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RESUMO:  O presente trabalho tem como objetivo a localização das primeiras escolas e dos 
primeiros sujeitos da educação escolar, bem como a análise das suas circunstâncias de instalação e 
de funcionamento. Sob uma perspectiva dialética, e à luz do contexto histórico da época recortada, 
circunscreve o ‘centro histórico da cidade’, lista e localiza as escolas situadas no espaço original da 
cidade, ou seja, no seu centro histórico, começando pelo ponto mais antigo da localidade e 
prossegue, irradiando o mapeamento na mesma medida do crescimento populacional, surgimento 
de novos bairros, novas demandas e, conseqüentemente, da construção de novas escolas. Em uma 
primeira fase, entrevista alguns moradores que estudaram em escolas do município entre 1910 e 
1960, buscando, preferencialmente, alguns moradores longevos que habitaram (e ainda habitam) 
em Vitória da Conquista das primeiras décadas do século XX e, especialmente, alguns que 
residiram na Rua Grande, hoje Praça Tancredo Neves, considerada como marco original da cidade. 
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THE APPEARANCE OF THE PUBLIC SCHOOL IN PLANALTO DA CONQUISTA 
 

 

ABSTRACTS: This article pretends the localization of the first schools and the first subjects of the 
scholar education, so like the installation and operation analysis with a dialectic view, and guided 
by the historic context of the studied moment. That work describes the ‘historic center of the town’, 
localize the schools located in the town’s original area, the ‘historic center’. Starting on the most 
original location and growing in the same order that the city. Initially, interview some people that 
studied in schools of the city between 1910 and 1960, searching the older subjects that lived and 
still live in Vitória da Conquista in the beginning of century XX, specially, some that lived on the 
“Rua Grande”, where today is located  the “Praça Tancredo Neves”, considered the original area of 
the city. 
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 O grupo de Estudos e Pesquisas dos Fundamentos da Educação vem realizando um 
mapeamento das escolas extintas na zona urbana de Vitória da Conquista, situada na Região 
Centro-Sul da Bahia, desde os primórdios (meados do século XVIII), a começar do ponto onde a 
cidade foi fundada e pretende irradiar a pesquisa na mesma medida do povoamento e expansão 
urbana da cidade, recuperando os nomes dos principais sujeitos da educação escolar: alunos e 
professores, bem como reconstituindo as circunstâncias da organização escolar e do cotidiano das 
escolas, em cada momento histórico.   

Este trabalho utiliza fontes orais e a documentação primária impressa e manuscrita 
disponível. Existem fontes documentais primárias, manuscritas e impressas em grande quantidade 
nos arquivos públicos, privados, escolas, museus e institutos, porém, muito pouco foi pesquisado. 
Se, na Bahia, a maioria dos documentos disponíveis nunca foi avaliada exaustivamente, com vistas 
à elaboração de uma história da educação, na Mesorregião Centro-Sul, especialmente, pouco se 
trabalhou nesse sentido.  

 Fontes Impressas 

 Algumas fontes importantes para conhecermos a cultura e a educação na Bahia oitocentista 
são os relatos dos visitantes estrangeiros, classificados por Holanda (1967) e pelo minucioso estudo 
de Moema Parente Augel (1980), que nomeia os tipos de relatos de viajantes em diversas naturezas 
(escritos para publicar, para não publicar, relatos de viagens, obras informativas diários científicos, 
viagens comerciais, de reconhecimento, relatos com intenções de colonização etc) e fala das 
vantagens e desvantagem de usá-los como fonte, uma vez que os olhares variaram devido ao grau 
de etnocentrismo, o pessimismo ou o otimismo além do limite, a dificuldade de comunicação, o 
choque de valores, e, mesmo por causa da convivência do viajante, às vezes limitada a pessoas de 
uma determinada classe social.  

