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RESUMO

Através do estudo da presença das mulheres discentes e docentes que ingressaram no Ginásio
da Bahia, entre 1910 e 1937, o presente trabalho analisa aspectos da educação feminina
ministrada no ensino secundário, no inicio da República Velha. A pesquisa se insere no
campo da história da educação e utilizou o método histórico em uma abordagem qualitativa
voltada para a identificação e análise dos elementos presentes na sociedade que possibilitaram
a presença feminina na instituição. A revisão de literatura e a pesquisa documental
demonstraram que as mudanças socioeconômicas que se efetivaram no inicio do período
republicano alteraram os costumes, fomentaram novas regras de conduta decorrentes das
relações sociais que se processavam, estimularam o convívio feminino em novos espaços
públicos e privados resultando na adoção de hábitos que influenciaram o cotidiano das
mulheres soteropolitanas e contribuíram para o rompimento gradativo das limitações impostas
pelo patriarcalismo secular. Através da legislação, de documentos localizados no acervo
histórico da própria escola, de textos memorialísticos e de notícias localizadas em periódicos
foi possível reconstituir aspectos do funcionamento do Ginásio e constatar que a instituição
desempenhou importante função no cenário educacional baiano, ao ofertar um ensino público
secundário de excelência que contribuiu para a formação intelectual de seu quadro discente.
Palavras-chave: Ginásio da Bahia – educação feminina – gênero.

ABSTRACT

Through the study of the presence of female students and teachers who entered the
Gymnasium of Bahia, between 1910 and 1937, this paper analyzes aspects of female
education in high school, at the beginning of the Old Republic. The research is inserted in the
field of the history of education and used the historical method in a qualitative approach
focused on the identification and analysis of the elements present in society that enabled the
female presence in the institution. The literature review and documentary research showed
that the socioeconomic changes that took place at the beginning of the republican period
changed the behavior, promoted new rules of conduct resulting from the social relations that
were being processed, stimulated female living in new public and private spaces resulting in
adoption of habits that influenced the daily lives of soteropolitan women and contributed to
the gradual disruption of the limitations imposed by secular patriarchalism. Through
legislation, documents located in the school's historical collection, memorial texts and news
located in periodicals, it was possible to reconstruct aspects of the Gymnasium's functioning
and to find that the institution played an important role in the Bahian educational setting, by
offering a high school public education of excellence that contributed to the intellectual
formation of its students.

Keywords: Bahia Gymnasium - female education - gender.
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1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da presença das mulheres no Ginásio da Bahia entre os anos
de 1910 e 1937. Corresponde, portanto, à investigação de parte da memória educacional
baiana uma vez que estuda a participação feminina no quadro dos discentes e docentes
que ingressaram, no início do século XX, na primeira instituição de ensino público
secundário do Estado.
O interesse pela discussão de gênero numa abordagem histórica remete a um estudo
acadêmico de TCC sobre o processo de construção do perfil das mulheres da elite em
Salvador, no século XIX, dentro de padrões de comportamento determinados pelas
regras de conduta e moralidade estabelecidas pelas relações familiares e religiosas. No
estudo ficou demonstrado que a estrutura patriarcal herdada do período colonial
continuou a influenciar a configuração dos comportamentos femininos durante a
monarquia. O patriarcalismo submetia as mulheres a uma postura submissa e de
subserviência aos maridos, cumprindo funções que lhes eram impostas pela sociedade
de guardiãs da moral e bons costumes. Nesse processo, as mudanças sociais e
econômicas que ocorreram entre a colônia e o império contribuíram para alterar os
hábitos e promoveram alterações nos costumes estabelecendo novos modelos de
comportamento social.
Os novos espaços de socialização alteraram o cotidiano das mulheres da elite,
promovendo mudanças que se consubstanciaram na adoção de hábitos provenientes das
novas relações sociais. Apesar das transformações sociais que se processavam, o
sistema patriarcal e os preceitos religiosos continuaram mantendo a sua hegemonia e
domínio sobre a moralidade e a conduta feminina no Império.
No estudo, foi constatado que no período monárquico as mulheres continuavam
presas às amarras opressoras do sistema patriarcal, submetidas às limitações impostas
pela estrutura familiar e religiosa, e cumprindo os papéis estabelecidos para mantê-las à
margem das decisões políticas e sociais. Porém, procuraram alterar sua condição de
submissão e transformar os modelos de comportamento e estereótipos que lhes eram
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impostos através da ampliação das relações sociais, da participação em eventos e da
leitura dos periódicos que lhes permitiam o aceso às informações diversas. Nos espaços
de socialização representados pelas áreas de lazer, cerimônias religiosas, saraus e festas
burlavam as regras do socialmente aceitável e construíram um caminho para o processo
de emancipação feminina. Esse cenário evidenciava as desigualdades entre os gêneros
nas esferas das relações sociais, determinadas pelo meio e pela cultura.
O olhar para os estudos de gênero numa perspectiva histórica resultou na percepção
da importância do tema educação feminina e da sua relação com a memória do Colégio
Estadual da Bahia-Central, instituição de ensino secundário situada na cidade do
Salvador. O estudo do universo feminino e das instituições educacionais reflete o
interesse numa abordagem sobre temáticas que constituem um campo amplo aberto a
novas interpretações na pesquisa em história da educação.
A pesquisa que culminou na escrita desta dissertação aborda aspectos da educação
secundária relacionados com a presença das discentes e docentes no Ginásio da Bahia
no período de 1910 a 1937, quando a presença feminina começou a ser mais
representativa na instituição. O ingresso das alunas e professoras que integraram nos
quadros do Ginásio da Bahia alterou o estereótipo de uma educação exclusivamente
masculina que perdurava na instituição, desde a sua fundação, em 18371.
A pesquisa trata de aspectos relativos ao funcionamento do Ginásio da Bahia que
ainda não foram abordados em estudos acadêmicos e representa um esforço de análise
da educação feminina dentro de uma escola predominantemente marcada pela presença
masculina. Essas duas características respaldam a relevância dessa dissertação.
Desde a sua fundação em 1837, como liceu o Ginásio da Bahia teve significativa
atuação no cenário da educação pública e secundária baiana, e na atualidade passa por
um processo de ressignificação de sua função social e educacional. Mudanças nas
1

A instituição de ensino ao longo de sua trajetória teve diversas denominações. Fundado em
1837, o Lyceu Provincial da Bahia foi instituído na Lei n. 33 de 9 de março de 1836. Após o
Ato de 23 de outubro de 1890 passa a ser denominado Instituto Oficial de Ensino Secundário.
Por meio da lei n 117 de 24 de agosto de 1895 houve uma nova reformulação com a criação do
Gymnasio da Bahia. E em virtude de uma reforma educacional o Decreto-Lei nº 4.244 de 9 de
Abril de 1942 institui a sua atual nomenclatura Colégio Estadual da Bahia - Central. O estudo
dessa dissertação aborda a fase do Ginásio da Bahia, período do ingresso das primeiras
mulheres na instituição. O período estudado corresponde à vigência da lei que deu ao
estabelecimento o nome de Ginásio da Bahia.
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políticas educacionais, alterações na esfera econômica e transformações nas
configurações sociais ao longo dos anos interferiram na estrutura e funcionamento da
unidade de ensino. Apesar dos problemas críticos vivenciados na educação pública, a
instituição continua mantendo viva a chama do conhecimento na formação do seu
quadro discente. Portanto, o estudo da história e memória do Colégio Estadual da
Bahia-Central, que se mantém atuante na modernidade, representa uma contribuição
para o resgate da sua importância e influência no cenário educacional baiano.
No Apêndice A é possível verificar o ingresso de discentes, a partir do ano de 1899.
As matriculas dos alunos superava em muito a de alunas, porém, gradativamente, o
acesso das mulheres foi se efetivando com mais regularidade. De acordo com os
professores Gelásio de Abreu Farias e Francisco da Conceição Menezes, somente em
1903, ocorreu o registro da matrícula da aluna Maurina Laert Moreira como primeira
concluinte do curso de bacharelado. Observa-se oscilação na matrícula feminina, até
1920, e a partir desse momento, embora limitada, a presença das mulheres vai se
tornando mais expressiva ao longo dos anos, mantendo-se até o fim do período estudado
na casa dos três dígitos, e apresentando diferenças percentuais variadas em relação a
matricula total. Entre os anos de 1920 e 1937 a participação de alunas na matrícula total
variou, de 15,1 a 26.1%.
Diante dos dados encontrados, inicialmente houve a intenção de tomar como ponto
de partida para delimitação do período a ser estudado o ano de 1900, em que foi
registrado o ingresso das primeiras discentes e como limite superior o ano de 1942,
quando o Ginásio da Bahia passou a ser denominado de Colégio Estadual da BahiaCentral. Entretanto foi observando que, em 1910, pela primeira vez, a matrícula das
alunas atinge um número correspondente a cinco dezenas e meia esse ano foi delimitado
como o início do período a ser estudado. Em 1931, pela primeira vez a matrícula
feminina atinge a casa das vinte dezenas.
No intervalo de tempo entre 1910-1931, a matrícula das mulheres passa de 55 para
218 alunas. Entretanto, em razão do encontro da programação e de uma memória
histórica comemorativas do centenário da criação do ensino secundário no estado da
Bahia o período de 1910 a 1937 foi considerado razoável para a delimitação temporal
do estudo, considerando a documentação encontrada e a necessidade de restringir o
levantamento de fontes e a análise dos dados. Embora tenha ocorrido, em 1937, uma
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ligeira queda na matrícula de alunas, quando foi registrada a presença de 184 mulheres,
ainda assim, houve entre 1910 e 1937 um incremento percentual de 29,8%. (Apêndice
A).
Ao longo de sua trajetória o Ginásio também foi incorporando professoras, razão
pela qual esta dissertação tem por objeto o estudo da presença das mulheres discentes e
docentes no Ginásio da Bahia, reconhecendo que a presença concomitante do masculino
e do feminino naquele espaço fomentou relações sociais de gênero que refletiam as
influências da esfera social no âmbito escolar. Para desenvolver a pesquisa em torno
desse objeto foi necessário:


descrever os condicionantes sociais e culturais que interferiram no acesso das
mulheres à educação e conformaram práticas, comportamentos, costumes e
padrões de conduta que permearam a vida privada e pública das mulheres
baianas na Primeira República;



estudar a primeira instituição de ensino secundário baiano, o Ginásio da
Bahia demonstrando a sua representatividade no cenário da educação
secundária na Primeira República descrevendo suas especificidades
estruturais e curriculares, analisando a forma de acesso, e outras
características das discentes que ali estudaram e identificando as formas de
ingresso, salário, formação acadêmica das docentes que compuseram o
quadro funcional da instituição.

O estudo foi fundamentado em artigos e teses sobre temas como educação
secundária; gênero, educação feminina e aspectos sociais, históricos, políticos e
culturais dominantes na Primeira República. A pesquisa se insere no campo da história
da educação e se utiliza do método histórico em uma abordagem qualitativa voltada
para a identificação e análise dos elementos presentes na sociedade e no interior da
instituição que interferiram no acesso das docentes e discentes, e permearam as relações
sociais que se estabeleceram no Ginásio da Bahia.
Como procedimentos foram adotados a pesquisa bibliográfica para esclarecimentos
de questões conceituais e revisão de literatura em torno dos temas relacionados como o
objeto de pesquisa; a pesquisa documental em diversos centros de documentação e no
acervo histórico existente no Colégio Estadual da Bahia-Central (sede do antigo Ginásio
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da Bahia), que permitiu localizar relatórios oficiais, mensagens governamentais,
periódicos antigos, registros escolares, fotografias, etc. 2. Também foram realizados
procedimentos de análise dos documentos e dados levantados de modo a confirmar a
veracidade e coerência das informações constantes nas fontes utilizadas.
No processo de pesquisa desenvolvido ao longo da construção da dissertação foi de
fundamental relevância a utilização das fontes históricas no estudo das instituições
escolares por permitir o estabelecimento de relações, análises comparativas e descrição
do cotidiano, das estruturas curriculares e modalidade de ensino inerente ao objeto de
estudo. Para Demeval Saviani (2006, p28),

Fonte é uma palavra que apresenta, via de regra, duas conotações. Por
um lado, significa o ponto de origem, o lugar de onde brota algo que
se projeta e se desenvolve indefinidamente e inesgotavelmente. Por
outro lado, indica a base, o ponto de apoio, o repositório dos
elementos que definem os fenômenos cujas características se busca
compreender. Além disso, a palavra fonte também pode se referir a
algo que brota espontaneamente, “naturalmente” e a algo que é
construído artificialmente. Como ponto de origem, fonte é sinônimo
de nascente que corresponde também a manancial o qual, entretanto,
no plural, já se liga a um repositório abundante de elementos que
atendem a determinada necessidade.

As fontes constituintes do acervo escolar representadas por atas, fichas de matrícula,
relatórios, anuários, regimentos, material fotográfico e outros elementos significativos
revelam singularidades que permitem a configuração de como atuaram no seu tempo os
agentes educacionais, a educação ofertada, as políticas públicas que interferiram no
pleno funcionamento da instituição e foram responsáveis por avanços ou retrocessos ali
adotados.
O arquivo histórico documental do Colégio Estadual da Bahia-Central constituiu-se
elemento propulsor para o desenvolvimento da pesquisa por conter documentação
significativa para o estudo da temática proposta. (Quadro 1).

2

O arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia-Central está localizado no andar superior do
Pavilhão Francisco da Conceição Menezes. A organização, catalogação e preservação do acervo
são desenvolvidas por Déborah Kelman de Lima, responsável pelo patrimônio histórico da
instituição e autora do projeto Memorial do Colégio Estadual da Bahia-Central-Centro de
Memória Escolar. Sua dissertação de mestrado intitulada O Banquete Espiritual da Instrução, de
2013, faz uma abordagem histórica da trajetória do Ginásio da Bahia. (1895-1942).
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Quadro 1: Listagem de Livros de Registro existentes no Arquivo Histórico
do Colégio Estadual da Bahia – Central.
N

ASSUNTO

1

Livros de matrícula

3
4

Atas de exames
Atas de provas orais
Atas de apuração
final e certificados

5
8

Corpo docente

9

Congregação

1
0

Livros das
disciplinas
ministradas na

1
1

Registro de
correspondência

1
2

Registro de assuntos
diversos

ESPECIFICAÇÃO



Livros de registro de matricula
Relação de matriculados

PERIODO
1814-1988
1867-1971
1932-1948
1876-1995












Licenças
Concursos
Livros de ponto






Documentação oficial
Portarias
Decretos
Apostilas

1937-1980
1875-1966

Conteúdos programáticos
Frequência dos discentes em sala de aula
Registro de aulas práticas
Lista de materiais
Atas de reuniões de departamento
Correspondência recebida e emitida

1925-1985

1837-1944

1855-1986

Fonte: Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia

No processo de desenvolvimento do estudo foram consultados os registros de
correspondência, livros de registro de matrícula, pastas das docentes, registros de
colação de grau, livros da congregação, acervo fotográfico, livro de ponto dos docentes.
O arquivo contém um rico material documental. Entretanto, existem lacunas, em
decorrência da inexistência ou desaparecimento de algumas séries de documentos
relativos a períodos essenciais do início do século XX. Nas buscas realizadas houve a
impossibilidade de leitura de alguns documentos devido ao estado físico em que se
encontravam.
A inexistência de séries documentais completas no acervo do Ginásio não permitiu o
levantamento e uso de dados estatísticos sobre idade e outros aspectos que
contribuiriam para uma melhor caracterização das alunas e professoras no que diz
respeito a dados pessoais e de suas trajetórias dentro da instituição. Apesar das lacunas,
o material disponível permite uma compreensão histórica do cotidiano de uma
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instituição secular, referência baiana como única instituição pública de ensino
secundário regular durante boa parte da República Velha.
A dissertação está organizada em capítulos que visam apresentar as especificidades
da temática proposta de forma a uma melhor compreensão dos aspectos abordados. A
introdução discorre sobre a temática de estudo, seus objetivos, método e procedimentos
de pesquisa utilizados.
O segundo capítulo descreve características arquitetônicas do Ginásio da Bahia e
apresenta o funcionamento da instituição a partir dos decretos, leis e regulamentos
oriundos do poder central e do governo estadual que fundamentaram sua estrutura
pedagógica.
O terceiro capítulo trata da ampliação da presença feminina nos espaços públicos e
privados de Salvador, na República Velha, tendo como pano de fundo a modernização
urbana da cidade, no início do século XX.
O quarto capítulo versa sobre a presença das mulheres entre os discentes e docentes
do Ginásio da Bahia, uma instituição hegemonicamente masculina, e aborda aspectos da
educação feminina com seus condicionantes sociais e culturais na Primeira República.
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2 GINÁSIO DA BAHIA: SUA ESTRUTURA E PRESENÇA NO
CENÁRIO EDUCACIONAL
REPÚBLICA.

BAIANO

DA

PRIMEIRA

A criação da instituição de ensino secundário Ginásio da Bahia ocorreu em 1895. No
entanto, a trajetória da instituição tem origem com o Lyceu Provincial da Bahia
legitimado pela lei n. 33 de 9 de março de 1836. O primeiro estabelecimento público de
ensino secundário baiano passa a funcionar oficialmente a partir de 7 de setembro de
1837, tendo como espaço físico institucional o Convento dos Frades Agostinianos, onde
funciona atualmente a Universidade Católica do Salvador (UCSAL), localizado na
Palma. Assim conforme relata Egas Moniz, professor da Faculdade de Medicina e do
Ginásio da Bahia,
Outorgada, por força do Ato Adicional as assembleias provinciais a
atribuição de legislar sobre a instrução primária e secundária, foi
criada na Bahia, lei de 9 de março de 1836, um Lyceu, com o fim de
abolir as aulas de estudos maiores que se achavam espalhadas pelo
vasto território dessa província e poder-se concentrar no referido
estabelecimento todos os cursos do ensino secundário. (MONIZ,
1923)

O Liceu exerceu suas atividades durante todo o Império e durante esse período teve
seus programas de ensino equiparados ao Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Por sua
vez, o Ato de 23 de outubro de 1890, sancionada pelo primeiro vice-governador em
exercício do Estado da Bahia Virgílio Clímaco Damásio, reformula o ensino público e o
Liceu passa a ser denominado Instituto Oficial de Ensino Secundário. Em discurso
pronunciado na sessão do dia 10 de outubro de 1891, o então deputado Sátiro Dias
defende sua exposição de motivos sobre a reforma de ensino de 1890 e a criação do
Instituto Oficial de Ensino Secundário salientando,
Eu poderia, Sr, Presidente, referir-me ainda ao que se passou mais
tarde relativamente à reforma do antigo lyceu, transformado em
Instituto Oficial do Ensino Secundário; e o farei para dizer a Câmara e
a V. Ex., com a franqueza que me cumpre, que essa transformação não
foi devida a ideia ou sugestão minha; aliás o público tem
conhecimento notório do modo por que se passaram os factos. Era
opinião minha que bastava o bacharelado em letras e ciências,
organizado como estava no regulamento de 18 de agosto para
satisfazer as necessidades do ensino secundário entre nós; porque,
estudando as coisas do prisma da observação, e da prática, estava
convencido, como ainda estou hoje, de que raros são os que nesta terra
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procuram a ciência por amor da ciência; nós estamos ainda na fase em
que a juventude procura os estabelecimentos secundários de ensino a
fim de habilitar-se aos cursos superiores. (DIAS, 1891, p.5)

No pronunciamento verificou-se uma divergência em relação à reforma promovida
por Virgílio Damásio, que optou por fundar o ensino secundário em bases mais largas
no intuito de despertar as vocações científicas. Em mais uma reforma educacional, a lei
n 117 de 24 de agosto de 1895 e sancionada pelo governador da Bahia Joaquim Manuel
de Rodrigues Lima organiza o ensino primário, secundário, profissional e superior no
Estado. A lei, em seu artigo 1º, determinava que as instituições de ensino público
“promovam e aperfeiçoem o desenvolvimento físico, intelectual e moral do indivíduo,
dando-lhes uma educação integral que o habilite a bem servir a família e a sociedade”.
O ensino secundário seria então ministrado em ginásios. Em virtude dessa prerrogativa,
o Instituto Oficial de Ensino Secundário passaria por uma nova reformulação para se
adequar a essa nova configuração educacional. Em seu artigo 31 fica estabelecido que,
O Estado criará nesta capital sob a denominação de - Ginásio da Bahia
– um instituto de ensino secundário, que servirá de modelo as
instituições congêneres que o mesmo Estado e municípios venha a
criar, e que tem por fim ministrar à mocidade uma educação
humanista e real completa.

A partir dessa prerrogativa legal o Ginásio da Bahia inicia as suas atividades
pedagógicas a partir de 1895 e continua a trajetória da instituição de ensino, referência
de prestígio e excelência junto à sociedade soteropolitana.
Figura 1: Convento de Nossa Senhora da Palma, sede do Liceu Provincial, do Instituto Oficial
de Ensino Secundário e do Ginásio da Bahia em seus primórdios.

Fonte: GELÁSIO; MENEZES, 1937.
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No empenho para descrever a estrutura do Ginásio da Bahia e situar a instituição no
cenário da educação baiana e brasileira é bom lembrar em que os programas de ensino
desenvolvidos em sua trajetória pedagógica estiveram em conformidade com as
diretrizes formuladas pelo Colégio Pedro II, então denominado Ginásio Nacional. A
instituição esteve, portanto, inserida em uma perspectiva de ensino secundário emanada
do governo central à qual se conformava todo o ensino público do país.
Ao refletir sobre a história das instituições escolares, Maria Apparecida Pereira
(200, p 86) lembra:
A instituição escolar está alicerçada em tríplice estrutura ou dimensão:
física (o prédio, os seus espaços físicos, a sua configuração e a sua
ocupação permitem ler a arquitetura pedagógica que está em jogo);
administrativa: envolvendo as áreas pedagógica e didática, áreas de
direção e de gestão com seus atores: professores, alunos e
funcionários em interação; sociocultural, de produção e transmissão
de cultura, de saberes e de formação, ou seja, ”conhecimentos a
ensinar e condutas a inculcar”.

