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RESUMO

Este estudo trata das condições de trabalho dos Professores de Escola Pública Primária em Salvador
(1896-1915), no período em que a educação passou da instância estadual para a municipal,
acrescentando às dificuldades já enfrentadas pela educação na época novos desafios. Estudou-se as
formas de ingresso no magistério, o controle do trabalho docente, seus direitos, deveres, punições e as
formas de luta por melhorias. Constatou-se que houve muitas prescrições de normas e cobranças em
relação ao trabalho docente, quando não haviam condições mínimas para realização do mesmo. Faltavam
prédios adequados ao ensino, mobílias, materiais de ensino, etc. Através deste trabalho f
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ABSTRACT

This study refers with the working conditions of Public Primary School Teachers in Salvador (1896-1915),
in the period in which education was transferred from the state to municipalities, adding to the difficulties
already faced by education new challenges. We studied the forms of entry into teaching, control of
teachers&39; work, their rights, duties, penalties and ways to fight for improvements. It was found that
there were many prescriptions in relation to teaching work, when there had minimum conditions for
carrying out the same. Lacked adequate teaching buildings, furniture, teaching materials, etc.. Through
this work it was possible to know the history of the teaching profession in Salvador and verify how the
teacher&39;s work was done.
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INTRODUÇÃO

No ano de 1896 o município de Salvador assumiu as escolas públicas primárias de seu território, que
foram transferidas pelo estado em 1895 através da lei n. 117, que prescreveu: “O ensino primario é de
competencia dos municipios, que deverão crear, manter e fiscalisar nos termos do art. 109 §6.º da
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Constituição, reservado ao Estado a competência que a mesma Constituição lhe garante, e observadas as
disposições da presente Lei”. (Lei n. 117 de 24 de agosto, 1895, Art. 6.º).

Organizou-se para assumir esta incumbência, dividindo o município em duas circunscrições, para melhor
administrar o ensino e nomeando dois delegados escolares para fiscalizá-lo. Em 20 de abril de 1896
promulgou a Lei n. 219, seu artigo 1.º prescreve: “Fica nesta data instituido o ensino primario municipal,
para o que ficam desde já creadas uma escola modelo, escolas primarias graduadas, em todos os
districtos do municipio e cursos de adultos, onde mais convierem”[2]. Esta lei conserva a organização das
escolas prescrita na lei estadual nº 117 (1895) na qual o ensino é dividido em escolas primárias de 1.º e
2.º grau para cada sexo e acrescenta que as escolas de 1.º grau se subdividirão em três cursos:
elementar, médio e superior.

Em 1897 Francisco de Paula Oliveira Guimarães, Intendente Municipal de Salvador, enviou uma circular
aos professores orientando-os a cumprir o que regia as Leis e Regulamentos do município e afirmando que
haveria fiscalização do ensino.

Circular aos Professores do Municipio desta Capital

Gabinete da Intendencia Municipal da Capital da Bahia, 27 de janeiro de 1897

O patriotico empenho que anima esta Intendencia de conseguir das escolas
municiapes dos resultados anciosamente desejados por todos quantos
verdadeiramente se interessam pelos altos destinos da Republica, a convicção
que nutre da necessidade imperiosa de por um paradeiro ao descalabro,
geralmente notado e proclamado, em que se acha o ensino primario, augmentado
pelo abalo trazido por sua transferencia do Estado para o municipio; o desejo
ardente que sente de que a Bahia não perca, diminuindo seu nivel intellectual, o
logar que sempre occupou na união Brasileira, impellem esta Intendencia a
dirigir-se aos srs. Professores das escolas deste municipio, despertando sua
apurada attenção para o exacto cumprimento das leis e regulamentos que regem
o ensino primario municipal, certos de que esta Intendencia, como lhe cumpre,
está firmemente determinada a exercer a completa e superior fiscalização, que
lhe é imposta pelo art. 2º da lei n. 4 de 20 de Outubro de 1891. (ARAPONGA,
1897)

Através desta circular o intendente faz referência às dificuldades por que passava a instrução e que foram
maximizadas com a transferência para a instância municipal, demonstra, no entanto, seu desejo de
saná-las.

Com a municipalização das escolas, o pagamento do salário dos docentes que era responsabilidade do
Estado, passou para o município, o que dificultou ainda mais a situação dos professores, devido ao atraso
nos pagamentos. Apesar das leis proibirem os professores de exercerem outras atividades além do
magistério, estes não tinha outra escolha senão descumprir esse preceito, visto que, com as dificuldades
em receber o salário, necessitavam ter outras ocupações para conseguirem se manter.

