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A História da Educação fornece aos educadores um conhecimento do 

passado coletivo da profissão, que serve para formar a sua cultura 

profissional. Possuir um conhecimento histórico não implica ter ação mais 

eficaz, mas estimula uma atitude crítica e reflexiva. (NÓVOA. In CAMBI,

1999, p. 15). 

Se “há enterros antes da hora que fazem morrer”, [...] há enterros depois da 

hora que fazem viver, como se fossem destinados a exumar instituições 

arcaicas ou a reanimar a recordação já quase apagada de práticas, tradições 

ou pessoas que julgávamos extintas. (AZEVEDO, 1945, p. 3). 

Epígrafe
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Esta pesquisa de caráter histórico-documental tem como objeto a Associação Cultural 

Itapetinguense (ACI) fundada em 1936 e nascida a partir da leitura coletiva de jornais entre 

homens da elite pecuarista do povoado de Itatinga, hoje cidade de Itapetinga (BA). Conhecer 

a ACI representou evidenciar seus projetos culturais e educacionais desde sua fundação até o 

ano de 1961, analisando os saberes veiculados nesses projetos. Dentre os projetos, 

examinamos de forma mais apurada a Biblioteca Dr. Orlando Bahia e as iniciativas de 

ensino: a Escola da ACI, o Curso de Ciências, Letras e Artes, o Ginásio Alfredo Dutra e a 

Escola Normal Juvino Oliveira, sob a ótica dos saberes socializados nestas ações. 

Entendemos que tais saberes foram disseminados via leitura dos livros da Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia, o que nos fez analisar o acervo dessa biblioteca percebendo que tais livros 

foram os tesmunhos dos saberes da docência daquele período da história da educação em 

Itapetinga. Eles foram, e ainda são, não só os portadores dos conteúdos e dos saberes 

ensinados, mas os reveladores de um projeto de emancipação educacional e política para a 

vila de Itapetinga. Estudar a história da Associação Cultural Itapetinguense, seus projetos 

culturais e educacionais nos possibilitou conhecer a vila de Itapetinga e sua trajetória 

econômico-social, seu desenvolvimento cultural e o processo de emancipação educacional e 

política. Assim as ações culturais e educativas implementadas pela ACI e direcionadas à vila 

significaram a possibilidade de progresso, de esclarecimento e consolidação de uma elite 

econômica e social local e de enlevamento no âmbito dos saberes e da educação formal dos 

moradores em geral. As fontes compulsadas para a pesquisa foram basicamente os livros de 

atas e os estatutos da Associação Cultural Itapetinguense, jornais locais, os livros de registros 

da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, além de fontes orais. 

Palavras-chaves: Biblioteca, Saberes, Emancipação. 
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Resumen
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Este trabajo de pesquisa posee um carácter histórico y documental, teniendo como objetivo la 

Associação Cultural Ipapetinguense fundada em el año de 1936, por la dedicación de los 

hombres de la élite ganadera se congregarem para la lectura de los periódicos existentes en 

aquella época en la villa de Itatinga, actualmente la ciudad de Itapetinga (BA). Conocer la 

ACI, representó evidenciar sus proyectos direccionados para la cultura y la enseñanza, desde 

su comienzo hasta el año de 1961, analizando los conocimientos vinculados en esos 

proyectos. Entre los mismos, examiamos detalladamente a Biblioteca Dr. Orlando Bahia y las 

iniciativas realizadas para la enseñanza: la Escola da ACI, el Curso de Ciências, Letras e 

Artes, el Ginásio Alfredo Dutra y la Escola Normal Juvino Oliveira, desde el punto de vista 

de los conocimientos socializados en estas acciones. Entendemos que estos saberes fueron 

sembrados por la lectura de los libros da la Biblioteca Dr. Orlando Bahia, lo que nos hizo 

analizar el acervo de la misma, para así percibir que estos libros fueroan los testigos de los 

conocimientos de los maestros en quel período de la história de la educación en Itapetinga. 

Ellos fueron y todavia son, no sólo, los portadores de los contenidos y de los saberes 

enseñados, mas los reveladores de un proyeto de la emancipación educativa y política para la 

villa de Itapetinga. Estudiar la história de la Associação Cultural Itapetinguense, sus proyetos 

dedicados para la cultura y para la educación nos ofreció la posibilidad de conocer la villa de 

Itapetinga y su trayectoria económica y social, su desarrollo cultural y el camino recorrido en 

su emancipación educativa y política. De esta manera, las acciones culturales y educativas 

impulsionadas por la ACI y direccionadas hacia la villa fueroan la posibilidad del progreso, 

del esclarecimiento y confirmación de uma élite en el ámbito económico y social local y de 

aumento en el ámbito de los conocimientos y de la educación formal del pueblo en su sentido 

amplio. Las fuentes citadas para la pesquisa fueron, fundamentalmente, los libros de las actas 

y los estatutos de la ACI, periódicos locales, y libros de registros de préstamo de la Biblioteca 

Dr. Orlando Bahia, además de todas las comunicaciones orales em las charlas realizadas. 

Palabras lhaves: Bibioteca, Saberes e Emancipación 
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A docência tem sido presente em minha vida desde a infância. Cresci vendo minha 

mãe se preparar para ir à escola. Era sempre o mesmo ritual: o banho após colocar o nosso 

café, a roupa já escolhida na véspera, a pasta arrumada com os livros (os desejados manuais 

do professor) e quase sempre, cadernos de alunos. Tornei-me professora executando o mesmo 

ritual: o banho, a roupa, uma passadinha no espelho, a pasta, os livros... 

Minha experiência docente teve início ainda na adolescência, quando aos quatorze 

anos de idade passei a fazer parte do quadro de alfabetizadores do antigo Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Ainda hoje sou lembrada como a professora mais 

jovem daquele projeto na cidade onde nasci, Feira de Santana, na Bahia. Em 1982, entrei no 

curso normal levada por minha mãe, formei-me e saí querendo realmente ser professora. Já 

como professora da rede municipal de ensino, resolvi, em 1993, prestar vestibular e, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), cursei a Licenciatura em Pedagogia, 

sendo inclusive, monitora da disciplina História da Educação no Brasil. A prática de 

professora-alfabetizadora aliada às leituras da graduação realizadas em um grupo informal 

que se reunia para estudar temas relacionados com a teoria da história, principalmente as 

contribuições dos Annales, sobretudo os estudos das chamadas “mentalidades”, me permitiu 

conhecer vários dos objetos de pesquisa na recente historiografia da educação. Encantei-me 

pelos estudos sobre formação docente e história de escolas normais. 

Tão logo conclui a Licenciatura em Pedagogia, me submeti a concurso de provas e 

títulos para lecionar a disciplina História da Educação na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB). Aprovada, passei a integrar o quadro de professores desta universidade, 

lotada no Campus de Itapetinga, exercendo a docência no curso de Pedagogia, desde 1998 até 

então. Nesse mesmo ano, lecionava a disciplina História da Educação e em uma das unidades 

de estudo, Escola Normal e Feminização do Magistério, os alunos responsáveis pelo 

direcionamento temático escolheram o Centro Educacional Alfredo Dutra (CEAD) para 

ilustrar a exposição. Tal proposta justificava-se por ser esta a única instituição de ensino que 

formava professores para a educação básica na cidade. Após este primeiro contato com essa 

casa de ensino médio, nasceu meu interesse em aprofundar alguns aspectos da sua história, 

levando-me, em 2001, a desenvolver um projeto de pesquisa, tendo o CEAD como objeto de 

estudo.

Por conta de algumas leituras feitas, ainda, naquele grupo de estudos e por indicação 

do meu professor de monitoria, acabei aprofundando estudos sobre as questões de gênero, 
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especialmente no magistério normal. Então, escolhi estudar o CEAD elegendo gênero como 

categoria de análise, elaborando um projeto institucional de pesquisa, denominado Mulheres 

educadas para serem professoras - Alfredo Dutra 1960 a 1980 - Um estudo de gênero. Este 

tinha por objetivo conhecer a formação acadêmica e a vida profissional das professoras 

egressas daquela instituição. Nesse projeto, a pesquisa documental foi complementada por 

fontes orais, encaradas como possibilidades de esclarecimento através das lembranças e/ou 

silêncios reveladores das relações que se estabeleceram naquela instituição escolar. Portanto, 

a “história social do lembrar” busca responder a questões como: “Quais os modos de 

transmissão de memórias públicas, e como esses modos mudaram ao longo do tempo? De 

modo inverso, quais os usos do esquecimento?”. (BURKE, 2000, p. 73). 

Assim sendo, semelhantemente à nossa memória que seleciona as lembranças, 

esquecendo umas e retendo outras, os documentos escritos também estão subordinados à 

seleção do escrevente, por esse motivo consideramos o caráter de contributo de ambas as 

ordens de fontes históricas. Tendo o percurso acadêmico das normalistas do CEAD e suas 

trajetórias profissionais enquanto professoras como objeto de estudo, procuramos recorrer às 

suas memórias objetivando “recuperar” alguns aspectos da história daquela escola. A primeira 

informação a respeito do CEAD se referiu à sua fundação em 1951, quando o mesmo foi 

batizado com o nome de Ginásio Alfredo Dutra. Após ser estadualizado o nome foi 

modificado, e passou a denominar-se Centro Educacional Alfredo Dutra. Nosso recorte 

histórico abarca o período em que ele era chamado pelo seu nome original, dessa forma, é 

importante que desde já se utilize a denominação de Ginásio Alfredo Dutra (GAD). 

No interesse de dar um encaminhamento, cientificamente mais rigoroso, às nossas 

pesquisas e inquietações com relação ao Ginásio Alfredo Dutra, participei do processo 

seletivo do Programa de Pós-graduação em Educação do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pleiteando cursar o mestrado. 

Com a aprovação e ingresso no Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN e, após 

debruçar-me sobre as fontes, acabei por redimensionar o projeto de dissertação sem, contudo, 

perder de vista o universo onde a pesquisa deveria ser desenvolvida. Houve na, verdade, 

melhor delimitação do objeto e uma ampliação dos objetivos e da periodização. 

Dessa forma, o período do estudo ficou de 1936 a 1961, sendo que esta ampliação 

teve por propósito conhecer a história de criação da Associação Cultural Itapetinguense (ACI)

e os seus projetos culturais, educacionais e emancipatórios para um povoado que passava por 

um surto de crescimento econômico. O GAD e a Escola Normal Juvino Oliveira, que antes 

eram o objeto principal da nossa pesquisa, acabaram por se tornarem coadjuvantes de um 
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estudo que tem a Associação Cultural Itapetinguense como o objeto principal. Justificado 

pelo fato de ser esta a criadora dos estabelecimentos de ensino e, por ser ela própria a 

personificação de um projeto maior para aquele povoado – sua emancipação cultural, 

pedagógica e política. 

As fontes que nortearam a pesquisa foram documentos oficiais da ACI, do GAD e do 

Arquivo Público da Bahia, a saber: livros de atas, livros de empréstimos e de movimento da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, cartas, ofícios, relatórios e um significativo acervo 

iconográfico. Ressalto que as informações colhidas e na leitura das atas da ACI abriram um 

leque de inquietações e dúvidas que, certamente, fez-me ir a busca de outros documentos, de 

descoberta de acervos e procura de depoentes. 

Na condição de mestranda desse Programa de Pós-Graduação em Educação retomei, 

de forma mais efetiva, os estudos que tratavam das novas abordagens, problemas e objetos da 

história e que, também, tratavam da necessidade do estabelecimento de um diálogo entre as 

várias formas de conhecimento, superando os limites até então impostos pelas tradicionais 

fronteiras disciplinares. As três gerações da Escola dos Annales ampliaram 

o território da história, abrangendo áreas inesperadas do comportamento 
humano e a grupos sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais. 
Essas extensões do território histórico estão vinculadas à descoberta de 
novas fontes e ao desenvolvimento de novos métodos para explorá-las. 
(BURKE, 1991, 126). 

A partir desse referencial teórico-metodológico, senti a necessidade de estudar o 

processo de fundação da ACI, de suas ações culturais e de suas instituições escolares sob um 

outro prisma, nesse caso, as condições que operaram para o estabelecimento tanto do Ginásio 

Alfredo Dutra, como da Escola Normal Juvino Oliveira. Estas instituições, criadas sob 

condições tão atípicas, para não dizer desfavoráveis, quando relacionadas com a condição 

politicamente subordinada da vila de Itatinga. 

Decidindo-me por iniciar a investigação a partir da instituição promotora das ações 

culturais e das instituições educacionais acima citadas, optei por estudar estas instituições e 

suas práticas culturais a partir da criação de iniciativas de caráter formal e informal 

vinculadas ao processo de implementação de uma política emancipatória tanto no aspecto 

político quanto cultural e pedagógico. Tal processo será abordado sob o entendimento do 

processo histórico através das práticas culturais estabelecidas nas relações entre os homens. 

Estas relações são encaradas como elementos para a constituição de valores, práticas e 

representações dentro de uma determinada sociedade no tempo histórico. Creio ser necessário 
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salientar que tal recurso não abole a possibilidade de um enfoque dos impactos e dos 

interesses sócio-políticos envolvidos nas relações mediadas por essas práticas de ordem 

cultural. 

Trabalhando assim sobre as representações que os grupos modela deles 
próprios ou dos outros, afastando-se, portanto, de uma dependência 
demasiado estrita relativamente à história social entendida no sentido 
clássico, a história cultural pode regressar utilmente ao social, já que faz 
incidir a sua atenção sobre as estratégias que determinam posições e relações 
e que atribuem a cada classe, grupo ou meio um ‘ser-aprender’ constitutivo 
da sua identidade. (CHARTIER, 1988, p. 23).

Dessa forma, pretendo vincular as práticas culturais implementadas pela ACI frente a 

objetivos muito mais amplos e que tiveram nessas práticas, instrumentos sumamente eficazes 

de consecução de seus projetos para a instituição e para a própria formação de uma nova 

circunscrição municipal autônoma e que teve no conjunto dessas realizações uma 

peculiaridade em relação a outros processos de fundação de unidades escolares nas outras 

regiões do Estado da Bahia. 

A expansão das investigações adentrou nos estudos históricos recentes sobre a 

educação, pois de certa maneira, até então a educação não havia sido um objeto comum aos 

historiadores,

é sobretudo no campo da história das instituições escolares que o impacto da 
história cultural da sociedade é mais complexo. Não somente porque a 
escola se torna um objeto de grande interesse para ela, mas principalmente 
porque a massa de estudos produzida sobre questões de produção, circulação 
e apropriação culturais abre novas perspectivas e põe novos problemas à 
investigação. (CARVALHO; NUNES, 1993, p. 49-50). 

Assim posto, a pesquisa em história da educação está cada vez mais dirigida para 

compartilhar com uma interlocução tanto com a matéria educacional quanto com o território 

da história, integrando as dimensões temática, teórica e metodológica. Nesse sentido, o 

próprio ambiente intelectual da história e da educação vem se explicitando por uma vocação 

interdisciplinar. 