 Augel (1980) relaciona 13 viajantes que estiveram na Bahia entre os séculos XVII e XVIII 
(mencionados pelos primeiros historiadores brasileiros que utilizaram as suas obras: Alfredo de 
Carvalho, Affonso Escragnolle Taunay e Brás do Amaral), classificando-os, também, quanto à 
nacionalidade, atividade, interesse, duração de tempo na Bahia e no Brasil. Recentemente, um 
outro trabalho acadêmico tratou especialmente do olhar do viajante inglês sobre a educação no 
Brasil do século XIX, nos seus sentidos stricto e lato (SECO, 2004). 

 Alguns desses visitantes passaram pela região Centro Sul da Bahia e em Vitória da 
Conquista e deixaram suas impressões escritas e imagéticas em alguns relatos do fim do século 
XVIII, do século XIX e mesmo no século XX. Ruy Medeiros  (1992; 2001) foi um dos primeiros a 
utilizar os relatos dos viajantes coloniais na tessitura da História de V. da Conquista e região 
Centro-Sul. Nos seus textos, ele privilegia os relatos de Maximiliano de Wied Newied (que 
percorreu o Brasil entre 1816 e 1817, acompanhado pelos naturalistas Sellow e Freyreiss). Newied 
explorou a costa do Brasil desde o Rio de Janeiro até a Bahia, observando a vida e o costume dos 
índios botocudos, ao lado de pesquisas zoológicas e botânicas. No segundo volume de uma das 
suas obras: Viagem ao Brasil, ele trata das suas excursões pelo interior da Bahia, inclusive da 
região que nos interessa. Medeiros privilegia também os relatos de Johann Baptist von Spix que 
junto com Phillipp von Martius, outro naturalista, publicaram outra Viagem ao Brasil com 
excelentes e fartas anotações sobre a região.  
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 Como fonte imediatamente posterior, Medeiros menciona alguns autores de obras 
monográficas e corográficas importantes para o conhecimento regional, como Licurgo Santos Filho 
(Uma Comunidade Rural no Brasil Antigo), Durval Vieira de Aguiar (Província da Bahia) e 
Tranquilino Torres que escreveu corografias dos municípios de Condeúba, Poções e, do nosso 
interesse, a obra: Município da Victória (reeditada pelo Museu Regional da UESB, em 1996, com 
uma introdução crítica do mesmo autor). 

 Outro conhecedor da história regional, Erivaldo Fagundes Neves (2002) revisa a 
historiografia da História do Brasil, desde Sebastião da Rocha Pitta (1660-1738) que publicou A 
América Portuguesa, até chegar ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil - IHGB, instituição 
que inaugurou uma metodologia da História do Brasil, e destaca alguns dos principais nomes da 
historiografia no Brasil, a começar com von Martius (autor da monografia: como se deve escrever a 
história do Brasil, do IHGB), Varnhagen (1816-1878), Sílvio Romero (1851-1914), Capistrano de 
Abreu (1853-1927). 

 No âmbito do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB (fundado em 1894), Neves 
menciona os trabalhos do já citado Durval Vieira de Aguiar, Francisco Vicente Viana (1848-1893) 
que escreveu Memória Sobre o Estado da Bahia e Francisco Borges de Barros que escreveu À 
Margem da História da Bahia. Focalizando a região da Chapada Diamantina, seu objeto predileto 
de estudo, Menciona, também, alguns corógrafos ligados ao IGHB, como Gonçalo de Athayde 
Pereira (1863-1944), Tranquilino Leovigildo Torres (1859-1896), Pedro Celestino da Silva, 
professor de História em Caetité, na década de 1920, Pedro Tomás Pedreira e funcionário do IBGE. 

 Sobre as produções historiográficas já nos moldes da produção acadêmica, Neves comenta a 
demanda social expressa pela Escola Nova e seus paladinos como Lourenço Filho (1897-1970), 
Fernando de Azevedo (1894-1974) e Anísio Teixeira (1900-1971), bem como o lado oposto 
conservador, representado por Jackson de Figueiredo (1891-1928) e Alceu Amoroso Lima (1893-
1983). A seguir, com a instalação da Universidade de São Paulo em 1936 e, logo a seguir a 
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, segundo Neves, começam a aparecer algumas macro-
abordagens da historia do Brasil como a de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), tributário dos 
paradigmas explicativos de Max Weber, e a de Caio Prado Júnior (1907-1986) com idéias 
estruturadas pelas categorias metodológicas de Marx. 