O Delegado Escolar João Theodoro Araponga ao enviar o relatório (1896) da 2ª circunscrição ao Conselho
municipal expõe que o professorado estava a “quasi cinco mezes sem receber seus vencimentos, obrigado
a recorrer a meios extraordinarios para se manter e ás suas famílias”.

Outro documento que confirma esta situação e que ela perdurou por muitos anos é o ofício de Cincinato
Franca, enviado ao Intendente no ano de 1914 solicitando vale transporte da linha municipal, para os
adjuntos do Grupo Escolar Rio Branco, informando que estes moravam distante, necessitando do uso de
transporte e estavam com os vencimentos atrasados e sem condições de arcar com a passagem. Ele
solicitou que fossem fornecidos vales transportes até que os adjuntos recebessem seus vencimentos, para
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que a escola não ficasse prejudicada com a ausência desses professores, os quais ele qualificou como
“muito competentes e de uma assiduidade louvavel” (FRANCA,1914)

Em 1896 existiam apenas cinco prédios destinados à educação em Salvador: um na Sé, um em Sant’
Anna, um em Santo Antônio, um Mares e um em São Pedro, destes apenas dois funcionavam
exclusivamente como escolas: o de Mares e o de Santo Antônio. Até o ano de 1896 não haviam sido
criados outros prédios, além destes cinco que foram construídos ainda no Império segundo determinação
da resolução n. 1.757 de 13 de Junho de 1877.

A provisão de prédios para o funcionamento das escolas era de responsabilidade do estado e do município,
conforme prescrição legal:

Emquanto, e onde não huver os predios de que trata o presente artigo, ao Estado
e aos municipios cumpre proporcionar desde já às respectivas escolas, que
estiverem mal situadas, casas convenientimente accomodadas às exigencias do
ensino, ficando entendido que em todo caso o aluguel das casas escolares correrà
por conta do Estado, ou dos municipios. (LEI ESTADUAL n. 117, 1895, art. 19,
§2)

Apesar da prescrição legal, na prática o município assumiu sozinho esta incumbência. A responsabilidade
pelo aluguel dos imóveis para o funcionamento das escolas era dos professores, eles deveriam procurar o
imóvel e realisar mensalmente o pagamento, através do auxílio locação, que era repassado pelo município
junto ao pagamento do salário. Conforme as fontes, o valor do auxílio locação era insuficiente para alugar
casas adequadas e com o atraso no pagamento dos vencimentos, o pagamento dos aluguéis ficava
atrasado gerando para os docentes cobranças dos proprietários.

João Theodoro Araponga em seu relatório datado de 20 de junho de 1896 relata que as escolas estavam
mal localizadas, poucos edifícios tinham salas adequadas para o ensino, não possuíam “latrinas”, não
sendo segundo ele negligencia do professor, pois os proprietários se recusavam a alugar seus imóveis para
a escola, “dizendo ficarem as suas propriedades estragadas, já pelo peso enorme das mobilias escholares,
e do numero de alumnos”, restando para alugar imóveis que nem sempre estavam em condições
favoráveis.

Segundo Araponga o valor repassado aos professores para o pagamento do aluguel, o “auxílio locação”,
era insuficiente. No ano de 1899 os professores do distrito de São Pedro e Vitória, descontentes com a
situação, se reuniram e enviaram ao Conselho Municipal um abaixo assinado solicitando o aumento do
auxílio locação.

INGRESSO NO MAGISTÉRIO

As esses contratempos relacionados com os baixos salários e com a responsabilidade pelo aluguel,
somavam-se os problemas de acesso à condição de professor e de avanço na carreira. Os requisitos para a
admissão de professores primários no regulamento municipal nº 245 de 1896 são os seguintes:

- carta de alumno- mestre pelas escolas normaes deste estado.

- capacidade moral mediante attestado das autoridades de seu domicilio.

- attestação de junta medica de não soffrer molestia ou defeito incompatíveis com
as funcções do magisterio e haver sido revaccinado 5 annos antes.