Essa dissertação de mestrado objetiva apresentar a história da Associação Cultural 

Itapetinguense, quanto aos seus projetos culturais e educacionais, detendo-se mais 

especificamente em dois desses projetos, a saber, a Biblioteca Dr. Orlando Bahia e o Ginásio

Alfredo Dutra, localizados na cidade baiana de Itapetinga. Objetiva também pesquisar a 

destinação social e política de tais projetos, além dos saberes pedagógicos disseminados na 
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biblioteca e no ginásio, em outras atividades promovidas por essa associação. Nesta modesta 

introdução, concentrei a pesquisa documental em duas dissertações de mestrado que antes de 

tudo investigaram a história da educação no interior da Bahia, especificamente na região do 

semi-árido. 

Destaco tal aspecto devido a ocorrência da grande maioria das pesquisas na Bahia, 

tanto em história, como em educação, terem se concentrado por muito tempo na região do 

Recôncavo Baiano. Entendo que pelo fato desta região ter sido desde o período colonial a 

mais importante econômica e politicamente, convertendo-se em um objeto de estudos mais 

notável do que as outras regiões do Estado. Até finais da década de 1970 haviam apenas duas 

Universidades no Estado da Bahia que se localizavam em Salvador (capital e principal cidade 

do Recôncavo), sendo que a maioria de seus quadros,- tanto docentes como discentes-, eram 

nascidos nessa região. Esse fator foi motivo suficiente para que majoritariamente os estudos 

em história e em educação tivessem essa circunscrição espacial como universo. Com a criação 

de Universidades estaduais no interior do Estado, inclusive na região do semi-árido e 

sudoeste, o perfil das pesquisas modificou-se significativamente. Agora, com estudos em 

outras regiões do Estado, com suas delimitações espaciais, suas temporalidades e 

investigações específicas. Então, o locus dessa pesquisa de mestrado se enquadra nessa nova 

realidade da produção historiográfica no Estado da Bahia. 

Dada a localização espacial dos estudos, selecionei, a partir do objeto pesquisado, os 

trabalhos de Santos, A. (2000) e Cruz (2000). O primeiro devido ao fato do mesmo apresentar 

as origens de uma escola secundária e o segundo trabalho porque está inserido no período 

histórico que nos propomos trabalhar, ou seja, a ditadura Vargas, sendo que ambas as 

pesquisas estão situadas na região semi-árida do sertão baiano, na cidade de Feira de Santana. 

Interessou-me no trabalho de Santos, A. (2000) o percurso que a mesma fez para 

historiar a gênese do Ginásio Municipal de Feira de Santana no período de 1963 a 1964. 

Amparada por fontes escritas e orais que tratavam da memória da cidade e ginásio em 

questão, a pesquisadora buscou retratar esse momento da história da educação de Feira de 

Santana. Recorreu ainda às memórias construídas a respeito do Ginásio Municipal e das 

experiências dos estudantes e professores que implementaram em seu primeiro ano de 

funcionamento o projeto político-pedagógico dessa instituição. A estruturação de um projeto 

aglutinador dos interesses pedagógicos e políticos fez com que os seus idealizadores tivessem 

uma preocupação especial com o quadro docente do ginásio. Sendo assim, os professores 

eram vistos como agentes políticos em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. 

Conforme ratificou a própria autora, pode-se 
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dizer que os educadores, face aos embates da situação histórica presente, 
estavam sendo educados pelas práticas sociais do meio circundante. [...] 
especialmente as professoras, cujas condições culturais reservavam-lhes um 
papel subordinado na vida privada familiar, ficando para os homens a vida 
pública e o exercício político. Surpreendidas, portanto, pelos 
acontecimentos, viram-se forçadas pelas circunstâncias históricas, no 
momento imediatamente posterior, a defender o ginásio e os princípios que 
nortearam sua fundação. (SANTOS, A., 2000, p. 104). 

Santos, A. (2000) nos mostra o confronto de interesses políticos na criação daquele 

ginásio que foi o primeiro da rede municipal de ensino de Feira de Santana e que era 

totalmente público. Os interesses de setores estudantis em torno da instalação de uma escola 

pública secundária e dos donos de estabelecimentos privados de ensino, evidenciam dois 

grupos que não escondiam os vínculos com partidos políticos da época. Enquanto os 

estudantes recebiam o apoio dos militantes políticos do Partido Social Democrático (PSD), os 

empresários da educação mantinham estreitas relações com a União Democrática Nacional 

(UDN).

Os partidários da UDN defendiam o ensino privado e a manutenção das bolsas de 

estudos oferecidas pelo governo municipal e, que muitas vezes, servia de instrumento para 

favorecimentos políticos; já, o grupo apoiado pelo PSD desejava a efetiva construção de um 

ginásio público, que além de oferecer um ensino secundário de qualidade, desobrigasse o 

poder executivo municipal a manter as concessões das bolsas de estudos, evitando que o 

dinheiro público tivesse como destino os cofres dos proprietários do Colégio Santanópolis1.

A disputa entre a manutenção e o favorecimento do ensino privado e a defesa de uma 

escola pública municipal resultou na instalação do Ginásio Municipal de Feira de Santana, em 

1963, sendo vencedora a indicação dos representantes do PSD. Pelas memórias construídas 

dessa luta, a pesquisadora concluiu que 

o movimento dos estudantes secundaristas mostra a sua capacidade de força 
e organização, quando consegue ser tolerado e acatado em suas 
reivindicações por verbas para o Ginásio Municipal [...]. No Ginásio as 
articulações e disputas, entre projetos educacionais e políticos diferentes, 
sinalizam as contradições de um tempo social, prematuro no conteúdo e na 
forma, como a história nos demonstrou, atingindo apenas os limites do 
possível: a conquista por escola gratuita. (SANTOS, A., 2000, p. 130). 

1 Escola particular que, no período em estudo, era a única com curso ginasial na cidade e pertencia ao deputado 
estadual da UDN Áureo de Oliveira Filho, que, juntamente com os demais representantes de seu partido na 
cidade, defendia a manutenção das concessões de bolsas de estudo pela prefeitura municipal e, 
conseqüentemente, a não criação de um ginásio público municipal.
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A dissertação de Cruz (2000), sobre a trajetória de vida de professoras formadas pela 

Escola Normal de Feira de Santana (BA) entre 1930 e 1949, mais especificamente no 

contexto da ditadura Vargas e do início da redemocratização do Brasil, detém-se na dimensão 

da formação escolar e familiar, para captar a identidade de gênero das normalistas. Um dos 

fatores de nos ocuparmos com a pesquisa de Cruz (2000) deveu-se ao fato da mesma buscar 

minimizar a lacuna existente na história da educação da Bahia, se expandindo para além do 

recôncavo baiano. Inclusive o pesquisador evidenciou a importância do seu trabalho frente a 

essa peculiaridade regional, expondo os seguintes motivos para a escolha do objeto: 

a) porque as mulheres formadas pela Escola Normal de Feira de Santana 
deram uma grande contribuição para o avanço da educação desta cidade e 
das cidades circunvizinhas, sendo suas trajetórias importantes para a 
compreensão de parte da história da educação da cidade e da região; b) 
porque Feira de Santana é uma cidade onde a pesquisa histórica ainda se 
apresenta muito tímida e com arquivos, cujo acervo ainda está por ser 
explorado. (CRUZ, 2000, p. 11). 

Esta tímida revisão de bibliografia reforça a insuficiência de trabalhos acadêmicos na 

área de história da educação na Bahia que ousaram sair do eixo circunscrito à capital, 

expandindo e interiorizando os braços da pesquisa. Além desta lacuna existe outra no campo 

teórico, com relação a haverem parcos estudos naquele Estado sobre saberes pedagógicos e 

suas formas de veiculação e escolarização. 

Até então tive por propósito apresentar meu objeto de estudo mostrando a sua 

importância para a história da educação na Bahia, meus objetivos para com ele, o recorte 

cronológico e as fontes analisadas. Um outro propósito é evidenciar que esta dissertação 

interessará pesquisadores que desejem se debruçar sobre objetos inseridos no espaço físico da 

Bahia e/ou Nordeste e, no espaço temporal anterior à promulgação da primeira LDBEN (Lei 

4.024/61), ou seja, as cinco primeiras décadas do século XX; e aqueles com estudos sobre 

instâncias de sociabilidade e educabilidade, escola normal, ensino secundário, prática docente 

e saberes pedagógicos. 

Esta dissertação tem por título A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de 

emancipação educacional e política para uma vila e está dividida em cinco capítulos, assim 

distribuídos e justificados:

O primeiro capítulo Um percurso teórico-metológico através de saberes 

pedagógicos (1936-1961) trata-se de um texto teórico onde apresento a bibliografia 

selecionada que permitiu analisar o objeto e as fontes histórico-documentais da pesquisa. 
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Mesmo tendo esse caráter teórico mostro, neste capítulo, em quais momentos da investigação 

o pensamento deste ou daquele autor foi aproveitado no exame das fontes e análise do objeto. 

No segundo capítulo, Círculos de sociabilidades da Associação Cultural 

Itapetinguense, exponho os projetos culturais e educativos desta entidade, sua destinação 

social e os saberes pedagógicos disseminados nos mesmos. Ao mesmo tempo, apresento os 

intelectuais e idealizadores desses projetos desde a criação da própria associação até o 

momento em que surge o desejo de fundação do Ginásio Alfredo Dutra.

Em A Biblioteca Dr. Orlando Bahia como locus de disseminação de saberes 

pedagógicos, procuro refletir sobre o papel educativo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, desde 

a sua criação em 1937 até a fundação do Ginásio Alfredo Dutra, em 1952, visando conhecer 

os saberes pedagógicos socializados via livros e leituras dos freqüentadores daquela 

biblioteca. Neste capítulo o intuito é conhecer o seu acervo que, neste primeiro momento, 

constituía-se basicamente de obras literárias e de publicações de interesse geral. 

No quarto capítulo intitulado Visualizando os espaços, conhecendo o “fazer” do 

Ginásio Alfredo Dutra e da Escola Normal Juvino Oliveira objetivo dar visibilidade a esse 

ginásio mostrando, primeiramente, as condições históricas da sua fundação, a constituição do 

seu espaço físico, a sua organização interna, o seu funcionamento cotidiano, o seu quadro 

docente e os saberes escolarizados. 

O quinto e último capítulo Livros, leituras e leitores: saberes da docência na 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, levanto os saberes pedagógicos formadores da docência. Esses 

saberes foram analisados ora pelo viés da formação inicial de normalistas da Escola Normal 

Juvino Oliveira, ora pelo da formação continuada do conjunto de professores do Ginásio

Alfredo Dutra, via práticas leitoras dos discentes e dos docentes em questão. A Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia, foi o “espaço” observatório desse capítulo, visto ser em suas dependências 

que alunos e professores liam e estudavam desde a fundação do ginásio em 1952 até a 

promulgação da LDBEN, em 1961. 

É válido esclarecer que a forma de organização dos capítulos teve o objetivo de 

melhor compor o corpus da ACI no aspecto da intencionalidade emancipatória nos âmbitos 

cultural, pedagógico e político dos seus projetos. Apresento a ACI e sua história, já indicando 

a necessidade de se conhecer a Biblioteca Dr. Orlando Bahia e seu acervo que teve o perfil 

modificado devido à criação do Ginásio Alfredo Dutra e da Escola Normal Juvino Oliveira.

A parte das considerações finais não se qualificou como a finalização do tema nem o 

ponto final do trabalho. Neste último momento da dissertação apenas ratifico os aspectos 
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abordados nos cinco capítulos que lhe antecedeu, ensejando que outros trabalhos possam ser 

realizados a partir das análises e reflexões aqui realizadas. 
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Primeiro Capítulo 

Um percurso teórico-metodológico através de saberes pedagógicos (1936-1961) 
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A parte introdutória dessa dissertação, pelo seu caráter pessoal e por ser um texto 

onde relato minha trajetória individual enquanto pesquisadora da histórica da educação, 

estava a todo o momento escrevendo na primeira pessoa do singular. A partir de agora, passo 

a escrever na primeira pessoa do plural, por entender que pesquisa é resultado de várias 

leituras (autores) e por perceber em vários trechos desse texto há a contribuição de outros 

olhares e outras mãos além das minhas. 

Assim sendo, com o propósito de conhecer os saberes pedagógicos disseminados no 

âmbito da Associação Cultural Itapetinguense e dos seus projetos socializadores e 

educacionais, nos detemos em uma literatura específica sobre saberes pedagógicos, os seus 

fins educativos e as condições de transmissão escolar, na perspectiva de Catani (1994) e de 

Carvalho (1998). Já o trabalho de Camargo (2000), foi mais um que nos indicou caminhos 

metodológicos possíveis de serem seguidos e a discussão que fizemos sobre o ensino 

secundário no Brasil esteve pautada nas considerações de Nunes (2000). Com o propósito de 

compreendermos a constituição de uma biblioteca e de analisarmos os saberes veiculados por 

meio do acervo bibliográfico da Biblioteca Dr. Orlando Bahia nos apropriamos das 

produções científicas de Vidal (1999), de Baratin e Jacob (2000), de Munakata (2000), de 

Abreu (2002), de Schwarcz (2002), Vidal (2002) e de Menezes (2003). Visando subsidiar 

nosso entendimento acerca do livro didático e sua interferência na prática docente e na 

formação de professores nos voltamos para os estudos de Azevedo (1945), de Lajolo e 

Zilberman (1999) e de Carvalho e Vidal (2000). 

Em primeiro lugar devemos deixar claro que entendemos por saberes toda a sorte de 

conhecimentos das mais variadas ordens e finalidades. Os saberes são as aprendizagens a 

inculcar nos indivíduos e são pedagógicos porque se destinam a alguma forma de 

aprendizagem, que pode ser ou não escolarizada. 

A discussão de saberes que norteou nossa pesquisa estava sob a compreensão de que 

“os saberes pedagógicos se constituem pela apropriação de informações” (CATANI, 1994, p. 

135), no nosso caso específico das informações que se encontravam nos livros da Biblioteca 

Dr. Orlando Bahia. A leitura destes livros foi vista como uma ação que possibilitava a 

disseminação dos saberes pedagógicos e a sua escolarização no curso normal. 

As mudanças que ultimamente vêem ocorrendo no campo da história da educação 

proporcionou a expansão de uma pluralidade de domínios de estudo, a exemplo da história 

das disciplinas escolares, a história do currículo, a história da profissão docente, a história do 
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livro didático, a história dos saberes pedagógicos. Conforme Carvalho (1998), este último 

domínio de história cultural – a história dos saberes escolares, abrange investigações 

sobre impressos de destinação pedagógica e seus usos escolares. São essas 
investigações que dão sólido suporte a uma história cultural dos saberes 
pedagógicos interessada na materialidade dos processos de difusão e 
imposição desses saberes e na materialidade das práticas que deles se 
apropriam. (CARVALHO, 1998, p. 34). 

No cerne de uma história cultural dos saberes pedagógicos, nos interessa tomar como 

objetos investigativos materiais de destinação pedagógica, especificamente livros didáticos, 

manuais e compêndios dirigidos a professores e acervos de bibliotecas de uso escolar. 