 Na Bahia, aponta Erivaldo Fagundes Neves, somente com a implantação do mestrado em 
Ciências Sociais, seguido do mestrado em História, foi que o controle da produção historiográfica 
se deslocou para a Universidade Federal da Bahia – UFBA, com orientação de professores já sob a 
égide da nova história. Neste âmbito, destacaram-se, na primeira geração (ainda na graduação 
Thales de Azevedo e José Calazans e, mais tarde, já nos programas de pós-graduação, Luís 
Henrique Dias Tavares, Kátia M. de Queirós Mattoso, e João José Reis (79-85). 

 Em Vitória da Conquista e adjacências, grosso modo, podemos dividir a literatura existente 
sobre a Região e o município em três categorias básicas. Primeiro, existem aquelas obras clássicas 
de viajantes e corógrafos sobre as quais nos referimos anteriormente. Segundo, existem aquelas 
obras produzidas por pessoas de longa vivência e fortes vínculos com a comunidade e de ‘notório 
saber’ sobre a região e sua história. Muitas destas obras são baseadas nas narrativas dos primeiros 
cronistas e corógrafos e, de igual modo, na oralidade e na tradição. Em terceiro lugar, começam a 
fazer volume obras diretamente ligadas à implantação da universidade na região e, 
conseqüentemente, à expansão dos cursos de pós-graduação (que exigem, é claro, o uso de certo 
arsenal teórico-metodológico científico).  

 No segundo caso, dois nomes se destacam, dentre as pouquíssimas obras que relatam as 
origens de Conquista. A mais comentada é, sem dúvida a Revista Histórica de Conquista, do 
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jornalista Aníbal Viana, editada em dois volumes, sendo que o primeiro, o mais consistente em 
termos de fatos históricos, foi publicado em 1982. O autor, além de colher depoimentos orais, 
revisa uma boa bibliografia para registrar a origem da cidade, falar dos habitantes nativos e dos 
missionários capuchinhos que cá estiveram evangelizando índios, desde as matas de Ilhéus até o 
sertão da Ressaca, e de muitos outros acontecimentos econômicos, políticos e sociais, desde a 
instalação do Arraial, passando pela Imperial Vila da Vitória, até o tempo em que esta adquiriu o 
estatuto de cidade. 

 Em a Revista Histórica de Conquista, Aníbal Viana não dedica um capítulo especial à 
educação, às escolas ou aos educadores, mas, de maneira indireta, ao traçar perfis ilustres, ou narrar 
acontecimentos artísticos-culturais, ele acaba por revelar a realidade da educação de cada período, 
como, por exemplo, ao dizer que o Coronel Teotônio Gomes Roseira (Cel. Roseira), nascido na 
primeira década do século XIX, filho de fazendeiro do distrito de José Gonçalves “sabia ler e 
escrever corretamente destacando-se dos demais patrícios da época em que os habitantes do Arraial 
da Conquista lutavam para alcançar a sua emancipação política”, ou ao dizer que o Coronel José 
Fernandes de Oliveira Gugé (Cel. Gugé), nascido em 1844, “tinha o curso primário e era bastante 
inteligente principalmente em política no seu tempo, tornando-se líder político de elevado prestígio, 
neste Município” (VIANA, 1982, p. 195-197).  

 Além disso, ele menciona intelectuais, poetas e jornalistas como Manoel Fernandes de 
Oliveira (Maneca Grosso), bacharéis republicanos, médicos e outros profissionais liberais que, 
muitas vezes, atuaram na educação escolar do Município. Menciona também professores, 
reconhecidos como tal, como o já citado Maneca Grosso, Sílvia Flores, Padre Palmeira (fundador 
do primeiro Ginásio), Diomar de Araújo Lima, e um bom número de profissionais liberais que, 
além de trabalharem em suas profissões de origem, também atuavam na educação escolar, cujos 
melhores exemplos são Dr. Luiz Barreto Vieira e Dr. Jesiel Norberto. 