- sendo senhora casada ou viúva, provarão em attestado mediante certidão e as
casadas judicialmente separadas de seus maridos, provarão que o motivo da
separação não lhes e desonroso, mediante certidão das respectivas sentenças.
(REGULAMENTO nº 245, 1896, ART. 73)
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Para as cadeiras do ensino primário de 1º grau a Lei (nº. 219 de 1896) determina que sejam admitidos os
adjuntos que apresentem melhores notas. Foram encontradas durante a pesquisa diversas petições de
alunos-mestres solicitando admissão como adjuntos sem remuneração. [3] Desta forma pode-se verificar
que uma das formas de ingressar no magistério era servindo como adjunta sem remuneração, pois, após
este serviço prestado haveria uma possibilidade maior de ser contratada como adjunta efetiva. Rocha e
Costa (1911) afirmam que segundo a Lei n. 916 do Conselho Municipal da cidade de Salvador seriam
“consideradas adjuntas às escolas municipaes as alumnas mestras que se acham exercendo
gratuitamente, essas funções”. Apesar das determinações legais, a realidade demonstrava outra situação.
Segundo Villela:

No Brasil do século XIX, o provimento do magistério público mobilizava uma rede
de relações baseada na concessão ou intermediação de favores, em que o
emprego público ocupava um lugar central. Uma vasta rede de relações
clientelísticas amarrava o sistema social e político de alto a baixo, como
observou Richard Grahan (1997), definindo redes de lealdades baseadas em
laços de família, amizade, proteção. O emprego público era um dos principais
elementos nessa configuração de trocas materiais e simbólicas e uma cadeira
numa escola pública não escapava a esse jogo de interesses. (Villela, 2003[4])

No ofício datado de 7 de maio de 1899 enviado por Antonio Bahia da Silva Araujo ao Intendente sobre
pretendentes à cadeira do Botelho, distrito de Maré, ele transcreve o artigo 77 do regulamento n. 245 de
11, de maio de 1896, que diz: “Vagando ou criando-se qualquer cadeira primaria do 1º gráo, será
nomeado professor effetivo o adjunto que melhores notas tiver de approvação na escola normal,
assiduidade, zelo, habilitação e serviços prestados á instrucção”. Observa-se, portanto, que o exercício
como adjunto é requisito para a nomeação como professor efetivo.

Na Intendência o desempenho do professor era medido através da quantidade de alunos que
apresentavam bom rendimento nos exames escolares. O tempo de serviço e o rendimento dos alunos
eram requisitos para a promoção do docente, contudo, nem sempre eram respeitados, como comprova a
solicitação enviada ao Intendente Municipal pela adjunta Celina Maria Tavares reivindicando o direito que
segundo ela lhe era assegurado por lei: a preferência da cadeira de professora efetiva, por possuir maior
tempo de serviço no cargo de adjunta:

contando, já, 3 annos e 5 mezes de serviço effetivo ao magisterio, occupando,
presentemente, o primeiro logar na escala de adjuntos, conforme o ultimo quadro
publicado pela contadoria do Thesouro Municipal, na “Gazeta do Povo” de 28 de
Dezembro de 1912, que sendo preterida nos direitos que lhe competem pelas leis
nºs. 883, de 11 de abril de 1908 e 945, de 12 de agosto de 1913, vem pedir a V.
Exa. que faça tornar em realidade os mesmos direitos que assistem á
peticionaria. (TAVARES, 1915)

A situação retratada no município de Salvador é semelhante a de outros contextos no mesmo período.
Com relação ao acesso, Vicentini e Lugli, afirmam:

As relações pessoais predominavam sobre critérios que hoje são comuns e
necessários, tais como diplomas e provas de competência – a recomendação de
uma personagem de prestígio na vida pública nacional era decisiva para a
obtenção de cargos. Evidentemente, esses “favores” organizavam-se em função
das simpatias políticas dos indivíduos e, tanto durante o Império como durante a
República, também em função de relações familiares, de amizade e compadrio.
(VICENTINI E LUGLI, 2009, p. 68)

Celina afirma que deveria ter sido convocada a ocupar as cadeiras que foram abertas, com as escolas que
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foram desdobradas, as quais foram ocupadas por adjuntas tituladas após a lei 883 a qual prescreve no
parágrafo único do art. 2 que: “Ficando claro, por conseguinte, que de hora em diante [de 11 de Abril de
1908 em diante] os simples titulados pelas secretarias referidas [...] não serão considerados como
professores do municipio”.