O que Camargo (2000) chamou de “coisas velhas” para nós foram os livros do 

movimento da Biblioteca Dr. Orlando Bahia que registraram a formação do acervo e a 

maneira como este foi utilizado pelos freqüentadores dessa biblioteca. A análise desses livros, 

especialmente os de entradas e saídas, sob a ótica dessa pesquisadora nos permitiu buscar os 

“vestígios desse ‘pedagógico’ nos livros antigos que serviram de suporte para os alunos 

desenvolverem as suas atividades culturais dentro e fora da escola”, além de fazer-nos ver 

aquela biblioteca “como um local de pensar reservado aos alunos” e aos professores do 

Ginásio Alfredo Dutra e da Escola Normal Juvino Oliveira que lá iam a busca dos saberes 

pedagógicos destinados a escolarização de normalistas. (CAMARGO, 2000, p. 16). 

A releitura do ensino secundário no Brasil apresentada por Nunes (2000) enfatizando 

questões relacionadas ao acesso e à qualidade desse nível de ensino, nos facilitou entender a 

trajetória do Ginásio Alfredo Dutra como mais um integrante de uma macroestrutura de 

ensino. Percebemos como problemas educacionais aparentemente particulares à realidade de 

Itapetinga estavam tão relacionados aos momentos decisivos e conflitantes da história da 

educação no Brasil e das demandas sociais por educação secundária. Pudemos compreender e 

até dimensionar o que significava para os moradores de Itapetinga e para a Diretoria da ACI 

oferecer um curso ginasial. 

A tese de Vidal (2001) trouxe ao nosso trabalho subsídios teórico-metodológicos no 

sentido de, primeiramente, apresentar o percurso de uma pesquisa voltada para o 

conhecimento da cultura escolar de um estabelecimento de ensino normal. Em segundo lugar, 

a pesquisadora analisa os livros destinados à formação inicial para a docência. Determina, 

ainda, quais livros foram lidos, quais foram adquiridos, quais foram doados, quais tiveram a 

doação recusada, quais foram inutilizados devido ao uso etc. Desta forma, passamos também 

a ver o livro como um dos dispositivos da formação docente, inicial e contínua. 
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Em nossa busca por compreender os espaços constituídos pela ACI, especialmente a 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, como destinados a socialização de saberes pedagógicos, tanto 

os mais amplos quanto os específicos da formação docente, recorremos aos estudos de Baratin 

e Jacob (2000) pelo fato destes elucidarem aspectos da história das bibliotecas. Essa obra traz 

estudos fincados em 

uma nova abordagem das práticas culturais, atenta tanto à sociologia dos 
meios intelectuais, às técnicas da escrita, ao conjunto dos gestos, lugares e 
modelos do trabalho do pensamento, como às dinâmicas da tradição e à 
memória do saber. (JACOB, 2000, p. 9).

A Biblioteca Dr. Orlando Bahia foi entendida como um lugar de memória e 

circulação do saber, como “depósito” e instrumento de conhecimentos e de novos saberes, 

lugar onde, por fatores diversos, acontece ao mesmo tempo a transmissão e o esquecimento 

dos saberes e da cultura de uma determinada sociedade. Ela, por meio de seus livros, teceu 

laços entre o leitor e o mundo, entre os saberes pedagógicos da docência e os professores e 

alunos do Ginásio Alfredo Dutra.

A biblioteca vista como um espaço obrigatório a qualquer instituição de ensino, fazia 

parte dos ideais da Escola Nova e das exigências de Anísio Teixeira para com a educação no 

Brasil. Para este educador baiano o livro era “a posse do saber” e, não se fazia escolas sem 

ele. Munakata (2000) auxiliou-nos na compreensão da importância do livro e da biblioteca na 

concepção de educação escolanovista, já que o acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia foi 

sendo constituído no momento em que este era o referencial que norteava a formação e a 

prática docente nas escolas brasileiras. 

A nossa percepção da importância do livro e da biblioteca, tanto na socialização de 

saberes pedagógicos diversos como na escolarização de saberes para a docência, propiciou-

nos melhor analisar o papel e a intencionalidade na assunção de determinados projetos da 

ACI. A publicação organizada por Abreu (2002) nos apresentou várias visões sobre a leitura 

na história e na história da educação, sobre o livro e a circulação dos seus saberes no espaço 

da escola e da biblioteca. O trabalho de Vidal (2002), inserido nesta obra nos mostra como o 

livro era concebido pela Escola Nova: “o saber encontrado no livro não se oferecia mais à 

memorização: emulava a produção de novos saberes”, ou seja, deixava de ser uma obra 

fechada em si mesma e transformava-se em uma obra aberta a novos aprenderes. (VIDAL,

2002, p. 339). 
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Da mesma forma que o livro se transforma, ou melhor, que se modifica para atender 

a determinadas exigências da escola e da sociedade de modo geral, a biblioteca passa por 

alterações. Tais alterações podem ocorrer desde a simples catalogação e arrumação das 

estantes, ou podem se referir a uma nova concepção de acervo e, conseqüentemente de 

saberes a serem veiculados. A recorrência a Schwarcz (2002) direcionou nosso estudo para 

percebermos a relação existente entre concepção de acervo, finalidades da leitura e dos livros, 

saberes privilegiados e saberes esquecidos, no sentido de divisar a transformação ocorrida no 

acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia após a instalação do Ginásio Alfredo Dutra. O 

acervo de uma biblioteca além de estar carregado de objetivos e intencionalidades representa 

também os saberes de uma época, sendo os seus livros referências de um discurso teórico-

pedagógico, aqui no caso da Escola Nova. A biblioteca, portanto é vista “como a 

materialização da ordem dos saberes”. (MENEZES, 2003, p. 28). 

As publicações de Azevedo (1945), Lajolo e Zilberman (1999) e Carvalho e Vidal 

(2000) tratam do livro enquanto recurso didático, enquanto dispositivos de saberes e 

mediadores da prática docente. Azevedo (1945) expressou sua preocupação em se ter livros 

de destinação didático-pedagógica ao tempo que forneceu um arcabouço histórico para o 

entendimento do leitor quanto a essa necessidade da educação escolar. O livro, ou material 

impresso para o mestre moderno e pesquisador é um instrumento de erudição, uma fonte 

estimuladora de saberes e iniciativas ao ato de estudar. Interessa-nos, pois, esse mote da 

iniciativa e autonomia do livro, o aluno da Escola Normal Juvino Oliveira e os próprios 

professores do Ginásio Alfredo Dutra, tinha no acervo da biblioteca a oportunidade, de forma 

livre e autônoma, de pesquisar e estudar tanto os saberes indicados pelos mestres ou os por 

eles próprios eleitos como os necessários à docência. 

Ter a visão de que através do livro de destinação didática podemos conhecer e 

analisar a história da educação e os saberes privilegiados no decurso dessa história por 

professores, programas de ensino e sistemas escolares foi a contribuição que tivemos à nossa 

pesquisa com os estudos apresentados por Lajolo e Zilberman (1999). O trabalho de Carvalho 

e Vidal (2000) apresentou três resultados de pesquisas voltadas para a história material da 

produção, circulação e apropriação de saberes pedagógicos durante a introdução do 

escolanovismo no Brasil. Como percebemos que a partir de um determinado momento a 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia passa a ter um perfil de biblioteca escolar, estes ensaios nos 

permitiram compreender os usos de impressos pedagógicos na formação docente e sua 

circulação e assunção em bibliotecas escolares. 
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Incluindo-se, então, esta dissertação no domínio de uma história cultural dos saberes 

pedagógicos, sendo que, consideramos os saberes pedagógicos como os mais abrangentes do 

processo educativo, destinados a um grupo variado de pessoas, de variados níveis de 

escolarização e cultura, visando, geralmente formar hábitos no campo da sociabilidade e da 

moral elevando o nível cultural e intelectual dos sujeitos ora nele envolvidos. Esses saberes 

pedagógicos quando socializados ou disseminados por meio de um processo de educação 

formal, didaticamente organizado e direcionado a um grupo específico de sujeitos, foi 

chamado neste trabalho como saberes pedagógicos escolarizados, apesar de sabermos que 

todo os saberes são passíveis de serem didaticamente escolarizados. Podemos dizer que estes 

são saberes elaborados, constituídos para a sua utilização no ambiente escolar, que durante 

muito tempo foi considerado como a função precípua da escola. Nessa concepção, a escola 

era vista como um espaço de aquisição de saberes e de conhecimentos, o que claramente 

destoa com os princípios da escola ativa e da escola nova como instância socializadora mas 

também produtora de conhecimento e saberes. 

Para fins metodológicos, consideramos como fontes dispositivos documentais como 

livros didáticos, manuais escolares, atas, regimentos, estatutos, legislação educacional do 

Estado da Bahia como testemunhos da história da ACI e como prescritores e orientadores da 

formação e prática docente. Além desses dispositivos escolares e institucionais acrescentamos 

como fontes os livros de empréstimos (entradas e saídas) e o de registro das aquisições 

bibliográficas da Biblioteca Dr. Orlando Bahia. Quase todas essas fontes documentais estão 

sob a guarda da Fundação Cultural Itapetinguense2 (FACI), e algumas encontramos no 

Arquivo Público da Bahia ou em poder de particulares. Recorremos também a fontes orais 

entendidas como complementares à reconstituição da história da ACI e dos seus projetos 

sociais e educativos, corroborando com Scocuglia, quando diz que existem momentos do 

trabalho de pesquisa 

em que os documentos escritos predominam (na construção histórica) sobre 
os orais; há outros em que ocorre o inverso; há ainda outros em que a junção 
das duas fontes conduz à construção da trama histórica. Nesta integração das 
fontes, um dos movimentos permanentes é o da comparação entre as 
informações obtidas nos dois tipos de fontes históricas. (SCOCUGLIA, 
2002, p. 8). 

Como anteriormente informado, delineou-se como recorte temporal do estudo o 

período de 1936 a 1961. O ano de 1936 corresponde à fundação da Associação Cultural 

2 A Fundação Cultural Itapetinguense foi constituída em 1991 após a dissolução da ACI. 
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Itapetinguense no então povoado de Itatinga (BA). Elegeu-se o ano de 1961 como limite da 

pesquisa por anteceder à promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº. 4.024/61), reformuladora de todos os níveis da educação escolar brasileira. 

Nestas quase três décadas a cidade de Itapetinga passou por várias modificações legais desde 

a fundação do povoado até se tornar cidade em 1952. 

No momento de criação do Ginásio Alfredo Dutra Itapetinga ainda era uma vila com 

desejos emancipatórios, fervilhando com as discussões políticas em torno da possibilidade de 

elevar-se à categoria de cidade. Para seus moradores, uma vila que projetava e concretizava a 

criação de um ginásio com recursos de uma associação cultural deveria ter pernas próprias 

para caminhar e gerir seus destinos políticos. Juvino Oliveira, um dos fundadores de 

Itapetinga, não concebia a idéia desta ainda não possuir o título de cidade mesmo sendo 

economicamente independente (pecuária), e tendo já, escolas secundárias, entidades de 

classes constituídas e uma associação cultural empreendedora, ativa e politicamente bem 

relacionada. (NERY, 1995). 

Já a Bahia durante a ditadura do Estado Novo caracterizou-se por ser um Estado 

com poucas iniciativas políticas na área da educação, isto devido às sucessivas interventorias 

e a única administração que implementou “um tímido programa nas áreas de educação e 

agronomia foi a de Landulfo Alves de Almeida” (1938-1942). Até 1947 na cidade do 

Salvador era evidente a falta de “escolas, hospitais, estradas de rodagem, portos marítimos e 

fluviais, navios e estradas de ferro”. Foi surpreso com o quadro encontrado que Otávio 

Mangabeira tomou posse no governo da Bahia, no dia 10 de abril de 1947, permanecendo até 

1951. (TAVARES, 2001, p. 460-1). 

O Governador Otávio Mangabeira convidou o educador Anísio Teixeira para 

assumir a Secretaria de Educação e Saúde. Este educador baiano que, até então, era 

perseguido pelo Regime do Estado Novo e “denunciado como subversivo pelas suas 

intervenções em favor da expansão da escola pública e laica”, assume a Secretaria de 

Educação e Saúde com o propósito de executar um programa de reconstrução do sistema 

educacional da Bahia. (ARAÚJO; MOTA; BRITTO, 2001, p. 26). 

Anísio Teixeira auxiliado na área da saúde pelo médico José Silveira, 

inaugurou na Secretária de Educação um período de inovações e realizações 
que mudaram substancialmente o quadro educacional da Bahia. Em um ano 
de governo estavam em construção 258 novos prédios escolares. Símbolo do 
ensino secundário em todo o estado, o centenário Ginásio da Bahia, sucessor 
do Liceu Provincial, cresce para cinco novos centros: Central, Liberdade, 
Itapagipe, Nazaré e Brotas. [...] Em quatro anos de trabalho, passaram a 
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existir na Bahia escolas de nível elementar, ginásios e colégios de nível 
secundário que se distanciavam dos anteriores não só em instalações, prédios 
e salas de aulas, mas sobretudo no professorado concursado em títulos e 
provas escritas e orais, em boa parte diplomados pela Faculdade de Filosofia, 
Cíências e Letras da jovem Universidade Federal da Bahia. (TAVARES, 
2002, p. 461-2). 

É importante ressaltar que Otávio Mangabeira foi o primeiro Governador a realizar 

uma política de apoio e incentivo à cultura na Bahia, apoiando Anísio Teixeira em suas 

atividades junto a Secretária de Educação e Saúde, inclusive na criação do Departamento de 

Cultura na Secretaria de Educação, que 

se tornou o grande centro de apoio e inovação para as artes plásticas, a 
música, o teatro, o cinema e a literatura baiana. Ajudou o curso de formação 
de bibliotecárias que deu origem à Escola de Biblioteconomia da 
Universidade Federal da Bahia. Patrocinou o I Salão Baiano de Belas-Artes 
[...]. Músicos de fama internacional estiveram na Bahia contratados pela 
Sociedade de Cultura Artística do Brasil [...]. O Clube de Cinema iniciou 
suas atividade sob a orientação do crítico de cinema e escritor Walter da 
Silveira. [...] Em abril de 1950, o governo patrocinou o III Congresso 
Brasileiro de Escritores, que reuniu na cidade do Salvador grandes nomes da 
literatura brasileira. (TAVARES, 2002, p. 462-3). 

Dentro do programa de reconstrução educacional da Bahia, Anísio Teixeira teve 

como uma das suas prioridades a formação de professores em nível normal. Essa modalidade 

de ensino será analisada em nossa pesquisa através das leituras efetuadas por professores do 

Ginásio Alfredo Dutra e por alunos da Escola Normal Juvino Oliveira, levando-se em 

consideração a apropriação do referencial teórico-metodológico escolanovista na formação 

daqueles profissionais. 