Para conhecer esses aspectos mencionados por Pereira foi necessário olhar para o
interior da instituição, lançar mão de atos legais que determinavam a estrutura
pedagógica e administrativa do Ginásio e de registros que informavam sobre seus
alunos e professores. No que diz respeito à estrutura e dimensão física recorreu-se à
fotografia.
Embora os relatos escritos possam oferecer uma ideia bastante aproximada do real,
as

fontes

iconográficas

representadas

pelas

fotografias

escolares

revelam

particularidades de uma época e registram o cotidiano escolar e de vivência dos agentes
educacionais. A partir das imagens é possível verificar os aspectos da vida escolar e da
trajetória da instituição como cerimônias cívicas, salas de aula, festividades, práticas
desportivas e outras vivenciadas por seus membros. Segundo relata Rosa Fátima de
Souza (2001, p78),
Na memória das escolas públicas, as fotografias inscrevem-se na
imanência do tempo presente, nos acontecimentos significativos para
professores, alunos e funcionários partícipes dessa temporalidade do
agora, e assim, ela se constitui em um instrumento de memória
institucional e de recordação, e poucas vezes, como instrumento de
história. Dessa forma, o anonimato, a ausência de datas e nomes que
as identifiquem são indicativos de uma funcionalidade que se inscreve
na ordem afetiva dos significados compartilhados e escapa à lógica do
documento e do arquivo.
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Situar o Ginásio no cenário educacional do contexto em que estava localizado
significa olhar para a sociedade em que ela se insere. Além dos aspectos mencionados
por Pereira, foi necessário recorrer a uma literatura que informou sobre características e
problemas da educação no país e na Bahia, no período de referência da pesquisa. Na
escrita deste texto mereceram análise privilegiada as fontes que informam sobre o
período de 1910 a 1937, considerado como intervalo de tempo de interesse da pesquisa.
Na Primeira República, como no império, a história do ensino secundário no Brasil
esteve diretamente relacionada ao Imperial Colégio Pedro II, instituição que tinha o
reconhecimento e a supervisão do governo central, e serviu como escola de referência a
outros estabelecimentos de ensino secundário no território nacional. Caberia ao Colégio
a formação dos membros das classes dominantes ou das camadas médias, possibilitando
que na finalização dos estudos secundários, os alunos estariam aptos para o ingresso no
ensino superior, sem a exigência de prestarem novos exames. O programa de ensino
estabelecia uma organização e sistematização dos estudos; a adoção do ensino seriado e
a especialização do trabalho didático, no qual cada docente ministrava uma disciplina
específica.
As sucessivas reformas educacionais que ocorreram no início da República
mantiveram o princípio da equiparação e somente na Reforma do ministro Rivadávia
Corrêa, em 1911, houve a suspensão da equiparação das instituições secundárias aos
programas do Ginásio Nacional, sendo retomada a equiparação em uma nova reforma
estabelecida através do Decreto 11.530 de 18 de março de 1915, no governo do
presidente Venceslau Brás.
A proclamação da República não representou uma maior participação da população
na vida política e nem melhorias nas condições de vida da sociedade. Isso também se
refletiu no modelo educacional que manteve a estrutura herdada do período imperial. A
primeira constituição republicana não trouxe grandes modificações na distribuição de
competências entre as esferas da nação. Cabia aos estados e municípios a função de
criar e desenvolver o ensino primário e secundário, sendo da responsabilidade da União
o ensino superior, além da oferta do ensino primário e secundário na capital do país,
compartilhada em regime de colaboração e concorrência, com o poder municipal, o
Distrito Federal. Com isso regulamentou-se a descentralização do ensino e a dualidade
de sistemas entre as esferas de poder. A constituição conferiu aos estados uma maior
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responsabilidade em preservar a instrução pública elementar e legislar sobre ela, mas na
prática se verificou uma precariedade na condução do processo educativo sob a esfera
estatal.
A política educacional do período republicano buscou promover um amplo processo
de escolarização visando à modernização do país e defendendo novos discursos
ideológicos inspirados no positivismo e em novos princípios civilizatórios. O modelo
educacional estava condicionado às influências ditadas pelas doutrinas e ideologias que
imperavam em um período de transição marcado por momentos de euforia econômica e
também de crises e conflitos internacionais. A sociedade por sua vez estava submetida a
um arcabouço ideológico que condicionava comportamentos e ditava regras de conduta
moralmente aceitáveis, submetendo seus membros à obediência e consentimento aos
seus paradigmas.
O analfabetismo herdado do período colonial e monárquico ainda era um dos grandes
entraves que caracterizava a educação durante a Primeira República. José Augusto
Ramos da Luz (2008, p.236-237), destaca:
A burguesia, as reformas educacionais, a Semana de Arte Moderna, o
tenentismo eram manifestações que iam de encontro ao velho, à
tradição representada pelas oligarquias que controlavam o país, bem
como o analfabetismo considerado como a causa da permanência das
elites oligárquicas no poder e um dos principais fatores de atraso do
país.

As reformas educacionais eram propostas na perspectiva de promover mudanças
entre elas a superação do analfabetismo.

Quadro 2: População brasileira segundo o grau de instrução.

ESPECIFICAÇÃO
Total da população
Sabendo ler e
escrever
Não sabendo ler nem
escrever

1890

%

1900

%

1920

%

1940

%

14.333.915

100,0

17.388.434

100,0

30.635.605

100,0

41.027.745

100,0

2.120.559

14,7

4.448.681

25,5

7.493.357

24,4

13.292.605

32,4

12.213.356

85,2

12.939.753

74,4

23.142.248

75,5

27.735.140

67,6

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário Estatístico do Brasil. Ano XI:
1950, p.23.
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O Quadro 2 demonstra o alto grau de analfabetismo que caracterizava a população
nas primeiras décadas do período republicano. O volume da população analfabeta
aumenta ao longo dos anos e demonstra a ineficácia das ações dos governos
constituintes. Esse panorama resulta da conjuntura política e de seus reflexos no
gerenciamento do planejamento da educação e na legislação vigente. O novo regime
fortaleceu o poder das oligarquias regionais que ditavam as regras do jogo político
voltado para o domínio das massas subalternas. A remodelação educacional esbarrava
nos entraves proporcionados pelos currais eleitorais, que tinham no voto seu poder de
barganha e domínio político nas esferas regionais. Assim, a representatividade eleitoral
era instrumento de manobra da força do coronelismo e garantia a manutenção do regime
aristocrático.
O ideário de progresso estimulava a prática da moral e as virtudes cívicas, porém as
parcelas desfavorecidas da população continuavam alijadas do processo civilizatório. O
analfabetismo representava um obstáculo a ser superado, pois o crescimento industrial
exigia uma mão-de-obra com habilidades necessárias para o processo produtivo. Assim,
Com a sociedade brasileira se desenvolvendo em base urbanocomercial desde a segunda metade do século XIX, o analfabetismo
passa a se constituir um problema, porque as técnicas de leitura e
escrita vão se tornando instrumentos necessários à integração em tal
contexto social. (RIBEIRO, 2000, p.82)

A força política da estrutura oligárquica foi marcadamente acentuada durante a
primeira República, cuja tentativa de democratização do ensino esbarrava nas baixas
remunerações dos docentes e espaços físicos escolares inadequados. Apesar do discurso
republicano de valorização da educação, na prática a realidade não acompanhava tais
prerrogativas uma vez que as condições de trabalho eram precárias. O aumento do
analfabetismo identificava uma insuficiência nas políticas públicas de combate ao
problema, que era intensificada pelas limitações das mudanças que ocorriam na base da
sociedade brasileira. Interesses políticos e econômicos convergiam em alterações na
estrutura social que se configurou nos primórdios republicanos.
O aumento da urbanização proporcionado pelo surto industrial vai promover um
crescimento populacional com a emergência do proletariado e o crescimento da
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industrialização que se fortalece com a Primeira Guerra Mundial. Nesse processo de
transformações econômicas verificadas no período convém ressaltar que,
[...] A maior concentração urbana verificada no decorrer da Primeira
República - depende, em parte, do desenvolvimento da
industrialização – vai se traduzindo, com o processo de urbanização
propriamente dito, em diversas alterações sociais. Não só as
influências citadinas se estendem como se diversificam as funções e se
alteram os tipos de organização as cidades representavam verdadeiras
“oficinas de civilização”. Aos poucos, a feição tradicional das cidades
- simples prolongamento do sistema de vida rural e núcleo de
atividades puramente comerciais – vai se alterando, e se inicia o
processo de desarmonia entre a cidade e o campo. Nesse sentido, a
urbanização teve efeitos antipatriarcais, pois coatora para a passagem
do estilo de vida agrário-comercial para o baseado na civilização
urbano-industrial. Com o aceleramento da urbanização na década de
1910 e 1920, vão diminuindo, aos poucos, os traços mais típicos do
“Brasil-país-essencialmente agrícola”, na sua acepção econômica e
social. [...] (NAGLE. 2009, p.36)

O modelo positivista, adotado pelos primeiros governos, esteve presente na
redefinição do ensino visando atender as novas exigências inerentes ao ideal de
progresso defendido pelo republicanismo. Durante esse período foram delineadas as
características do ensino, baseadas na laicização e universalismo do ensino público.
No entanto, o projeto da ampliação do processo de escolarização esbarrava na
configuração social predominante em algumas regiões brasileiras, onde reinava o poder
político e econômico do coronelismo que ditava as regras da conveniência segundo os
interesses dominantes.
Desde o período imperial a educação pós primária tinha por objetivo atender às
exigências necessárias para o ingresso dos candidatos às faculdades. O desenho
curricular adotado ocasionou um ensino secundário propedêutico e de conteúdo
humanista. Conforme Otaíza Romanelli (1991, p.39),
Esse caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário, somado
ao seu conteúdo humanístico, fruto da aversão a todo tipo de ensino
profissionalizante, próprio de qualquer sistema escolar fundado numa
ordem social escravocrata sobreviveu até há pouco constituiu o fator
mesmo de atraso cultural de nossas escolas.

A concentração maior de escolas secundárias sob o domínio de particulares acentuou
o caráter elitista e acadêmico na educação, pois somente as famílias de poder aquisitivo

25
privilegiado mantinham seus filhos nos estabelecimentos de ensino privado. Esse
processo foi responsável por transformar o ensino secundário em simples cursos
destinados ao ingresso no ensino superior que se intensifica quando,
[...] Aos poucos, tanto liceus provinciais, quanto colégios particulares
foram se convertendo em meros cursinhos preparatórios para os
exames de admissão ao ensino superior existente. Até o Colégio Pedro
II, criado na Corte e único mantido pelo governo Central para servir
de modelo, não pode escapar à pressão. E, apesar dos cuidados que
mereceu por parte dos governantes, ele acabou por transformar-se
também num curso preparatório. [...] (ROMANELLI, 1991, p.40).

Por sua vez a Constituição republicana do Estado da Bahia, em 1891, determina
como uma das atribuições da Assembleia Geral legislar sobre o ensino primário,
secundário e superior, especialmente sobre o ensino técnico e profissional, criando
escolas práticas de agricultura nos centros agrícolas do Estado, instituição de ensino
industrial e artístico, e uma universidade na capital. Assim, no seu artigo 109 §6
determina como uma das atribuições dos conselhos municipais “criar, manter, transferir
e suprimir escolas de instrução primária com o concurso do Estado, onde o município
não puder desempenhar este serviço sem prejuízo das instituições congêneres, que
aquele entenda criar e manter”.
Havia o interesse na oferta de um ensino humanista, laico, de valorização do civismo
e sentimentos patrióticos, característicos da ideologia então vigente no modelo estatal.
Tanto na esfera federal como no Estado da Bahia as políticas públicas voltadas para o
processo educativo foram caracterizadas pelas consecutivas elaborações de reformas
educacionais, muitas vezes tentativas que nem sempre eram efetivadas ou tinham sua
aplicabilidade por tempo limitado, sendo frequentemente substituídas por outras leis e
decretos. Esse cenário ocasionou uma descontinuidade das medidas propostas que
contribuíram para a estruturação de uma educação oscilante e que promovia um ensino
cada vez mais elitista e distanciado da grande massa da população que continuava na
esfera do analfabetismo. A educação secundária representava prestigio social e na
prática estava voltada para a formação dos filhos da elite e das classes médias cujo
objetivo era o preparo para o ingresso no ensino superior.
A Reforma Benjamim Constant, ministro da Instrução Pública, Correios e
Telégrafos, a partir do Decreto nº 981 de 08 de novembro de 1890, foi a primeira
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legislação federal que atingiu a educação, após a Proclamação da República. De
inspiração positivista, estabelecia condições básicas para o ingresso nos cursos
superiores e propunha uma mudança no currículo do Colégio D. Pedro II, cujo nome foi
alterado para Ginásio Nacional, que estabelecia uma estrutura padronizada para o ensino
secundário a ser ministrado em todo o país. A equiparação seria concedida aos
estabelecimentos organizados pelos estados. A instrução seria concluída em sete anos,
caracterizada pelo modelo seriado, a laicização do ensino público e o enciclopedismo.
Instituiu a obrigatoriedade dos exames de madureza, que concedia o certificado de
conclusão do ensino secundário, possibilitando o acesso ao ensino superior.
Em 1895, o estado da Bahia, através da Lei A lei nº 117, cria o Ginásio da Bahia que
determinava a subordinação aos planos e programas do Ginásio Nacional para garantir a
validade dos seus exames na matricula dos cursos superiores. A lei assegurava ao aluno
que completasse o curso o diploma de bacharel em Letras e Ciências; garantia o direito
a matricula nos cursos de ensino superior e também a preferência no magistério dos
estabelecimentos de ensino secundário.
No período tomado como referência para o desenvolvimento deste estudo, 1910 a
1937, ocorreram reformas do ensino secundário emanadas do poder central e
estabelecida pelo governo do Estado da Bahia.
A reforma do ministro Rivadávia Corrêa através do Decreto nº 8.659 de 5 de abril de
1911 extinguiu o exame de madureza e a equiparação dos estabelecimentos de ensino
secundário ao Colégio Pedro II. Responsável por um retrocesso, essa reforma promoveu
ampla autonomia e retirou do Estado qualquer interferência no setor educacional,
estabelecendo um ensino livre, diversificado e flexível, abolindo o reconhecimento
oficial de certificados dos cursos secundários das escolas equiparadas. Também aboliu
os certificados de conclusão do Colégio Pedro II, delegando às faculdades a
responsabilidade em promover o exame de admissão dos alunos que ingressariam na
instituição, independente de apresentação de qualquer certificado do ensino secundário.
A Lei 1058 de 19 de agosto de 1914 reorganiza o ensino secundário ofertado pelo
Ginásio, que tem por objeto o ensino das ciências e das letras. Estabelece o ensino
ginasial com duração de seis anos. O corpo docente era constituído por 17 lentes
catedráticos, 7 substitutos, 2 professores de Desenho e 1 preparador para as cadeiras de

27
Física, Química e História Natural.

Os professores substitutos seriam admitidos

mediante concurso e nomeados pelo Governo, sendo que sua função era auxiliar os
lentes e substituí-los quando estivessem impedidos de ministrarem as aulas. Mantem-se
o regime de externato com frequência obrigatória. O ensino seria regulado pelos
programas aprovados pela Congregação e seria conferido o diploma de bacharel em
Ciências e Letras ao aluno que fizesse o curso integral de todas as disciplinas. Quanto à
matrícula, essa seria efetivada após aprovação no exame de admissão, mediante
pagamento da taxa de matrícula no valor de 40$000 pago em duas parcelas. O Estado
poderia admitir anualmente dez alunos, independente do pagamento de taxa, desde que
comprovada mínima pobreza. A idade mínima estipulada para a efetivação da matrícula
e ingresso no Ginásio era de 10 anos. A passagem de uma série para outra seria
realizada por exame de promoção, priorizando como critério as notas obtidas durante o
ano letivo.
O Relatório do Diretor de instrução em Mensagem do ano de 1914 do governador
Seabra (1914, p.61) mostra a carência de escolas de ensino primário, principalmente no
interior do Estado.
É doloroso isto: uma escola, em média, no interior do Estado, por cada
3.161 habitantes! E lugares há onde a distribuição das escolas
existentes deixa peiores claros: o município de Monte Alto tem cinco
escolas para 24.759 moradores; Carinhanha tem 7 para 17371
habitantes; o Riacho de Sant´Anna não tem uma só escola municipal,
e conta 2 do Estado, tendo uma população de 22.221 pessoas; Brotas
de Macahubas, com 41.510 habitantes, não dispõe também de escolas
municipais, sendo apenas 3 as do Estado. Desde a lei de 3 de outubro
de 1904 que assim é. Urge, pois, que assim não seja mais, e conto que
o não será, aplicada em ordem a vossa reforma, a que estou dando
todo o meu cuidado.

Em Mensagem do ano de 1916, o governador Seabra (1916, p.21) tece considerações
sobre a reforma educacional estabelecida pela lei 1058 de 19 de agosto de 1914
destacando a preparação dos alunos para a vida prática e para as escolas superiores, a
ampliação do ensino das línguas e alterações em outras disciplinas.
O gymnasial, bem fixado o pensamento de constituí-lo em meio de
cultura do espirito, capaz de aparelhar para a vida prática, quando
cidadãos, os que tiverem de seguir e frequentar, destino que sobreexcede em valor, no instituto que o distribui, o da condição de
preparar também para as escolas superiores os seos candidatos, teve,
como benefícios da reforma: a melhor seriação dos estudos, o
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alargamento estabelecido para o da língua vernácula; o rumo novo,
consoante as idéias de hoje, traçado ao estudo da Geographia; a
situação melhor dada ao do Latim, de geito a facilitar a compreensão
das origens e a evolução da língua portugueza; o início, desde o
primeiro tempo de ensino, da aprendizagem prática das línguas vivas,
prolongada pelo prazo de quatro annos, a permitir que sejam, pelo
alunnos, regularmente faladas, ou, pelo menos, bem entendidas; o
maior numero de horas, enfim, além de outras mudanças de menor
tomo consagradas ao estudo da Phisica e da Chimica.

Na vigência da presidência de Venceslau Brás, a Reforma Carlos Maximiliano por
meio do Decreto 11.530 de 18 de março de 1915 anulou algumas medidas tomadas na
reforma de 1911. Desse modo, houve a restauração dos certificados de conclusão
expedidos pelo Colégio Pedro II considerada instituição modelo do ensino secundário
nacional, bem como foi retomada a equiparação de outros estabelecimentos de ensino
ao referido Colégio, limitado aos públicos estaduais. Foram restabelecidos os exames
preparatórios parcelados, que possibilitava aos alunos de estabelecimentos não oficiais
obterem certificados de estudos secundários reconhecidos pela União. Esta reforma
restaurou a interferência disciplinadora da esfera federal na condução da instrução
secundária
Em 1915, após a restauração da equiparação ao Colégio Pedro II promovida pela
Reforma Maximiliano, a Lei 1087 dá nova organização aos cursos do Ginásio da Bahia
para que pudesse desfrutar dos privilégios e benefícios que conferiam a equiparação ao
colégio do Rio de Janeiro, autorizando o governo a modificar o Regulamento. A
reforma de ensino ocorrida na administração estadual de J.J. Seabra, por meio da Lei
1293 de 09 de novembro de 1918, mantém o ensino secundário sob a competência do
Ginásio da Bahia que tinha por objeto a propagação do estudo das Ciências e das Letras
visando a aptidão para a realização dos exames vestibular, requisito necessário para
ingresso nos estabelecimentos de ensino superior.
Conforme a lei estadual de 1918, o ensino ofertado pela instituição de ensino seria
ministrado em duas modalidades, mantendo-se curso de bacharelado de Ciências e
Letras e também o curso propedêutico. O curso de bacharelado tinha a duração de seis
anos, sendo composto por 21 cadeiras compreendendo o estudo integral das disciplinas
de Português, Gramática Histórica e Literatura Nacional, Francês, Inglês, Alemão,
Latim, Grego, Aritmética, Álgebra elementar, Geometria plana e no espaço;
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Trigonometria, Geografia Geral e Cosmografia, Corografia e Historia do Brasil,
História Universal, Física, Química, História natural, Higiene, Psicologia, Lógica;
História da Filosofia, Pedagogia, Instrução Moral e Cívica, Desenho de 1ª e 2ª série,
Desenho de 3ª e 4ª série. O programa também estabelecia um curso de Ginástica.
O curso propedêutico realizado em cinco anos era composto pelas disciplinas de
Português; Francês; Inglês ou Alemão; Latim; Aritmética; Álgebra elementar;
Geometria plana e no espaço, Trigonometria retilínea; Geografia Geral e Noções de
Cosmografia; Corografia e Historia do Brasil; História Universal; Física, Química e
História Natural; Desenho. As cadeiras de Psicologia, Lógica História da Filosofia;
Pedagogia e Instrução Moral e Cívica eram facultativas.
Para o aluno aprovado no curso Propedêutico era permitido matricular-se em
qualquer disciplina do 6 ano do curso do Bacharelado. A taxa de matrícula estabelecida
era de 40$000, paga em duas parcelas sendo uma no ato da matrícula e outra no mês de
julho. O Governo concederia anualmente dez matrículas gratuitas com comprovação
mínima de pobreza, perdendo a concessão os alunos reprovados em mais de uma
disciplina.
O diploma de bacharel em Ciências e Letras dava direito ao provimento no cargo de
professor substituto do Ginásio, respeitando as disposições regulamentares do concurso.
Desse modo, o provimento dos cargos de docentes era feita por concurso e previa a
vitaliciedade dos professores desde a sua investidura. Assim o corpo docente era
formado de 21 catedráticos, 7 substitutos, 1 professor de Ginástica, e 1 preparador para
as cadeiras de Física, Química e História Natural. Os professores substitutos exerciam a
função de auxiliares dos catedráticos e os substituíam em caso de impedimento do
titular. O substituto poderia ser nomeado, mediante competência comprovada, como
professor catedrático caso não houvesse algum em disponibilidade para assumir a vaga
real.
Em 1925 a Reforma Rocha Vaz, última a regulamentar o ensino secundário na
Primeira República, foi responsável pela criação da disciplina de educação moral e
cívica; estabeleceu junta examinadora nos colégios particulares para exames de validade
igual aos do Colégio Pedro II ou de estabelecimentos equiparados; extinguiu os exames
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preparatórios parcelados, sendo substituído pela obrigatoriedade do curso ginasial de
seis anos de duração e seriado, com frequência obrigatória.
A Reforma estadual Góes Calmon através da Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925,
estabeleceu como princípio a educação física, intelectual e moral do indivíduo de modo
a formar homens aptos para a vida em sociedade e reafirmou a laicização de todo o
ensino público. A instrução secundária constituída como prolongamento do ensino
primário tinha por finalidade oferecer a cultura média geral do Estado.
A preocupação com a ampliação do acesso para os mais pobres fica evidente quando
a lei determina que o governo podia manter a gratuidade de até 25 alunos no curso
ginasial, desde que justificada a pobreza e a obediência aos critérios de notas e
comportamento para a escolha dos alunos beneficiados. Deve-se observar que o decreto
N.1.994, de 26 de maio de 1919, que regulamenta a Lei n.1293, de 9 de Novembro de
1918, determinava que poderiam ser admitidos gratuitamente até 10 alunos pobres.
A abertura para o acesso dos pobres através da gratuidade remete para o caráter
elitista do cenário do ensino secundário no Brasil e na Bahia no qual havia a
predominância de estabelecimentos, principalmente religiosos. A esse respeito, Jorge
Nagle (2009, p164) ao estudar a educação na Primeira República afirma,
[...] À base do secundário, padrões econômico-sociais, pedagógicos e
político- administrativos contribuem para que este ensino seja seletivo
e, sobretudo preparatório. Taxas, selos e contribuições concorrem para
que as escolas secundárias – públicas e particulares -, além de
reduzidas em número, sejam instituições pagas e, mais do que isto,
caras. Apenas na Lei Rivadávia, em decorrência das medidas
desoficializadoras, nota-se um certo barateamento dos estudos. [...]