Informa ainda que “outras de taes cadeiras estão preenchidas por adjuntas, transformadas, como por
encanto, em professoras vitalícias, sem que contassem um dia de serviço, sequer, como adjuntas ou
substitutas de qualquer cadeira” e reclama das posses das cadeiras que foram passadas para as
professoras que vieram do Estado, as quais ela teria preferência segundo a lei. O que é relatado pela
adjunta Celina foi encontrado também em outros documentos, que denunciavam situações semelhantes.

CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE E FORMAS DE LUTA

O controle do trabalho docente era realizado pelos delegados escolares, os quais deveriam, segundo o
artigo 37 da Lei n. 219 (1896), inspecionar as escolas verificando se as normas legais estavam sendo
cumpridas pelos professores, quanto aos métodos de ensino, livros didáticos, horário, conteúdos escolares
e plano de ensino, deveria ainda observar o estado dos materiais escolares, mobília e a higiene da escola,
enviando a cada três meses à Diretoria do Ensino um relatório das observações feitas. Estava também a
cargo destes, atestar a frequência dos professores, requisito para que eles recebessem os salários.

Vicentini e Lugli afirmam que “os aspectos a serem controlados foram, em primeiro lugar, a frequência e a
moralidade do mestre, passando, mais tarde, para a organização dos modos de ensinar” e ressaltam que
para organizar e racionalizar os procedimentos de controle e atuação dos docentes foram criadas inúmeras
leis, emitidos muitos despachos e regulamentações. (VICENTINI E LUGLI, 2009, p. 83 e 88)

É estabelecido na Lei e Regulamento municipal (1896) como dever do docente: chegar à escola com
quinze minutos de antecedência; ensinar conforme os planos, programas, horário, modo e métodos
prescritos e com os livros aprovados pelo Conselho; manter a ordem, asseio e disciplina na escola;
solicitar do delegado escolar mobília, material e livro de ensino; frequentar durante um mês anualmente a
escola modelo; enviar anualmente até o dia 31 de dezembro ao delegado escolar o mapa do movimento
do ensino; comparecer às sessões das Conferencias Pedagógicas; [...]. Esses são apenas sete dos trinta e
dois deveres e obrigações dos professores listados no referido Regulamento. Os mesmos estavam sujeitos
às seguintes punições:

- Advertência particular ou por escripto feita pelo delegado escolar por infracção
de dever:

- Censura publica por officio do intendente nos casos de negligencia ou omissão
habitual, desobediência, desavato (sic) e inexactidão nos dados estatísticos
officiaes;

- Suspensão, remoção até 15 dias imposta pelo intendente e até 3 mezes pelo
concelho municipal, nos casos de pratica de actos prohibidos, vícios,
reincidencias, pronuncias ou quando o professor se tenha malquistado e perdido a
confiança dos paes de família, de sorte que sua continuação no districto se torne
prejudicial ao ensino;

Perda de cadeira imposta pelo concelho municipal:

- Por sentença condemnatoria passada em julgado:

- Por incapacidade moral ou physica;
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- Por abandono de cadeira:

- Por offensa grave á moral.”

(REGULAMENTO nº. 245, 1896, art. 71)

Era proibido aos professores exercer outro trabalho além do magistério, disciplinar rigorosamente ou
aplicar castigos físicos aos estudantes. No artigo 64 são descritos seus direitos:

- a receber os vencimentos constantes da tabella annexa, mediante attestação do
delegado escolar;

- a vitaliciedade depois de 5 annos de bons serviços sem nota que os desabone;

- a inamovibilidade, senão a seu pedido;

- a licencear-se nos termos do presente regulamento e gosar da licença onde lhe
convier;

- a abono e justificação de faltas nos casos previstos por este regulamento;

- a recorrer das penas que lhes forem impostas;

- a preferência em concurso nos casos do artigo;

- a nomeação para os cursos de adultos;

- a substituir os delegados escolares nas suas faltas e impedimentos;

- a nomeação effectiva de delegado escolar;

- a propor dentre os adjunctos de sua escola o que deva substituil-os;

- a passar as férias onde lhes convier, independente da licença;

- a aposentar-se por invalidez nos termos do artigo da Constituição do Estado e
deste regulamento.

O professor deveria seguir o plano de aula prescrito pelas autoridades municipais. Os delegados escolares
realizavam diversas visitas às escolas e uma de suas funções era verificar se o professor seguia
rigorosamente o horário determinado que estipulava as atividades curriculares que deveriam ser
realizadas. Há reclamações de professores a respeito desta prescrição visto que faltava relógio para fazer
a contagem do tempo.