Historicamente, os anos de 1950 até 1963 no Brasil, após o fim da ditadura do 

Estado Novo, foram anos marcados por relativa liberdade partidária, o desenvolvimento da 

imprensa, o crescimento da urbanização, a Campanha O petróleo é nosso, os anos dourados,

os cinqüenta anos em cinco do governo JK, o Cinema Novo, a Bossa Nova, a conquista da 

Copa de 58, o futuro e o progresso na industrialização do país. É, também, o período de 

criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) que, 

devido aos obstáculos por que passou seu projeto de criação, gerou uma significativa 

campanha em favor da escola pública, além de, por força do ideal de industrialização do país, 

manifestar “pela primeira vez na história da educação brasileira, a articulação completa entre 

os ensinos secundário e profissional [...] permitindo com isso o acesso irrestrito ao curso 

superior para quem concluísse quaisquer das duas modalidades”, demonstrando a 
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preocupação dos segmentos políticos com a profissionalização e formação de mão-de-obra 

especializada. (SANTOS, J., 2000, p. 218-19).

Passemos, então, para os capítulos que examinam o objeto e as fontes. 
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Segundo Capítulo 

Círculos de sociabilidades da Associação Cultural Itapetinguense 
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Um dos estudiosos da história da cidade de Itapetinga (BA), Nery (1995), costuma 

afirmar que a Associação Cultural Itapetinguense está no centro de todas as conquistas 

culturais da cidade. A história da fundação desta Associação está intimamente ligada ao 

desenvolvimento social deste local. O propósito deste capítulo é apresentar os primeiros 

projetos idealizados pela ACI e a sua destinação social, no período de 1936 a 1951. 

A idéia da criação de uma associação cultural no então povoado de Itatinga (BA)

começou a surgir a partir do seu crescente desenvolvimento econômico, impulsionando 

alguns moradores a ter aspirações de progresso social, cultural, educacional etc. O povoado, 

que originou a cidade de Itapetinga, nasceu em 1912, ano da chegada do “desbravador” 

fazendeiro Bernardino Francisco de Souza à margem direita do Rio Catolé, município de 

Itambé (BA). Passados onze anos, em 1923, um outro fazendeiro, Augusto de Carvalho, 

adquiriu as propriedades de Bernardino Francisco de Souza, destinando parte delas à fundação 

do referido povoado. 

Em 1939, devido ao progresso econômico de Itatinga, o povoado foi elevado à 

categoria de vila e em 1944 passou a chamar-se de vila de Itapetinga. Finalmente, em 12 de 

dezembro de 1952, foi elevada à categoria de município autônomo. Nesse momento, segundo 

Nery (1995), Juvino Oliveira, um dos emancipadores de Itapetinga, dizia não ser 

possível, àquela época, [Itapetinga] continuar a depender política e 
administrativamente de Itambé, uma vez que o distrito em vários aspectos 
ultrapassara em muito a sede, e reunia todas as condições para ser 
reconhecido como unidade municipal autônoma. (NERY, 1995, p. 28). 

Desde a fundação do povoado, Itapetinga mostrava uma notável capacidade para a 

criação de gado de corte e leiteiro, o que fez da cidade, a partir da década de 1960, referência 

estadual e nacional na atividade pecuarista, por isso o título de capital da pecuária. 

Na passagem da condição de povoado para a de cidade autônoma, cabe destacar que 

exigências condizentes com uma cultura urbana com os seus aspectos públicos e privados, 

foram motivo para a elite pecuarista local ponderar a respeito da criação de uma instituição 

cultural voltada para a implementação de padrões educativos de cidade moderna. A idéia da 

fundação dessa instituição, visando à socialização de comportamentos citadinos ditos 

modernos, tem início, conforme o depoimento de José Antônio Souza Maciel (2001), um dos 

atuais diretores da FACI, na segunda metade da década de 1930, quando um grupo de homens 
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da elite local se reunia para a leitura de jornais vindos de Salvador, que sempre chegavam 

com atraso. Nessas rodas de leitura, nasceu a proposta da criação de uma entidade voltada 

para o progresso cultural do povoado de Itatinga. 

Em 1935, o fazendeiro Juvino Oliveira percebeu que o povoado carecia, antes de 

tudo, de assistência médica, cuja falta o fazia manter a sua família residindo em Vitória da 

Conquista. Para suprir esta necessidade local, convidou o médico recém-formado Orlando 

Bahia (seu amigo de infância), para assumir a responsabilidade de cuidar da saúde daquele 

povo e montar a primeira farmácia do lugar (Figura 1). 

Figura 1: Farmácia Itatinga, primeira do povoado, 1937 

Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira. 

Com a sua chegada à cidade, o primeiro médico de Itapetinga passou a ser ativo 

participante daquelas rodas de leitura, tomando parte também nos projetos da criação da 

associação cultural. Ele era um “entusiasta dos movimentos culturais desde os tempos de 

estudante em Salvador”. (MOURA, 1998, p. 77). Por este motivo, logo assumiu a condição de 

um intelectual representante da elite local e, juntamente com Juvino Oliveira, responsabilizou-

se por sistematizar e implementar os projetos culturais planejados por aqueles fazendeiros. 
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Para o médico Orlando Bahia, acostumado com o ambiente cultural da capital 

Salvador, a vida monótona no povoado de Itatinga era, para ele, insuportável, quando cogitou 

a fundação de uma agremiação cultural, acreditando 

que uma agremiação assim careceria de maior amplitude, mormente num 
lugarejo que estava nascendo. Surgiu daí o desejo de criar uma entidade que 
representasse o primeiro marco da cultura incipiente, embrionária, de 
Itapetinga. Assim, resolvemos criar a Associação Cultural Itapetinguense. 
(BAHIA apud NERY, 1995, p. 73).

Assim, na noite de 14 de novembro de 1936, após várias reuniões, fundaram a 

Associação Cultural Itapetinguense (Figura 2), com a 

finalidade de estimular o progresso de Itapetinga e o aperfeiçoamento moral, 
social, intelectual e físico dos seus associados, alheando-se a toda e qualquer 
manifestação política ou religiosa. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
ITAPETINGUENSE, 1959, p. 1). 

Figura 2: Primeira sede própria da ACI, 1938 

Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira 
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A partir dessas finalidades idealizadas/materializadas em seu regimento, as primeiras 

providências dos seus fundadores constituíram-se no aluguel de uma casa para o 

funcionamento provisório da sede e na coleta de fundos para a compra de um rádio à bateria. 

Observamos que o primeiro bem adquirido pela entidade recém-fundada foi um rádio (Figura 

3). Nos anos de 1930, este equipamento começou a ser difundido na vida cultural dos 

brasileiros, principalmente no meio doméstico. Porém, somente na década posterior, 

registrou-se a denominada era de ouro do rádio. 

Logo que a ACI comprou um rádio, de marca Emerson, os moradores do povoado 

criaram o hábito de sentarem-se ao lado desse aparelho para ouvirem músicas e notícias. A 

presença do rádio favoreceu, principalmente, a socialização daqueles comportamentos 

necessários à vida moderna, por meio de notícias nacionais e internacionais, visto que os 

jornais esperados chegavam com vários dias de atraso. Em outras palavras, a aquisição deste 

meio de comunicação representou um encurtamento das escalas temporais e espaciais, 

manifestando-se como elemento agregador de valores culturais e de acréscimo informativo, 

estreitando a relação de Itatinga com o Brasil e o mundo. 

O povoado de Itatinga era uma região de difícil acesso. À época, a viagem para 

Salvador, distante 660 Km, durava cinco dias e as notícias levavam quase, ou mais, que o 

dobro desse tempo para chegarem. O rádio surgiu nessa vila, sem sombra de dúvida, para 

mudar o cotidiano do itatinguense, é tanto que as prosas noturnas eram ao lado do rádio da 

ACI, sendo que as notícias ouvidas davam o tom da conversa imediata e o assunto do dia 

seguinte, mesmo não tendo cada morador individualmente o seu aparelho, pois 

era o rádio que trazia, a cada um, uma parcela do mundo em sua casa, da 
mesma forma que ajudava a mapear as cidades e os caminhos, o meio 
circundante próximo, [...] e indicando modos possíveis de convivência e 
participação. (SALIBA, 1998, p. 348). 

O rádio informou os primeiros rumores da II Grande Guerra e as últimas notícias do 

seu desenrolar, fazendo com que “o pessoal da cidade que não era sócio [da ACI] ficasse na 

porta ouvindo as notícias sobre a guerra”. (MOURA, 1998, p. 178). Os momentos destinados 

à audição do rádio eram denominados na ACI de secção Rádio Club, além das secções 

dançantes que eram animadas por esse aparelho sonoro. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1936). Este equipamento, segundo Orlando Bahia, “facilitava ouvir o 

mundo inteiro. Verdadeira delícia naqueles ermos, ouvíamos boa música de Londres, Berlim 

[...] e tínhamos as notícias diárias de todos os quadrantes da terra”. (BAHIA apud NERY, 
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1995, p. 72). Em 1946, o rádio à bateria da ACI foi trocado por outro de seis válvulas da 

marca Phillips, devido ao desgaste da bateria de carregação – acreditamos também que a vila 

já possuía luz elétrica. 

Figura 3: Primeiro rádio da ACI e mesa de leitura, 1936 
Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira 

Juvino Oliveira, desde a fundação da entidade, afirmava não ser viável uma 

associação com pretensões sociais, morais e educativas como a ACI sobreviver sem sede 

própria, pagando aluguel. Objetivando a aquisição dessa sede, Juvino Oliveira doou o terreno 

para a sua construção e, em acordo com Orlando Bahia, propôs que cada sócio cedesse em 

empréstimo à ACI, por longo prazo, o valor de quatrocentos mil réis, o que foi acatado por 

todos. Como não era do interesse do médico intelectual e do fazendeiro que a ACI recebesse 

juntamente com a sua sede a dívida da sua construção 

no dia da inauguração da portentosa sede, sob a presidência do Dr. Orlando 
Bahia, no auge da bela festa, Juvino Oliveira pôs em execução o plano 
urdido na véspera. ‘Declaro que dispenso a dívida que a A.C.I. tem para 
comigo. Ela nada me deve’ – disse ele no que foi de logo seguido pelo 
presidente [Orlando Bahia], que também abriu mão de seus direitos. (NERY,
1995, p. 16).
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Os demais sócios, no entusiasmo da festa, foram gradativamente perdoando a dívida 

da Associação, ou seja, com apenas um ano de existência, a ACI possuía uma sede, sem ter 

contraído um único centavo em dívidas. 

Após a construção da sede da Associação e visando à continuidade ao clima de 

incentivo à socialização de novos comportamentos e hábitos culturais, o médico Orlando 

Bahia – na condição de intelectual, representante da elite local e formulador das idéias de 

progresso material e cultural – articula a instalação da primeira biblioteca do povoado de 

Itatinga, com o propósito de estimular, desde então, o hábito da leitura na população local. 

Com essa intenção, a biblioteca mantinha “uma secção de revistas e jornais destinados à 

recreação dos seus associados e do público em geral”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 1). Ao lado do incentivo à aquisição da cultura letrada, a ACI 

promoveu momentos de entretenimentos para favorecer a cordialidade entre os itatinguenses 

e, posteriormente, organizou cursos, recitais, conferências e reuniões cívicas, chegando a 

cogitar a fundação de um museu, o que parece não se ter concretizado. 

Durante as décadas de 1930 e de 1940, no Brasil, o discurso médico procurou 

difundir saberes da medicina social em algumas instâncias educativas, sobretudo em escolas e 

clubes acreditando no papel pedagógico dessa ciência e no desenvolvimento de hábitos de 

prevenção de doenças epidêmicas, práticas higienistas, promoção da saúde física e mental e 

disseminação de informações sobre educação sanitária. Para Stephanou, 

uma nova concepção de medicina, dessa maneira, estendia-se para uma 
‘leitura’ médica dos fenômenos educativos: uma visão fisiológica do escolar, 
a importância atribuída a todas as atividades funcionais do ser vivo a serem 
consideradas pela escola – uma educação física, mental, intelectual, moral – 
as condições do terreno e as predisposições herdadas ou construídas pelos 
processos preventivos e pedagógicos. Além do que, a concepção fisiológica 
se estende para o social e pensa o indivíduo e a coletividade como 
absolutamente interdependentes: um indivíduo são contribui para uma 
sociedade sadia e, inversamente, uma sociedade em degeneração produz 
indivíduos imperfeitos. (STEPHANOU, 2000, p. 3). 

Os saberes médicos veiculados nessas instâncias de sociabilidade interpretam o 

indivíduo e a coletividade como um só corpo social. Dessa forma, a ACI, enquanto uma 

instância cultural com fins de promover o aperfeiçoamento moral, social, físico e intelectual 

da população de Itatinga, naqueles anos de 1930, procurou desenvolver atividades de estímulo 

à leitura, à diversão, ao entretenimento e aos cuidados com a saúde em geral. O médico 

Orlando Bahia, um dos principais associados responsáveis pela veiculação de saberes da 
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medicina social, para estimular hábitos de higiene, de saúde físico-mental e saneamento 

público no povoado, objetivou remodelar padrões higiênicos e sanitários, individuais e 

coletivos, próprios e necessários a uma localidade que se desejava moderna. 

O ensino de hábitos higiênicos individuais e coletivos deu-se por meio de palestras 

proferidas geralmente por sócios da Associação ou por pessoas especialmente convidadas. Por 

exemplo, no dia 31 de agosto de 1939, o médico Guilherme Dias proferiu a palestra Higiene

dietética da criança, preocupando-se em fugir do emprego de “termos técnicos de difícil 

compreensão do ouvinte leigo”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, 

p. 39). Posteriormente, no dia 27 de agosto do mesmo ano, outro médico e sócio da ACI, 

Mário Marques, versou sobre o Impaludismo, inclusive fazendo um histórico dos estudos 

realizados sobre o assunto, pois “o paludismo3 grassava em Itapetinga naqueles tempos”. 

(BAHIA apud NERY, 1993, p. 66). 

No período de 1937 a 1940 há uma especial atenção, por parte da ACI, quanto à 

promoção da cultura letrada, tornando-se assunto prioritário da pauta das suas reuniões. 

Assim, em 1939, foi viabilizada e efetivada a assinatura de nove coleções de revistas, quatro 

de procedência baiana: Bahia Tradicional e Moderna, Cultura, Diretrizes e Seiva. E cinco 

destas advinham da capital da República, o Rio de Janeiro: Ilustração Brasileira, Vida

Doméstica, Cadernos do Tempo Presente, Carioca e Detetive. Foi adquirido também o jornal 

A Voz de Itambé, da sede desse município. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1938a). 

Por iniciativa de Orlando Bahia, foi inaugurado um espaço destinado à leitura 

individual e coletiva: o Salão de Leitura. A sua instalação trouxe um novo significado à 

notícia radiofônica e a possibilidade de os itatinguenses informarem-se do que ocorria no país 

e, principalmente, da política ditatorial de Getúlio Vargas, que inclusive teve uma intensiva 

utilização dos meios de comunicação para o “desenvolvimento do sentimento patriótico da 

população”. (HORTA, 1994, p. 146). 