 O outro nome nessa categoria é o do Professor Mozart Tanajura, cujo livro História de 
Conquista: Crônica de uma Cidade (1992), editado pela Prefeitura Municipal, vai pela mesma linha 
do anterior, privilegiando aspectos econômicos, políticos e culturais e tendo por fonte a mesma 
literatura clássica levantada por Aníbal Viana. Tanajura, em um capítulo sobre os Aspectos 
Culturais, menciona grêmios literários, grupos de teatro, bibliotecas cá existentes e dedica oito 
páginas especialmente à educação, de modo geral, fazendo uma revisão do assunto desde os 
capuchinhos evangelizadores, passando pelos nomes dos primeiros e principais professores, 
registrando as diversas escolas até chegar à implantação da Universidade do Sudeste da Bahia. 

 No terceiro caso, lembramos de algumas publicações sobre Vitória da Conquista e Região 
já resultantes de pesquisas realizadas por acadêmicos da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia e de outras universidades adjacentes. E, na história da educação, prevalentemente, citamos os 
capítulos de Ednalva Padre Aguiar, Os Grupos Indígenas do Sertão da Ressaca, publicado na 
coletânea A Presença Indígena no Planalto de Conquista (2000) e de Geíza Flores Mendes, Ritos,  
Símbolos e Discursos na Formação de Professores da escola Normal de Vitória da Conquista  
(2002), ambos publicados na Coleção Memória Conquistense, do Museu Regional de Vitória da 
Conquista.  

 No campo dos anais e comunicações apresentadas dentro e fora da UESB, integrantes do 
Museu Pedagógico da UESB, desde 2001, vêm apresentando resultados parciais do Projeto 
Diretor do Museu Pedagógico denominado “A Educação na Cidade de Vitória da Conquista e 
região: as leis, os sujeitos, os espaços, suas representações e materiais – da formação da cidade ao 
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século XXI”, coordenado pela Profa. Dra. Lívia Diana Rocha Magalhães e que hoje agrega oito 
grupos de pesquisa. 

 Quanto à documentação necessária para estudos e pesquisas em âmbito de história regional 
e especialmente na mesorregião Centro-Sul da Bahia, também é Erivaldo Fagundes Neves quem 
aponta fontes e localização, aconselhando, no caso da história regional, investigar a documentação 
municipal, eclesiástica, cartorial, e destacando a importância dos inventários, testamentos, 
escrituras de terras e escravos, correspondências de autoridades e particulares, leis de terra, 
registros paroquiais, censos, processos e até mesmo registros de ocorrências policiais, que, mesmo 
não sendo ligados diretamente ao tema, oferecem uma “radiografia do cotidiano comunitário, dos 
viveres e saberes de um grupo social de determinada época ou algum recorte temporal mais 
amplo”. Neves (2002) aconselha, ainda, investigar documentação de registros eleitorais, posturas 
municipais, registros demográficos, financeiros e contábeis, documentos de empresas privadas, 
arquivos particulares, periódicos, jornais, boletins, e revistas. 

Fontes Orais 
 Ainda hoje, o pesquisador que quiser se debruçar sobre a história cultural e da educação em 
Vitória da Conquista e Região adjacente, desde os primórdios, conta com os depoimentos de 
testemunhas ainda vivas ou de herdeiros e guardiões dos relatos comunitários.  A exemplo do que 
recomenda Neves (2002, p.101), ao afirmar a importância da “oralidade produzida com entrevistas 
de pessoas de longa vivência ou fortes vínculos culturais na comunidade estudada, de notório saber 
sobre ela ou que, com ela, estabeleceram relações prolongadas”, este foi um dos procedimentos 
metodológicos utilizados por nossa equipe, nesta fase da coleta. 

 Queremos dizer que, para efeito didático, a pesquisa aqui apresentada foi dividida em etapas 
e categorias de análise, sendo que, no momento, estamos realizando levantamento bibliográfico, 
levantamento histórico da expansão urbana da cidade e, ao mesmo tempo, colhendo alguns 
depoimentos orais que têm permitido reconstituir e localizar os primeiros estabelecimentos 
escolares, bem como os respectivos professores, donos ou contratados pelas escolas. Vale lembrar 
que no estágio atual da pesquisa fixamos os limites da coleta até o final da década de 60, 
considerando que a partir dessa data, a implantação e o surto da lavoura cafeeira na região 
resultaram em profundas mudanças regionais que fogem aos objetivos do presente trabalho. 