Um dos objetivos da prescrição era que no mesmo horário todas as escolas estivessem realizando a
mesma atividade, não era levada em conta, portanto, a peculiaridade de cada classe e o tempo de
aprender de cada aluno. Outro objetivo era regular e uniformizar o ensino e a aprendizagem dos
conteúdos da escola primária tentando garantir uma uniformidade de resultados.

Diante das formas de organização do trabalho docente instituídas em relação à contratação, promoção e a
condição salarial, que era associada não apenas ao reduzido valor financeiro, mas ao valor dado à
profissão, houve grupos de professores que se organizaram para protestar a favor de melhores condições
de trabalho

procuravam se arregimentar para tentar interferir nas decisões relativas à
organização do ensino e obter melhores condições de trabalho e maiores salários,
buscando, ainda, maior reconhecimento social mediante a elaboração de
manifestos, a participação em congressos pedagógicos e a criação de associações
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profissionais e sindicatos. (Vicentini e Lugli, 2009, p. 18)

Os docentes esforçavam-se para realizar seu trabalho, porém não se conformavam com a situação
vivenciada, apresentavam suas críticas através dos jornais, revistas, teses (apresentadas nas Conferências
Pedagógicas), cartas, relatórios, etc. Durante a pesquisa foram encontradas diversas solicitações,
reclamações e comunicações enviadas às autoridades, que expressavam suas ideias, sentimentos e
críticas.

Mesmo em meio às dificuldades encontradas pelos professores primários do município de Salvador, nos
primeiros anos da República, o Delegado Escolar João Theodoro Araponga ressalta o esforço deles em
realizar um bom trabalho:

Cumpre-me aqui detectar que, com quanto conheço de perto o zelo do
professorado, contava achar as escholas ainda em piores condições, attenta á
crise em que se tem achado, desde Janeiro, o professorado primario, privado de
receber seus vencimentos. Não fora a dedicação dos mesmos, as nossas escholas
deveriam estar desertas e seus professores entregues a trabalhos diversos a fim
de poderem cumprir seus deveres de chefes de familia, que não podem
sustental-as sem dinheiro. (Araponga, 1896)

Desde o ano de 1892 a “Revista do Ensino primário”, era um instrumento através do qual, eram expostas
críticas e sugestões ao sistema educacional. Segundo Santana (2009) naquele periódico de cuja criação
participaram professores das escolas estaduais de Salvador, que depois foram municipalizadas, o mote
para a construção dos textos pelos redatores e colaboradores era a crítica à legislação vigente, o descaso
das autoridades e a incompetência dos administradores e inspetores por desconhecimento do campo
educacional e da realidade local.

Pode-se perceber através desta iniciativa que havia um grupo que não se conformava com a situação
educacional, denunciava através de suas publicações as precariedades do sistema, a condição em que se
encontrava a educação e cobrava melhorias.

As reivindicações continuaram, além do período tomado como referência e em 1918 houve a primeira
greve dos professores e o lançamento do Manifesto do Professorado Público Municipal, evento que foi
noticiado pelo jornal A TARDE, em 30 de janeiro de 1918 (SILVA, 1997, p. 97). Os docentes não
reivindicavam construção de prédios, material escolar, reforma nos currículos ou horários, mas sua
sobrevivência, o pagamento dos vencimentos atrasados há meses e até anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram decretadas diversas normas para o trabalho docente, deveres e punições, havia uma disposição
muito acentuada para controlar o comportamento social do professor, a sua moral, a sua ética e o seu
fazer cotidiano no interior da sala de aula e cobrava-se muitos resultados sem, no entanto, levar em
consideração as condições em que era realizado seu trabalho e se nestas condições os resultados cobrados
eram realmente possíveis.

O atraso no pagamento dos salários era um fator de desmotivação para o trabalho docente. Como ter
ânimo para realizar o trabalho nas condições relatadas sem ter pelo menos como manter a si e sua
família, visto os relatos de atraso que chegavam a meses

Através desta pesquisa foi possível conhecer parte da história da profissão docente em Salvador nos
primeiros anos da República, verificar as condições em que seu trabalho era realizado, os fatores que o
dificultavam, as formas de controle e os instrumentos utilizados para manifestar a insatisfação e garantir
melhores condições de trabalho.

Pág.7/9



REFERÊNCIAS

SANTANA, Elizabete Conceição. Vozes Silenciadas: Os professores Baianos na passagem do
Império para a República e a Revista do Ensino Primário (1892-1893). In: Revista HISTEDBR
On-line, v. nº. 36, p. 70-82, 2009.