Porém tais limitações não impediram totalmente o acesso dos menos favorecidos
economicamente, pois,
[...] A estes jovens abrem-se, de um lado, a instituição de alunos
gratuitos, marcando de maneira particular as tradições do Colégio
Pedro II e, de outro, o regime dos preparatórios parcelados, que de
certo modo, diminui as despesas, principalmente as que se relacionam
com as taxas de matrícula e frequência. [...] (NAGLE, 2009, p164)

O secretário do interior Francisco Prisco S. Paraíso em relatório das ocorrências do
ano de 1928 chama atenção para a matrícula sempre crescente e para as excelentes
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instalações do Ginásio da Bahia. Paraíso (1928, p.128) ressalta que “o Ginásio tem sido
mais feliz do que a Escola Normal, que ainda não tem um prédio nas condições do em
que aquele estabelecimento funciona”. Os dados apresentados no relatório indicam que
no quadriênio de 1925 a 1928 as matrículas aumentaram de 404 para 696 alunos,
considerando o crescimento do ingresso de alunas de 84 para 158 matriculadas na
instituição. Quanto à frequência e ao quantitativo das aulas ministradas pelos docentes
foram satisfatórias, se comparadas ao Colégio Pedro II.
Apesar do que foi dito por Prisco Paraízo, no relatório de 1928, Anísio Teixeira ao
criticar a escola pública baiana, diz que “a escola popular tem assim uma finalidade real
muito restrita, apesar da larga finalidade que lhes assina a lei do ensino. Não educa para
a vida. Educa para saber ler, educa para a matrícula no Gymnásio ou para a matrícula na
Faculdade” (1930, p.28). Anísio Teixeira criticava o ensino elementar que estava se
tornando preparatório para o ingresso nas escolas secundárias, com uma educação
mecânica de ensinar a ler e escrever.
Sobre o ensino secundário, Anísio Teixeira descreve como as deficiências mais
profundas a centralização administrativa sob o controle do Governo Federal como meio
de assegurar a unidade e uniformidade da educação, limitando a vitalidade dos
estabelecimentos equiparados; a concepção dualista da educação no ensino secundário
que tinha a educação acadêmica mais livresca e artificial e do outro lado as escolas
profissionais carregadas pelo preconceito contra as profissões manuais tornando-a
destinada para os pobres, resultando numa educação secundária antidemocrática e
antieconômica; a falta de organização do Ginásio que não obedecia a um plano
razoável; os métodos de ensino, cujas matérias eram ensinadas através de livros sem
identificar o que era importante para os alunos e onde o professor “pré-leciona a matéria
e toma a lição”, tornado uma educação mecânica cujos professores ensinavam como se
estivessem em uma Universidade, a escola estava limitada apenas para a preparação dos
exames finais considerados livrescos e formais.
Esse cenário da educação secundária ressaltada por Teixeira caracteriza a realidade
de um ensino tradicional que tinha por concepção uma preparação acadêmica dos
discentes. Em Relatório apresentado ao secretario do Interior, Justiça e Instrução
Pública, Braulio Xavier da Silva Pereira, Anísio Teixeira reiterou seu posicionamento
crítico ao ensino secundário considerado um curso acadêmico especializado para a
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preparação no ingresso das faculdades superiores. Afirmou que toda a sua organização
girava em torno de exames de fim de ano, pois,
Os cursos secundários se destinam a preparar alunos para exames,
exames esses, que, em virtude do modo com que são organizadas as
bancas examinadoras e da sua dualidade em bancas para provas
escriptas e bancas para provas oraes tem se tornado ainda mais
condemnaveis de tal sorte são incertos e variáveis os seus
julgamentos. (TEIXEIRA, 1928, p. 85)

A concepção acadêmica do ensino secundário foi criticada por Teixeira, que ocupava
o cargo de Diretor Geral de Instrução, pois limitava o ensino aos exames de difícil
complexidade aos quais eram submetidos os discentes. Destacou também a valorização
vigente do academicismo do ensino secundário, salientando que,
O Gymnasio com a sua actual organização é uma macchina para
conservar e alimentar a mentalidade que uma velha e longa associação
entre trabalho manual e classe social inferior, criou de uma pretensa
superioridade de das profissões não mauaes.
Não sei de mentalidade que nos importe mais profundamente do que
essa e o nosso recurso é multiplicar as escolas vocacionais de
verdadeira efficiencia prática dando-lhes como ao Gymnasio da
Bahia, bom apparellamento, prestigio e bom salário aos seus
professores. (TEIXEIRA, 1928, p. 88)

Os posicionamentos de Anísio Teixeira refletia uma crítica ao ensino propedêutico e
acadêmico que caracterizavam o ensino secundário, e que somente tinham como
finalidade fundamental a preparação dos indivíduos paras o ingresso nas carreiras
superiores, considerando o ensino das atividades manuais como inferiores.
Essa concepção propedêutica pode ser constatada na configuração da estrutura
curricular do Ginásio da Bahia e que foram estabelecidas pelas diversas reformas
educacionais que se concretizaram na República Velha. Um currículo que privilegiava
disciplinas complexas, a valorização das línguas, algumas já consideradas arcaicas,
conhecimentos científicos e humanísticos. (Quadro 3)
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Quadro 3: Estrutura curricular do Ginásio da Bahia em consonância com as diversas reformas educacionais durante a República Velha.

Vigente em 1910
(desde 1904 até 1914)

Vigente a partir
1914 até 1919

O curso completo do Gymnasio
será de 6 annos e abrangerá o
estudo
das seguintes disciplinas,
professadas em 13 cadeiras e 1
aula:
Cadeiras:
1.ª Portuguez e Literatura.
2.ª Latim.
3.ª Grego.
4.ª Francez.
5.ª Inglez.
6.ª Allemão.
7.ª Arthmetrica, Geometria e
Trigonometria.
8.ª Algebra, elementos de
mecanica e astronomia.
9.ª Physica e chimica.
10.ª Historia Natural.
11.ª Geographia, especialmente
do Brazil.
12.ª Historia Universal,
especialmente do Brazil.
13.ª Logica instrucção civica.
Aula:
1.ª Desenho.

Art. 2 O curso ginasial será feito
em seis anos e compreenderá o
estudo das seguintes disciplinas,
professadas em 17 cadeiras e 2
aulas:
Língua Portuguesa;
Gramática histórica da língua
portuguesa
Literatura Nacional
Língua francesa
Língua inglesa
Língua alemã;
Língua latina,
Língua grega;
Aritmética e Álgebra elementar;
Geometria plana e do espaço,
Trigonometria;
Geografia; História do Brasil;
História Universal;
Química,
Física,
História Natural
Higiene
Lógica,
Instrução Cívica
e noções de Direito Público e
Constitucional.

DECRETO N. 281 DE 5 de
dezembro de 1904
Approva o Regulamento á lei n.
579 de 3 de outubro do
corrente, que com o mesmo
baixa..

LEI 1058 de 19 de agosto de
1914.
Reorganiza o ensino secundário
no Gymnasio da Bahia.

Vigente a partir de 1919
Art. 212. O curso de Bacharelado será feito em 6
annos e comprehenderá o estudo integral e
seriado das seguintes disciplinas, professadas em
21 cadeiras:
1º Português;
2º Grammatica historica da lingua portugueza e
Literatura Nacional;
3º Francês (estudo pratico e literario);
4º Inglês (estudo pratico e literario);
5º Allemão (estudo pratico e literario);
6º Latim (estudo literario e classico);
7º Grego (estudo literario e classico);
8º Arithmetica; 9º Algebra elementar;
10. Geometria plana e no espaço; trigonometria
rectilinea;
11. Geographia geral e noções de Cosmographia;
12. Chorographia e Historia do Brasil;
13. Historia Universal; 14. Physica;
15. Chimica;16. Historia Natural; 17. Hygiene;
18. Psychologia, Logica e Historia da Philosophia;
19. Pedagogia e Instrucção moral e civica;
20. Desenho da 1ª e 2ª serie;
21. Desenho de 3ª e 4ª serie.
Art. 213. Será conferido o diploma de Bacharel
em Sciencias e Letras ao
alumno approvado em todas as disciplinas do
respectivo curso
Um curso propedêutico com duração de cinco
anos
DECRETO N. 1.994, DE 26 DE MAIO DE 1919
Regulamenta a Lei n. 1.293, de
9 de Novembro de 1918.

Vigente a partir de 1929
O ensino ministrado no Gymnasio da
Bahia constará:
a) do curso de materias organizado
para o Collegio Pedro II, instituto
federal a
que se acha equiparado;
b) de aulas de Trabalhos Manuaes,
adaptaveis a cada um dos sexos,
inclusive de Economia Domestica,
para os discentes do sexo feminino,
destinados a educar os alumnos na
disciplina e amor ao trabalho, e
concorrer
para
coordenação
e
aperfeiçoamento de todas as suas
aptidões e actividades e para
acquisição de conhecimentos uteis á
vida pratica;
c) de um curso de educação physica,
precedido
e
acompanhado
do
necessário exame medico, e que
constará de gymnastica e jogos
esportivos apropriados ao sexo e
edade dos educandos e ás condições
locaes.
LEI N. 2.232, DE 20 DE SETEMBRO
DE 1929
Reforma a lei do Ensino
Ficam revogados o paragrapho unico
do art. 45, os artigos 100, 102 e
paragraphos 1.º e 2.º do art. 263, da
lei n. 1.846, de 14 de Agosto de 1925.
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As sucessivas reformas de reorganização do ensino baiano, anteriormente descritas,
procuravam estar em consonância com as alterações educacionais que se verificavam na
esfera federal. Os programas propostos buscavam uma educação humanista, mas já
havia um interesse em atender as necessidades que despontavam nas novas frentes de
trabalho que exigiam um conhecimento mais especializado. Contudo, as propostas
pedagógicas e as metodologias de ensino que caracterizavam a educação brasileira
priorizavam conteúdos propedêuticos, e se observa que,
[...] De 1890 a 1920, os planos de estudo privilegiam tão-somente as
disciplinas tradicionais (línguas, matemáticas, conhecimentos de
geografia e história), com predominância dos estudos literários sobre
os estudos científicos. Embora não se refiram a nenhuma formação
profissional específica, tais disciplinas tem um valor preparatório
geral ou formativo diante das especializações do ensino superior. [...]
(NAGLE, 2009, p.165).

As reformas educacionais reforçavam a articulação entre o ensino secundário e o
ensino superior, ratificava a dependência dessa modalidade para atender as
prerrogativas da estrutura curricular do ensino acadêmico. O ensino secundário
constituía uma formação ampla, enciclopédica, moralizadora e seletiva cujo certificado
de conclusão habilitava não só para o ingresso nas instituições acadêmicas visando
profissões liberais como também para a ascensão nas carreiras políticas e em cargos de
prestígio social no serviço público. Uma vez que só atendia as demandas das camadas
privilegiadas e médias, limitava o acesso das camadas populares aos estabelecimentos
de ensino e às carreiras socialmente prestigiadas.
Deve-se ressaltar que a lei de reforma introduzida, em 1925, na gestão de Anísio
Teixeira, não trata questões essenciais relativas ao conteúdo do programa para o Ginásio
da Bahia, O Decreto N. 4.218, de 30 de dezembro de 1925, que regulamenta a lei 1846,
apenas aprova o Regulamento do Ensino Primário e Normal o que indica que o Ginásio
se manteve submetido a normas emanadas da legislação estadual de 1919.
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2.1 Atendimento prestado pelo Ginásio da Bahia.

No período de 1910 a 1937 a matrícula total no Ginásio cresceu de 363 para 1103
alunos. Quanto à presença feminina a instituição por longo tempo manteve o seu
quadro discente composto exclusivamente pelo universo masculino, bem como o quadro
de professores era constituído por homens de respeitada formação acadêmica.
Apesar do Regulamento do Ensino Secundário e Profissional do Estado da Bahia,
instituído em 4 de outubro de 1895, estabelecer os critérios de acesso no processo de
matrícula ao Ginásio da Bahia, não existiam normas que impedissem o ingresso de
mulheres no estabelecimento. Isso pode ser constatado no artigo 22 a prerrogativa de
que “se concorrerem à matrícula no Ginásio pessoas do sexo feminino, terão estas
lugares separados no recinto”. Pode-se verificar que além de permitir o acesso de
meninas, há uma recomendação em preservar a integridade das futuras alunas ao separálas dos meninos. No entanto, o ingresso das primeiras alunas somente é efetivado cinco
anos depois em 1900, quando é verificado o registro de quatro alunas matriculadas.
No que concerne às relações de gênero, Deborah Kelman de Lima, destaca que a
instituição foi avançada para a época, ao possibilitar o ingresso de mulheres em seu
quadro discente, até então um universo masculino. Nesse processo, a partir de 1900, o
Ginásio passa a ter turmas mistas, podendo ser salientado que,

[...] Embora masculino, por excelência, no sentido de que preparava
elites dirigentes, eminentemente compostas por homens, o Ginásio, ao
abrigar turmas mistas, representa um avanço no que diz respeito às
relações sociais de gênero na educação secundarista baiana (Lima
2008, p.203).

A presença feminina no Ginásio representou mudanças num cenário onde o universo
era masculino, exigindo da instituição alterações em sua concepção metodológica,
estrutural e disciplinar para atender a essa nova realidade que se constituía. Foram
necessárias adaptações como a contratação de censoras para atender as alunas, além de
disponibilizar espaços como banheiros e salas para as alunas. As turmas mistas
passaram a representar uma realidade na instituição que teve que reformular suas
metodologias para contemplar seu quadro discente.
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No quadro 4 constam dados de matrículas, exames, e concluintes do bacharelado
entre 1910-1915, período em que havia duas modalidades de ensino representadas pelos
cursos de bacharelado e propedêutico. As séries iniciais concentram um maior número
de matrícula e no último ano que corresponde a 6ª série há um decréscimo no total de
matrículas por certo em decorrência do modo como os alunos avançam de uma série
para outra, de reprovações e desistências ao longo do curso. A matrícula feminina no
período de 1914-1915 foi bastante reduzida havendo o registro de apenas 2 alunas na 1ª
série e na 3ª série.
Quadro 4: Demonstrativo do movimento de matrículas e exames de 1ª e 2ª épocas 1910-1915.

ALUNOS

ANO LETIVO DE 1910-1911

ANO LETIVO DE 1911-1912

DIVISÃO SERIAL DO CURSO

DIVISÃO SERIAL DO CURSO

Matriculados

1º 2º 3º 4º 5º 6º
68 75 74 62 42 44

Do sexo masculino

61 64 61 52 36 64

308

79 63 56 41 46 23

310

Do sexo feminino

7 11 13 10

8

55

11 9 11 14 4

5

54

Inscreveram-se para
exames

59 56 69 53 31 41

311

57 43 41 30 30 27

232

Completaram o curso
de bacharelado

0

0

0

0

0 32

0

0

0

0

0

0 15

15

Completaram o curso
propedeutico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11

11

ALUNOS

6

9

TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º
363
90 72 69 55 50 28

TOTAL
364

ANO LETIVO DE 1912-1913

ANO LETIVO DE 1914-1915

DIVISÃO SERIAL DO CURSO

DIVISÃO SERIAL DO CURSO

Matriculados

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º
49 67 44 44 22 23
249
46 43 29 31 16

6º TOTAL
20
185

Do sexo masculino

46 56 38 33 11 19

204

44 40 27 24 13

9

157

Do sexo feminino

3

4

45

2

3

11

28

Inscreveram-se para
exames

41 53 37 35 16 22

204

40 38 26 28 15

20

167

Completaram o curso de
bacharelado

0

0

0

0

0

19

19

0

0

0

0

0

16

16

Completaram o curso
propedeutico

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

2

2

Fonte: SEABRA, 1913
Idem, 1915

11

6 11 10

3

2

7
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2.2 Demanda por acesso ao Ginásio da Bahia.

Os inscritos nos exames de admissão evidenciam a demanda por vagas, o interesse
da sociedade pela instituição, pois ingressar no Ginásio representava sinônimo de status
para a população baiana. Os dados dos exames de admissão realizados em 1915
demonstram que dos 95 inscritos foram aprovados 56 candidatos e 34 não obtiveram
êxito, deixando de comparecer 4 candidatos.
Em Mensagem do ano de 1915, Seabra (1915, p.78) incluiu trechos nos quais dá
ideia da demanda por vagas quando apresenta o número de inscritos no exame de
admissão e refere-se ao nível de preparação dos que demandam acesso,

No Gymnasio, em 94 candidatos inscriptos para exame de admissão,
foram aprovados 56 e reprovados 34, deixando de comparecer 4. A
este respeito, como a justificar a necessidade da melhor fiscalização
do ensino primário, e da reforma da Escola Normal, ambas já
atendidas pelas novas Leis e Regulamentos de 1913 a 1915, escreveu
o Director desse estabelecimento, dirigindo-se ao Governo em 18 do
mez ultimo passado, a seguinte e expressiva comunicação:
*Azado se torna o ensejo para chamar a vossa atenção para o mao
preparo com que se apresentam os candidatos a esse exame, trazendo
das escolas primárias a igmorância quase completadas regras
rudimentares de Orthografia, o desconhecimento dos princípios de
Arithmetica, e principalmente, a carência absoluta das noções da
Geografia Geral e de História do Brasil.
Em geral os Professores das escolas primárias, ou os que se
encarregam de preparar candidatos à matrícula ao Gymnasio se
limitam a fazer os seus discípulos decorarem regras e definições, não
lhes ministrando, portanto, o ensino intuitivo e prático que só se
obtém pelos exercícios repetidos de escrita, pelo manejo constante dos
algarismos nas suas operações e transformações e pela orientação
prática e indispensável ao conhecimento elementar da Geographia e
História Patrias.

Os dados demonstram que havia uma significativa demanda de inscritos para os
exames de admissão, mas o alto índice dos reprovados impede que a totalidade de vagas
seja preenchida. A fragilidade no preparo da formação primária dos candidatos é
destacada como motivo do baixo índice de aprovação nos exames de admissão e como
indicador da qualidade do ensino, uma vez que os candidatos demonstravam ter
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decorado regras e definições, sem apresentar domínio do conhecimento que deveria ter
sido ensinado na escola elementar.
Em relatório do Secretario do Interior Francisco Prisco de Souza Paraíso relativo às
ocorrências do ano de 1929 é possível verificar a concorrência aos exames de admissão.
Os dados demonstram o interesse da população em ingressar na instituição, considerado
referência educacional baiana.
Quadro 5: Demonstrativo do exame de admissão realizado em março de 1929.
CANDIDATOS INSCRITOS POR SEXO
Do sexo masculino
Do sexo feminino
Total de Inscritos

132
48
180

RESULTADO DOS EXAMES
Aprovados plenamente
Aprovados simplesmente
Reprovados
Eliminados
Não compareceram
Total

12
73
32
59
4
180

Fonte: PARAÍSO, 1928.

Os exames de admissão representaram a forma de ingresso no Ginásio e a elevada
complexidade de suas provas exigia que os candidatos estivessem plenamente
preparados. Os inscritos se capacitavam através da intensificação dos estudos e muitos
frequentavam aulas particulares devido à necessidade de estar devidamente apto para a
submissão aos exames. A convocação para a inscrição e realização dos exames ocorria
através da publicação de chamadas em jornais.
Os dados das inscrições para as provas de admissão do período de 1910 a 1913 no
Quadro 6 demostram uma maior procura no ano de 1910 quando se inscreveram 107
alunos de ambos os sexos, sendo que o registro de 62 inscritos, em1912, indica uma
redução da demanda. Dos inscritos, em 1911, apenas 21 eram do sexo feminino e,
em1913, apenas 03 eram mulheres. O grande número de alunos reprovados evidencia o
rigor dos exames, principalmente na 1ª série, que representa o início do curso.
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Quadro 6: Demonstrativo dos exames de admissão no período de 1910 – 1913.

EXAMES DE ADMISSÃO

ALUNOS

1910

1911

1912

1913

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

Inscritos

1º 2º 3º 4º
65 32 9 1

TOTAL
107

TOTAL
82

1º 2º 3º 4º
50 8 3 1

TOTAL
62

Do sexo masculino

59 23 6 1

89

52 5

3 1

61

45 6 3 1

55

59 9

4 2

74

Do sexo feminino

6

3 0

18

7 14 0 0

21

5

2 0 0

7

2

1

0 0

3

Aprovados

46 14 4 0

64

49 12 0 0

61

38 6 0 0

44

33 4

0 1
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Reprovados

19 10 5 1

35

7

6

2 1

16

11 2 3 1

17

25 6

4 1

36

Faltaram

0

8

3

1

1 0

5

1

1

3

0 0

3

Fonte: SEABRA, 1914.

9

8

0 0

1º 2º 3º 4º
59 19 3 1

0 0 0

1º 2º 3º 4º
61 10 4 2

0

TOTAL
77
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2.3 As instalações físicas do Ginásio da Bahia.

Apesar das diversas reformulações em seu regimento e alterações na denominação da
instituição, o Ginásio da Bahia necessitava de um prédio próprio para um melhor
funcionamento e desenvolvimento de sua proposta pedagógica. Em mensagem proferida
na Assembleia Legislativa, em 10 de abril de 1899, o governador Luiz Vianna destacava
que,
O Ginásio do Estado achava-se ainda instalado em prédio arrendado
ao governo, não apropriado a esse mister e em que faleciam todas as
condições para seu bom funcionamento, o governo fez aquisição não
só do seu prédio com cuja compra dispendeu a quantia de 55.000$000,
como também de terrenos adjacentes, e ali está construindo um novo
edifício, obediente ao plano de desenvolvimento reclamado, cabendome informar-vos que as obras já começadas prosseguem com
celeridade, nutrindo a esperança de inaugurá-lo até 28 de maio do ano
próximo vindouro.

O prédio do Ginásio da Bahia foi oficialmente inaugurado em 28 de maio de 1900,
localizado na Praça Carneiro Ribeiro s/n na Avenida Joana Angélica, antigo Tororó
Pequeno. Conforme destaca Deborah Lima (2013, p.39) na inauguração “não faltaram
discursos neste ato solene: do Sr. Otaviano Muniz Barreto, secretário interino do
Interior e da Instrução Pública, o Dr. Egas Moniz Barreto de Aragão, pela Congregação
do Ginásio, e do Cons. Luiz Vianna, por ocasião de passar o governo a Severino
Vieira”. No entanto, a instalação oficial das atividades pedagógicas no novo edifício
ocorre, em 21 de novembro de 1903, até então o Ginásio ainda funcionava no antigo
endereço, no Largo da Palma. Nessa ocasião a administração do Ginásio da Bahia era
conduzida pelo diretor Manoel Carlos Devoto.
Durante o período estudado nesta dissertação o Ginásio funcionou no prédio próprio,
e foi objeto de ampliações como referido em relatórios e mensagens de governadores e
de autoridades responsáveis pela educação. O prédio tornou-se um “icone” na cidade
merecendo referências e fotografias em revistas, livros e álbuns comemorativos.
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Figura 2: Prédio do Ginásio da Bahia, om suas características originais.

Fonte: Revista Bahia Ilustrada, Rio de janeiro, nº 07, ano II, junho de 1918.

O prédio do Ginásio no que se refere ao estilo arquitetônico apresentava uma
aparência marcante e majestosa, destacando-se em relação às demais instituições de
ensino público e particular, em Salvador. As instalações amplas ofereciam aos discentes
diversificadas possibilidades que qualificavam o ensino na instituição. O Ginásio era
dotado de Biblioteca com um acervo bibliográfico composto de títulos diversificados e
valiosos, um gabinete antropométrico, sala para os estudos de História Natural. As suas
instalações são destacadas em mensagem enviada à Assembleia Legislativa pelo
governador Antônio Ferraz Moniz Aragão (1920, p.79) que salienta a importância do
prédio do Ginásio,
O Gymnasio da Bahia funciona há muitos anos em magnífico edifício
próprio, construído expressamente para esse fim, no qual, durante o
último quatriênio foram realizadas várias obras de conservação,
reparação, adaptação e acréscimo, que importaram em reais
melhoramentos. Além das que foram efetuadas no grande edifício
central convém mencionar a construção de um novo pavilhão para os
exercícios de ginástica, concluída em 1918.
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Havia uma preocupação do governo em dotar o Ginásio de melhoramentos que
atendessem às necessidades que surgiam no desenvolvimento das atividades
pedagógicas. Aragão destaca a importância de ampliação do estabelecimento e a
necessidade de construir novos pavilhões para atender às especificidades de algumas
disciplinas que precisavam de material e instalações adequadas para aulas praticas e
experimentais, pois,
[...] O material dos gabinetes de Química, Física e História Natural
precisa ser aumentado e melhorado, o que já não foi feito por causa
das dificuldades criadas pela grande guerra, finalmente já terminada,
pois consta ele de objetos que só podemos adquirir na Europa ou nos
Estados Unidos. O estabelecimento possui recursos para esse fim,
constituídos pela parte do produto das taxas dos exames parcelados de
preparatórios que lá se fazem, a qual é pelo respectivo regulamento
destinada aquela aplicação. (ARAGÃO, 1920, p79)

O Ginásio ofertava um ensino de excelência no cenário educacional baiano e havia o
interesse da esfera governamental em aprimorar sua capacidade técnica visando à
qualidade do ensino. A mensagem de Aragão ressalta a capacidade financeira do
estabelecimento com a cobrança das taxas provenientes dos exames preparatórios, que
eram utilizadas para custear algumas despesas. Disponibilizando um ensino
propedêutico, a instituição mantinha um quadro docente especializado, cujo ingresso era
rigidamente constituído.
Em 1926, Silio Bocanera Junior (p.294) escreve sobre o prédio do Ginásio, que já
havia passado, em 1919, por remodelação e ampliação:
Após alguns anos, passou o Gymnasio a funcionar em novo edifício,
sitio ao antigo Largo da Lapa (hoje parque Almirante Francisco
Moniz), propositadamente mandado construir pelo governo do Estado,
e que oferece todas as comodidades necessárias ao seu mister, sobre
ser de vasta extensão a área que ocupa, e de certa imponência
architectural. Em terrenos adjacentes tem sido, posteriormente,
construídos alguns Pavilhões, para as aulas, ampliando-se, assim, esse
nosso respeitável instituto de ensino secundário, que tão preclaros
cidadãos já tem dado à Pátria.