A leitura oral, coletiva e pública, abriu espaço para a leitura individual, reservada ao 

espaço do Salão de Leitura, feita de forma silenciosa. Esta nova maneira de o itatinguense ler, 

informar-se e aproximar-se da cultura letrada possibilitou no dizer de Chartier (1991, p. 126) 

“a interiorização imediata do que é [era] lido por aquele que lê”. Com a instalação da 

Biblioteca da ACI, o médico e intelectual Orlando Bahia, no desejo de incentivar mais e mais 

o gosto pela leitura, destinava parte do valor cobrado das suas consultas médicas para a 

3 Os termos paludismo e impaludismo são sinônimos entre si e significam: malária, infecção causada por um 
hematozoário.



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

44

dinamização desta e para a construção do espaço físico do Salão de Leitura4, além de 

continuar, juntamente com outros sócios, efetuando novas doações, como se vê registrado em 

ata da ACI: 

um gesto nobre do Dr. Orlando, o qual ofereceu a esta Sociedade 8 livros 
para a nossa Biblioteca, cujos livros foram registrados em ordem numérica 
no Livro competente e entregue ao Diretor Bibliotecário; igual gesto teve o 
Sr. Irenio Santos Silva, nosso Vice-Orador, oferecendo também 12 livros 
para nossa Biblioteca, os quais foram também registrados e numerados por 
mim, assim como a dedicatória. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
ITAPETINGUENSE, 1936, p. 29). 

O Salão de Leitura, como informou o antigo associado Atalah José Haum (2003), 

estava destinado aos sócios como o local para as rodas de leitura dos jornais baianos, das 

revistas e dos livros e para reuniões decisórias dos projetos culturais da ACI, envolvendo a 

cidade e os seus concidadãos. O pátio que rodeava o prédio da entidade foi o local destinado a 

integração de pessoas das classes populares, sendo palco de quermesses, festas juninas e 

campeonatos de basquetebol. 

No intuito de aproximar a população de Itatinga da cultura letrada, o ano de 1940 foi 

marcado pela Campanha Pró-Livro, visando a adquirir livros para a referida biblioteca. A 

primeira providência nesse sentido foi o envio de cartas para órgãos comerciais e pessoas 

abastadas da região, solicitando doações. A segunda, tendo à frente Juvino Oliveira, foi a 

emissão de correspondências a autoridades de outros países, solicitando livros e revistas de 

suas nações. 

O balanço da Campanha Pró-Livro foi assunto da reunião da Diretoria, ocorrida em 

11 de julho de 1940. Nesta, foi notificada a doação de dezessete livros realizada por seis 

professoras da vila5, sem revelar a procedência e o local de atuação profissional destas. A 

Campanha rendeu à ACI duzentos e três livros, cuja maioria eram romances, informativos 

médicos, quatro coleções completas (Machado de Assis, Humberto de Campos, História do 

Brasil de Rocha Pombo e Tesouro da Juventude). Além deles, também existiam um dicionário 

Seguiér, um livro sobre religião (Espiritismo à luz dos fortes) e mapas da Bahia e do Brasil. E, 

4 O Salão de Leitura fez parte das dependências da ACI até o ano de 1970, quando Juvino Oliveira construiu a 
nova sede da Associação, que existe até hoje e destinou o primeiro andar para o funcionamento da sua biblioteca 
e do salão. (MOURA, 1998). 
5 Anfrísia Santiago (Luz e vida; Como fazer amigos; Cartilha da probidade; Salazar), Alsina Soledade (Na seara 
divina; Maggy), Bernadete Soledade (Confiteor), Carmem Neves (A moreninha; Castelos em ruínas), Maria 
Olinda Cardoso (História da cultura brasileira; Lady Frida; Esmola florida; Dante vivo) e Maria Soledade 
(Destino; Roza, roza de amor; O amor nunca morre; Cantigas para você). 
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com recursos próprios, a ACI adquiriu a Enciclopédia Internacional, primeira obra desse 

gênero a que o itatinguense teve acesso para uma leitura consultiva e pública. 

A articulação alfabetismo, cultura letrada, sociedade e preparação moral e social das 

novas gerações de Itatinga fazia com que a ACI enxergasse na leitura dirigida e no espaço da 

biblioteca os meios para o progresso cultural e intelectual do itatinguense. Para Soares (1995, 

p. 10), dentro de uma visão liberal, o que é o caso da ACI, “as habilidades e os conhecimentos 

de leitura e de escrita não podem ser dissociados de seus usos, não podem ser desligados das 

formas empíricas que efetivamente assumem na vida social”. 

Neste sentido, a leitura dirigida por meio das obras pertencentes ao acervo da 

Biblioteca da ACI não deixava de visar, por um lado, o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos que proporcionassem ao indivíduo a capacidade de agir em conformidade com 

as finalidades últimas de instituições públicas e privadas. Por outro lado, fazia com que os 

seus freqüentadores se informassem sobre políticas públicas dos governos federal, estadual e 

municipal.

Um exemplo deste último propósito foi a obra A nova política do Brasil, de autoria 

de Getúlio Vargas, que foi doada várias vezes por moradores da região. Neste livro, Vargas 

apresentou a plataforma da Aliança Liberal e as realizações do seu primeiro ano de governo. 

Ao se referir à instrução, à educação e ao saneamento, dizia aquele governante, que tinha o 

“sentido de melhorar as condições dos habitantes do país, sob o tríplice aspecto moral, 

intelectual e econômico”. (VARGAS, 1938, p. 41). Nesse momento, percebemos a 

consonância com a finalidade da ACI de primar pelo aperfeiçoamento moral, social, 

intelectual e físico dos seus associados e da população de Itapetinga. 

De todo modo, a ACI costumava manter contatos com o governo Vargas, enviando 

correspondências ao Departamento de Informação e Propaganda (DIP), informando sobre as 

suas atividades cívico-festivas. No dia 2 de julho de 1940, a Associação comemorou a 

Independência da Bahia e aproveitou para inaugurar a fotografia do presidente Vargas na 

Galeria de Honra, do Salão Nobre da sua sede. Tal iniciativa foi informada ao DIP, que 

respondeu à ACI, agradecendo a homenagem prestada. Os contatos formais e informais com 

governantes e órgãos oficiais proporcionaram à ACI um setor de comunicação ativo e bem 

informado, não só no Brasil mas também em nível internacional. Em 1939, por exemplo, 

devido ao terremoto ocorrido no Chile, consternada com a tragédia e solidária ao país amigo, 

a Diretoria da Associação convocou uma reunião com o fim específico de remeter uma carta 

ao governo chileno, que foi escrita em espanhol pelo médico Orlando Bahia e lida para a 

aprovação da Diretoria pelo secretário Irênio dos Santos Silva. Portanto, 
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o fim principal daquela sessão, trata-se [sic] da remessa de uma mensagem, 
ao Governo do Chile, em que a A.C.I., pela voz da sua Diretoria, externe 
àquele povo amigo, por intermédio do seu governo, o sentimento que ela 
experimenta, associado ao pesar de todo o Brasil, pela horrível catástrofe que 
veio de ferir tão fundo, em data recente, aquele povo amigo, isto é, o abalo 
sísmico que destruiu algumas cidades chilenas, ceifando algumas milhares 
de vidas. Lida à mesa, pelo 1º secretário, a referida mensagem, vasada em 
língua castelhana, foi por todos aprovada sendo subscrita pelos membros da 
Diretoria, presentes à sessão. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
ITAPETINGUENSE, 1938a, p.26). 

Apesar de muitas atas não informarem o nome dos livros doados, percebemos, pelos 

parcos títulos explicitados, que existia um gosto diversificado para a leitura por parte dos 

doadores. Havia títulos de agricultura, como Moléstias do cacau na Bahia; de saúde infantil, a 

exemplo de Como desenvolver o apetite da criança. O romance era o gênero literário que 

abarcava a maior quantidade de títulos, representados principalmente pelas obras de José de 

Alencar, Machado de Assis e Humberto de Campos. Existia nítido interesse por História e 

Política, a partir dos títulos Vida de D. Pedro II, Primeiros povoados do Brasil, A nova 

política do Brasil, Defendendo a República, O Estado autoritário e A escravidão moderna.

A aquisição da cultura letrada e, por meio dela, a absorção de valores e 

comportamentos urbanos tinham em vista o aperfeiçoamento moral e intelectual da população 

da vila de Itatinga, bem como o progresso material e social deste lugar. O intelectual Orlando 

Bahia acreditava que “a leitura de bons livros elevará [ria] o itatinguense”. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 18). Da mesma forma, a instituição das rodas de 

leitura dos jornais, a audição do rádio e a instalação da biblioteca e do Salão de Leitura

possibilitaram o progresso intelectual, social e material da vila, diminuindo as diferenças entre 

os seus moradores e os das cidades maiores. Assim sendo, a Biblioteca da ACI tornou-se um 

local de aprendizagem intelectual e moral, de descobertas do mundo letrado, racional e 

hierárquico, ou seja, um 

Lugar onde os enigmas da humanidade estão à espera para serem 
desvendados, onde os discursos do homem estão à espera de serem refletidos 
e escolhidos ou rechaçados; onde o espírito crítico se exercite; onde a 
expressão criadora se burile. [...] Onde as estantes, mais do que guardar, 
estendam as obras à investigação. (NÓBREGA, 1995, p. 16). 

Apesar de, até os primeiros anos da década de 1940, os níveis de escolarização do 

itatinguense, de modo geral, não serem muito elevados e comumente as pessoas originárias de 
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cidades maiores lá estavam para começar uma nova vida é que possuíam “melhor nível 

cultural, sistema de vida dentro de melhores normas, educação mais cuidada, conceito de 

família dentro do rigor sertanejo”. (BAHIA apud NERY, 1995, p. 57). Talvez, por isso não 

impossibilitava de a biblioteca ser para a ACI o lugar mais privilegiado da vila. Isto confirma 

que, apesar de a 

aprendizagem inicial da leitura e da escrita ser considerada [...] importante, 
níveis de escolarização nem sempre coincidem com níveis de letramento. A 
formação do leitor, assim, não está diretamente associado à escola nem a 
níveis de escolarização. (GALVÃO, 2001, p. 91). 

É notório que as novas experiências e convivências sociais motivaram para que os 

primeiros projetos culturais dessa Associação fossem dirigidos às secções do Rádio Club, às 

apresentações de dramas, às secções dançantes, às exposições de prendas, às rodas de leitura

dos jornais e às atividades recreativas (damas, xadrez, ping-pong, bilhar). A divulgação de 

elementos de cultura letrada era entendida pela Diretoria da ACI como uma necessidade 

premente, visto que o povoado era distante de centros urbanos maiores. Almejando minimizar 

os agravantes da distância e amenizar o funcionamento precário dos serviços postais, na 

reunião do dia 23 de maio de 1938 o sócio-fundador Juvino Oliveira sugeriu e foi aprovado o 

funcionamento de um 

serviço de mensageiro deste arraial à Cidade de Itabuna [...], um serviço de 
condução postal, feito por um mensageiro, às expensas da A.C.I., o qual 
faria, ou deverá fazer de 3 a 4 viagens mensais. (ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 3). 

Procurando reforçar essa iniciativa de Juvino Oliveira, o médico Orlando Bahia 

acrescentou a distribuição, para os sócios residentes fora da sede do povoado, de um resumo 

das notícias veiculadas pelo rádio a cada mês. Posteriormente à inauguração da sede própria 

da Associação, novos projetos culturais passaram a fazer parte da sua agenda: as 

comemorações de datas cívicas, as festas sociais, as homenagens, as conferências e as 

palestras educativas. Nessas solenidades festivas, a Diretoria convidava “pessoas de grande 

destaque da Vila” e de localidades próximas (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE,

1938a, p. 38), além de professores e alunos das duas escolas primárias locais – Escola Castro 

Alves e Escola Machado de Assis. Momento em que os alunos declamavam poemas de 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

48

caráter patriótico, apresentavam peças de drama6, como na ocorrida em comemoração ao Dia

do Estado Novo, em 10 de novembro de 1939, quando docentes e discentes recitaram poemas 

de cunho nacionalista. 

As solenidades da ACI eram precedidas do canto do Hino Nacional e do hasteamento 

da Bandeira Nacional, o que evidenciava características nacionalistas que deveriam ser 

desenvolvidas no seio da comunidade itatinguense. Esse culto ao nacionalismo e à Pátria, 

através dos seus símbolos, era estimulado pelo governo Vargas, uma vez que de 1936 até o 

final do período ditatorial se obrigava o canto do Hino Nacional “nos estabelecimentos 

públicos e privados [...] e em todas as associações com finalidade educativa”. (HORTA, 1994, 

p. 183). 

No ano de 1939, fundamentada nessa preocupação com a realização de eventos 

cívico-festivos, a ACI organizou uma solenidade no dia 1º de janeiro, para noticiar e 

comemorar a elevação do povoado de Itatinga à categoria de vila. Nesse ano, uma série de 

eventos ocupou a Diretoria da ACI, empolgada com essa mudança na história local. Entre os 

vários eventos, destacaram-se as seguintes conferências: Batalha do Tuiuti, proferida por 

Orlando Bahia, em 24 de maio; Batalha do Riachuelo, por Dorival Lima, em 11 de junho; 

Vida de Machado de Assis, no centenário do seu nascimento, por Álvaro Meira, em 21 de 

junho; O 2 de Julho – Independência da Bahia, por Irênio Santos Silva, em 2 de julho; A

Evolução da Poesia Brasileira, pelo dr. Reginaldo Guimarães, que encerrou a sua fala 

declamando a poesia Dulce, de Castro Alves, seguida de uma quermesse e de um baile 

dançante, em 23 de julho; Castro Alves, pelo prof. Dorival Lima, em 6 de agosto; Centenário

de Nascimento do Professor Ernesto Carneiro Ribeiro, pelo dr. Mário Marques de Carvalho, 

pelo dr. Reginaldo Guimarães e pelo sócio Álvaro Meira, em 12 de setembro; O

Descobrimento da América, pelo dr. Reginaldo Guimarães, logo após foi inaugurada a 

fotografia de Machado de Assis no Salão Nobre, em 12 de outubro; Cinqüentenário da 

República, pelo dr. Fausto Penalva, em 15 de novembro; Centenário da Bandeira Nacional,

pelos sócios Álvaro Meira, Celi de Almêda Franco e prof. Dorival Lima, como encerramento 

das festividades que duraram todo o dia e tiveram as presenças do prefeito de Itambé e do 

representante do jornal A Voz de Itambé, em 19 de novembro. 

Nestes eventos cívicos e comemorativos que levaram a população da Vila e de 

localidades próximas para os salões da ACI, “teve momentos entusiasmáticos e presa pela 

flamejante palavra do orador a assistência viu satisfeita sua expectativa”. Além disto, estavam 

6 Denominação dada às peças de origem dramática. 
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“extraordinariamente cheios os salões [...] pela elite itatinguense, inúmeros visitantes 

ilustres”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 51). Eram explícitos 

o entusiasmo e o interesse pelas conferências realizadas, evidenciados, por exemplo, na 

Batalha do Riachuelo, porque a mesma “eletrizou a seleta assistência que teve a dita de a 

presenciar” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 33), bem como da 

Independência da Bahia, que teve a presença da professora Petrolina Freitas Ribeiro, 

“esforçada professora pública municipal” e de seus alunos uniformizados. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 36). Os moradores eram grandes admiradores 

do brilhantismo dos oradores convidados. 