 Como primeiro procedimento, levantamos dados históricos e, com base em diversas fontes 
de informações, mapeamos o chamado ‘centro histórico da cidade’, apontando as principais fases 
do desenvolvimento histórico urbano. A seguir, colhendo informações de moradores nascidos e 
escolarizados em Vitória da Conquista, começando pelos mais idosos (aqueles que atendiam ao 
padrão de exigência estabelecido pela metodologia), listamos e localizamos as escolas situadas no 
espaço original da cidade, ou seja, no seu centro histórico, começando pelo ponto mais antigo da 
localidade ⎯ que documentos históricos e a tradição reputam como o ponto de origem da cidade 
⎯ e prosseguimos, irradiando o mapeamento na mesma medida do crescimento populacional, 
surgimento de novos bairros, novas demandas e, conseqüentemente, a construção de novas escolas. 

 Nesta primeira fase, entrevistamos cinco (5) moradores que estudaram em escolas do 
município entre 1910 e 1940. Buscamos, preferencialmente, alguns moradores longevos que 
habitaram (e ainda habitam) na Conquista das primeiras décadas do século XX e, especialmente, 
alguns que residiram na Rua Grande, hoje Praça Tancredo Neves, considerada como marco original 
da cidade. Manifestamos o mesmo interesse por moradores que residiam em zona rural próxima, 
geralmente filhos de fazendeiros, cujos pais contratavam professores para ensinarem as primeiras 
letras na própria fazenda ou enviavam os filhos para as fazendas vizinhas onde já existia tal prática. 
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lucidez. A segunda entrevistada nasceu em 1915, é educadora aposentada, tendo exercido a 
docência até idade avançada. A terceira, nasceu em 1921 e mora, até os nossos dias, na Rua 
Grande, tendo sido aluna de alguns dos professores mencionados.  A quarta pessoa entrevistada 
nasceu em 1927, tendo sido, também, moradora da Rua Grande. A última pessoa entrevistada, deste 
lote, nasceu em 1918, em Salvador, onde morou até os 11 anos de idade, tendo vindo para Vitória 
da Conquista em 1929, para residir na casa dos seus avós maternos, nativos da região. Voltou para 
estudar em Salvador, no final da década de 30, graduou-se na Escola Normal, voltando para Vitória 
da Conquista e atuando na Escola pública até aposentar-se. Todos atendem àquele perfil de pessoas 
guardiãs da cultura e das tradições da comunidade local. 

 Devido a algumas circunstâncias, como idade, memória e condições de saúde, que 
demandam maior cuidado no caso das entrevistas, optamos por realizá-las de forma parcelada, 
visando não cansar muito os depoentes e permitir que várias entrevistas intercaladas 
possibilitassem lembranças e preenchessem de lacunas da memória. Assim, consideramos que essas 
entrevistas ainda não foram concluídas e que mais contactos deverão ser feitos com os mesmos 
depoentes e novos contactos deverão ser feitos com outros. 