No ano de comemoração do centenário da instituição, em 1937 o Ginásio era
composto por seis prédios em sua totalidade, cada uma das construções tinha uma
denominação própria. O Pavilhão Principal (1900), atual Pavilhão Conceição Menezes,
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possuía dois andares, o andar térreo era constituído de quatro salas, sendo três ocupadas
com as aulas e uma destinada às alunas durante o intervalo; também existia nesse
pavimento a portaria, uma sala para os professores, um gabinete sanitário para as alunas
e outro para professores e funcionários. No primeiro andar estavam localizados o Salão
Nobre, um sanitário, e a parte administrativa composta pela diretoria, secretaria,
biblioteca, arquivo, a Inspetoria Federal e a Inspetoria do Ensino Secundário e
Profissional.
O Pavilhão Rio Branco (1911) era constituído por duas salas para as aulas de
História Natural. O Pavilhão Carneiro Ribeiro (1928), anexo ao Pavilhão Principal,
também formado por dois pavimentos, o térreo composto por cinco salas de aulas e o
andar superior com duas salas de aula e o auditório, local destinado às grandes
festividades e as atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição pelo corpo
discente. Na Figura 3, é possível visualizar parte do auditório no qual as alunas estão
sentadas em frente ao palco e os alunos nos assentos posteriores.
Figura 3: Auditório do Ginásio da Bahia em 1938.

Fonte: COSTA, 1971.

O Pavilhão Satyro Dias (1928), possuía duas salas para aulas de Química e Física e
um gabinete. Fazia parte integrante do espaço arquitetônico o prédio da Cantina e o
Gabinete medico-antropométrico (1928), o Pavilhão sanitário (1928) para atendimento
dos alunos e também o Reservatório de água.
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Ao longo do século XX, o espaço físico e arquitetônico foi ampliado para atender a
demanda estudantil e foram construídos, em períodos diversos, outros prédios e
dependências que contribuíram para engrandecer a sua importância junto ao cenário
educacional baiano. O aumento das matrículas e o crescimento do alunado justificava a
necessidade de ampliação por parte da direção do Ginásio e do poder público, conforme
pode ser comprovado na mensagem de governador João Ferreira de Araújo Pinho em
1910 que salienta:
Atendendo a necessidade de aumentar o Edifício do Ginásio, dia a dia
mis palpitante, à vista do crescimento das matrículas, que do número
de 147 alunos, que era em 1905, eleva-se hoje a 361 discentes, resolvi
estudar e orçar a construção de dois pavilhões anexos ao edifício
central, solicitados pelo digno diretor do estabelecimento, para melhor
distribuição das aulas, pelo que vos peço a autorização precisa para a
abertura do respectivo crédito, se por ventura a verba “Obras
Públicas”, pela qual, como é do vosso conhecimento correm os
encargos com múltiplos serviços, não comportar toda a despesa.

Essa solicitação resultou, posteriormente, na construção do pavilhão Rio Branco, em
1911. Em períodos distintos foram construídos e anexados ao patrimônio arquitetônico
da instituição o Pavilhão Moura Bastos, o Pavilhão Carlos Santana e o Pavilhão Dalva
Matos. Essas últimas construções pertenciam ao conjunto arquitetônico do posterior
Colégio Estadual da Bahia – Central.
Figura 4: Ginásio da Bahia, ao fundo o prédio do Pavilhão Principal.

Fonte: Arquivo fotográfico do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia.
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Durante o período de vigência do Ginásio da Bahia, entre 1895 a 1942, a
administração foi ocupada por dez diretores. (Quadro 7)
Quadro 7: Diretores do Ginásio da Bahia 1898-1934

NOME

ANO

Manoel Carlos Devoto
Aureliano Henrique Tosta
Alfredo Constantino Vieira
Cassiano da França Gomes
Bernardino José de Souza
Conego Christiano Alberto Muller
Joaquim Ignacio Tosta Filho
Gelásio de Abreu Farias
Alfredo Constantino Vieira
Clemente Guimarães

1898 -1918
1919
1920
1924
1925
1925
1926
1931
1933
1934

Fonte: FARIAS; MENEZES, 1937.
Figura 5: Prof. Clemente Guimarães (ao centro) com as alunas e alunos do Ginásio da Bahia.3

Fonte: Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia – Central

3

Provavelmente, a partir de 1934, durante a gestão do professor Clemente Guimarães na direção da
escola.
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3

AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA FEMININA NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS E PRIVADOS DE SALVADOR NA REPÚBLICA
VELHA.

No início da República a constituição familiar herdada do Século XIX ainda era
predominantemente significativa na sociedade baiana. Influenciada pelo sistema
patriarcal, as estruturas familiares apresentavam diferentes organizações nucleares. A
família legitimamente reconhecida pela sociedade era constituída através do casamento,
que tinha a aprovação do poder civil. Os matrimônios atendiam a objetivos materiais
que se consubstanciavam por interesses econômicos, sociais e religiosos. A vida
cotidiana das mulheres estava relacionada às funções que exercia na família e que
deveriam estar em consonância com o papel estabelecido pela sociedade patriarcal. A
legislação referendava o patriarcalismo estabelecendo a função social do homem como
condutor da família. Nesse sentido, June Hahner (2012, p.50) descreve que,
Na lei e no costume, a ideologia de supremacia masculina prevalecia.
Uma mulher passava diretamente da autoridade do pai para a de seu
marido ao casar-se. O Código Filipino, compilado em 1603 em
Portugal e que se manteve efetivo no Brasil até a promulgação do
Código Civil de 1916, especificamente designava o marido como
‘cabeça do casal’; e somente com sua morte a mulher ocuparia a
posição de ‘chefe da casa’. Sob a lei civil do século XIX, portanto, as
mulheres eram perpetuamente menores. Como esposas, elas tinham de
submeter-se à autoridade do marido em decisões relativas à educação
e criação dos filhos, além da escolha do local de residência. A lei
negava às mulheres o direito de comercializar, alienar propriedade
imóvel por venda ou arrendamento, ou mesmo administrar tal
propriedade sem o consentimento do marido. As viúvas, entretanto,
podiam assumir os negócios da família (como faziam as fazendeiras),
pois se esperava que preservassem o patrimônio familiar.

Os papéis femininos eram determinados pelas regras de comportamento moralmente
aceitáveis e as mulheres deveriam atender aos preceitos estabelecidos pela tradição. No
entanto, as mulheres tentavam através de pequenos avanços, mesmo que limitados,
alterar a sua condição de obediência e conformismo em relação aos preceitos familiares
e religiosos.
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O convívio social em espaços de socialização como teatros, passeios, compras e
festas, bem como a leitura de materiais impressos como jornais e periódicos permitiram
o contato com a modernidade. Porém o acesso a esses recursos estava relacionado às
condições socioeconômicas e à formação educacional, limitava-se à elite e não
alcançava a maioria da população feminina.
No início da República mudanças no âmbito político, a ideologia modernista
republicana e o cenário econômico interferem consideravelmente nas relações sociais. O
espaço público é ampliado com o acesso a novos locais de socialização e novas
possibilidades no mercado de trabalho surgem alterando as opções de empregabilidade.
A sociedade passa por um período de transição entre a permanência do modelo colonial
do patriarcado e rupturas que se verificavam nas mudanças de comportamento frente às
conquistas no âmbito tecnológico, de comunicação, de circulação e entretenimento.
Embora as mudanças se efetivassem no cotidiano das relações sociais, a ideologia
patriarcal estava presente e esperava-se que as mulheres cumprissem seu papel de
esposas amantíssimas, de administradoras do lar e que zelassem pela formação dos seus
filhos. O conservadorismo estava presente nas concepções seguidas pela maioria, quer
seja dos homens como também de algumas mulheres que defendiam as normas
estabelecidas. Apesar da liberdade religiosa estabelecida pela República, o catolicismo
ainda mantinha a sua influência sobre a sociedade soteropolitana, principalmente nas
bases da estrutura familiar.
Nas primeiras décadas do século XX a Igreja Católica atuou de forma a preservar a
tradição diante das transformações políticas, econômicas e sociais que se verificaram no
período. As mulheres, principalmente, as das camadas mais abastadas atuaram junto à
Instituição na defesa dos preceitos religiosos no âmbito familiar, e os ensinamentos
preconizados pela Igreja influenciavam a defesa da moral e bons costumes. Com a
liberdade religiosa definida pela Constituição republicana, a igreja vivenciou a perda de
fiéis e as mulheres se constituíram em parceiras na defesa dos dogmas católicos e na
manutenção da unidade familiar. Foi com base nessa percepção que alguns periódicos
femininos e jornais da época tiveram o apoio da Igreja e atuavam como auxiliares nessa
missão.
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Em 1910, em Salvador, foi fundado o periódico A Paladina do Lar, primeira revista
feminina dirigida por mulheres. De acordo com Marinho (2010) a revista nasceu da
iniciativa de mulheres católicas pertencentes à Liga Católica das Senhoras Baianas e
contou com uma direção eclesiástica. A revista discorria sobre temas variados como
educação, ciências, artes, modas, literatura e outros e fomentava pensamentos e práticas
condizentes com o que se esperava das senhoras e moças de boa família, como aponta
Simone Marinho (2010, p.94):
As colaboradoras d’A Paladina se bem que católicas, antes de tudo,
também foram mulheres que discutiram questões, por assim dizer,
femininas enfrentadas por elas mesmas, como a limitação de sua
educação. Elas constituem o principal elemento contraditório da
revista, uma vez que, ao tempo em que defendiam certa liberdade para
a mulher, a colocava, novamente, em seu restrito papel de mãe e
esposa, o que mostra o quanto a influência católica estava arraigada na
mentalidade da época.

O periódico foi um espaço para que as mulheres escritoras pudessem publicar seus
artigos. Também contava com colaboradores masculinos que davam um tom de
credibilidade junto à sociedade. Um desses colaboradores foi Dr. Egas Moniz que
publicou várias poesias na A Paladina. O Dr. Moniz era um médico conceituado na
cidade de Salvador e também membro do corpo docente do Ginásio da Bahia. Segundo
Marinho, a revista foi importante para a época por ter sido a primeira direcionada para
as mulheres no estado, mas também mantinha um caráter conservador em virtude da
influência católica.
Um dos seus artigos denominado “Mães de Família”, de autoria de Maria Luisa de
Souza Alves (1915, p.122), reproduz essa concepção conservadora ao registrar que:
A mãe é o centro da vida cristã na família, cumprindo-lhe ser para o
marido, filhos e criados, um modelo de piedade e doçura, de ordem e
de economia, vigiando para que não lhe penetrem, portas a dentro, os
roubadores de sua felicidade: ócio, maus livros, modas exageradas e
etc.

A autora defende o papel da mulher como pilar da família, com a responsabilidade de
zelar pelos preceitos cristãos e manter a integridade do lar, afastando tudo aquilo que
possa denegrir a sua conduta. Dirigindo-se as mães aconselha:
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É o tempo da mocidade, senhoras mães de família, é o único próprio à
sementeira dos bons costumes; necessário é governar a imaginação da
menina que, no seu lar, cercada de carinhos, ideia luminosa forma dos
homens e das coisas; é necessário que ela se instrua na economia
doméstica, base da prosperidade familiar; é necessário que, confiandose em vosso critério, não leia coisa alguma que não autorizeis; é
necessário que compreenda a beleza sujeita às normas do recato e
tenha horror a tudo quanto das mesmas se afastar; é necessário que
lhes ensineis a refrear a volubilidade das palavras, que tantos males
origina. (ALVES, 2015, p.123)

O artigo demonstra que as ideias inerentes ao cumprimento dos papéis femininos
estavam enraizadas no pensamento de muitas mulheres. No entanto, uma parcela do
universo feminino estava receptiva às mudanças impostas pela modernidade e entrava
em conflito com o politicamente correto ditado pelas regras familiares e religiosas.
As normas tradicionais entram em desequilíbrio com o cenário republicano. Ocorre
um dualismo entre os discursos e as práticas familiares e religiosas e as ideologias
oriundas da modernidade. As funções sociais femininas se reconfiguram influenciadas
pela modernização dos setores econômicos, políticos e tecnológicos, divergindo do
status quo vigente. Observa-se a quebra de paradigmas seculares, pois,

Os costumes e os valores mudam muito ao sabor de uma latente
tensão entre o antigo e o moderno. Entre rupturas e permanências os
papeis sociais vão se dinamizando e, desta maneira, alteram-se
vagarosamente as atitudes em relação às mulheres. Elas próprias
fomentam vivencias convenientes as suas vidas, seja se instruindo
cada vez mais rumo a uma profissionalização, seja compartilhando das
ideias favoráveis a sua emancipação politica, ou mesmo reelaborando
funções ditas tradicionais no seu cotidiano. Neste contexto, toma-se
impossível a sobrevivência de uma logica paternalista, bem como a
vigência e a rigidez dos princípios éticos da família patriarcal
(LEITE,1997, p.36).

Os papéis sociais das mulheres são reconfigurados, suas atitudes e comportamentos
são gradativamente transformados no processo educacional, nos espaços de convivência
na esfera pública, na profissionalização, no mercado de trabalho e em outras esferas da
sociedade. Evidente que essas modificações não foram bem acolhidas pela maioria da
sociedade machista impregnada das concepções e paradigmas seculares.
As transformações sociais do cotidiano ocorreram de forma paulatina no final do
século XIX e se intensificaram no início do século XX. Embora as alterações fossem
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visíveis, as barreiras do tradicionalismo patriarcal ditavam as regras do socialmente
aceitável a respeito do papel feminino na sociedade e eram também legitimadas pelo
poder estatal. A promulgação do Código Civil de 1916 confirmou o caráter paternalista
da sociedade em vigor ao considerar as mulheres incapazes. A lei nº 3.071, de 1º de
janeiro de 1916 no Capítulo I, art. 6º declarava incapaz, relativamente a certos atos, as
mulheres casadas, enquanto subsistisse a sociedade conjugal. Pelo art. 183 era vetado o
casamento para mulheres menores de 16 anos.
O marido era considerado chefe da sociedade conjugal. Entre suas competências
estavam o direito de administrar os bens comuns e particulares da mulher em virtude do
regime patrimonial adotado.4 O Código determinava que a obrigação do sustento da
mulher terminasse se a mesma abandonasse o lar, sem justo motivo e se recusasse a
voltar.5 A esposa dependia da autorização expressa do marido para o exercício de
atividade profissional. Essa dependência fica evidente no artigo 247 que determina a
necessidade de autorização do marido:

I - para a compra, ainda a crédito, das coisas necessárias à economia
doméstica;
II - para obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas
coisas possa exigir;
III - para contrair as obrigações concernentes à indústria, ou profissão
que exercer com autorização do marido, ou suprimento do juiz.

Entre os direitos estabelecidos a mulher casada poderia, sem autorização prévia,
exercer o direito que lhe competia sobre os filhos de leito anterior, reivindicar os bens
comuns, móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo marido à concubina, propor
ação de desquite e pedir alimentos quando lhe couberem. 6 Competia à mulher a direção
e administração dos bens do casal, na ausência do esposo em virtude de encontrar-se em
local distante ou ignorado, em cárcere por mais de dois anos ou judicialmente
interditado7.
O Código Civil de 1916 delimitou as funções que o homem e a mulher deveriam
exercer na sociedade. Houve a legitimação da superioridade e dominação do homem
4
5

Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Art. 233.

Idem. Art. 234
Idem. Art 248
7
Idem. Art. 251
6
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como provedor familiar e condutor dos destinos daqueles que estavam sob sua tutela.
Às mulheres era reservado o papel de esposas aptas para as atividades domésticas e
educacionais dos filhos.
A legislação atendia aos interesses dos homens que exerciam cargos jurídicos e
parlamentares e visava atender a ideologia vigente e ao socialmente esperado pelos
grupos que detinham o poder. O próprio direito ao voto e participação nos cargos
políticos do legislativo e executivo só foi permitido às mulheres pelo Decreto 21076 de
1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Portanto, a legislação foi concebida e
aprovada por homens, no intuito de manter o status quo da sociedade vigente. Apesar de
promover alguns direitos, a lei nº 3.071 na maioria de seus artigos atrelava o destino das
mulheres casadas à subordinação, tutela e autorização de seus cônjuges, caracterizando
uma dependência sobre seus diretos de cidadania e identidade. A adoção de
comportamentos que desafiassem as normas estabelecidas poderia suscitar críticas e
desqualificação por parte da sociedade, ou seja, manifestar atitudes contrárias era
suscetível à reprovação e condenação. Ana Silvia Scott (2013, p. 12) descreve alguns
reflexos da referida lei na vida social das mulheres, pois,

Na prática, pelo menos a médio prazo, a inovação introduzida no
Código Civil pouco contribuiu para uma mudança efetiva na vida da
maioria das esposas. Especialmente as mulheres das classes médias e
altas que não trabalhavam fora de casa, além de enfrentarem a
reprovação social por conta da separação, tinham poucas condições
econômicas de manter-se, e aos seus filhos, com dignidade e
independência, sem ajuda de um marido ou dos pais. Situação muito
diferente da vivenciada por mulheres das famílias menos privilegiadas
que, mesmo ao casar, se mantinham, formal ou informalmente,
trabalhando para contribuir financeiramente na manutenção da prole e
do lar. De fato, em muitos casos – quando não havia marido ou
quando seus ganhos eram insuficientes, por conta do desemprego ou
da baixa qualificação – eram elas que verdadeiramente sustentavam a
família.

A condição socioeconômica era fator relevante no destino das mulheres, pois nas
camadas menos privilegiadas muitas mulheres complementavam a renda familiar ou
eram provedoras de seu lar; para as camadas medianas e altas verifica-se uma maior
dependência em relação aos seus cônjuges. Embora as mudanças se processassem nas
relações sociais, principalmente com o advento da Revolução Industrial, que permitiu o
acesso a produtos, serviços e opções de lazer, as mulheres ainda tinham que vencer
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barreiras e impedimentos determinados por uma sociedade permeada de ideologias
tradicionais.
Alterações no comportamento e críticas aos valores enraizados não eram vistos como
descentes e moralmente aceitos pela sociedade. O novo sempre era visto com estranheza
e desconfiança, mas não impedia que aquelas mais engajadas contestassem sua função
social. As separações, por exemplo, não eram aceitas pela sociedade, e as separadas
sofriam com a reprovação que lhes eram impostas.
As mudanças se processavam no âmbito tecnológico, dos produtos e serviços, da
moda e costumes, nas opções de cultura e espaços de lazer, aumentava o consumo e a
demanda de uma sociedade que passou a usufruir de comodidades até então não
vivenciadas. Isso fatalmente afetava os costumes e novos hábitos foram introduzidos no
cotidiano. Não era possível ficar indiferente a essas alterações e as mulheres passaram a
vivenciar experiências com a saída mais constante do recôndito do lar. Essas mudanças
nos costumes começavam a ser observados pela sociedade tradicional. Em 1913, no
artigo “A mulher de hoje”, sobre alterações nos hábitos femininos vivenciados no
cotidiano da cidade de Salvador, a autora Maria Amália Vaz de Carvalho (1913, p.5),
registra:

A mulher tem os teatros e as numerosas derivações modernas deste
gênero, tem os salões heterogêneos que ainda restam, tem a costureira,
a rua, o flirt, o passeio que também inglesou chamando-lhe footing, a
refeição mais causadora de indigestões a que chama tea, tem tudo
enfim que lhe facilite a única coisa que na terra lhe resta: o aparecer
extravagante e ilogicamente enfeitada com todas as inovações em
cada hora inventadas pela Moda.

O artigo também faz referência ao estrangeirismo e a influência dos elementos
europeus no cotidiano feminino e também critica o feminismo. Para Maria Amália
Carvalho,
É esta a verdade. Ela as feministas fanáticas, não querem mais ouvir
isto. Julgam-se missionárias do bem, salvadoras da humanidade,
redentoras do mundo, no qual trazem uma era nova! Coitadas!...
Não são nada disso. São mulheres que não encontraram um homem
honrado que as amasse. São infelizes que querem a sua independência,
o que não quer dizer que não haja entre elas, nevroticas que querem a
sua celebridade.
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O contato com os espaços de socialização pública alteram o comportamento
feminino inevitavelmente e como consequência essas transformações atraem os olhares
de reprovação ou de aceitação. O estilo de vida muda, mas as barreiras sociais
conservadoras interferem no sentido da preservação do status quo vigente, o que
provoca um antagonismo entre o tradicionalismo e a modernidade de modo que,

O dever ser das mulheres brasileiras nas três primeiras décadas do
século foi, assim, traçado por um preciso e vigoroso discurso
ideológico, que reunia conservadores e diferentes matizes de
reformistas e que acabou por desumaniza-las como sujeitos históricos,
ao mesmo tempo que cristalizava determinados tipos de
comportamentos convertendo-os em rígidos papéis sociais. (MALUF
e MOTT, 1998, p. 374)

O discurso tradicional preconizado pela Igreja, pelos médicos, legitimada pelos
poderes públicos e pelas relações familiares defendiam a imagem da fragilidade da
mulher que deveria estar restrita ao ambiente doméstico e privado. Do outo lado as
transformações técnico-científicas proporcionadas pela modernidade alteravam esses
papéis sociais e estimulavam a presença feminina nos espaços públicos das ruas e,
consequentemente, os papéis e comportamentos sofriam metamorfoses no cotidiano.
Um dos elementos fundamentais para essas transformações era o acesso à educação,
fator consideravelmente responsável pela inserção das mulheres no meio social, nas
esferas do trabalho e na formação da sua identidade e cidadania. A educação contribuiu
para alterações significativas nas atividades e funções desenvolvidas pelas mulheres no
meio social, embora não atingisse a todas as camadas da população que se mantinha no
analfabetismo ou com baixa escolarização.
O desenvolvimento urbano e a modernização das cidades também contribuíram para
a criação de espaços públicos e privados que proporcionavam novos hábitos familiares e
a ressignificação dos papéis sociais femininos.
Em Salvador, no âmbito do espaço privado as mulheres desempenhavam as funções
de administradora das atividades domésticas, esposas zelosas, educadora dos filhos,
delas era esperado o cumprimento eficiente das regras sociais estabelecidas. As
mulheres das camadas populares muitas vezes eram responsáveis pelo sustento e
educação dos filhos, em decorrência de abandono, viuvez ou negação de paternidade.
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Na cidade conviviam mulheres em diferentes atividades e perfis profissionais como
professoras, poetisas, musicistas, artistas, escritoras, operárias. Outras se dedicavam a
atividades artesanais voltadas para a venda como a fabricação de doces, bordados,
costuras, arranjos de flores, etc. Existiam papéis diferenciados exercidos por múltiplos
perfis nas camadas privilegiadas e média e também nas camadas menos favorecidas da
sociedade. As mulheres da elite e das camadas médias usufruíam das comodidades e
privilégios inerentes a sua posição social, enquanto as mulheres dos grupos menos
favorecidos viviam as limitações decorrentes de uma Salvador excludente e do ingresso
precoce no mercado de trabalho visando o sustento da família.
A cidade se desenvolvia e cresciam as opções de serviços, casas de comércio e locais
de entretenimento. O universo feminino passou a conviver com esses espaços e
despertou o desejo de consumo dos variados artigos que eram ofertados no comércio
soteropolitano. De acordo com sua categoria social e financeira as mulheres
transformavam seus comportamentos e se integravam nos espaços públicos. As
novidades no âmbito da moda eram almejadas pelas mulheres principalmente as
representantes da elite que buscavam usufruir o que havia de mais moderno. Conforme
destaca Márcia Leite (1937, p. 144),
[...] Nenhuma novidade recém-chegada do Rio de Janeiro ou de algum
centro europeu passava despercebida. Os últimos lançamentos da
moda eram alvo de conversas e atenção. Longe das vistas dos seus
familiares, as mulheres conquistavam o direito de escolher, elas
mesmas os tecidos e os modelos dos seus trajes, os seus adornos e
objetos pessoais. Isto se constitui num avanço, pois no passado, elas
realizavam suas compras através de pedidos nos catálogos, ou, então,
por solicitações aos amigos e parentes que estavam em constantes
viagens. Tinham acesso também ás revistas especializadas onde
acompanhavam do lar os movimentos da moda. [...]