Por sua vez, no propósito de estimular o progresso da então vila de Itatinga no plano 

do aperfeiçoamento intelectual, social, moral e físico dos seus associados, caberia à ACI, além 

das suas atividades próprias, 

orientar todos os clubes, grêmios, núcleos ou centros que sejam fundados 
nesta localidade e que a ela se filiem, assim, como auxiliem as iniciativas de 
caráter cultural e de utilidade coletiva. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
ITAPETINGUENSE, 1959, p. 1). 

Entre as agremiações assistidas pela ACI, encontravam-se o Grêmio Castro Alves,

formado por estudantes, e dois times de basquetebol, além de ter uma relação de colaboração 

mútua com a Sociedade dos Artistas de Itatinga. A par desses novos projetos, a ACI passou a 

promover bailes dançantes, gritos de carnaval, festejos natalinos e juninos, Revèillon e 

campeonatos de basquetebol com distribuição de uniformes, medalhas e troféus. Para noticiar 

as suas atividades sociais, criou-se o jornal O Catolé, que, até o momento, não foi localizado 

nenhum exemplar.

As relações entre a cultura letrada, o progresso social e urbano e os usos sociais da 

leitura e da escrita pressupõem, por sua vez, a modernidade e a regularidade da oferta da 

educação escolar. De 1936 a 1939, a difusão da cultura letrada não sistemática foi o principal 

investimento dos projetos da ACI, como assim pensada pelo médico Orlando Bahia. Este 

intelectual, desde o primeiro instante em que chegou ao povoado, não deixou de ficar 

impressionado com o grande número de analfabetos e com a falta de escolas na cidade. Para 

alfabetizar crianças, jovens e adultos, a única escola existente era a de uma professora “leiga 

que procurava, da melhor forma, alfabetizar a criançada”. (BAHIA apud NERY, 1995, p. 78). 

A segunda escola foi instalada por esforço de Juvino Oliveira, na própria sede da ACI, quando 

o mesmo 
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verificou que numa daquelas fazendas havia um leigo e, logo, tentou levá-lo 
para a Vila. Após alguns meses a aquiescência foi conseguida. Assim, um 
belo dia chegou o professor Miguel, e Itapetinga ficou com a segunda escola, 
mas a primeira bem organizada e concorrida. (BAHIA apud NERY, 1995, p. 
78).

Subordinada a ACI e conduzida pelo prof. Miguel Cândido Gonçalves, a escola 

primária deve ter funcionado do ano de 1936 a 1940, sendo que os sócios 

Irenio dos Santos Silva e Álvaro de Sá Nunes Meira eram os examinadores 
da escola, onde o prof. Miguel Cândido Gonçalves fazia provas para avaliar 
o aproveitamento dos seus alunos, sob a fiscalização daqueles dois 
intelectuais. (BAHIA apud NERY, 1995, p. 18). 

O prof. Miguel Cândido, como integrante do quadro de associados da ACI, foi um 

dos principais colaboradores do médico Orlando Bahia na organização dos eventos cívico-

festivos desta entidade, com fins de apresentar hinos patrióticos por parte dos alunos. 

Enquanto sócio daquela entidade, este professor realizava com a participação dos seus alunos 

dramas destinados à população em geral. Em vista dessa carência e do desejo de uma difusão 

sistemática e mais ampla da cultura letrada, em 17 de janeiro de 1939 a Associação pôs em 

funcionamento o Curso de Ciências, Letras e Artes, que equivalia ao nível secundário de 

ensino e se destinava aos filhos dos associados, em observância à sua finalidade de primar 

pelo aperfeiçoamento moral, social, intelectual e físico daqueles. 

A iniciativa de efetivar o funcionamento de um curso secundário parecia 

corresponder àquela dupla ordem de fundamentos que seguiam as reformas escolares em 

curso, as quais seriam: 

primeiro, maior e melhor conhecimento do homem, mediante a análise das 
condições de seu crescimento, desenvolvimento ou expansão individual; 
depois, maior consciência das possibilidades de integração das novas 
gerações em seus respectivos grupos culturais. (LOURENÇO FILHO, 1978, 
p. 23). 

Nesta ordem de investimentos individuais, a integração das novas gerações aos 

projetos de uma cidade em expansão socioeconômica tornou-se prioridade para a ACI, no 

interesse de oferecer informações intelectuais e morais. O Curso de Ciências, Letras e Artes,

mesmo sem o respaldo legal do Conselho Estadual de Educação da Bahia, funcionou com 
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aulas no turno noturno, tendo como professores “pessoas idôneas” da cidade e compreendeu o 

ensino das seguintes disciplinas: Língua Esperantista, ministrada por Orlando Bahia; Música,

por Miguel Cândido Gonçalves; Português, por Álvaro de Sá Nunes Meira; Inglês, por Mário 

Marques; Geografia, por Mário Marques; História do Brasil, por Álvaro Meira; e Francês,

por Dorival Lima. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 28). A partir 

dessas disciplinas, podemos observar o caráter enciclopédico e propedêutico do curso, típico 

ou característico dos interesses elitistas do grupo fundador da ACI. 

A inclusão das disciplinas ensinadas dependia da disponibilidade dos sócios e dos 

saberes intelectuais que cada um possuía para ministrar esta ou aquela matéria. As atas não 

registraram os conteúdos ensinados, a população matriculada, idade e sexo desses alunos e 

período de funcionamento deste curso, que possivelmente tenha existido apenas durante o ano 

de 1939, provavelmente por não possuir autorização prévia do Conselho Estadual de 

Educação da Bahia. Embora as atas da Associação não registrarem a duração deste Curso de 

Ciências, Letras e Artes, informa Orlando Bahia (apud NERY, 1995, p. 77. Grifos nossos) que 

eram oferecidos “cursos de música, dados pelo professor Miguel”, levando-nos a crer que a 

disciplina de música, com mais de uma turma, foi a única atividade aparentemente regular. 

Uma das explicações para a regularidade do ensino de música é o fato de a política 

educacional do governo Vargas incluir o canto orfeônico na grade curricular do ensino 

secundário. Por este motivo, existia um certo incentivo às aulas de canto com o ensino de 

hinos e canções cívicas, objetivando “desenvolver os sentimentos patrióticos do povo”. 

(HORTA, 1994, p. 183). Assim, movido pelo entusiasmo com esses projetos educativos da 

ACI, dirigidos à população da vila de Itatinga, Orlando Bahia chegava a exclamar: “Imaginem 

Itapetinga isolada no meio da imensidão da floresta, mantendo um curso gratuito de inglês!”. 

(BAHIA apud NERY, 1995, p. 77). 

No dia 13 de maio de 1939, o dia da comemoração da Abolição da Escravatura, o 

jornal A Noite, do Rio de Janeiro, começou uma campanha nacional para que grupos, 

associações e sindicatos fundassem “escolas para crianças pobres em todo o território 

nacional”. A Associação, ciente dos seus fins morais e sociais, encampou a idéia e fundou em 

suas dependências uma escola primária “destinada às crianças com faltas de recursos”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 29 e 31). 

Semelhante à primeira iniciativa de educação formal – o Curso de Ciências, Letras e 

Artes –, não há registros nas atas do período de funcionamento, de número de turmas e de 

alunos atendidos e do nome do professor alfabetizador escolhido por uma comissão 

especialmente designada para tal, em reunião do dia 17 de maio deste mesmo ano. Encontrou-
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se apenas o registro de doações financeiras efetuadas por sócios e as atividades promovidas 

para arrecadar fundos destinados ao funcionamento do curso. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1938a). 

No ano de 1940, a ACI partiu para a implementação de mais um projeto educacional, 

objetivando melhorar os níveis de escolarização da população da vila de Itatinga, idealizado 

agora pelos médicos Reginaldo Guimarães e Mário Marques de Carvalho e pelo senhor 

Álvaro Meira. Em ofício, eles solicitaram à ACI. 

permissão para fazerem funcionar, na sede desta Sociedade, um curso 
elementar, gratuito, destinado às crianças desta Vila de Português, 
Geografia, Aritmética e História do Brasil, sendo que as aulas se realizarão 
aos domingos, das 8 às 12 horas do dia. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 68). 

Este novo projeto da ACI encampava a política social para crianças e jovens do 

governo Vargas, no tocante a destinar 

maior atenção aos problemas concernentes à proteção e à saúde da infância, 
pois, nenhuma obra patriótica, intimamente ligada ao aperfeiçoamento da 
raça e ao progresso do país, excede a esta, devendo constituir, por isso, 
preocupação predominante em toda atuação política verdadeiramente 
nacional. (VARGAS apud SOUSA, 2000, p. 222). 

Era prioridade política do governo Vargas melhorar as condições da saúde física e 

mental das novas gerações, “meta social que o governo público deveria procurar atingir com a 

cooperação da iniciativa particular”, que foi correspondido pela Associação de Itapetinga. 

(SOUSA, 2000, p. 223). 

A Escola da ACI – como ficou denominada – ergueu-se bem melhor estruturada, 

com a definição imediata das matérias a ensinar, os dias de aula, o horário e atividades 

complementares (espetáculos dramáticos etc.) que objetivavam arrecadar recursos para a 

manutenção do próprio curso, à exceção do pagamento dos professores, que eram voluntários 

ou sócios até 1942. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a). A escola 

funcionou até aproximadamente 1945, sendo a sua diretora, a professora Rosália Gusmão 

Figueira, da cidade de Vitória da Conquista.

Quanto à manutenção dessa escola, parece-nos já nesse momento haver uma espécie 

de interferência das autoridades da vila, que denotamos a partir da ocorrência da demissão de 

uma professora pela imposição de castigo físico a um aluno que ao: 
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terminar a aula de sabatina, os colegas ficaram cantando o Hino Nacional, 
sem autorização da professora. Como castigo, ele ficou de joelhos, de braços 
abertos, na porta da “Escola da A.C.I.” em frente à rua, por horas. (MOURA, 
1998, p. 156). 

A demissão da professora por um delegado de polícia, e não pela Diretoria da 

Associação, leva-nos a pensar que, nesse momento, a Escola da ACI também estava 

subordinada às determinações de outras autoridades municipais, especialmente no que tangia 

a situações mais delicadas. Talvez porque, no período entre os anos de 1942 a 1945, essa 

Associação tenha demonstrado sinais de declínio organizativo, o que possivelmente compeliu 

a comunidade a mobilizar-se para a continuidade das atividades da Escola da ACI.

Orlando Bahia, intelectual idealizador dos projetos culturais e educacionais, mesmo 

tendo passado a residir na cidade de Salvador a partir de 1939, permaneceu vinculado àquela 

Associação. A leitura das atas demonstrou que ele continuou fazendo doações de recursos 

financeiros, livros e materiais, voltados, sobretudo, para o aparelhamento da biblioteca, além 

de intermediar outras ofertas realizadas por seus familiares e amigos da capital. Em 1952, em 

reconhecimento a esses gestos de empenho e dedicação a ACI, a biblioteca foi denominada 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia.

O período da II Guerra Mundial coincidiu com a anunciada crise institucional e 

organizativa da ACI, em termos de idealização e continuidade dos seus projetos culturais e 

educativos. Os seus sócios se empenharam em encaminhar moções de apoio à II Guerra 

Mundial, que foram remetidas ao presidente Getúlio Vargas, além de preocuparem-se em 

homenagear um expedicionário local e em acompanhar as notícias a respeito daquele grande 

conflito pelo rádio da ACI. Em 23 de agosto de 1942, a Diretoria e os seus sócios votaram em 

apoio à participação do Brasil na II Guerra e aderiram de forma 

irrestrita e incondicional ao Ilustre Senhor Presidente da República, por 
motivo de sua destemerosa e patriótica atitude, considerando, a partir do dia 
22 do andante, o Brasil em estado-de-beligerância com a Alemanha e a 
Itália. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 85). 

No segundo semestre de 1945, começou na ACI um movimento liderado por Juvino 

Oliveira, antigo sócio-fundador e herdeiro intelectual de Orlando Bahia, com o propósito de 

reativá-la a partir de suas finalidades precípuas. Assim, o movimento de reabilitação desta 

Associação foi iniciado com uma homenagem ao cabo expedicionário Eduardo Rodrigues, 

“que havia regressado da Europa com a sua vida condecorada pelos feitos heróicos em que o 
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mesmo tomou parte na campanha italiana” e retornava à Itapetinga como herói. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a, p. 88). O momento seguinte foi a 

estratégica Campanha do Livro, visando à renovação do acervo da Biblioteca da ACI e o 

incentivo aos associados e à população da Vila a envolverem-se na revitalização dos projetos 

dessa entidade já com dezenove anos de idade. 

Visando reintegrar a ACI ao cotidiano da vila, foram retomadas as sessões de 

palestras educativas, sendo que a primeira delas foi proferida pelo dr. Aguinaldo Aguiar, no 

dia 7 de setembro de 1946, em alusão ao Dia da Independência do Brasil. Em 1951, era 

criado o Serviço de Alto-falantes da ACI, que substituiu o hábito dos moradores de irem até a 

sede da Associação para ouvirem o rádio. A partir daí, o som radiofônico vai até a casa do 

cidadão itapetinguense, com o diferencial de proporcionar uma programação local que 

atendesse às peculiaridades da vila. 

O Serviço de Alto-falantes funcionava regularmente em um estúdio montado para 

este fim nas dependências da sede, com locução de Álvaro Nascimento, dirigido pela 

Associação e recebendo doações de discos por parte dos associados. Além de prestar serviços 

de utilidade pública, em sua programação se faziam chamadas para divulgar o Ginásio

Alfredo Dutra, neste momento já funcionando em sede provisória. 

Por meio das ondas sonoras do Serviço de Alto-falantes, a população da vila 

inteirava-se da programação cultural da ACI, das campanhas para a reorganização do acervo 

da biblioteca, além de enviarem recados, notas de pesar e felicitações, solicitarem músicas e 

serviços. Este era um dos departamentos da ACI que gerava renda para a Associação, visto 

que todo o serviço oferecido, principalmente os anúncios das casas comerciais da vila e de 

cidades vizinhas, era tarifado de acordo com a tabela de preços duma rádio da cidade de 

Vitória da Conquista, não nomeada nas atas. 

Fazia parte das obrigações dos sócios da ACI dar visibilidade às atividades cívicas, 

culturais e educativas de todos os departamentos da entidade. Sendo esta uma das formas para 

se divulgar o nome dos professores e a sua formação, principalmente informando que estes 

eram oriundos de cidades maiores, como Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e de fora do 

Estado da Bahia, especialmente Minas Gerais. Acreditando que era uma forma de agregar 

valor ao empreendimento educacional e, era também, uma forma de incentivar as pessoas de 

posses ou politicamente influentes da região a contribuírem com a construção da sede própria 

do Ginásio que no futuro seria símbolo da educação em Itapetinga. 

Os departamentos da ACI eram integrados, de forma que um atendia ao outro e 

dependia dele, compartilhando ações, sugestões e contribuições. Como exemplo dessa 
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integração, podemos apresentar a construção de uma oficina de reparos de rádios idealizada, 

estruturada e fiscalizada pelo radialista Álvaro Nascimento, que foi instalada num terreno 

pertencente a ACI, em janeiro de 1953. A única ressalva da diretoria ao pedido do radialista 

foi a de que o empreendimento não fugisse aos objetivos da casa, “prejudicando os interesses 

da ACI”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 42). 