 Destes primeiros depoimentos, em uma análise parcial, pudemos fazer algumas inferências, 
e, a partir daí, afirmar: 1 - Todos os depoentes desta etapa de pesquisa foram alunos durante a 
República Velha (1889-1930), sendo que o mais idoso, que freqüentou a escola entre 1913-1915, 
afirmou que nem sequer se cogitava a presença de mulheres na escola. Veremos esta presença, mais 
tarde, pela fala dos outros depoentes, se bem que em classes separadas das dos meninos. 2 - na 
maioria das vezes a escola era conhecida pelo nome do seu dono. Somente três escolas citadas eram 
mencionadas por um nome jurídico; 3 – também, na maioria das vezes, a escola funcionava na 
própria casa do professor, geralmente uma sala da casa destinada para tal; 4 - pudemos detectar que 
apenas três escolas fugiam desse padrão, funcionando em prédio anexo ou alheio à residência do 
professor; 5 –Observamos que as escolas mudavam muito de endereço, funcionando, em alguns 
casos, em casas emprestadas e, ou alugadas; 6 - havia uma escola funcionava utilizando as duas 
salas da frente, sendo uma para as meninas maiores e outra para as meninas menores; 7 - 
observamos a existência do costume de se oferecer os serviços educacionais para os sexos 
separados, principalmente a partir da década de 30, sendo que, no caso do primeiro depoente (que 
estudou na segunda década do século XX), foi afirmado que “só os meninos iam para as escolas e 
as meninas aprendiam “em casa mesmo, sozinhas”. Outra depoente, ao informar sobre as escolas, 
frisava e repetia: “esta era só de rapazes”; 8 – Fica visível, também, que o material escolar era 
muito escasso, limitando-se, na maior parte das vezes, ao uso da cartilha, tabuada, pedra, giz, 
paleógrafo, ‘breve’ (manual de abreviaturas?); Excepcionalmente foram citados: o livro de 
Felisberto de Carvalho, a revista O Mensageiro do Bem e o jornal Amigo da Infância, que eram 
utilizados principalmente nos exercícios de leitura oral. No caso da última depoente, já da ‘escola 
pública isolada’, ela conta que ao se aposentar devolveu o material para a Delegada escolar: 
Carteiras, mapas velhos”, etc. 

 Observamos, que a partir da década de 30, coincidente com o fim da Primeira República, 
aparecem categorias antes não mencionadas, principalmente por parte da depoente normalista e 
concursada. Categorias como: escola particular e pública, professor leigo, escola isolada, primário, 
que denotam aspectos ligados às políticas públicas do Estado; e categorias como: escola mais 
humilde, mais afastada, uma sala com duas portinhas de venda, escola que funcionou no sótão, que 
denotam uma expansão do ensino para camadas mais pobres da população (como Paixão, irmã do 
sapateiro Moreninho) e não pertencentes ao rol dos ‘bem nascidos’ moradores da Rua Grande. 
Entretanto, apesar do aparecimento das escolas públicas o destaque é, ainda, para as instituições 
privadas, algumas de vida efêmera, e outras, mais longevas tendo em vista a trajetória de vida de 
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alguns professores que lideraram a escolarização de mais de uma geração, como foram os casos do 
Prof. Tidinho, Dona Helena e Dona Mariquinha Viana. 

 Além das escolas constantes nas entrevistas, elencamos, apenas a título de informação, 
outras escolas cujos nomes constam nos livros mencionados na literatura. Registramos aqui, apenas 
aquelas que não foram mencionadas pelos depoentes e que pertencem ao período delimitado para 
essa fase da pesquisa. Mozart Tanajura (1992) fala do Colégio Brasil, do Educandário Sertanejo, 
fundados pelo Professor Euclides Dantas, na década de 20, e do Colégio Marcelino Mendes. Fala, 
também, do Grupo Escolar Barão de Macaúbas inaugurado em 1935, talvez a primeira escola 
pública da cidade, atualmente demolido. Fala, a seguir, da construção de um prédio em 1920, na 
gestão do Intendente Ascendino Melo, onde funcionou o Tiro de Guerra 120 e onde, em 1939, foi 
instalado o Ginásio de Conquista sob a responsabilidade do Pe. Luiz Soares Palmeira e, finalmente, 
da Escola Normal, mais tarde Instituto de Educação Euclides Dantas. Também Aníbal Viana 
menciona o Colégio Pestalozzi onde estudou em 1918, situado na Rua da Conquista. 

Resultados Parciais 
 

São ainda recentes os estudos sobre a genealogia de nossas escolas. Além disso, a 
instalação da escola obrigatória no Brasil é recente e está precedida de uma história de 
instrumentos legais que, de modo geral, pouco correspondeu com a realidade concreta. A chamada 
‘reforma pombalina’(1759), por exemplo, possibilitava o privilégio do Estado em matéria de 
instrução e o oferecimento das ‘ aulas régias’, e o subsídio literário para sua manutenção (1772), o 
que não significou sua efetivação. Após a Proclamação da República (1822), D. Pedro I tornou 
livre a instrução popular, sendo que a Lei de 15 de outubro de 1827 estabelecia que em todas as 
vilas e lugares populosos haveria escolas de primeiras letras. 