No texto da autora há descrição de que as mulheres ao saírem dos seus espaços
domésticos passam a ter autonomia nas suas escolhas. Esse interesse consumista
alterava comportamentos com a adoção de novos modelos de conduta exigidos pelas
novas relações sociais que se configurava. Os periódicos e jornais estavam repletos de
anúncios que estimulavam a aquisição de produtos e despertavam novos padrões de
consumo das camadas sociais.
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As colunas sobre moda também eram frequentes nos periódicos. A revista
Renascença possuía um editorial de moda que orientava as mulheres na forma como se
comportar e se posicionar nos espaços sociais. A coluna “As elegâncias do mês” da
edição de setembro de 1916 demonstra essa característica:
[...] A mulher elegante tem por obrigação obedecer as minudencias da
moda, de acordo com a estação. A elegância não está somente no
physico de cada uma dellas e sim no fino gosto, na execução e na
escolha dos tecidos. Ella é a compustôra das maneiras gentis, a
doutrina social da gentileza e da complacência. Há talvez quem
classifique a elegância como um danno para a sociedade, porém eu a
reconheço como o que há de mais selecto, a synthese de uma
inteligência bem formada. Ella é quem movimenta o trabalho,
desenvolve a cultura, e aperfeiçoa os costumes [...].

O artigo discorre sobre a importância da elegância para uma mulher seja nos trajes
ou na maneira de se comportar em público. Os setores tradicionais não viam com
aprovação esses costumes, considerado como atitudes transgressoras que deveriam ser
desestimuladas. Porém, perante o desenvolvimento urbano que se processava, as
mulheres iam rompendo as barreiras conservadoras e interagiam com os benefícios da
modernização dos espaços de socialização.
Na reconfiguração urbana de Salvador novos espaços de consumo, trabalho, estudo e
lazer foram responsáveis pela saída das mulheres do confinamento doméstico e por sua
presença nos espaços públicos onde se verificavam as principais transformações da vida
moderna e do cotidiano.

3.1 As mudanças na educação e o acesso feminino ao ensino secundário.

A educação feminina no período colonial era permeada pelo pensamento
conservador e patriarcal. Ministrada nas residências sob a tutela de professoras
particulares tinha como conteúdos os conhecimentos necessários para desempenho
conjugal e as noções de leitura e escrita necessárias para o convívio social. À época
praticamente inexistia uma ação do poder governamental sobre essa questão. No
Império, a partir da lei de ensino, em 1827, houve uma primeira menção à educação
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feminina, determinando a criação de escolas para meninas nas cidades e vilas mais
populosas8. Apesar disso, só nas últimas décadas do Império se observa na Bahia mais
empenho na oferta de ensino público para as meninas.
A República trouxe mudanças nesse cenário ao favorecer o crescimento da educação
feminina nos estabelecimentos particulares, principalmente em instituições religiosas. O
rompimento da subordinação entre Igreja e Estado contribuiu para alterações na
configuração da instrução feminina. O Estado passa a ter uma ação maior sobre o
processo educacional, pois era necessário atender às exigências de modernização e
progresso. A bandeira do combate ao analfabetismo passa a ser um discurso recorrente
das esferas políticas, e o caminho para o crescimento econômico em plena ascensão
estava diretamente relacionado a uma educação eficiente. A estrutura educacional que
vigorou no período imperial não condizia com as propostas republicanas, que
defendiam o crescimento da nação através do viés da educação.
As questões sociais permeadas pelas divisões de classe, etnia e raça influenciavam a
estrutura educacional e determinavam os papéis a serem exercidos pelos homens e pelas
mulheres. Nas camadas populares a educação não representava uma prioridade, pois o
ingresso cada vez mais cedo no mercado de trabalho era uma necessidade para a
sobrevivência familiar, resultando na inserção de crianças e jovens no trabalho. Isso
trouxe como consequência imediata um elevado índice de analfabetismo, pois o
provimento financeiro da família preponderava sobre a necessidade de qualquer
formação educacional. Guacira Louro (1912) destaca que as meninas das camadas
populares, em sua maioria, estavam ocupadas com o trabalho doméstico, no trato dos
irmãos menores, na lida das atividades na roça, e por essa razão a educação não era
prioridade.
Esta configuração educacional não estava em consonância com as propostas de
progresso preconizadas pelo ideal republicano. Louro (2012, p.447) ressalta que “as
últimas décadas do século XIX apontam, pois, para a necessidade de uma educação da
mulher, vinculada à modernização da sociedade, à higienização da família, à construção
da cidadania dos jovens”. Nessa perspectiva, as políticas públicas estavam direcionadas
para atender aos ideais republicanos de modernidade e todas as ações efetivadas tiveram
como propósito reformas em várias vertentes como urbanização, saúde pública e
8

A lei de 15 de outubro de 1827.art.11
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educação considerados mecanismos essenciais para o alcance do progresso econômico,
político e social.
Era preciso combater os maus costumes característicos da população e a estrutura
educacional assumiria esse papel. Porém, as reformas educacionais do primeiro período
republicano, conforme analisadas em capítulo anterior, nem sempre atingiram os
objetivos propostos, permanecendo a estrutura educacional condicionada aos moldes
tradicionais.
Sobre a atuação do poder público na estrutura educacional, Jane Freire (2013, p.83)
afirma:

Percebemos, claramente, que havia o interesse estatal em formar, em
termos educacionais, a camada dirigente, mas o sistema oficial, apesar
dos esforços, não conseguia atender satisfatoriamente à população. De
maneira geral, o Estado não conseguia tornar eficiente o sistema
educacional, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. A
saída encontrada pelos mais ricos, que queriam para seus filhos um
ensino de melhor qualidade, foi apelar para a iniciativa privada
(escolas leigas) ou para as escolas confessionais.

Para a concretização da proposta modernizante do regime republicano era
fundamental mudanças estruturais na educação. Por isto,

[...] O poder público e as próprias instituições privadas engajaram-se,
cada um conforme seu interesse, na construção de novos prédios
escolares, asilos e orfanatos, todos com o intuito de acolher e educar
os jovens. Assim, houve na Bahia um combate ao inculto e
incivilizado, buscando um modelo de mulher “perfeita” e “completa”,
uma verdadeira agente da doutrina cristã e dos bons modos, deveria
zelar pelo lar e pela família. Essas mulheres deveriam ser mais
educadas, no sentido de disciplinadas, do que instruídas.
(FERRANTE, 2008, p.3)

Defendia-se no período uma educação mais integrada aos interesses sociopolíticos e
à modernização, e a instrução feminina deveria estar em conformidade com essa
proposta ideológica. De acordo com Jane Freire (2013, p.89),
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[...] a concepção, as práticas e os discursos sobre a educação das
mulheres baianas no início do século XX foram múltiplos, ainda que
semelhantes, pois a educação familiar, de responsabilidade das mães,
confundia-se com a educação escolar, de responsabilidade das
professoras normalistas; ou seja, tinham o mesmo objetivo: a
formação de boas mães, esposas e educadoras.

Havia uma contradição entre a realidade e as propostas, pois o discurso era
modernizador e as práticas educativas estavam impregnadas de características
conservadoras permanecendo a tendência de uma educação feminina com o viés da
formação para o lar. A ruptura com esse modelo educacional se processou de forma
paulatina. Essencialmente patriarcal, o ensino era pautado em currículos diferenciados
para os homens e para as mulheres, no conteúdo ideológico e nos conteúdos e
programas. Aos homens, era ministrado um ensino propedêutico voltado para as
carreiras superiores, e para as mulheres a formação para a condução do lar e para a
propagação dos preceitos religiosos. Esse discurso era referendado pela Igreja católica
na defesa das ideias cristãs, pelo Estado na normatização legal e pelos médicos, cujos
preceitos ideológicos influenciavam na organização e condução da prática educativa
feminina, considerando as potencialidades intelectuais e físicas das mulheres inferiores
aos dos homens.
Tradicionalmente, a educação ministrada nas instituições religiosas tinha como
funções primordiais a preparação para o matrimônio e para maternidade. Em razão
disto,

[...] o cotidiano nos diz muito sobre como a educação rígida, em
colégios religiosos, estabeleceu um padrão de comportamento para
desenvolver seus objetivos e quais suas consequências e
desdobramentos, tendo em vista que as normas da Congregação
tinham como objetivo educacional a promoção integral da pessoa,
inspirando-se nos ensinamentos da Igreja Católica para elaborar seus
programas de ensino e suas atividades. No cenário baiano, a escola era
considerada pelo discurso normativo da Igreja Católica e pela
sociedade que a respaldava como espaço social que contribuía para a
formação plena das educandas. (FREIRE, 2013, p.93)

Freire (2013, p. 93) também salienta que “a educação dos colégios religiosos
femininos preparava a mulher para seguir dois caminhos: ser uma excelente dona de
casa, boa esposa e mãe de família; e ser profissional do magistério”. A Constituição de
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1891 ao instituir a laicidade do ensino rompeu com a formação essencialmente religiosa
e isso alterou a condução da educação feminina fundamentada, até então, basicamente
nos preceitos religiosos que vigoraram no Império. O ensino religioso teve que adequarse a legislação vigente, mas manteve a qualidade do ensino ofertado e que atraia as
camadas privilegiadas da sociedade. Em relação a esse cenário educacional decorrente
da laicização e do ensino religioso, Heleieth Saffioti (2013, p.304) destaca que,
Na ausência de um plano central, que ditasse as diretrizes para o
estabelecimento de uma política nacional de educação, o sistema
escolar só poderia ser fruto das mais diversas injunções locais. O
liberalismo de que se impregnava a legislação sobre o ensino na
Primeira República deixava larga margem de atuação à Igreja
Católica, muito mais apta que os leigos pela tradição e pela posse de
quadros habituados ao magistério, a desempenhar as tarefas
educacionais situadas no terreno da livre concorrência. A Igreja se
transformara assim, como previra na maior beneficiária da
consagração da liberdade de ensino.

A Igreja Católica, enquanto instituição tradicional posicionou-se contrária a
laicização, mas teve que passar por um processo de adequação às normas estabelecidas
com o advento republicano. Os colégios religiosos eram pioneiros na educação feminina
e essa prerrogativa lhes dava vantagens seculares, mas esse ensino era excludente, pois
não atendia às camadas menos favorecida da sociedade. O ensino público deveria
absorver essa lacuna e basicamente atraiu o universo masculino cuja formação estava
direcionada para o academicismo visando carreiras tradicionais e a empregabilidade no
funcionalismo público.
A separação entre Igreja e Estado, bem como a instituição da liberdade religiosa
representaram uma ruptura e exigiu uma reformulação das posturas eclesiásticas frente á
nova ordem que objetivava a manutenção do poder e a captação de novos fiéis. A cidade
de Salvador constituiu um exemplo típico desse cenário, pois a educação feminina era
praticada basicamente, desde o império, em colégios religiosos e também no ensino
particular realizado nas residências. As escolas católicas como o Colégio Nossa Senhora
da Soledade, o Colégio Nossa Senhora do Salete, o Educandário do Sagrado Coração de
Jesus, o Instituto Feminino da Bahia e o Colégio Nossa Senhora das Mercês se
dedicavam à formação educacional das meninas.
Coube ao Estado e às instituições privadas a responsabilidade na condução do ensino
secundário na cidade. A respeito das reformas educacionais e do panorama do ensino
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ofertado nos estabelecimentos de educação secundária, a edição do Dário Oficial
Comemorativa da Independência traz o seguinte comentário:
Possa a reforma do ensino público, projetada pelo Governo Federal,
abolir os males, corrigir os erros, preencher as lacunas, e determinar
novas disposições que abram largos horizontes à instrução pública, tão
carente de uma lei sabia e providente, capaz de torna-la realidade
proveitosa e útil. De par com o ensino humanista, ministrado no
Gymnasio da Bahia, é a instrução secundária propagada em muitos
estabelecimentos particulares; em uns se observa, se não em sua
íntegra, ao menos em parte, o plano de estudos observado no Colégio
Pedro II e nos institutos estaduais equiparados; em outros ensinam-se
algumas disciplinas compreendidas no curso ginasial; entre os
estabelecimentos a que nos referimos, contam-se a Escola Normal, o
Seminário Santa Tereza, o Lyceu de Artes e Ofícios, os Ginásios São
José, São Salvador, Carneiro Ribeiro e o Ypiranga; os colégios Pedro
II, Nossa Senhora da Vitória, Alemão e o Instituto Baiano de Ensino,
frequentado por alunos do sexo masculino; e por alunas: o
Educandário dos Perdões, os colégios das Mercês, de São Raimundo,
da Soledade, Coração de Maria, 8 de dezembro e outros que por
ventura nos tenham escapado. Existem alguns colégios de instrução
secundária em algumas cidades do interior (DEVOTO,1923, p.335)

No âmbito das escolas públicas, o Ginásio da Bahia possuía um quadro discente
composto exclusivamente por homens durante todo o período imperial. Embora sem
impedimento legal, a presença das mulheres no colégio só aconteceu após 64 anos de
sua fundação, que data de 1837. Além do Ginásio, a Escola Normal complementava a
educação pública secundarista no início do século XX. O curso Normal foi responsável
pela

formação

das

futuras

professoras,

representando

a

oportunidade

de

profissionalização na carreira do magistério para o universo feminino baiano. A respeito
do ensino secundário feminino, o escritor Afrânio Peixoto (1921) expressa uma crítica
ao descrever que,
O ensino secundário feminino falta consistência, que lhe dão
programas e institutos adequados. Nos colégios privados, sob a
direção de excelentes mestras, leigas ou religiosas, alguma coisa é
tentado ou feito no prosseguimento do curso primário. Não tem,
porém, o desenvolvimento que adquiriu em França, Alemanha, NorteAmerica, e que demonstram como as nossas companheiras do outro
sexo sobra a capacidade para esta sorte de estudos, que preparam uma
cultura indispensável à vida e permitem as seleções devidas para o
ensino superior.
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Nas palavras do autor há o desejo de uma instrução que permitisse o acesso das
mulheres ao ensino superior. .
Em decorrência do aumento dos estabelecimentos de ensino, as mulheres passaram a
frequentar cada vez mais o espaço público e a estrutura educacional ampliava seus
conteúdos para atender também à formação profissional necessária ao crescente
desenvolvimento econômico. Mesmo com a oferta de diferentes instituições, o acesso
ainda era restrito para a maioria da população e principalmente para as mulheres, pois
toda uma cultura de exclusão permanecia na sociedade soteropolitana.
A educação feminina ainda era permeada de estigmas ideológicos que cerceavam seu
direito ao ensino propedêutico, pois a normatização dos comportamentos ratificava a
formação básica e os conhecimentos das prendas domésticas destinadas a um bom
matrimônio. Essa postura refletia na condução do percurso educativo das mulheres.
Sobre esse processo formativo, Marcia Maria da Silva Barreiros Leite (1997, p.87)
descreve que,
Após terem concluído os cursos primário e ginasial, as alunas
poderiam realizar exames nas escolas para o ingresso no curso normal
ou no secundário, embora este último fosse sobretudo um privilegio
para os filhos homens da terra. Na primeira fase republicana, os
números apontam para uma minoria de mulheres que conseguiram
ingressar nos cursos secundários e superiores da Bahia. Contudo, a
presença de um maior número de moças nos bancos secundários na
década de vinte, particularmente, no Ginásio da Bahia, demonstrava as
mudanças na sociedade, já que antes a frequência era baixa "porque a
família baiana destinava a jovem para o Instituto Normal". É
necessário se levar em conta, também, a expansão dos anseios das
camadas médias da sociedade, que buscavam a todo custo educar as
suas filhas. No ginásio, elas poderiam se diplomar no curso de
bacharelado em ciências e letras, apos um período de seis anos.

De fato, a predominância masculina era hegemônica no único estabelecimento
público de ensino secundário do Estado, mas a presença feminina aos poucos vai se
fortalecendo no decorrer da Primeira República. De um modo geral a matrícula de
meninas na escola primária aumentou nesse período pela criação de escolas para
meninas e pela ampliação do número de escolas mistas, o que teve reflexo no
crescimento da demanda das mulheres por escola secundária. No Ginásio da Bahia, a
inserção das mulheres somente acontece em 1900, quando ocorre o ingresso de quatro
alunas na instituição.
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3.2 A modernização da cidade de Salvador e a criação de novos espaços
públicos no início do século XX.

O advento da segunda Revolução Industrial resultou em mudanças significativas na
vida cotidiana. Novos lugares de convivência representados por teatros, cinemas,
ampliação do acesso a materiais impressos - jornais e outros periódicos; alterações na
produção de alimentos, descobertas na medicina, novos meios de comunicação e
locomoção, ou seja,

[...] Estimuladas, sobretudo por um novo dinamismo no contexto da
economia internacional, essas mudanças irão afetar desde as ordens e
as hierarquias sociais até as noções de tempo e espaço das pessoas,
seus modos de perceber os objetos ao seu redor, de reagir aos
estímulos luminosos, a maneira de organizar suas afeições e de sentir
a proximidade ou o alheamento de outros seres humanos. De fato,
nunca em nenhum período anterior, tantas pessoas foram envolvidas
de modo tão completo e tão rápido num processo dramático de
transformação de seus hábitos cotidianos, suas convicções, seus
modos de percepção e até seus reflexos instintivos [...]. (SEVCENKO,
2006)

O dinamismo decorrente do processo industrial promoveu alterações em termos
qualitativos no estilo de vida e nas interações sociais. A Belle Époque remodelava
regras de comportamento, socialização e posicionamentos frente aos paradigmas que se
constituíam. No Brasil, a República experimentava os reflexos dessas mudanças, que
não se apresentavam do mesmo modo em todo o território nacional. Embora a Primeira
República não tenha se refletido em profundas mudanças estruturais no ponto de vista
econômico e social, o novo regime provocou nas antigas instituições conflitos e
movimentos de adequação aos novos tempos, caso da família e da Igreja que
mantiveram as tradições enraizadas, mas tiveram que estabelecer uma acomodação à
modernidade.
Entre 1880 e 1900 verificou-se o início na industrialização brasileira, na qual a
unidade fabril altera as características da economia urbana e a região Sudeste assume a
hegemonia na produção nacional. A industrialização se processava de maneira gradual,
mas já alterava a esfera econômica e por consequência as relações de trabalho que
emergiam dos conflitos gerados pela dinâmica do capitalismo.
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A Primeira Guerra Mundial impulsionou a industrialização brasileira, em decorrência
da redução das importações dos países beligerantes e também da forte queda do câmbio
que contribuiu para a redução da concorrência internacional. Gradativamente a
economia brasileira substituía a tradicional economia agrícola pelo advento da produção
industrial, estimulada, sobretudo durante o governo nacionalista de Vargas. A produção
cafeeira beneficiou a industrialização, pois esta absorveu a infraestrutura urbana e de
transporte do setor.
Na Bahia, a sociedade soteropolitana também desfrutava dessas modificações, que
não alcançavam a maior parte das esferas sociais. Salvador, no início da Primeira
República, mantinha sua economia essencialmente comercial e portuária. Sem a
autonomia de uma produção local, o abastecimento da cidade provinha basicamente das
cidades do interior do Estado e de outras regiões brasileiras, bem como de produtos
importados.
As atividades primárias supriam parte das necessidades da população urbana, eram
desenvolvidas de forma dinâmica e eficaz, entre elas se destacavam a pesca, praticada
em várias áreas da cidade; o cultivo de frutas e hortaliças em chácaras, roças, fazendas e
também a criação de gado leiteiro. Nas áreas periféricas se praticava pequenas lavouras,
criação de aves e gado destinados ao consumo local.
A industrialização na cidade se desenvolveu de forma limitada e caracterizada pela
produção principalmente de bens de consumo. Segundo Mário Augusto Santos (2001,
p.18) o processo industrial em Salvador contou com fábricas, pequenas indústrias e
oficinas. As fábricas, em número reduzido, eram mantidas por sociedades anônimas ou
firmas comerciais De produção mecanizada e utilizando o trabalho assalariado,
destacavam-se principalmente na fiação e produção de tecidos. As pequenas indústrias
não tinham instalações próprias, funcionavam geralmente em residências com mão-deobra familiar. Sua produção era destinada às casas comerciais ou venda direta ao
consumidor. As oficinas predominavam na cidade, produziam de forma artesanal,
geralmente por encomenda, utilizando-se de pouco ou nenhum trabalho remunerado,
mas o retorno do investimento era imediato.
No setor secundário destacava-se o artesanato doméstico, cuja produção era
destinada aos armarinhos e lojas, bem como o comércio dos vendedores ambulantes que
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alimentava o mercado informal. Nesse setor tinha destaque o trabalho feminino na
confecção de bordados, costuras, flores, doces, renda, chapéus contribuindo para o
sustento familiar.
No que diz respeito à mobilidade, Salvador, desde o final do século XIX, estava
dotada de algumas modernizações urbanas como linhas de bonde, elevadores
hidráulicos, planos inclinados que contribuíam para uma melhor locomoção da
população e deslocamento entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. A cidade também
possuía alguns espaços de lazer e entretenimento como teatros e cinemas, a exemplo do
Teatro São João, o Cine Teatro Guarany, o Ideal Cinema, Cine Teatro Olímpia, Cine
Teatro Jandaia, Cinema Liceu que permitiam a população vivenciar interações sociais
no espaço público.
Apesar das modernizações, a cidade tinha uma infraestrutura deficiente, sem higiene
nas residências, o que a transformava num ambiente propício à propagação de
epidemias. A população convivia com a insalubridade que provocava a proliferação de
doenças infectocontagiosas como a cólera morbos e a febre amarela
Hábitos comportamentais praticados como jogar lixos e dejetos nas ruas
comprometendo a higiene e a limpeza e consequentemente favorecendo a proliferações
de ratos e insetos associados à falta de saneamento decorrente do descaso das
autoridades contribuíam para o perfil de uma cidade suja, fétida e insalubre com sérios
problemas em saúde pública. Esse cenário tornava Salvador pouco atrativa para os
visitantes que aqui chegavam.
O discurso de progresso defendido pelos ideais republicanos não condizia com a
realidade da cidade no começo do século XX. Era preciso adequá-la para os novos
tempos e estabelecer um planejamento urbano que satisfizesse a necessidade de
modernização e permitisse o embelezamento da cidade.
Os governadores baianos buscaram estabelecer políticas públicas que atendessem a
esses novos tempos, e por consequência uma dessas ações foi a reforma urbana
buscando dotar Salvador do mais moderno em termos de infraestrutura. No entanto,
além das reformas, era preciso superar os entraves de uma sociedade arcaica e patriarcal
com seus vícios comportamentais e ideológicos. Assim, foram adotados princípios
baseados no higienismo, pois
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Uma cidade civilizada e moderna tem de ser limpa e higiênica. Os
engenheiros e os médicos estão à frente das transformações que se
produzem na área urbana, para mudar as condições de salubridade de
Salvador, incompatíveis com os ideais de uma sociedade civilizada.
Mudar o aspecto de higiene da capital é um dos passos para atingir a
modernidade. (PINHEIRO, 2011, p.204).

