Concluído o certame, a Congregação a portas fechadas, tendo formado o 

seu juízo acerca de mérito dos Opositores, votará sobre cada um de per si por 

escrutínio secreto; do que se lavrará termo, com as precisas individuações, que 

será por ela assinado; e por intermédio do Diretor levará imediatamente ao 

conhecimento do Governo para proceder a devida escolha, aquele ou aqueles 

que mais se distinguiram. 

Art. 63. O Disposto neste Capítulo só terá efeito quando não tiver lugar a 

Resolução Provincial de 23 de março, sob n. 96. 

 

Capítulo 11 - De outras disposições concernentes aos Estatutos. 

 

Art. 64. Os trabalhos do Liceu terão princípios às sete horas da manhã e 

acabarão as duas da tarde. 

Art. 65. A Congregação abrirá as suas sessões as dez horas do dia, procedendo 

somente nas extraordinárias aviso do Diretor aos Professores; os quais serão 

notados na ata, quando faltarem, ou com causa, ou sem ela. 

Art. 66. O Secretário pelas certidões que passar perceberá / (p.162) 

emolumentos, que serão contados na razão de trezentos reis por cada página 

ainda incompleta, exceto as primeiras certidões de exame, que serão gratuitas. 

Art. 67. Para melhor expediente do Secretário haverá livros distintos, em que se 

lancem as matrículas  de cada uma das Aulas com os assentos impressos de 

ante-mão e lugares em branco, para se escrever o nome do matriculado e mais 

declarações do § 4º e art. 8.    

Art. 68. Os compêndios serão da escolha dos Professores, havendo aprovação 

prévia da Congregação. 

Art. 69. Também haverá Cartas de Habilitação para os alunos de Música, 

Desenho, e Comércio, que concluírem seus estudos e forem aprovados 

plenamente. As fórmulas por que serão elas passadas irão no fim dos Estatutos. 

Art. 70. Os estudantes, que forem aprovados simpliciter poderão obter da 

Congregação licença para novo exame, depois de haver decorrido um ano letivo. 

Art. 71 É livre a qualquer indivíduo, ainda quando não tenha freqüentado as Aulas 

do Liceu, tomar o Grau Bacharel, mediante as provas exigidas nos presentes 

Estatutos e o conhecimento de haver pago a imposição de 3$200 rs por cada 
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uma das Aulas, de que trata o     Art. 47. E bem assim livre a qualquer o fazer 

exame nas matérias, que se ensinam no Liceu, quando as tiver aprendido fora e 

pretender continuar os seus estudos no mesmo Liceu; contanto que vá de acordo 

com o disposto no art. 24 e apresente conhecimento de haver pago a imposição 

de 3$200 rs. por cada Aula, em cuja matéria tiver de ser examinado. 

Art. 72. O Estudante, que duas vezes tiver sido reprovado na mesma matéria, 

não poderá mais nela matricular-se. / (p.170) O que pela primeira vez for expulso, 

recorrendo à Congregação depois de passado um ano, poderá de novo ser 

admitido em tempo competente: se for segunda vez expulso, ficará inibido para 

sempre de ser matriculado nas Aulas do Liceu. 

Art. 73. Sendo necessária alguma providência não compreendida nos presentes 

Estatutos, a Congregação a tomará por si interinamente, levando-a ao 

conhecimento do Governo, para por ele ser submetida a Assembléia Provincial. 

Mando, portanto, a todas as Autoridades a quem o conhecimento e execução 

destes Estatutos pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente 

como nelas se contém. O secretário desta Província os faça imprimir, publicar e 

correr. 

Palácio do Governo da Bahia, 22 de junho de 1841, 20º da Independência e do 

Império. 

(L. do S.) 

   Paulo José de Mello Azevedo e Britto 

Nesta Secretaria do Governo da Província da Bahia foram publicados os 

presentes Estatutos à 23 de junho de 1841. 

No impedimento do Secretario, O Oficial Maior, Manuel da Silva Baraúna. 

Registrada à f. 27 do L. 2o de Leis e Resoluções da Assembléia Legislativa 

Provincial. Secretaria do Governo da Bahia, 25 de junho de 1841. 

José Maria Servulo Sampaio, 

Servindo de Oficial Maior. 

 

 

 

 

 