Com o Ato Adicional à Constituição (1834), o ensino primário ficou a cargo das províncias. 
Mais tarde, com a instituição da República Federativa, o ensino primário passou, prioritariamente, 
para a responsabilidade das unidades federadas – os estados (XAVIER, 1990; SAVIANI, 1998). 
Sabe-se, entretanto, que, guardadas as suas diferenciações históricas, a descentralização 
administrativa das escolas primárias, sem a devida autonomia financeira das suas unidades 
executoras, pouco se efetivou. 

 Por volta de 1930, somos uma nação mais urbana e dependente das forças materiais e 
simbólicas da sociedade moderna e com um Estado que se via instado a assumir a escola pública. 
Ocorrem, em decorrência, algumas iniciativas importantes, porém, ainda não suficientes para a 
instalação do nosso sistema educacional, como a Reforma Francisco Campos (1931); a criação do 
Ministério da Saúde; o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932); as chamadas ‘reformas 
estaduais’; as diretrizes da educação nacional prevista na Constituição de 1934; dentre outras. Estas 
iniciativas mesmo do ponto de vista legal, só vão efetivar-se, até certa medida, nas décadas 
seguintes. 

 

 O fato é que a instalação de escolas no Brasil dependeu, por muito tempo, de iniciativas de 
vários matizes, muitas vezes, em ‘parceria’ com o Estado, envolvendo filantropos, higienistas, 
reformadores sociais e, prevalentemente, educadores que começam a responder às demandas por 
escolas.  

 A nosso ver, os primeiros esboços sobre a instalação de escolas em Vitória da Conquista – 
Bahia, constituem-se em registros importantes sobre os reflexos localizados dessa realidade, ou 
seja, se o Estado decretou, instituiu bases administrativas e legislativas para a educação, é 
necessário investigar qual foi o seu alcance, como, também, na falta da presença deste, a quem 
restou o encargo com esse serviço e a quem a ele pode ter acesso.  
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 Conforme registros orais, observa-se que por volta de 1930 há referência apenas a 01 escola 
pública (Escola Barão de Macaúbas), que funcionava em prédio escolar com 08 salas de aulas e 01 
escola do Estado (Escola Padre Anchieta, fundada em 1941), que funcionava em uma casa alugada. 
As demais eram escolas de pequeno porte, em sua maioria ‘leigas’ e o seu atendimento dependia do 
poder aquisitivo do aluno – famílias que podiam pagar.  

 Como já foi dito, a maioria levava o nome dos seus donos e algumas delas dependiam da 
locação do imóvel (às vezes a casa, onde passava a residir também o professor, às vezes uma ou 
duas salas na frente da casa). Tudo indica que são escolas onde havia algum envolvimento afetivo 
ou familiar entre o professor e as famílias dos alunos (muitas vezes o professor era parente ou 
aderente da família para a qual trabalhava, principalmente na zona rural), e nas quais se 
vislumbrava uma espécie de pequenos consórcios, que aliavam aspectos econômicos e sociais, 
tanto do ponto de vista dos mantenedores como dos beneficiários – ou seja, consórcios para atender 
às necessidades de trabalho dos professores e as necessidades de instrução dos alunos, conforme as 
exigências do momento e de suas classes sociais. 

 Alguns outros dados, pertinentes ao objeto foram também levantados, carecendo, 
entretanto, de análises mais aprofundadas antes de serem aqui expostos. Pretendemos continuar a 
pesquisa e em outra oportunidade pretendemos apresentá-los condignamente. Ë uma pesquisa lenta, 
e muitas entrevistas ainda carecem de complementação para extrairmos categorias mais constantes; 
pretendemos cotejar os depoimentos com jornais da época, com atos oficiais e à luz da História da 
Educação dos nossos autores clássicos, em outra etapa do projeto. 
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