Com o crescimento econômico e o aumento demográfico, era necessário que o
processo de modernização visasse à ampliação do espaço físico; a eficaz distribuição e
comercialização das mercadorias; o combate às epidemias que assolavam a população; a
adoção de mecanismos que garantissem uma melhor salubridade; e a ampliação de
serviços e transportes que facilitassem a circulação das pessoas pelas ruas e ladeiras da
cidade. Toda uma infraestrutura dotada de rede de esgotos, alargamento das ruas,
pavimentação e iluminação pública deveria ser planejada para que o espaço público
estivesse em consonância com as mudanças que se efetivavam nas outras regiões do
país.
Esse processo modernizante foi intensificado durante a gestão do governador José
Joaquim Seabra, responsável por profundas alterações no espaço entre 1912 a 1916. A
nova configuração urbana estava pautada em modernos padrões de salubridade e
higienização, de modo a tornar a cidade funcional para atender às novas exigências que
se apresentavam.
A paisagem arquitetônica sofreu alterações tomando como modelo o estilo europeu,
as ruas estreitas deram lugar ao alargamento para permitir uma melhor circulação de
pessoas, localizar as atividades comerciais, construir e embelezar praças e avenidas e
modernizar o porto. As reformas ocorreram em diversos pontos da cidade, alcançando
tanto a Cidade Alta como a Cidade Baixa e alteraram o perfil de alguns bairros que
passaram a atender às famílias burguesas em busca de locais distante do movimentado
comércio na região central da cidade.
Em nome do progresso, ocorreram transformações significativas entre elas a
derrubada de residências, prédios religiosos e antigas construções, ocasionando
desapropriações e demolições de construções seculares importantes como a Igreja de
São Pedro Velho, de parte da Igreja do Rosário de João Pereira e o Convento das
Mercês.
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Esse processo reformista teve como consequências sociais o deslocamento das
famílias de baixa renda para as áreas mais afastadas da cidade. As obras provocaram
exclusão com a expulsão da população mais pobre que foi desalojada do centro da
cidade em virtude da derrubada de cortiços e residências, e também pelo encarecimento
dos alugueis em virtude da valorização das áreas reformadas. Os mendigos também
foram relocados para os albergues da cidade. Nessa nova configuração urbana
As transformações nas áreas construídas e a formação de novos
bairros estabelecem uma nova estrutura urbana que, por sua vez,
define uma segregação socioespacial na cidade. Cada bairro de
Salvador passa a ter uma função definida depois da reforma
implantada nos tempos de Seabra. Pode-se observar, cada vez mais, a
separação entre bairros residenciais e bairros comerciais, bairros
pobres e bairros ricos. As alterações na estrutura urbana e a
segregação
social
se
complementam,
porque
ocorrem
simultaneamente, e não se pode fazer referência a uma sem a outra
[...]. (PINHEIRO, 2011)

O Ginásio da Bahia, situado na atual Av. Joana Angélica, desde o início da
República estava próximo ao Centro da cidade onde aconteceram as maiores reformas
empreendidas no período. Uma das grandes construções foi a abertura da Avenida Sete
de Setembro que se estende da Praça Castro Alves até o Farol da Barra.

Figura 6: Prédio do Ginásio da Bahia no início do século XX.

Fonte: Disponível em: http://www.salvador-antiga.com/nazare/antigas.htm.
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Vizinho à Avenida Sete, o distrito da Sé também sofreu intervenções, como a
derrubada de edifícios, visando o alargamento da Rua Chile. As mudanças na Sé
favoreceram o desenvolvimento das atividades comerciais, uma vez que, “as partes
renovadas agora constituem um ambiente chic, e as pessoas circulam elegantemente
vestidas pelas confeitarias e lojas de moda que se inauguram”. (PINHEIRO, 2011, p.
228). O estilo europeu, principalmente parisiense, figurava nas vitrines das lojas da Rua
Chile e atraiam a atenção das moças e senhoras ávidas em consumir o que havia de mais
moderno.
O Distrito da Sé representava um importante centro comercial e as reformas
ampliaram sua funcionalidade, na qual a Rua Chile significava o palco onde a sociedade
soteropolitana interagia socialmente no espaço público formado por lojas de diversos
gêneros, cafés, teatros e hotéis como o Meridional e o Palace. Desfilar pela Rua Chile
era sinônimo de requinte e cenário para encontros.
Na biografia sobre Carlos Marighela, o jornalista Mário Magalhães (2012) descreve
que “colado ao convento da Lapa, funcionava na década de 1920 o Ginásio da Bahia.
Pertinho dali, na rua Chile, suas alunas faziam brilhar os olhos e disparar o coração de
Marighella e seus amigos do Carneiro Ribeiro”. Na época estudando no colégio
Carneiro Ribeiro, Marighela passou depois a integrar o quadro discente do Ginásio da
Bahia. A proximidade privilegiada da instituição de ensino com o Centro da cidade
favorecia a circulação das alunas no ambiente efervescente das ruas e ladeiras como a
Avenida Sete, São Bento, Distrito da Sé e adjacências.
As alterações estruturais no espaço físico resultaram num processo de modernização
que permitiu colocar Salvador entre as principais cidades no cenário nacional.
Consequentemente, promoveram o surgimento de espaços de lazer, dinamizaram a
economia e contribuíram para a adoção de novos hábitos e costumes que se integraram
ao cotidiano das relações sociais. De acordo com Simone Ramos Marinho (2010, p. 38),

As mudanças ocorridas nos aspectos físicos da cidade podem, ao
mesmo tempo, serem percebidas nos aspectos sociais. Não só ruas e
avenidas surgiram, mas também novos papéis sociais, que afetaram,
especialmente, o elemento feminino. Nas primeiras décadas do século
XX, a mulher atingiu um nível de autonomia nunca antes imaginado.
[...]
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Foram as mulheres que mais usufruíram das mudanças, pois o consumo dos produtos
femininos, a utilização dos diversos setores de serviços e a frequência nos espaços de
lazer, dinamizaram a economia soteropolitana. O surgimento de novos hábitos permitiu
cada vez mais a presença feminina no espaço público. Por conseguinte, o
embelezamento e alargamento das ruas promovidas pelas reformas governamentais
alteraram significativamente os comportamentos sociais, mas essa mudança não se
processou em todas as partes da cidade e as camadas menos favorecidas continuaram
excluídas do processo modernizador.
Escrevendo sobre a feminização do corpo discente da Escola Normal, Tiane Melo
discorre sobre conquistas das mulheres no que diz respeito ao currículo escolar e assim
se expressa ao analisar uma fotografia:

Ao visualizar as imagens de abertura deste texto, o leitor perceberá
que se trata de dois grupos de mulheres que se encontram perfiladas
em uma quadra de esportes. Ambas as fotografias datam de 1936 e
registram o momento no qual as alunas do curso normal do Colégio
Nossa Senhora de Lourdes e da Escola Normal da Bahia deixaram de
lado o tradicional uniforme azul e branco e vestiram indumentárias
típicas das equipes de basquetebol ou captain-ball. Vale destacar que
uma das normalistas traz em suas mãos uma bola, símbolo que
naquela época costumava ser considerado característico dos espaços
masculinos.( ANJOS, 2019, p. 46)

Continuando, a autora explicita que sua intenção ao escolher as fotografias foi a de
representar “a conquista pelas mulheres baianas de um espaço no mundo das práticas
desportivas que durante muitos anos foram consideradas impróprias para o sexo
feminino.” (ANJOS, 2019, p. 46).
Informa ainda sobre A Festa Desportiva Feminina, no estádio da Graça, em 9 de
Outubro de 1927, organizada sob os auspícios da Escola Comercial Feminina, criada e
dirigida por Henriqueta Catharino9, que desenvolveu várias iniciativas em prol da
educação feminina. Sobre o evento diz:

9

Henriqueta Catharino criou diversas instituições responsáveis pela educação feminina a fim de
que as mulheres pudessem assumir novos postos na sociedade. A Obra de proteção à moça que
trabalha e a Casa São Vicente ofereciam abrigo às mulheres que vinham do interior estudar na
Capital. Fundou a Escola Comercial Feminina que oferecia cursos de datilografia, estenografia,
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[...] contou com a participação da Escola Normal, Escola Comercial,
Ginásio da Bahia, Educandário dos Perdões, Colégio Nossa Senhora
de Lourdes entre outros que ofereciam cursos de formação para o
público feminino e o Jornal A Tarde, datado do dia 7 de outubro de
1927, tratou o acontecimento como uma verdadeira propaganda da
educação física das mulheres baianas. (ANJOS, 2019, p. 46)

A narrativa de Anjos refere-se à introdução de novos componentes básicos ou
complementares no currículo escolar, reduzindo a diferenciação entre os conteúdos ensinados ao
alunado masculino e feminino. É, também, um exemplo de como, em Salvador, na Primeira
República, os espaços públicos foram se abrindo à ocupação das mulheres.

francês e inglês, dentre outras instituições que abriram novas chances de emprego e estudo para
as mulheres. (PASSOS, 2010 apud ANJOS, 2019, p. 46).
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4

PRESENÇA FEMININA NO GINÁSIO DA BAHIA ENTRE 1910
E 1937.

4.1 Mulheres entre os discentes do sexo masculino no Ginásio da Bahia.

Segundo Farias e Menezes (1937), durante o início do século XX a matrícula de
alunos era consideravelmente superior à de alunas. Como mencionado anteriormente o
ingresso das primeiras discentes ocorreu em 1900. Correspondência do diretor Gelásio
Farias, dirigida ao governador do estado, aponta que a primeira aluna a ingressar no
Ginásio da Bahia foi Maria Odília Teixeira cuja matricula foi efetivada em 1899. O
mesmo documento datada do ano de 1920 menciona que a mesma tornou-se bacharel e
doutora10.
Durante a vigência da denominação de Ginásio da Bahia a instituição passou por
diversas modificações em sua estrutura funcional em decorrência das várias reformas de
ensino empreendidas nas esferas nacional e estadual, entretanto foram mantidos o
regime seriado e o bacharelado de Ciências e Letras, mesmo com a reforma Rivadávia
Corrêa, de 1911, de abrangência nacional, que extinguiu as equiparações ao Colégio
Pedro II. Sobre as mudanças estruturais introduzidas por essa reforma, Alexandre
Passos (1937, p.12) salienta que,

Diversos regulamentos tem tido o Gymnasio, tantos quantas as
reformas, especialmente as federais. A lei Orgânica de 1911,
referendada pelo ministro Rivadavia Corrêa não o prejudicou tanto
como aconteceu a outros estabelecimentos oficiais, uma vez que ainda
lhe foi dado receber em seu seio estudantes estranhos, oriundos de
institutos diretamente atingidos pela “lei Rivadávia”. Avançada ou
retrógada, temos dito e vamos repetindo: a Lei Orgânica é responsável
pelo nosso descalabro educacional.

10

Correspondência encaminhada pelo diretor interino Gelásio Abreu Farias ao Governador do
Estado José Joaquim Seabra. Livro de correspondência do Ginásio da Bahia. Documento nº 74,
14 de maio de 1920. Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia- Central.
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Apesar das alterações promovidas pela reforma, o Ginásio Bahia recebeu em seu
quadro discente estudantes oriundos de outros estabelecimentos de ensino. A reforma de
1911 não foi bem recebida pela comunidade escolar e resultou no decréscimo das
matrículas de alunas já no referido ano em virtude da extinção da equiparação. Mesmo
com o fim da equiparação o colégio preservou sua excelência no ensino, o que
contribuiu para ascensão dos seus alunos aos cursos superiores, conforme registra a
seguinte notícia:

A reforma do ensino decretada a 5 de abril de 1911, e melhor
conhecida pelo nome Lei Rivadávia, cassou a equiparação em cujo
gozo se achavam muitos institutos de ensino estaduais e particulares,
não obstante ser a esse tempo privado da equiparação do Gymnasio
Nacional, manteve o Gymnasio da Bahia o curso serial das disciplinas
e o Bacharelado em Ciências e Letras, concedendo o respectivo título
a muitos alunos que, posteriormente nas Faculdades Superiores se tem
distinguido pelo brilhantismo dos cursos nelas feitos, sendo grande o
numero dos que atualmente, com proficiência reconhecida, fazem
parte das respectivas Congregações. (BAHIA ILUSTRADA, 1918)

A Reforma Rivadávia teve curta duração, pois logo, em 1915, uma nova lei do
governo central promove a retomada do curso seriado, dos exames preparatórios e das
equiparações. Em obediência ao novo ato a lei estadual nº 1087 confere ao Ginásio da
Bahia uma nova organização dos cursos e a remodelação do quadro de docentes. No dia
1º de março de 1916 foi retomada a equiparação com o Colégio Pedro II e,
consequentemente, houve o aumento das matrículas.
O Quadro 8 registra que após a Reforma Rivadávia, em 1911, houve um decréscimo
das matrículas, em decorrência do fim da equiparação. Com a reforma educacional de
1915 há um aumento na matrícula dos alunos o que demostra que a equiparação
representava um atrativo para a sociedade soteropolitana. Quanto às alunas, entre 1915 e
1919 os números relativos às matrículas são menores do que os observados entre 1911 e
1914 só retornando em 1920 ao patamar de 45 alunas registrado em 1912.
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Quadro 8: matrículas dos discentes do Ginásio da Bahia 1911- 1920

ANO

HOMENS

MULHERES

TOTAL

1911

310

54

364

1912

205

45

250

1913

253

37

290

1914

157

28

185

1915

168

20

188

1916

222

16

238

1917

239

14

253

1918

198

10

208

1919

190

17

207

1920

181

45

226

Fonte: FARIAS; MENEZES, 1937.

A reintrodução da equiparação não parece ter motivado o acesso das mulheres do
mesmo modo que motivou o sexo masculino. A lei estadual nº 1293 de 1918 foi
relevante para o aumento do ingresso das alunas, ao introduzir a cadeira de Pedagogia,
que teve como primeiro professor o Dr. Francisco Prisco de Souza Paraíso. A criação da
cadeira possibilitou que as bacharelas exercessem o ensino público regendo classe do
curso complementar, que integrava a organização pedagógica do ensino primário e era o
nível mais elevado do referido ensino. (Figura 7)
No que diz respeito ao acesso ao cargo de professor a mesma lei estabelecia que:

[...] O concurso [constando de duas provas] para as escolas infantis,
sitas em qualquer localidade, será feito na Escola Normal, e para elle
só poderão inscrever-se professoras primarias. [...] Para qualquer
escola complementar, isolada ou fazendo parte de Grupo Escolar, o
concurso [que constará de três provas] também se fará na Escola
Normal e para elle só poderão inscrever-se os professores que
contarem mais de tres annos de exercicio effectivo no magisterio e os
bachareis em sciencias e letras diplomados pelo Gymnasio que
tiverem sido approvados em pedagogia.
[...] Ninguem poderá ser nomeado professor de escola primaria
infantil, elementar, ou de qualquer classe, 3.ª, 2.ª ou 1.ª, da divisão
administrativa, sem que tenha sido approvado em concurso
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constituido por exhibição de titulos e documentos, nem ser nomeado
professor de escola complementar sem concurso de provas.

É compreensível que o reflexo da lei no aumento da matrícula só ocorresse em 1920,
pois a lei só foi regulamentada, em maio de 1919. Tudo indica que era antiga a
competição entre diplomados da Escola Normal e bacharéis formados pelo Ginásio da
Bahia pelo cargo de professor na escola primária. Em documento de 1913, João
Gonçalves, representando o poder municipal de Salvador, fez uma exposição dos
motivos que impediam as bacharelas de exercerem o magistério primário no município
e aponta o impedimento legal para que isso ocorresse, pois

As bacharelas não podem ser nomeadas para o ensino público
primário do município, porque
[...] Diz o regulamento nº 245 da lei 219:
Art73. Para a nomeação de professoras se exigirão os seguintes
requisitos:
- Carta de aluno-mestre pelas escolas normais deste Estado
Diz a lei 117 do Estado:
Art.22. Ninguém poderá exercer o magistério público primário
elementar sem que exiba diploma de aluno-mestre, conferido pelas
escolas normais do Estado e dos municípios.

Pela lei de 1919 o governo estadual, portanto, criava prerrogativas especiais para os
bacharéis da instituição e atribuía aos mesmos uma área específica de atuação - as
classes complementares, deixando o exercício nos outros dois níveis da escola primária
– escolas infantis e elementares a cargo do diplomado na Escola Normal.
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Quadro 9: Organização pedagógica da escola primária 1918.
BAHIA.Organização pedagógica da escola primária pela LEI N..1.293 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1918. (Art. 33, 36, 39).

ESCOLAS ELEMENTARES

ESCOLAS COMPLEMENTARES

de 7 a 14 anos

de 12 a 16 anos

ESCOLAS INFANTIS

O ensino, qualquer que seja a categoria
administrativa (1.ª 2.ª ou 3.ª classe), durará 4
annos; dia escolar de 9 ás 2 da tarde, havendo
intermissão para recreio

O ensino se fará em tres annos ; dia escolar
de 9 ás 2 da tarde, havendo intermissão para
recreio

de 4 a 7 annos

O SEU PROGRAMMA COMPREHEDERÁ AS
SEGUINTES DISCIPLINAS:

COMPREHENDE ESTUDOS DE:

dia escolar de 9 horas ao meio dia, com
intermissão de recreio,
O ensino nas escolas infantis será feito
pelo methodo intuitivo e durará 2 annos.

lingua portugueza;
calligraphia;
elementos de arithmetica, inclusive systema metrico;
desenho linear e de imitação;
noções de geographia geral e chorographia do
Brasil;
elementos de historia do Brasil;
lições occasionaes de civilidade, de educação moral
e civica, de hygiene elementar, de sciencias
physicas e naturaes, e de agricultura e de industria
applicadas á localidade;
prendas domesticas para meninas;
canticos e hymnos escolares;
callistenia.

lingua portugueza;
lingua franceza;
geographia geral;
historia geral e do Brasil;
arithmetica e algebra;
desenho geometrico e de imitação;
sciencias naturaes (noções);
sciencias physicas (noções);
educação e instrucção moral e civica;
musica;
trabalhos de prendas domesticas para
meninas;
gymnastica.

Fonte: Santana et al (orgs. )A construção da escola primária na Bahia: guia de referências temáticas nas leis de reforma e regulamentos,1890-1930. Edufba
2011, p.121.
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Entre os anos de 1919 e 1920 houve um significativo crescimento das matrículas das
discentes, passando de 17 para 45 em 1920. Tal fato despertou por parte do diretor
interino do Ginásio da Bahia, Gelásio Farias, uma preocupação com a disciplina dos
alunos que em correspondência datada de 22 de abril de 1920, dirigida ao secretário de
Instrução pública, solicitou a criação e contratação de uma inspetora de alunas11, em
ofício com o seguinte teor:
Exmo. Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, tendo
aumentado consideravelmente o número de alunas matriculadas nos
anos do curso deste Gymnasio (porquanto eram 17 o ano passado e
são, este ano 42, mais do dobro) e tendendo ainda a crescer muito
mais, por motivo de com a criação da cadeira de Pedagogia, dar o
diploma de bacharel em ciências e letras aos respectivos titulares o
direito de regência de cadeiras complementares, é de urgente
necessidade, para a rigorosa manutenção da disciplina deste
estabelecimento, a criação de um lugar de Inspetora de alunas com
jurisdição igual a do Inspetor de alunos e pois mais ampla que a atual
Censora, a qual, não obstante, será auxiliar daquela no exercício de
suas funções. E como só à Assembleia compete, mediante a
mensagem do chefe do Executivo, a criação desse lugar, o que
certamente será feito na próxima adaptação que vai o Gymnasio
passar, lembro-vos e solicito o informais ao governo, a conveniência
de uma nomeação, interina, que satisfaça a necessidade do momento.
Com os meus protestos de estima e consideração. Saúde e
Fraternidade. O diretor interino (assinado) Dr. Gelásio de Abreu
Farias.

Em outra correspondência datada de 14 de maio de 1920 e encaminhada ao
governador do Estado, o diretor Gelásio Farias reitera o pedido e faz uma nova
exposição de motivos para justificar a necessidade da nomeação de uma Instrutora
devido a necessidade do aumento da matricula de alunas no quadro discente em virtude
da oferta do bacharelado e da disciplina de Pedagogia o que teria estimulado a entrada
das mulheres no Ginásio da Bahia, uma vez que12,

11

Correspondência encaminhada pelo diretor interino Gelásio Abreu Farias ao secretário do
Interior, Justiça e Instrução Pública. Livro de correspondência do Ginásio da Bahia. Documento
nº 61, 22 de abril de 1920. Acervo do Colégio Estadual da Bahia- Central.
12
Correspondência encaminhada pelo diretor interino Gelásio Abreu Farias ao Governador do
Estado José Joaquim Seabra. Livro de correspondência do Ginásio da Bahia. Documento nº 74,
14 de maio de 1920. Acervo do Colégio Estadual da Bahia- Central.
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[...] Desde sua fundação, meses após foi o Gymnasio equiparado ao
Gymnasio Nacional; seu título de bacharel foi reconhecido em todo o
país, eis a razão do aparecimento de alunas no estabelecimento, um
título que prevalecia no Brasil inteiro, era para muitos, mais agradável
que o de professora, unicamente estadual. E assim foi o número
crescendo até 1910. Decretou-se a Reforma Rivadávia em 1911, nesse
ano a matrícula estacionou. Do ano imediato em diante começou a
deserção: 47, 36, 28,19, 16,13 e 9; e teria chegado a 0, se não
ocorresse algo de importante no ano imediato, eficaz aplicado pelo
governo, para atrair para o estabelecimento legendário as alunas que
dele se ausentaram pelo desaparecimento da regalia do título anelado,
com a desequiparação e, ipso facto, o desaparecimento do antigo valor
do título de bacharel, em virtude da celebre Lei Rivadávia. Mas o
governo salvou a situação, criando a cadeira de Pedagogia e
permitindo, por tal motivo, que os bacharéis pelo Gymnasio sejam
cadeiras complementares. Imediatamente depois da publicação da lei
respectiva, embora já estivesse encerrado o prazo legal das matrículas,
8 antigas bacharelas requereram ao governo, e o obtiveram, matrícula
nas aulas daquela cadeira, a fim de complementarem o seu curso e
terem jus à regalia conferida por lei, aumentou o número logo para 17.
Este ano, o primeiro em que, desde o início, entrou em vigor a referida
lei, matricularam-se 42 alunas, quase o triplo, quase todas meninas de
11 a 12 anos [...].

A criação do cargo de inspetora das alunas era essencial, tendo em vista que “as
atuais alunas, ocupando 3 salas, sem que tenha a censora imbicuidade para estar ao
mesmo tempo em todas três, evitando qualquer irregularidade possível e até
provável13”. Prevalecia no Ginásio da Bahia, ainda em 1920, a separação dos sexos em
salas de aula diferentes, enquanto no curso normal por força da lei 117, que em 1895
extinguiu os dois externatos feminino e masculino, criando o Instituto Normal, o ensino
seria ministrado a homens e mulheres, haveria lugares separados no mesmo recinto para
alunos e alunas que teriam acesso ao prédio por portas de entrada e saída privativas para
cada sexo.