Desta forma, acreditamos que este empreendimento contribuiu para o aprendizado de 

princípios de eletrônica por parte de filhos de associados e jovens da comunidade, visto que 

neste momento a ACI discutia a necessidade de criação de uma escola de aprendizes 

destinada a menores abandonados, tão logo fosse concluída a construção do prédio do Ginásio

Alfredo Dutra.

A ACI, enquanto instância de educabilidade, estava sempre voltada a ser um espaço 

integrador e integrante das escolas primárias existentes na vila e as professoras da cidade 

eram convidadas para as atividades culturais da Associação. No dia 8 de maio de 1952, na 

reunião da Diretoria, Juvino Oliveira, enquanto presidente da ACI, 

lança um apelo as professoras [Rosalina Rodrigues e Helena Miranda Maia] 
para que deem o seu concurso, afim de possibilitar o reinício do programa 
“A hora da criança” instituído pelo Serviço de Alto-falantes da A.C.I., 
ressaltando o seu valor na formação mental da criança. (ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 29-30). 

As professoras atenderam à convocação, estabelecendo que os programas seriam aos 

domingos das dez às onze horas da manhã. Infelizmente, não foi possível encontrar fontes que 

evidenciassem os temas trabalhos e qual a abordagem educativa dos programas apresentados 

por essas educadoras. No entanto, a partir da fala convocatória de Juvino Oliveira, 

percebemos que o objetivo do programa A hora da criança era veicular saberes que 

permitissem o desenvolvimento mental das crianças. E ainda acrescentemos saberes 

destinados à formação de hábitos de conduta moral e social. 

O ponto mais alto das tentativas de reabilitação da ACI está na criação do Ginásio

Alfredo Dutra, em 1951. Esta ação, além de representar o mais importante empreendimento 

educacional da ACI, pode ser considerada o divisor de águas na concepção e reelaboração dos 

seus objetivos fundantes, visto que é a partir daí que esta Associação irá enveredar, de forma 

mais contundente e ativa, em empreendimentos sociais voltados para a grande massa da 

população de Itapetinga. 
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Sob a liderança de Juvino Oliveira, é apresentado o projeto de criação desse ginásio. 

Em 14 de julho de 1951, foi instalado oficialmente o Ginásio Alfredo Dutra, em solenidade 

registrada em uma ata especial (ANEXO - B), que hoje se encontra emoldurada na parede da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia. Na Ata de Fundação do Ginásio, encontram-se fragmentos do 

discurso de Juvino Oliveira, justificando a escolha do nome de Alfredo Dutra para esse 

educandário:

Alfredo Dutra foi um dos verdadeiros defensores e protetores dos pequenos 
contra a fúria e ambição dos poderosos pois todos ali sabiam das qualidades 
que fizeram dele ao mesmo tempo farmacêutico, engenheiro e advogado, 
naquela época em que eram precárias as condições da região. [...] que muitos 
foram os que lutaram por Itapetinga em vários períodos, o Sr. Augusto de 
Carvalho e o Dr. Guilherme Dias. Estes estão vivos e como dos benfeitores 
de Itapetinga, Alfredo Dutra era o único morto, chegara o momento de lhe 
pagarmos o que fez por nós. (GINÁSIO ALFREDO DUTRA, 1951, p. 1). 

Na verdade, o fazendeiro Alfredo Antonio Dutra era capitão do Batalhão de 

Infantaria da Guarda Nacional da Comarca de Condeúba, cidade baiana em que nasceu este 

estudioso e praticante da atividade farmacêutica, da advocacia e da engenharia. Conforme 

Moura (1998), ele costumava escrever poesia e, acima de tudo, era, como Juvino Oliveira, um 

autodidata. Desbravador dos sertões do sudoeste baiano, Alfredo Dutra descreveu num 

caderno7, com riqueza de detalhes, as matas e as pessoas que ele conhecia, defendia e curava 

de várias epidemias. 

O Ginásio Alfredo Dutra estava instalado em uma casa alugada. Porém, em 14 de 

julho de 1951, os esforços da ACI foram canalizados para a construção do seu prédio próprio, 

que durou de 1951 a 1954. O Ginásio erguia-se como um compromisso da ACI com o 

progresso da vila de Itapetinga, com a vontade de “promover perante o povo e os poderes 

públicos os inícios financeiros necessários e administrativos na sua construção”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 12). 

É importante frisar que, na região do sudoeste da Bahia, Itapetinga foi a primeira vila 

a comportar um ginásio dotado de internato para os alunos que não residiam na localidade. 

Posteriormente, em 1954, vem a ser implantada em suas instalações a Escola Normal Juvino 

Oliveira, pela evidente necessidade de formar os professores que atuavam neste momento na 

cidade. Diante da confirmação de instalar uma instituição de ensino médio, algumas 

providências deveriam ser tomadas. A primeira delas foi a escolha do terreno para a 

7 Este caderno de anotações está sob a guarda do seu neto, Nid Dutra d’Amorim, sendo um possível e rico objeto 
de pesquisa para historiadores e geógrafos. 
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construção do prédio, o corpo docente e o diretor pedagogicamente responsável pela escola, já 

que o aspecto financeiro era de responsabilidade da Diretoria da ACI, representada pelo 

sócio-diretor José Atalah Haum. Para dirigir o Ginásio Alfredo Dutra, foi escolhido o 

professor Francisco Costa. (GINÁSIO ALFREDO DUTRA, 1951). 

Conforme o depoimento de José Atalah José Haum (2003), o ginásio atendia a 

alunos de ambos os sexos. O Ginásio Alfredo Dutra nasceu sob a responsabilidade 

mantenedora e pedagógica da ACI, que deveria gerir a sua infra-estrutura material e humana e 

os projetos culturais de sociabilidade. Enquanto promotora destes projetos, a ACI 

comportava-se como uma instância formativa e educativa, no sentido dado por Garay: 

As instituições, incluídas as educativas, são formações sociais em dois 
sentidos: estão formadas a partir de uma sociedade ao mesmo tempo que 
expressam essa sociedade. Nelas se fala a língua particular da sociedade que 
as contém. As instituições são portadoras, justamente através da linguagem, 
de sentidos e significados específicos da sociedade. Como se trata de 
sociedade com histórias, as instituições são, ao mesmo tempo, produto e 
realização viva dessas histórias: toda uma gama de entrelaçamentos que dão 
conta da necessidade das relações entre sociedade e instituições. (GARAY, 
1998, p. 123). 

Através dos primeiros projetos culturais e educativos da Associação Cultural 

Itapetinguense, vemos que a mesma, em sintonia com um modo de viver urbano, foi 

idealizada para ser um veículo de difusão da cultura letrada, implementada no interior das 

rodas de leitura coletiva dos jornais, do Salão de Leitura, do Curso de Ciências, Letras e 

Artes, da Escola da ACI, do Serviço de Alto-falantes, Ginásio Alfredo Dutra e dos seus 

equipamentos culturais e recreativos, aspirando ao aperfeiçoamento moral, social, intelectual 

e físico dos seus associados. Esse aperfeiçoamento, que entendemos como um processo de 

emancipação pessoal e coletiva, será intermediado pela leitura no Salão de Leitura que deu 

origem a Biblioteca Dr. Orlando Bahia, para onde nossas atenções estarão voltadas no 

capítulo a seguir. 
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Terceiro Capítulo 

A Biblioteca Dr. Orlando Bahia como locus de disseminação de saberes
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Neste capítulo, temos como objetivo refletir acerca do papel socializador e, por 

conseguinte, educativo do Salão de Leitura da ACI, posteriormente Biblioteca Dr. Orlando 

Bahia, desde a sua criação em 1937. Para o alcance deste objetivo, foram consultados os 

livros de doações e aquisições, de entradas e saídas de empréstimos, bem como todo o acervo 

de livros, periódicos, coleções e seus respectivos autores ou editores. Tais livros se encontram 

sob a guarda da Fundação Cultural Itapetinguense8.

Podemos afirmar que a história da primeira biblioteca de Itapetinga se iniciou com o 

desejo de Orlando Bahia, de destinar aos sócios da ACI um espaço reservado ao cultivo do 

hábito da leitura, do lazer e da informação. Nessa direção, na reunião da Diretoria, no dia 16 

de abril de 1937, Orlando Bahia lançou a sugestão de alugar um salão situado do lado 

esquerdo da primeira sede, para oferecer ao associado “maior espaço para a secção dançante 

[chamada de Rádio Club] e servindo-o para a Biblioteca e ou Arquivo da Sociedade”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1936, p. 9). 

Com essa proposição, Orlando Bahia projetava um novo espaço e uma nova maneira 

de sociabilidade para os associados, imbricados igualmente pelo lazer, pela cultura erudita e 

pela memória social. A leitura na biblioteca interpôs-se como uma atividade voltada para a 

sociabilidade e até para a articulação política dos membros da Associação. Isto é, fazer da 

leitura e do livro instrumentos para a divulgação de saberes e, nas palavras de Robert Darnton, 

quando entrevistado por Pallares-Burke, “compreender o poder do livro impresso na história 

[para] incorporar o livro num tipo muito amplo de história cultural e social, em vez de 

simplesmente tratá-lo como objeto de erudição”, mas, sobretudo, como objeto que fizesse 

parte da vida diária dos freqüentadores daquele locus de encontro de pessoas e de saberes. 

(PALLARES-BURKE, 2000, p. 249). 

Para refletir sobre o papel educativo do Salão de Leitura da ACI na socialização de 

saberes pedagógicos, convém também vê-lo como “se tivesse uma vida de sete fôlegos” 

(AZEVEDO, 1945, p. 3), pois, de uma maneira geral, toda biblioteca é 

um espaço de conservação do patrimônio intelectual, literário e artístico, 
uma biblioteca é também o teatro de uma alquimia complexa em que, sob o 
efeito da leitura, da escrita e de sua interação, se liberam as forças, os 
movimentos do pensamento. É um lugar de diálogo com o passado, de 

8 Essa Fundação foi criada em 1982, devido ao processo de insolvência da Associação Cultural Itapetinguense e 
de acordo ao previsto pelo seu próprio estatuto. 
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criação e inovação, e a conservação só tem sentido como fermento dos 
saberes e motor dos conhecimentos, a serviço da coletividade inteira. 
(JACOB, 2000, p. 9). 

Sob o entendimento de que a leitura, a escrita e o aprender interagem e se 

multiplicam pela disseminação de saberes pedagógicos gerais e específicos a um maior 

número de pessoas, o Salão de Leitura da ACI foi idealizado por Orlando Bahia, que tão logo 

tomou providências quanto à sua instalação, à compra de móveis e utensílios e à constituição 

de um acervo de livros, a partir de doações dos sócios e dele próprio. O Salão destinava-se 

igualmente a todas aquelas pessoas que queriam e podiam usufruir os prazeres da leitura. 

Ocupava um espaço físico de aproximadamente quarenta metros quadrados, mobiliado com 

uma grande mesa de madeira que comportava uma dúzia de cadeiras, mas outras também 

eram dispostas por todo o ambiente. Em um móvel posicionado num dos cantos de parede, 

encontrava-se o rádio Emerson; e, noutro canto, uma estante com portas de vidro e com cinco 

prateleiras que abrigava os duzentos e quarenta livros do primeiro acervo (Figura 4). 

Figura 4: Estante de livros do Salão de Leitura da ACI, 1937 
Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira 

Esse primeiro acervo foi erguido por meio de uma campanha de doação promovida 

no ano de 1938. Esta prática foi outras vezes utilizada (1946 e 1951) como uma forma de 

revitalizar as atividades da Associação após lacunas no seu funcionamento. Mas, 

independente das campanhas de doações, era prática corrente o oferecimento espontâneo de 
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obras bibliográficas por parte dos sócios da ACI e, especialmente, de Orlando Bahia. Como 

vemos, a ACI nasceu imbuída da finalidade de estímulo ao desenvolvimento do povoado de 

Itatinga, propondo-se a realizar projetos que incentivassem o aperfeiçoamento moral, social, 

intelectual e físico dos seus associados e dos moradores deste lugar. No ano de 1937, o Salão

de Leitura ergueu-se como uma espécie de símbolo da cultura, tornando-se, por excelência, o 

lugar para os sócios reunirem-se para ler coletivamente, em voz alta, os jornais da capital, 

para ouvirem o rádio da ACI e para conversarem sobre as leituras feitas e os saberes por meio 

delas veiculados, sendo este um dos fatores de integração do itapetinguense. 

Orlando Bahia, ao fazer a doação de um álbum, contendo fotografias por ele feitas 

nos quatro anos em que morou no povoado de Itatinga (1936-1940), escreveu em uma das 

fotos do Salão de Leitura a seguinte epígrafe: “esta estante foi a semente da cultura na cidade 

de Itapetinga”9. A estante ou a mini-biblioteca com o seu acervo de livros, impressos gerais e 

informativos, pode então ser entendida como a semente de difusão da cultura erudita na 

cidade de Itapetinga, e “poderoso instrumento da educação” moral, intelectual e física. 

(MUNAKATA, 2000, p. 131). 

Num primeiro momento, o papel educativo do Salão de Leitura correspondeu à 

ordenação dos seus livros, por títulos, autores e assuntos, enquanto um processo técnico para 

motivar e facilitar o acesso a saberes específicos. Desse modo, a primeira estante de livros – 

embrião da biblioteca – é a própria “materialização da ordem de saberes” (MENEZES, 2003, 

p. 27) de caráter moral, social e intelectual, eleitos para a sua socialização junto aos sócios e a 

população de Itatinga. 

No Salão de Leitura, além da estante com portas de vidro em que guardavam, 

ordenavam e expunham os duzentos e quarenta livros, existia um quadro-de-giz (Figura 5) 

destinado aos avisos para os sócios da ACI, servindo também de instrumento didático para a 

transmissão de saberes escolares aos alunos do Curso de Ciências, Letras e Artes, criado em 

1939. O quadro-de-giz, dividindo o espaço com a estante, já demonstrava uma articulação 

entre leitura orientada ou imposta, educabilidade e socialização de saberes escolares. No caso 

específico do Curso de Ciências, Letras e Artes, voltava-se para uma preparação propedêutica 

de caráter humanista dos jovens da cidade, especialmente dos filhos dos sócios. 

9 O termo cultura aqui é entendido como saberes socializados.
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Figura 5: Quadro-de-giz e mesa de leitura na sede da ACI, 1937 
Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira 

Para atender aos leitores e freqüentadores do Salão de Leitura que eram basicamente 

os associados, os seus familiares e alguns moradores do povoado, criou-se o cargo de diretor 

bibliotecário, cabendo a este “ter sob sua guarda os livros e regular a saída dos mesmos”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 17). A sua incumbência era indicar 

leituras aos usuários, anotar as ofertas no livro de doações e aquisições, data e o nome do 

ofertante, aplicar multas aos leitores em atraso com a devolução do empréstimo e também 

colaborar com as campanhas de ampliação e dinamização do acervo de livros, revistas e 

jornais, – campanhas essas cujo principal incentivador e doador, como se sabe, foi Orlando 

Bahia.