SILVA, Maria Conceição Barbosa da Costa e. O Ensino primário na Bahia: 1889-1930 – Tese de
doutorado. Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, 1997.

VILLELA, Heloísa de Oliveira Santos. Do artesanato à profissão: saberes de normalistas no Brasil do
século XIX. ANPED: GT: História da Educação/n.02. Poços de Caldas: MG, 2003. <>

VICENTINI, Paula Perin; LUGLI, Rosário Genta. História da profissão docente no Brasil:
representações em disputa. v. 4. São Paulo: Cortez, 2009.

FONTES PRIMÁRIAS

ARAPONGA, João Theodoro – Relatório enviado ao Conselho Municipal. 2ª Circunscrição Literária do
Município da Capital, 20 de junho de 1896. Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo: Intendência
Municipal, Caixa 01, Seção: Ensino Municipal/Diretoria de Ensino Municipal.

_________________________ Ofício n. 24 encaminhado a Francisco de Paula Oliveira Guimarães,
Intendente Municipal - 1ª Circunscrição Escolar do Município, 12 de Abril de 1897. Arquivo Histórico
Municipal de Salvador, Fundo: Intendência Municipal, Caixa 20, Seção: Ensino Municipal/Diretoria de
Ensino Municipal.

ARAUJO. Antônio Bahia da Silva. Relatório enviado ao Intendente Municipal. Datado de 7 de maio de
1899. Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo: Intendência Municipal, Caixa 20. Seção: Ensino
Municipal/Diretoria de Ensino Municipal.

REIS, Leopoldo dos; LEAL, Luiz; ALMEIDA, Theotimo de . Revista do Ensino Primário, Salvador: nº
1,1892.

TAVARES, Celina Maria. Ofício enviado ao Intendente Municipal em 08 de Novembro de 1915.
Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo: Intendência Municipal, Caixa 01, Seção: Ensino
Municipal/Diretoria de Ensino Municipal.

DINIZ, Maria D. Amorim; SILVA, Bernardina; COSTA, Amalia Piris...[ET AL.] Abaixo- assinado dos
professores do distrito de São Pedro e Vitória enviado para o presidente e os membros do
Conselho Municipal, 1899. Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo: Intendência Municipal, Caixa
01. Seção: Ensino Municipal/Diretoria de Ensino Municipal.

FRANCA, Cincinato. Ofício enviado ao Intendente Municipal. Grupo Escolar Rio Branco. 22 de
Setembro de 1914. Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo: Intendência Municipal, Caixa 01.
Seção: Ensino Municipal/Diretoria de Ensino Municipal.

ROCHA, Antonio Alves Pereira e COSTA, Guilherme. Transcrição dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei n. 916
do ano de 1911. Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Fundo: Intendência Municipal, Caixa 21, Seção:
Ensino Municipal/Diretoria de Ensino Municipal.

CONSTITUIÇÃO, LEIS, REGULAMENTOS E ATOS

BAHIA. Lei de 24 de Agosto de 1895. n.117. Leis e Resoluções do Estado da Bahia Do Ano de 1893 Sob
ns. 31 a 51, Bahia,: Typ. do Correio de Notícias, 1895, p. 245- 276.
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SALVADOR. Lei de 20 de Abril de 1896, n. 219 - Ensino Primário. Leis e resoluções do Conselho
Municipal da Capital do Estado da Bahia do ano de 1896 sob ns. 197 a 287, BAHIA: Litho-Typ. Tourinho,
1901, p. 24-36.

_____Regulamento n. 245 de 11 de maio de 1896. Regulamento das Escolas Primárias do
Município da Capital. Leis, Regulamentos, Actos e Instrucções. Tipografia. e encadernação do Correio de
Notícias, 55, Praça Castro Alves, 1899. Biblioteca do Arquivo Histórico Municipal de Salvador.

[1] Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – UNEB, Pedagoga;
Membro do Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo (GPEC). Apoio da FAPESB. E-mail:
shirleysky@oi.com.br

[2] As transcrições foram feitas seguindo a ortografia original dos documentos.
[3] Conforme o artigo 45 da Lei: “São adjunctos os professores auxiliares nomeados para cada grupo de
50 alumnos de uma escola e os que substituírem os professores em seus impedimentos”.
[4] O trabalho não está numerado. , se trata de um periódico da Anped, disponível na internet:
http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/heloisadeoliveirasvillela.rtf
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