Em outro trecho do mesmo documento a direção revela, também, uma

preocupação com a moral e a integridade das alunas, pois no quadro funcional da
instituição somente homens exerciam a função de inspetor que estava voltada para o
alunado masculino.
Na obra comemorativa do centenário do Colégio em 1937, Farias e Menezes (1937,
p.68) descrevem o corpo administrativo e o de funcionários da instituição e entre os

13

Correspondência encaminhada pelo diretor interino Gelásio Abreu Farias ao Governador do
Estado José Joaquim Seabra. Livro de correspondência do Ginásio da Bahia. Documento nº 74,
14 de maio de 1920. Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia- Central.
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inspetores somente consta o registro de homens no exercício dessa função. No controle
da disciplina há apenas presença feminina no registro das censoras, não sendo
encontrados dados de que a solicitação de inspetora de alunas tenha sido atendida pelas
autoridades governamentais.
O Art. 481 do Decreto N. 1994 de 26 de maio de 1919 que regulamenta a lei 1293
estabelece que:
A’ censora incumbe:
1. acompanhar as alumnas na sala que lhes fôr destinada, fiscalisando
o seu procedimento;
2. fazer com que as alumnas se dirijam para as salas das aulas nas
horas em que estas tenham de funccionar;
3. não permittir o ingresso, na sala sob sua fiscalização, aos alumnos
e pessoas extranhas, sem previa licença firmada pelo director;
4. apontar todos os dias as faltas de presença das alumnas;
5. advertil-as e reprehendel-as com toda delicadeza, quando
merecedoras desta pena;
6. communicar ao director qualquer falta disciplinar por ellas
commettidas;
7. transmittir á aia as determinações necessarias ao asseio da sala das
alumnas;
8. apresentar-se no estabelecimento 10 minutos antes de começarem
as aulas e nelle conservar-se até a sahida de todas as alumnas.
Quadro 10: censoras do Ginásio da Bahia.

NOME

ANO

Amália Trigueiros Filgueiras

1912

Célia Muniz Barreto

1921

Maria Joanna de Araújo Goes

1923

Maria Lopes Sá

1925

Marieta Calmon de Siqueira

1932

Fonte: FARIAS; MENEZES, 1937.

A presença das censoras para o acompanhamento disciplinar das alunas no cotidiano
escolar demonstra o tratamento diferenciado às discentes, caracterizando uma profunda
separação por sexos no interior da instituição. Essa diferenciação por gênero também
pode ser constatada na existência de espaços de convivência como a sala para meninas
localizada no pavilhão principal do estabelecimento.
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Na correspondência de Gelásio Farias, datada de 1920, há uma informação
importante sobre as alunas. Ao citar que entre as 42 matriculadas, quase todas tinham de
11 a 12 anos, deixa claro que uma característica desse alunado era a entrada no ginásio
em tenra idade e que ao enfrentar os seis anos de curso as mulheres se tornavam
bacharelas entre 17 e 18 anos. A idade em que adentravam na instituição talvez seja um
indicativo de que tinham origem em famílias bem constituídas nas quais a instrução das
meninas era valorizada. A informação na correspondência do diretor também traz a
ideia de que essas meninas ingressantes viveram um processo de continuidade dos
esforços por instrução primária em casa ou na escola e, sendo assim, o colégio não era
procurado por mulheres que haviam interrompido os estudos por muitos anos.
Segundo os dados do Apêndice A, no período que foi objeto desta dissertação,
ocorreram oscilações no quantitativo de alunos matriculados, principalmente entre 1914
a 1922. Dentro desse período o espaço temporal de 1914-1919 corresponde ao período
da Primeira Guerra, o que poderia ter contribuído para um decréscimo das matrículas. A
partir de 1920 foi retomado o aumento paulatino das matrículas e esta continua em
ritmo crescente até o centenário da instituição, em 1937. O momento de maior
concentração de matrículas ocorre em 1936 com o ingresso de 1.192 discentes.
Conforme o Apêndice B e o Gráfico 1 também foi entre 1914-1920 que ocorreu o
maior decréscimo no ingresso das alunas. Gelásio e Menezes (1937), conforme citado
anteriormente, atribuem essa diminuição á reforma Rivadávia Correia que extinguiu a
equiparação ao colégio Pedro II. No entanto, com a introdução da cadeira de Pedagogia
pelo governo da estado da Bahia, há um aumento progressivo da entrada das mulheres,
possivelmente, em decorrência dessa reformulação curricular.
A matricula feminina apresenta o seu menor quantitativo, em 1918, com o registro de
apenas 10 alunas e atinge o seu melhor momento em 1932, quando foram matriculadas
215 alunas. A presença masculina, sempre mais marcante, tem seu pior momento, em
1921, com a matrícula de 161 alunos e atinge seu ponto mais alto, em 1936, com 1012
alunos matriculados.
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Gráfico 1- Das matrículas dos alunos e alunas do Ginásio da Bahia (1910-1937)
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Fonte: FARIAS; FARIAS, 1937.
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Quadro 11: Bahia: matrícula por sexo na Escola Normal 1870-1929
Ano de referência do
dado

Total

Sexo
Feminino
121

Abs.

%

1910

Masculino
23

144

84

1919

39

272

311

87

1929

24

394

418¹

94

Fonte: ANJOS, 2019 (no prelo)
1. Somente matrícula nos quatro anos do curso normal, excluídos os 220 alunos do curso fundamental.

Enquanto no Ginásio da Bahia a matrícula feminina crescia, embora não se tornasse
predominante, na Escola Normal a presença feminina se tornou marcante desde o
império. O Quadro 11 registra um crescimento da matrícula da Escola Normal entre
1910 e 1919 que continuou através dos anos. E, ao registrar em relatório que a escola
tinha em 1929 um total de 638 alunos, sendo 418 nos quatro anos do curso normal e 220
no curso fundamental, o Secretário do Interior, Francisco de Souza Paraízo (1930, p.
369) escreve: “Rareiam cada vez mais, os candidatos do sexo masculino”. Naquele ano,
as mulheres representavam 95,0% do curso normal e 96,0% do curso fundamental.
Não foi possível levantar informações sobre em quanto importavam os gastos totais
para manter alunos em um curso que durava seis anos incluindo aí matrícula, anuidades,
vestuário, transporte, compra de livros e outros itens necessários a um estudante.
Os regulamentos previam o pagamento de taxas de matrícula e permitiam a
concessão de matriculas gratuita em vagas disponíveis para tal finalidade.

Essa

prerrogativa visava atender aos alunos de baixa renda e que não tinham os recursos
necessários para efetuar o pagamento. Era uma prática a solicitação de pedidos
requerendo esse benefício para alunas, conforme pode ser constatado nas petições
abaixo transcritas: 14
Im. Dr. Inspetor Geral do Ensino no Estado. Tornando as vossas mãos
a petição de Dona Joanna Lopes Rodrigues, na qual pede matrícula
gratuita nesse Gymnásio para suas filhas D. Maria e Anna Lopes
Rodrigues, alunas deste Estabelecimento, tenho a informa-vos que
nenhum inconveniente há, em lhe ser concedida o favor solicitado,
pois existem vagas no numero determinado pelo Regulamento do
14

Correspondência encaminhada pelo diretor Alfredo Constantino Vieira ao Inspetor Geral do
Ensino. Livro de correspondência do Ginásio da Bahia. Documento nº 04, 25 de janeiro de
1921. Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia- Central.
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Ensino do Estado. Reitero-vos meus protestos de consideração e
merecido apreço. Saúde e Fraternidade. (Assinado) O Diretor Dr.
Alfredo Constantino Vieira.

O Diretor do Ginásio da Bahia em documento dirigido ao Inspetor Geral do Ensino
refere-se a duas outras solicitações de gratuidade dizendo:15,

llmo. Snr. Dr, Inspetor Geral do Ensino, em 9 de março de 1922,
inclusas torno as vossas mãos as petições de D. Eduvigens Santos e
Jason Orlando da Silva, nas quais pedem, a primeira para si e o
segundo para sua filha Elizabeth Carmem da Silva, matrículas
gratuitas neste Estabelecimento. Esta diretoria tem a informa-vos que
existem vagas no numero determinado no regulamento, pelo que,
pensa podem as mesmas ser deferidas. Saúde e Fraternidade.
(assignado), o Diretor Dr. Manoel Carlos Devoto.

Em um outro ofício o Diretor Alfredo C. Vieira ao encaminhar para o Inspetor Geral
a petição de um pai, assim se expressa:
Im, Dr. Inspetor Geral de Ensino. Tornando as vossas mãos a petição
em que o cidadão Manoel Gonçalves Furtado pede matricula gratuita
para a sua filha Noemia Britto Furtado, aprovada no exame de
admissão, tenho a informa-vos que nenhum inconveniente há em ser
lhe concedida a referida matrícula, desde quando o governo pode
mandar admitir anualmente 10 alunos gratuitos conforme preceitua a
Lei. Saúde e fraternidade. O Diretor (assinado). Dr. Alfredo. C. Vieira

Nos documentos transcritos os diretores expressam uma opinião favorável à
concessão do pedido do benefício da gratuidade que seguia as regras estipuladas no
Regulamento do Ginásio da Bahia. Por exemplo, a Lei nº 1293 de 1918 em seu art.106
estabelecia que “O Governo admitirá, anualmente, dez alunos gratuitos, provada
mínima pobreza”. No entanto, o aluno perdia o beneficio caso fosse reprovado em mais
de uma disciplina.
Considerando que a legislação limitava a quantidade de vagas que poderiam ser
ocupadas gratuitamente e, tendo em vista a quantidade de alunos matriculadas ao longo
dos anos conclui-se que as famílias dos que não gozavam da isenção do pagamento de
taxas podiam arcar com os custos da matrícula que no ano pelo Decreto N. 1994 de
15

Correspondência encaminhada pelo diretor Manoel Carlos Devoto ao Inspetor Geral do
Ensino. Livro de correspondência do Ginásio da Bahia. Documento nº 28, 09 de março de 1922.
Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia- Central.
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maio de 1919 eram de rs. 40$000 (quarenta mil réis), que poderiam ser pagos em duas
prestações no ato da matricula e no início do segundo semestre letivo. Ou seja, a taxa de
matrícula pode ser comparada aos vencimentos fixados para um servente diarista do
quadro de pessoal do Ginásio da Bahia que recebia diárias no valor rs. 3$300.
Segundo dados de Farias e Menezes (1937), durante o período de 1902 a 1933
concluíram o curso de bacharelado 516 alunos, mas apenas 24 obtiveram o diploma de
conclusão. Dentre os alunos que se diplomaram, houve a presença de apenas duas
mulheres, Maurina Laert Moreira e Maria Odília Teixeira.
Figura 7: Formandos do Bacharelado em Ciências e Letras do Ginásio da Bahia em 1930.

Fonte: Arquivo do Colégio Estadual da Bahia - Central
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Na imagem oficial dos formandos do curso de bacharelado pode ser identificada a
presença de alunos e alunas na turma de 1930. Ao centro está o paraninfo da turma o
professor Gelásio de Abreu Farias, e entre os homenageados o professor Aristides
Maltez. É possível também identificar a presença preponderante dos homens em relação
à das mulheres entre os concluintes do bacharelado, exemplificando o quantitativo de
matrículas superior entre o quadro discente masculino demonstrado nos documentos
oficiais.
A conclusão do curso de bacharelado em Ciências e Letras era realizada através do
documento oficial de colação de grau conforme modelo no Anexo B. O curso de
bacharelado em Ciências e Letras vigorou no Ginásio da Bahia até a publicação do
decreto federal n. 19.890 de 18 de abril de 1931. A lei extinguiu o bacharelado e
instituiu o ensino secundário em duas modalidades: o curso fundamental, com duração
de 5 anos e o curso complementar com duração de dois anos.
No que diz respeito ao currículo oferecido na instituição, até 1929 não havia
diferenciação em relação ao sexo. As leis consultadas não determinavam a oferta de
disciplinas específicas para o sexo masculino e feminino, o que significa que a condição
de ser mulher não implicava em ter que aprender conteúdos diferenciados, ao contrário
do que ocorria na Escola Normal onde as mulheres eram poupadas dos conteúdos
voltados para a agricultura e eram obrigadas a aprender prendas domésticas. Contudo a
lei n 2.232 de 20 de setembro de 1929 em seu art. 1º prescreve que, além das disciplinas
ministradas no Colégio Pedro II, o ensino no Ginásio da Bahia compreenderia um curso
de educação física, constando de ginástica e jogos esportivos apropriados ao sexo e
idade dos educandos e
aulas de Trabalhos Manuais adaptáveis a cada um dos sexos, inclusive
de Economia Domestica, para os discentes do sexo feminino,
destinados a educar os alunos na disciplina e amor ao trabalho, e
concorrer para coordenação e aperfeiçoamento de todas as suas
aptidões e atividades e para aquisição de conhecimentos uteis á vida
prática

No Parágrafo Único do artigo 1º da mesma lei, ficou estabelecido que o diretor e
corpo docente do Ginásio da Bahia incentivariam e orientariam as atividades
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extraclasses para desenvolver a personalidade e as aptidões artísticas, científicas e
sociais dos educandos.
Os discentes do Ginásio da Bahia tiveram participação ativa em atividades
curriculares complementares realizadas na escola e fora dela. Eventos e competições
esportivas faziam parte das atividades dos alunos o que é possível comprovar através de
fotografias que retratam esse aspecto do currículo adotado na instituição (Figuras 8 e 9).
Figura 8: Alunas ciclistas do Ginásio da Bahia.

Fonte: Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia – Central

Figura 9: Alunas do Ginásio da Bahia em atividade de Educação Física.

Fonte: Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia-Central

85
Na instituição funcionou um Grêmio Estudantil que organizava atividades diversas e
congregava os estudantes. Em 1925 foi fundado o Grêmio Carneiro Ribeiro, durante a
gestão do Conego Cristiano Muller. O Grêmio Ginásio da Bahia foi criado em 12 de
outubro de 1926 e extinto em 1933, retomando suas atividades em 1934.
O Grêmio Ginásio da Bahia atuava na organização de diversas atividades culturais e
desportivas. Segundo descreve Farias e Menezes (1937, p.100) ocorriam atividades
desportivas envolvendo as alunas e

Em 1927, em uma competição desportiva, realizada no Campo do
Graça, o governo do Estado ofereceu ao time do Gymnasio, composto
de alunas, custosas medalhas de ouro de lei, com a seguinte inscrição: O governo do Estado às alunas do Gymnasio da Bahia – 1927.

As competições desportivas faziam parte das atividades pedagógicas desenvolvidas
no Ginásio da Bahia, conforme pode ser verificado em reportagem do Diário de
Notícias de 12 de outubro de 1927.
OS JOGOS DE HOJE, NO GYMNASIO DA BAHIA
Haverá hoje no campo de sports do Gymnasio da Bahia, renhidíssimos
prélios de Basket-Ball, entre a esquadra de alunmos deste
estabelecimento e a da Escola de Aprendizes de Marinheiro.
Dados os treinos e a forma em que se encontram os disputantes,
preparem-se os que ali forem para assistir a lances empolgantes e
magníficas passagens.
Nos intervalos das partidas haverá, pelos aprendizes Marinheiros,
exercícios de gymnastica sueca e esgrima á bayoneta. O Dr. Ignacio
Tosta Filho, diretor do Gymnasio, incansável quando se trata de
medidas de progresso, nos mandou convidar.

Em outro evento desportivo ocorrido em 1931 os alunos e alunas participaram de
uma competição de basquete que contou com a participação da Escola de Aprendizes
Marinheiros. Em setembro de 1931 dois times de basquete formados pelas alunas do
Ginásio da Bahia participaram de num evento cívico militar, organizado pelo
comandante do 19º Batalhão de Caçadores que foi realizada no Jóquei Clube.
O Grêmio Ginásio da Bahia foi responsável por eventos nos quais havia a presença
dos discentes do estabelecimento, como uma competição noturna de basquete e vôlei
realizada também em 1931 na qual participaram alunas do Ginásio São Salvador e do
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Ginásio da Bahia, bem como os times masculinos das duas instituições. Farias e
Menezes (1937, p. 100) ressaltam que no período de 1934 a 1936 as atividades
esportivas organizadas pelo Grêmio ficaram restritas às competições internas realizadas
na instituição. Em 16 de junho de 1936 foi fundado o Grêmio Góes Calmon.
Como um estabelecimento de ensino atuante, o Ginásio da Bahia se fêz presente em
alguns eventos que contaram com a participação das alunas, caso da Semana da
Educação, em 14 de outubro de 1928. A figura 10 registra a participação das alunas
perfiladas na frente do cortejo, no largo do Ginásio da Bahia. Abrindo o cortejo, a faixa
com a inscrição: ”Pelo Brasil forte e unido”.

Figura 10: Partida do Préstito escolar no dia da Semana de Educação 1928.

Fonte: Arquivo fotográfico do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia

Em 7 de setembro de 1937 ocorreu o centenário do Ginásio da Bahia, o evento
movimentou a comunidade docente e discente da instituição. Conforme programação no
Anexo C, as comemorações contaram com diversificadas atrações envolvendo
autoridades governamentais, professores e alunos durante vários dias. Durante o evento
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foi entoado o Hino do Ginásio da Bahia, com letra do Prof. Roberto Correia e música de
autoria do Prof. Geraldo De-Vecchi (Anexo D). Na solenidade foram realizadas
homenagens, atrações artísticas com participação de professores e alunos, inaugurações
e palestras.

4.2 Mulheres entre os docentes do Ginásio da Bahia.

No Brasil, tradicionalmente o exercício do magistério era delegado aos homens que
por sua formação propedêutica estavam habilitados a exercer as funções inerentes ao
ofício de educar. O processo de modernização industrial proporcionou o surgimento de
novas profissões e ocupações que atraíram rendimentos superiores aos atribuídos à
docência. Os homens gradativamente foram direcionando sua atividade funcional para
novos caminhos, optando por profissões que tinham um rendimento superior ao ofício
do magistério. As mulheres foram sendo introduzidas nessa lacuna e a presença
feminina nas instituições de ensino que ofertavam o curso de formação para o
magistério aumentou. Apesar da predominância masculina, no final do Império a
profissionalização das mulheres no ensino, principalmente na educação primária, foi se
tornando uma realidade, e
[...] Em algumas regiões de forma mais marcante, noutra menos, os
homens estavam abandonando as salas de aula. Esse movimento daria
origem a uma “feminização do magistério” - também observado em
outros países – fato provavelmente vinculado ao processo de
urbanização e industrialização que ampliava as oportunidades de
trabalho para os homens. A presença dos imigrantes e o crescimento
dos setores sociais médios provocaram uma outra expectativa com
relação à escolarização. Esses fatores e ainda a ampliação das
atividades de comércio, a maior circulação de jornais e revistas, a
instituição de novos hábitos e comportamentos, especialmente ligados
às transformações urbanas, estavam produzindo novos sujeitos sociais
e tudo concorria para a viabilização desse movimento (LOURO, 2012,
p. 449).

A República intensificou o processo de feminização do magistério primário, com a
ampliação dos estabelecimentos de ensino público e privado. Essa mudança não se
processou de forma generalizada e dinâmica. Alguns estabelecimentos mantinham a
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tradição e compunham seu quadro docente exclusivamente formado por homens. No
entanto, o número de mulheres nos cursos de formação de professores aumentava em
relação ao ingresso dos homens.
O Ginásio da Bahia, representando um estabelecimento público, manteve o seu corpo
docente constituído exclusivamente por homens, desde a sua fundação, em 1837, como
Lyceu Provincial, até 1927 quando houve a contratação da primeira mulher a ocupar
uma cadeira na instituição. A Congregação do Ginásio da Bahia também tinha na
constituição de seus membros apenas homens. Tanto no perfil do alunado quanto no
quadro docente, apesar da entrada das professoras, a partir de 1927, o quantitativo de
homens preponderou sobre o de mulheres na comunidade escolar durante a Primeira
República.
A introdução da cadeira de Pedagogia no Ginásio da Bahia apontada como estímulo
ao ingresso na carreira do magistério foi criticada pelo governador J.J. Seabra que se
manifestou contrariamente à sua adoção. Na mensagem apresentada à Assembleia
Legislativa, em 1922, Seabra defende que,
Além deste encargo, cuja execução é do professor, precisa a Escola
Normal exprimir com mais vigor a sua natureza, para não parecer
antes um instituto de ensino secundário do que profissional. Pelo que,
na distribuição das disciplinas, será conveniente atender o propósito
de constituir com as mesmas ora existentes e no mesmo período, de
quatro anos, um curso propedêutico e outro técnico, profissional. A
última reforma do ensino certamente por essa confusão a que aludo,
criou uma cadeira de pedagogia no Gymnasio do Estado, por parecer
existir entre os dois institutos qualquer equivalência, o que aliás não se
pode admitir.(SEABRA, 1922, p.16)

O governador J.J. Seabra discordava da equivalência nos cursos ofertados entre as
duas instituições de ensino, instituída pela Lei nº 1293 de 1918, que foi responsável pela
criação da cadeira de Pedagogia no Ginásio da Bahia. No mesmo pronunciamento
Seabra (1922, p.17) afirmava que “eu penso na educação técnica dos homens e na
educação doméstica das moças”, reproduzindo o pensamento da época voltado para
reservar aos homens a educação científica e às mulheres o ensino das prendas
domésticas. Argumentando a impossibilidade de realizar esse objetivo naquele
momento, o governador concentrou as ações governamentais na preparação didática do
professorado primário.
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Seu antecessor, o governador Antônio F. Moniz de Aragão (1920, p.78) revelou
posição divergente sobre o assunto, ao afirmar:

Entre os novos dispositivos da reforma de ensino merecem ser citados
os concernentes às correlações estatuídas entre os dois
estabelecimentos estaduais – o Ginásio e a Escola Normal, e às
vantagens concedidas aos que se formarem, no Ginásio, no curso de
bacharelado em ciências e letras, depois da reforma, que criou, com
manifesta utilidade, o ensino de Pedagogia para os que quiserem
seguir até o fim aquele curso. Assim é que os alunos do Ginásio que
se matricularem na Escola Normal, serão nesta dispensados de fazer
exames das matérias em que já tiverem sido aprovados em exame
final no Ginásio; os bacharéis em ciências e letras que quiserem obter
a carta de professor primário serão unicamente obrigados ao estudo e
exame de Metodologia e outras disciplinas não ensinadas no Ginásio,
durando, porém, o seu curso somente dois anos, e aos mesmos
bacharéis, mesmo não sendo diplomados pela Escola Normal, foi dado
o direito de dedicarem-se oficialmente ao ensino primário
complementar, podendo inscrever-se ao concurso para o
preenchimento de vaga de escola dessa categoria de ensino.

A reforma possibilitava aos bacharéis a complementação dos estudos na Escola
Normal para a obtenção do diploma de professor primário, também assegurava aos não
diplomados pelo Ginásio da Bahia o direito de se dedicar ao ensino primário
complementar. Tal determinação constava na Lei nº 1293 de 1918 no art.54 que
estabelecia:
Para qualquer escola complementar, isolada ou fazendo parte de
Grupo Escolar, o concurso também se fará na Escola Normal e para
ele só poderão inscrever-se os Professores que contarem mais de três
anos de exercício efetivo no magistério e os bacharéis em ciências e
letras diplomados pelo Ginásio que tiverem sido aprovados em
pedagogia.

Essa prerrogativa da possibilidade do exercício do magistério pelos alunos do
bacharelado do Ginásio da Bahia também constava do texto do Decreto nº 4.218 de 30
de dezembro de 1925, que regulamentava o Ensino Primário e Normal:
Art459. Os candidatos ao diploma conferido pela Escola Normal
começarão o curso matriculando-se no 1º ano.
Paragrafo único. Os bacharéis em sciencias e letras pelo Gymnasio da
Bahia, que quiserem obter a carta de Professor primário, serão
obrigados a frequentarem pelo menos dois annos alguma escola
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normal, devendo prestar exame de todas as matérias não ensinadas no
Gymnasio e cursar, por completo o quarto anno.

O texto do decreto de 1925 deixa explícito uma exigência maior para a obtenção da
Carta de Professor pelos bacharéis do Ginásio da Bahia, com a obrigatoriedade de
prestar exames de todas as matérias não ensinadas e cursar o quarto ano na Escola
Normal.
A Lei nº 1293 também estabelecia que o diploma dos bacharéis do Ginásio da Bahia
desse direito em igualdade de circunstâncias a designação para o cargo de professor
substituto na instituição de ensino (art.85), e determinou o ingresso dos docentes através
de concurso em cargos que seriam vitalícios.
O corpo docente do Ginásio da Bahia seria composto por 21 professores catedráticos,
7 professores substitutos, 1 professor de Ginástica, e 1 preparador para as cadeiras de
Física, Química e História Natural. Os professores substitutos eram auxiliares dos
catedráticos nas classes designadas pela Congregação, bem como atuavam como
professores nos impedimentos dos titulares. Na vacância de alguma cadeira a prioridade
era de um catedrático, na sua indisponibilidade o substituto era provido no cargo de
catedrático. Não era permitido aos professores dar aulas particulares aos alunos do
estabelecimento.
Os professores estavam sujeitos a sanções que podiam resultar em penalidades
disciplinares como advertência verbal ou escrita feita pelo diretor em caso de falta do
cumprimento do dever, negligência ou má vontade no desempenho das funções;
advertência ou suspensão de até 15 dias pelo Inspetor Geral de Ensino em caso de
desrespeito a lei, desacato ao diretor, colegas e autoridades superiores do Estado. O
docente podia perder o lugar por abandono do cargo ou passado 60 dias de licença
gozada, se não retornasse ao trabalho. As faltas dos docentes do Ginásio da Bahia e da
Escola Normal seriam abonadas até o quantitativo de 6 faltas pelos diretores. A
Congregação do estabelecimento de ensino era formada por professores catedráticos em
exercício e por professores substitutos que regessem cadeiras, sendo a presidência de
atribuição do diretor. Os substitutos não tinham direito a voto, mas poderiam participar
das sessões.
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Os vencimentos dos docentes eram submetidos à normatização determinada pela
legislação. Pela Lei nº 1293 os vencimentos estavam assim constituídos:
Quadro 12: Dos vencimentos do corpo docente do Ginásio da Bahia em 1929.

CORPO DOCENTE

VENCIMENTOS

Diretor
Professor catedrático de ciência ou
de língua
Professor substituto de ciência ou
de língua.
Professor catedrático de Desenho
Preparador das três cadeiras de
Ciências Naturais e encarregado da
conservação
dos
respectivos
gabinetes.

6:000$000
4:800$000
3:000$000
3:000$000
4:200$000

Pelos vencimentos pode-se constatar que os professores substitutos e o catedrático de
Desenho recebiam salários menores que o professor catedrático de Ciência e Língua e o
preparador de Ciências Naturais. A Lei 1846 de 1925 estipulou novos valores (Quadro
13).
Quadro 13: Dos vencimentos do corpo docente do Ginásio da Bahia em 1925.

CORPO DOCENTE
Professor Diretor
Professor vice-diretor
Professor catedrático
Professor substituto
Professor contratado
Preparador Conservador
Professor regente de classe suplementar
Professor suplementar

VENCIMENTOS
10:488$000
7:488$000
7:488$000
4:956$000
4:956$000
6:540$000
150$000
250$0000

Observe-se que em 1925 começa a aparecer no quadro de salários de docentes do
Ginásio da Bahia estabelecidos por lei entre outras novas figuras a do professor
contratado.
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A aluna Heddy Peltier dos Santos Cajueiro foi a primeira professora nos quadros dos
docentes no Ginásio da Bahia. Seu ingresso na instituição mereceu destaque em matéria
do jornal A Tarde de 18 de maio de 1927 intitulado Uma moça entre os professores do
G. da Bahia: A senhorinha Cajueiro vai lecionar inglês. A matéria discorre que,
Já não são mais motivo de admiração, os triunfos do sexo chamado
frágil, na luta pela vida. No domínio intelectual, embora mais raros,
registram-se de vez em quando, entre nós, alguns bem lisonjeiros para
a nossa cultura.
Agora mesmo, uma jovem acaba de transpor as portas do magistério
secundário, para lecionar uma cátedra.
É a senhorinha Heddy Peltier dos Santos Cajueiro, filha do médico dr.
Santos Cajueiro. [...]

A reportagem também descreve que Heddy Cajueiro foi aluna egressa do curso de
bacharelado no Ginásio da Bahia, obtendo boas notas e que era uma inteligente
musicista, tendo o violão como instrumento de sua predileção. Apesar de tecer elogios
para a primeira docente do estabelecimento de ensino, a matéria jornalística ressalta a
questão da fragilidade da mulher e a capacidade intelectual da mesma, que em raras
ocasiões se destacam, mas também reconhece a sua luta pela vida. Pode ser observado
também que a prática musical era uma característica do universo feminino da época.

Figura 11: Professora Heddy Peltier dos Santos Cajueiro 1927.

Fonte: A Tarde, 1927.
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Heddy Cajueiro efetivou sua colação de grau, em 27 de março de 1927, conforme
pode ser verificado no Anexo A. Interessante destacar que a sua contratação como
professora do Ginásio da Bahia ocorreu em 31 de março de 1927 para ministrar aulas
em turmas suplementares na cadeira de Inglês. Portanto, a sua rápida contratação
representou o reconhecimento da capacidade e competência de uma aluna egressa e
possibilitou o precedente para a contratação de novas docentes nos anos posteriores.
Em 1929 além da professora Heddy Cajueiro são contratadas para integrar o corpo
docente as professoras Maria Lopes Rodrigues e Martha Behrmann. Em 1930, além da
professora Heddy Cajueiro, são contratadas as professoras Maria Lopes e Gabriela de
Sá Pereira. No mesmo ano, o diretor do Ginásio da Bahia, Joaquim Ignacio Tosta Filho
solicita a contratação de uma professora de Ginástica com a finalidade de lecionar para
as alunas, em documento com o seguinte teor:
Atendendo a necessidade urgente de dar a este estabelecimento uma
professora de Educação Física para o sexo feminino, visto estar criado
tal lugar pela recente lei 1232 de 20 de setembro de 1929 (estadual) no
§ 1º do artº 2º, solicito vossa providência para que seja levada ao
governo do Estado a proposta de D. Beatriz Martins Caira para ser
nomeada para o dito cargo. Meus protestos de estima e consideração.
Saúde e Fraternidade. (assig.) Ignacio Tosta Filho, diretor.

Em 15 de junho de 1930 foi confirmado o ingresso da professora Beatriz Caira no
Ginásio da Bahia, contratada para a nova cadeira de Ginástica feminina, conforme
determinava a lei Lei 2232 de 1929, em regime de 9 horas de trabalho e assumindo
turmas suplementares. No Relatório apresentado em 1936 por Clemente Guimarães
(1936, p.82), Inspetor de Ensino Secundário e profissional e Diretor do Ginásio da
Bahia, há o registro de uma nova contratação da professora Beatriz Caira,

Dec. de 22 - 07- 936. Contractando a Profa. D. Beatriz Caira de
Almeida Pinto, por 2 annos, a contar de 15 de junho de 1936 para a
regência da 2.ª cadeira de Gymnastica, creada pela Lei 2232 de 20 de
setembro de 1929, para os alunos do sexo feminino.

Portanto, a professora foi contratada, inicialmente, em 1930, e em 1936 há um novo
contrato por um período determinado para exercer a cadeira de Ginástica feminina.
Apesar dos concorridos concursos realizados no Ginásio da Bahia para o cargo de
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professor catedrático, as docentes que lecionaram na instituição foram admitidas através
de contrato de trabalho. Contando em seu quadro docente com maioria masculina, os
professores catedráticos concursados foram todos homens. Além das atividades
profissionais desenvolvidas no Ginásio da Bahia, foi possível verificar a atuação de
professoras exercendo outras atividades remuneradas. A professora Heddy Cajueiro
conforme mencionado anteriormente era musicista especializada em violão. Foi possível
identificar que a professora também ministrava aulas particulares, conforme anúncio no
jornal A Tarde, em 23 de agosto de 1929:

PROFESSORAS
HEDDY CAJUEIRO- Bacharela em letras – professora de Inglez do
Gymnasio da Bahia – Ensina inglez, francez e violão por música –
Hospício 9. Consultas, nos dias uteis, das 7 e 1/2 às 9 ½ horas da
manhã.

O anúncio demonstra que, provavelmente, a professora Heddy Cajueiro
complementava sua renda com aulas particulares e conciliava as aulas de línguas com
sua habilidade de musicista. Essa prática de aulas particulares também pode ser
constada na atuação da professora Celsidina Reis Mesquita, bacharela e docente do
quadro funcional do Ginásio da Bahia. Em anúncio do jornal A Tarde de 15 de maio de
1931:

CURSOS
A bacharela Celsidina Reis Mesquita dá curso de portuguez, francez,
arithmetica e geografia, a rua das Mercês (Avenida 7) n.261. também
prepara para exames de admissão ao Gymnasio da Bahia e ao curso
fundamental da Escola Normal. Informações – S. Pedro, 68. Teleph.
4087)

O anúncio da professora Celsidina Mesquita demonstra a oferta de cursos visando
atender a demanda dos candidatos interessados em ingressar Ginásio da Bahia e na
Escola Normal. Essas outras práticas profissionais demonstram que as professoras
complementavam seus rendimentos com aulas suplementares e também preparatórias
para exames dos estabelecimentos oficiais de ensino.
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A convocação para processo seletivo para o corpo docente era amplamente divulgado
em jornais da época. Segundo Lima (2003) em 1929 a seleção constava de quatro
etapas: uma tese original, uma exposição de ponto sorteado, uma prova prática e uma
prova oral. Os candidatos eram submetidos a uma banca e os selecionados, após os
exames concorridos, gozavam de prestígio junto à sociedade. Os professores
contratados representavam um outo grupo dos docentes do Ginásio da Bahia. Quanto ao
ingresso dos docentes na instituição Deborah Lima (2003, p.65) salienta que,

As formas de ingresso na instituição definiam a hierarquia entre os
lentes que ali ensinavam. Não havia um período tempo específico para
a permanência dos que ingressavam, por contrato, na instituição. Estes
podiam ser ou não posteriormente recontratados, ou ainda ascender à
condição de catedráticos, prestando concurso.

No período de 1914 a 1937 lecionaram no Ginásio da Bahia 106 professores homens
entre concursados e contratados. Entre 1927 e 1936 foram admitidas 11 professoras, das
quais quatro eram bacharelas diplomadas no próprio Ginásio da Bahia (Quadro 14).

Quadro 14: Professoras integrantes do quadro docente do Ginásio da Bahia.

Entrada

Docente

Formação
Acadêmica

Disciplina
que lecionou

1

1927

Heddy Peltier dos Santos Cajueiro

Bacharela pelo
GB

Inglês

2

1928

Celsidina Reis Mesquita

Bacharela pelo
GB

-

3

1929

Maria Lopes Rodrigues

4

1929

Martha Behrmann

5

1930

Beatriz Martins Caria

6

1930

Gabriela Leal de Sá Pereira

7
8
9
10
11

1931
1931
1934
1935
1936

Carmen Mesquita
Semiramis Albuquerque Seixas
Amanda Costa Pinto
Aline Mello Lins
Elza Gomes da Silva

Bacharela pelo
GB
Professora
Bacharela pelo
GB
Médica
Professora
Professora
Professora
Professora

Ginástica
Feminina
Francês
-

Fonte: LIMA, Déborah Kelman de. "O banquete espiritual da instrução"- Ginásio da Bahia,
Salvador: 1895 - 1942 / Dissertação de mestrado, 2003.
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Deborah Lima (2003, p. 69) destaca que “em paralelo ao professorado permanente
estavam os professores contratados, que deviam permanecer no GB pelo mínimo de um
ano”. As professoras que ingressaram no Ginásio da Bahia foram admitidas através de
contrato com duração determinada. Os professores contratados compunham a maioria
do quadro docente da instituição. A presença masculina no corpo docente no Ginásio,
assim como os discentes, foi preponderante em relação ao ingresso das professoras
contratadas.
O ingresso das professoras representou uma mudança significativa no quadro
docente do Ginásio da Bahia, tradicionalmente masculino. A presença das alunas
contribuiu para essa alteração na estrutura funcional, pois influenciou a entrada da
primeira docente que foi aluna egressa da instituição. A contratação de uma docente
para ministrar aulas de Educação Física para as alunas demonstra a prática pedagógica
de uma formação que atendia às especificidades do público feminino. A participação
das mulheres no quadro docente alterou o perfil dos profissionais da instituição, mas
não possibilitou a ocupação das mesmas em cargos importantes ou como catedráticas
concursadas, prevalecendo o mundo masculino do saber.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contextualização histórica da Primeira República estava permeada pela dominação
das grandes oligarquias que representavam o poder político do país. Os interesses
econômicos e políticos influenciaram na definição das relações sociais, na estrutura e
funcionamento dos diversos setores da sociedade. Essa influência resultou na
organização de um sistema educacional direcionado para atender as necessidades e
interesses ideológicos dos que detinham o poder. As diversas reformas educacionais,
que caracterizaram o período, resultaram em poucas alterações na estrutura funcional
das instituições de ensino e muitas vezes na prática foram ineficientes na sua
funcionalidade. Apesar das mudanças efetuadas pelo poder público, o ensino
permaneceu elitista e seletivo beneficiando as camadas médias e privilegiadas. O alto
índice de analfabetismo comprovava a exclusão do saber para a maioria da população
que representava os setores desprivilegiados.
O perfil da educação secundária pública espelhava esse processo, pois as mudanças
efetivadas nem sempre se converteram em alterações significativas na concepção
pedagógica e metodológica dos programas de ensino. O estabelecimento de uma
educação propedêutica e de caráter humanista caracterizou a permanência de um ensino
nos moldes tradicionais, no qual a intenção era a preparação para a inserção dos
indivíduos no ensino superior e posterior ingresso nas carreiras de prestígio.
Em Salvador, o Ginásio da Bahia e a Escola Normal foram representantes desse
cenário e cumpriram seu papel social ao propiciar um ensino de excelência para a
sociedade soteropolitana e de outras regiões já que também recebiam alunos oriundos
do interior baiano e de outros estados.
O Ginásio da Bahia objeto desse estudo representou junto à sociedade baiana a
oferta de uma educação de qualidade através do curso de bacharelado em Ciências e
Letras, que em função da equiparação ao Colégio Pedro II esteve submetido a uma
política educacional emanada do poder central que instituiu uma padronização da
organização pedagógica e administrativa dos cursos secundários.
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O Bacharelado conferia aos seus concluintes a possibilidade de ocupar o cargo de
professor dentro da própria instituição, ingressar nos cursos superiores, e ocupar cargos
do funcionalismo público ou profissões de prestígio social. Essas características faziam
com que a população almejasse o acesso à instituição. Ingressar no Ginásio da Bahia
exigia dos interessados um preparo intensivo para obter aprovação nos concorridos
exames de admissão. Essa exigência também se aplicava aos concorridos concursos
para professores catedráticos que iriam ocupar as cadeiras curriculares da instituição de
ensino. Grandes personalidades do cenário político e social baiano passaram pelas salas
e corredores do Ginásio sejam como alunos ou dedicando-se à docência.
A presença masculina no Ginásio da Bahia, sempre foi preponderante, seja no corpo
docente ou entre os discentes. Esse cenário provavelmente decorria da herança de uma
sociedade patriarcal que sempre delegou aos homens o privilégio de acesso aos níveis
mais elevados do ensino reservou para as mulheres, quando muito a aprendizagem dos
rudimentos de leitura e escrita. A definição de papéis sociais diferentes para cada um
dos sexos reforçava práticas educativas baseadas na compreensão de que os homens
deveriam ter uma educação propedêutica que permitisse o acesso ao ensino superior e,
posteriormente, o exercício de carreiras de prestígio social, o ingresso na administração
pública ou na política. Para o universo feminino era esperado desempenhar com
eficiência as atividades domésticas e maternais, ou seja, o cumprimento do papel para o
qual as mulheres estavam socialmente destinadas e, para tanto, era necessário uma
formação educacional que atendesse a esses desígnios.
As transformações sociais e políticas que emergiram na Primeira República
alteraram em alguns aspectos esse perfil propiciando novos espaços de socialização e
conduziram a um mundo repleto de opções que contribuíram para a construção de novos
modelos de comportamento. A família ainda mantinha forte influência na condução dos
comportamentos femininos, devidamente alicerçada pela legislação vigente que
referendava a posição do homem como chefe e provedor da família. Nesse contexto, a
mulher exercia forte presença como instrumento aglutinador na união entre os membros
da família, cumprindo seu papel social de mantenedora dos preceitos seculares da moral
e bons costumes e zelando pela educação dos filhos.
Nos primórdios do século XX, as mulheres continuavam submetidas às limitações
impostas pela estrutura familiar e religiosa, e tendo que cumprir os papéis estabelecidos
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e estruturados para mantê-las à margem das decisões políticas e sociais. No entanto, as
mulheres buscaram alterar sua condição subalterna e transformar a seu modo os
modelos de comportamento e os estereótipos que lhes eram impostos. A ampliação das
relações sociais, a acesso a espaços de lazer e a leitura dos periódicos foram alguns dos
elementos que contribuíram para modificar a postura dessas mulheres e possibilitar a
abertura de opções variadas que até então lhes eram negada. Apesar das barreiras sociais
impostas, as mulheres burlavam as regras do socialmente aceitável e construíram um
caminho para o processo de emancipação feminina e construção de identidades.
A inserção cada vez maior das mulheres no âmbito escolar contribuiu para a
ampliação dos conhecimentos e foi estimulada pelo desenvolvimento industrial que se
processava e ampliava o mundo do trabalho. As mulheres aos poucos se retiravam dos
recônditos da vida privada para se inserir nos espaços públicos do mercado de trabalho.
O ingresso profissional na carreira do magistério despertou o interesse de boa parte
do universo feminino. Em Salvador a Escola Normal detinha a primazia na oferta de um
ensino responsável pela formação de normalistas que ingressavam no magistério
público municipal e estadual. A introdução da cadeira de Pedagogia no Ginásio da
Bahia possibilitou aos bacharéis a entrada no magistério primário, razão pela qual as
matriculas das mulheres na instituição aumentou, apesar das críticas de alguns políticos
que não aprovaram o ingresso das bacharelas na profissão de professoras primárias.
Apesar do aumento das matriculas das alunas, o contingente dos discentes masculinos
manteve-se hegemônico na instituição durante todo o período delimitado para estudo
nesta dissertação.
Em virtude de ter sido o pioneiro no ensino público secundário baiano o estudo da
trajetória histórica do Ginásio da Bahia é de grande relevância para a pesquisa da
memória da educação no estado da Bahia. Embora esta dissertação represente um
avanço no estudo da instituição ao abordar a presença feminina, ainda restam muitas
questões a serem investigadas. Apesar das lacunas e problemas identificados no acervo
do arquivo histórico da instituição, lá se encontra, atualmente, uma documentação capaz
de suscitar e inspirar novas abordagens de pesquisa. Em se tratando da ampliação das
fontes sobre a história das várias fases dessa instituição educacional, também não se
deve descartar as possibilidades existentes em outros acervos da cidade de Salvador e
em fontes tais como revistas, jornais, relatórios oficiais, memórias de egressos, etc.
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O Ginásio da Bahia, em sua trajetória de 1895 á 1942, representou uma referência no
ensino público secundarista soteropolitano, o que despertou nas famílias baianas o
desejo de proporcionar a seus filhos a oportunidade de ingressar na instituição que era
sinônimo de prestígio e status. A presença feminina representada pelas docentes e
discentes que ingressaram na instituição alteraram o perfil exclusivamente masculino e
provocaram mudanças em sua estrutura física e concepção metodológica no intuito de
atender a essa nova configuração social.
Os estereótipos de exclusão do feminino podem ser constatados na forma de ingresso
das professoras, limitada a contratação provisória e foi mantida a prerrogativa da
entrada através de concurso apenas para os professores masculinos. A entrada das
mulheres no Ginásio da Bahia significou a quebra de paradigmas tradicionalmente
constituídos e a possibilidade do ingresso das discentes em cursos como o bacharelado,
ampliando as opções em outras modalidades de ensino, anteriormente restrita ao
magistério ofertada em instituição pública.
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APÊNDICE A - Matrícula dos discentes do Ginásio da Bahia 1900-1937
ANO

MASCULINO

%

FEMININO

%

TOTAL

1899

226

100,0

0

0,0

226

1900

233

98,3

4

1,7

237

1901

181

95,3

9

4,7

190

1902

129

95,6

6

4,4

135

1903

118

94,4

7

5,6

125

1904

112

94,1

7

5,9

119

1905

136

92,5

11

7,5

147

1906

165

92,2

14

7,8

179

1907

210

89,4

25

10,6

235

1908

272

87,5

39

12,5

311

1909

284

86,6

44

13,4

328

1910

308

84,8

55

15,2

363

1911

310

85,2

54

14,8

364

1912

205

82,0

45

18,0

250

1913

253

87,2

37

12,8

290

1914

157

84,9

28

15,1

185

1915

168

89,4

20

10,6

188

1916

222

93,3

16

6,7

238

1917

239

94,5

14

5,5

253

1918

198

95,2

10

4,8

208

1919

190

91,8

17

8,2

207

1920

181

80,1

45

19,9

226

1921

161

73,9

57

26,1

218

1922

188

75,2

62

24,8

250

1923

267

79,9

67

20,1

334

1924

290

77,5

84

22,5

374

1925

321

79,5

83

20,5

404

1926

397

79,1

105

20,9

502

1927

486

77,9

138

22,1

624

1928

538

79,6

138

20,4

676

1929

600

78,7

162

21,3

762

1930

682

79,0

181

21,0

863

1931

719

76,7

218

23,3

937

1932

653

75,2

215

24,8

868

1933

753

79,3

197

20,7

950

1934

796

80,7

190

19,3

986

1935

780

81,2

181

18,8

961

1936

1012

84,9

180

15,1

1192

1937

919

83,3

184

16,7

1103

Fonte: FARIAS, Gelásio de Abreu; MENEZES, Francisco da Conceição. Memória
histórica do ensino secundário oficial da Bahia: 1837-1937.
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ANEXO A – Termo de colação de grau da bacharela Heddy Peltier Cajueiro em
27 de março de 1927, primeira docente do Ginásio da Bahia.

Fonte: Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia- Central.
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ANEXO B – Texto da colação de grau do Bacharelado em Ciências e Letras do
Ginásio da Bahia.

Fonte : Arquivo histórico do Colégio Estadual da Bahia - Central
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ANEXO C – Programação do centenário do Ginásio da Bahia em 1937.
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Fonte: Acervo fotográfico do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

ANEXO D – Hino do Ginásio da Bahia 1937 (Roberto Correia e Geraldo DeVecchi)

Salve, augusto Gymnasio ! Em teu seio
Santuário de raro esplendor,
Vivem sempre num plácido enleio,
A Virtude, o Trabalho e o Amor!
A Virtude nos dá força e calma!
O Trabalho, vigor varonil!
E o Amor retempera noss-alma,
Para as luctas em prol do Brasil!
Coro:
Em teu seio - cenáculo do Estudo Aprendemos - immersos em luz Artes, letras, sciencias e tudo,
Que a suprema Belleza produz!
O teu nome - é um sol flammejante!
Tua historia - uma Bíblia immortal!
Tua vida tem sido a constante
Lucta accesa do Bem contra o Mal!
Do teu peito o Saber se irradia!
Altas glorias reaes, glorias mil,
A tua alma tem dado à Bahia!
O teu gênio tem dado ao Brasil!
Coro:
Em teu seio - cenáculo do Estudo - etc.