Em 1952, a Diretoria da ACI destinou uma funcionária para exercer, além das 

atividades de secretária e de arquivista, a de bibliotecária, sob a orientação do diretor 

bibliotecário da casa. Entretanto, em entrevista (2003), a professora Valdelice Moreira Santos, 

ex-funcionária da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, lamentou a sua falta de preparo técnico no 

exercício das atividades da biblioteca, entre os anos de 1952 e 1961, apesar de contar com a 

orientação do diretor bibliotecário. 

No período entre setembro de 1938 e dezembro de 1961, o número de empréstimos 

alcançou o total de 5.498. No entanto, numa consulta ao primeiro livro de entradas e saídas,

constatamos que não ocorreu registro de empréstimo de impressos na Biblioteca Dr. Orlando 

Bahia, no período correspondente ao mês de agosto de 1943 a outubro de 1945. Neste 

momento, o país envolveu-se mais diretamente na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e 
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segundo Atalah Haum (2004) era perceptível o impacto desse fato no cotidiano da vila. Da 

mesma maneira, de janeiro de 1947 a outubro de 1951, também não houve nenhum registro de 

entradas e saídas de livros. Todavia, como visto no capítulo anterior, por esta época a 

entidade sofria com o esvaziamento de seus salões e sua direção empenhou-se na realização 

de campanhas de doações de livros, na realização de palestras educativas, no oferecimento de 

uma programação musical pelo serviço de alto-falantes A Voz da ACI, com o objetivo de 

revitalizá-la e ampliar o seu acervo de cultura geral na biblioteca. 

De todo modo, pelo fato de alguns sócios e pessoas da comunidade continuarem a 

ouvir o rádio Emerson da ACI, em busca de informações sobre a Segunda Guerra, supomos 

que uma ou outra pessoa pudesse ter aproveitado a ocasião para ler livros, revistas e jornais 

tanto nas dependências da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, quanto à forma de empréstimos 

informais e não registrados. Tal consideração se justifica pelo fato de A Voz da ACI,

continuamente, fazer o “apelo para a devolução dos bens da ACI (livros, cadeiras, etc.)” que 

estivessem, indevidamente, em poder de algum associado. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946, p. 14). 

Em tendo as bibliotecas o papel educativo de transmissão da cultura letrada e que, ao 

mesmo tempo, “são lugares de continuidade, mas também das rupturas da tradição” (JACOB,

2000, p. 15), Orlando Bahia e a Diretoria da ACI, cônscios desse papel educativo, 

empenharam-se em divulgar a biblioteca junto a associados e não-associados. Através da 

leitura orientada, tencionavam mudar hábitos físicos, alimentares e médico-sanitaristas não 

condizentes com os novos saberes de medicina social, engenharia sanitária e saúde pública. 

No ano de 1941, com a criação do Serviço Nacional de Educação Sanitária (SNES), as 

autoridades sanitárias trataram de “vulgarizar preceitos de saúde pública [...], infundir, formar 

e desenvolver a consciência sanitária do povo”. (DECRETO-LEI Nº 10.013 DE 17 DE JULHO 

DE 1942). Esta atitude contou com o apoio de entidades públicas e privadas para a divulgação 

de folhetos, livros, cartazes, filmes e músicas, especialmente nos recintos das bibliotecas. 

Que saberes pedagógicos de ordem moral, social, intelectual e física foram 

socializados no Salão de Leitura da ACI, posteriormente Biblioteca Dr. Orlando Bahia, para 

sócios e não-sócios de ACI? No primeiro momento, o acervo estava composto por obras e 

impressos adquiridos nas campanhas realizadas em 1938, 1946, 1951 e comprados pela ACI, 

além das fontes bibliográficas que, regularmente, eram solicitadas a entidades nacionais e 

internacionais, públicas e privadas. Pelos registros dos livros de entradas e saídas e doações e 

aquisições, constatamos que, embora o Salão de Leitura da ACI já estivesse instalado em 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

64

abril de 1937, somente no mês de outubro de 1938, iniciou-se o movimento de empréstimos 

das obras do seu acervo. 

No sentido de ratificar a disposição da biblioteca da ACI para funcionar em 1937, 

conforme registrado no livro de doações e aquisições, Orlando Bahia já havia ofertado oito 

volumes de obras de saberes concernentes a contos, poesias, romances históricos, gramáticas, 

a saber: O ouro de Cuiabá, de Paulo Setubal; A pata da gazela, de José de Alencar; A luta 

pelo petróleo, de Essaid Bey; O homem que ri, de Vitor Hugo; Eu e outras poesias, de 

Augusto dos Anjos; O cão dos Basckervilles, de Conan Doyle; Vocabulário Nheengatu10, de 

Afonso de Freitas; Alma do Oriente, de Malba Tahan11. No entanto, no primeiro Livro de Atas

da ACI, em documento datado de 17 de maio de 1938, registrou-se que Enéas Gomes 

Coimbra foi o primeiro sócio a fazer doação de duas obras relativas à doutrina espírita, a 

saber: O Espiritismo a Luz dos Fatos, de C. Imbassahy, e Domínio Nefando, de Arlindo 

Colaço.

Depois desse período, outras doações importantes ocorreram, mas uma nos tem 

chamado a atenção, porque discorre sobre um período que marca, em sentido lato, a história 

da humanidade e porque atraiu alguns leitores à Biblioteca da ACI, à sua procura. No ano de 

1941, o Consulado Alemão com sede na Bahia, atendendo à solicitação de pedido de doação 

da ACI, ofertou a obra 100 Documentos para a história dos antecedentes da guerra (editado 

pelo próprio consulado), que foi objeto de leitura de alguns associados e freqüentadores da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, para o conhecimento de saberes históricos referentes à 

Primeira Guerra. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1938a). 

Desde a instalação do Salão de Leitura, em 1937, o horário do seu funcionamento 

manteve-se muito irregular, sobretudo devido a dois fatores. Primeiro, o cargo de diretor 

bibliotecário era exercido por um dos integrantes da Diretoria que, como os demais sócios, 

desempenhava outras funções. Segundo, porque, o local onde se reunia a Diretoria da ACI e a 

biblioteca ocupavam o mesmo espaço físico, sendo por ventura separado por apenas meia 

parede.

10 Nheengatu (ou língua brasílica) era uma mistura do tupi, português e espanhol e foi falada em grande parte do 
Brasil, do século XVI até meados do século XVIII. Contudo, o seu uso foi proibido pelo conjunto das Reformas 
Pombalinas (1759). Esta medida do Marquês de Pombal visou à sedimentação da Língua Portuguesa na colônia 
brasileira. Certamente, o fato de o médico Orlando Bahia ter sido professor de Língua Esperantista no Curso de 
Ciências, Letras e Artes da ACI conduziu-o a estudos sobre os saberes lingüísticos através dos tempos. 
11 Pseudônimo do professor de matemática Júlio César de Mello e Souza. 
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Por sua vez, a regularidade dos horários de funcionamento do Salão de Leitura

aconteceu justamente quando da mudança do nome para Biblioteca Dr. Orlando Bahia, em 

1952, em homenagem ao médico e intelectual idealizador da ACI (Figura 6). 

Figura 6: Orlando Bahia, formatura em medicina, 1935 
Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira 

No ano seguinte à campanha de livros de 1951, a Diretoria da ACI passou a reservar 

um horário do expediente da funcionária Valdelice Moreira Santos, para as atividades 

específicas da biblioteca. Desde então, a Biblioteca Dr. Orlando Bahia abriu, regularmente, 

de segunda-feira à sexta-feira, no período da manhã e da tarde, para o cumprimento do seu 

papel educativo de difundir saberes pedagógicos gerais e específicos e 

de uma cultura urbana cada vez mais associada a signos escritos; de uma 
cultura do trabalho relacionada com informes e manuais e de uma cultura 
social caracterizada pela profusão de informações por jornais e rádios. 
(VIDAL, 1999, p. 353). 
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Nesse sentido, a atuação de uma biblioteca deve estar em consonância com a 

socialização de saberes pedagógicos e também com a eficiência dos seus serviços técnicos. 

Assim sendo, a partir de 1952, a funcionária ou a bibliotecária ad hoc Valdelice Moreira 

Santos, apesar da falta de preparo especializado, começou a dar um certo tratamento técnico 

aos livros de entradas e saídas, visando a ordenar, catalogar e classificar cada obra da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia. Por exemplo, na capa dura dos livros de empréstimo, colocou 

uma etiqueta com alguma inscrição que correspondesse ao uso daquele material: Saídas de 

Livros nº 1 (1938-1946) e nº 2 (1946-1952); depois, ACI – Entradas e Saídas de Livros – 

Itapetinga, 1º/10/52 (nº 3 de 1952 a 1961); posteriormente, ACI – Entradas e Saídas de Livros

(nº 4 de 1961 a 1963). 

O primeiro livro de entradas e saídas foi utilizado até a página vinte e sete, contendo 

sete colunas destinadas as seguintes informações: nome do sócio, nome da obra, autor, série,

retirado em, entregue em e multa. No segundo e no terceiro livros de entradas e saídas,

retiraram-se as colunas destinadas a informar o autor da obra e a série a que pertencia, que 

poderia ser de A a F. Concernente às séries, inferimo-las como uma forma de seleção e/ou 

catalogação do acervo da biblioteca. Contudo, faltam-nos subsídios para especificar o 

significado de cada série. Já no último e mais volumoso dos livros, foi acrescentada a essas 

informações a coluna Observações, que nunca foi preenchida até dezembro de 1961, quando 

passou a ser ocupada com o endereço de alguns leitores. Partindo para o cruzamento dos 

sobrenomes dos leitores e de alguns sócios, concluímos que se tratava de uma exigência 

destinada apenas aos leitores sem grau de parentesco com os sócios da ACI. 

Pelas normas disciplinares da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, o período de 

empréstimo de impressos era, inicialmente, de oito dias e, posteriormente, trinta dias. O atraso 

na devolução do livro obrigava o leitor a pagar uma multa de duzentos réis, por dia de atraso, 

que foi cobrada até 1941. Provavelmente por causa dessas normas disciplinares, o número de 

leitores que se deixavam multar era muito reduzido. No caso de livro extraviado, o leitor era 

obrigado a substituí-lo – ou a pagar – com outro livro. 

O trabalho bibliotecal com todo seu aparato normativo, disciplinar, educativo e 

correspondente à socialização de saberes pedagógicos, processava-se normalmente segundo o 

acompanhamento do movimento de consultas, empréstimos, devoluções etc. Sendo assim, 

entre 1938 e 1951, ocorreram 5.498 retiradas de livros, sendo que 2.142 (31,77%) foram 

“emprestados” a mulheres, por intermédio de algum associado. Isso se devia a um expediente 

comumente utilizado, que consistia em o sócio fazer o empréstimo para a mulher, que se 
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responsabilizava pela devolução da obra perante o diretor bibliotecário, registrando-se, 

inclusive, o nome da leitora junto ao do seu concessionário. 

Nesse intervalo (1938-1951), as mulheres representavam apenas 32% do total de 

leitores da Biblioteca Dr. Orlando Bahia. É importante lembrar que, nesses treze anos de vida 

da ACI, apenas foram admitidos homens no seu quadro de associados e somente a estes era 

permitido proceder ao empréstimo de livros na Biblioteca Dr. Orlando Bahia. Esse 

procedimento restritivo pouco impediu o impulso das mulheres ao desejo de “aquisição de 

conhecimentos, de saber, de erudição” (MORAIS, 2002, p. 36) e a força para combater as 

normas restritivas a elas. Após 1951, as mulheres adquiriram, em parte, o direito de 

realizarem empréstimos, desde que tivessem parentesco com algum sócio. 

Em 1952, as mulheres leitoras dos saberes pedagógicos constantes nos livros e nos 

impressos variados da ACI chegaram a ser (de acordo com os registros de freqüência), em 

números absolutos, 175 dos usuários dessa biblioteca, percentualmente 68% do total. Tal 

porcentagem de leitoras na Biblioteca Dr. Orlando Bahia se manteve em 1953 (65%), mas 

declinou de 1954 a 1958, com variações entre 48% e 30%, e subiu em 1961 (61%), podendo 

ter como justificativa a freqüência das professoras e alunas da Escola Normal Juvino Oliveira,

agora com leituras mais dirigidas para os saberes escolares desse nível de ensino. 

Que saberes pedagógicos atraíram ou seduziram mulheres, homens e crianças de 

Itapetinga entre 1937 e 1953? E que saberes pedagógicos foram eleitos pela Diretoria da ACI, 

quando da aquisição de livros para a Biblioteca Dr. Orlando Bahia, visando à educação 

moral, intelectual, física e higiênica da população de Itapetinga? 

Como registrado em capítulo anterior, no período de 1939 a 1945, a ACI, 

objetivando melhorar o nível educativo da população em idade escolar, instalou nas suas 

dependências duas escolas primárias, uma delas a Escola da ACI, sendo ambas destinadas às 

crianças das camadas populares, e o Curso de Ciências, Letras e Artes, para os filhos dos 

associados. 

O projeto da ACI de difundir saberes pedagógicos junto à população de Itapetinga 

atingiu a criança e o jovem seja por meio de uma literatura destinada aos pais seja em relação 

a uma literatura propriamente infantil e juvenil. Quanto ao primeiro aspecto, nas estantes da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, começou a aumentar o número de obras. Algumas delas eram: 

Como desenvolver o apetite da criança, de Charles Anderson Aldrich, e Palestras de higiene,

de Savino Gasparini. Para melhor apreensão de saberes pedagógicos relacionados à nutrição e 

a hábitos de higiene da criança, os médicos e sócios Guilherme Dias e Mário Marques 
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proferiram palestras aos pais, nos anos de 1939 e 1940, intituladas da mesma maneira que os 

livros.

Outros títulos se associavam aos primeiros. Como exemplo, temos: Livro das mães e 

Postos de puericultura e associação de proteção à maternidade e à infância, editados pelo 

Departamento Nacional da Criança; O que a mulher pergunta ao médico, de autoria não 

identificada; Noções de economia doméstica, de Maria de Betânia; Do amor ao casamento, de 

autoria não identificada; A felicidade conjugal, de autoria não identificada. Observamos que 

tais títulos eram destinados mais especificamente às mães e esposas, continuando com um 

pensamento ainda do século XIX – a crença de que o “papel das leitoras era tradicionalmente 

o de guardiã dos bons costumes, da tradição e do ritual familiar”. (LYONS, 1999, p. 168). 

Ao lado desses, apareciam ainda títulos sobre psicologia. Constatamos: A formação 

da mentalidade, de James H. Robinson; Psicologia, de Mário Ferreira dos Santos; Introdução

à psicologia social e A criança problema, de Arthur Ramos; Psicologia evolutiva da criança 

e do adolescente, de Emílio Mira y Lopez; Psicologia do caráter, de Rudolf Allers; 

Psicologia da inteligência, de Jean Piaget; A psicanálise ao alcance de todos, de Josep 

Jastrow; Ajuda-te pela psiquiatria, de Frank S. Caprio; Os três “R” para o retardado, de 

Naomi H. Chamberlain e Dorothy H. Moss; Os tiques da criança, de Serge Lebovici; 

Deficiências intelectuais da criança, de Claude Kohler. Sobre religião e moral católica, 

listamos: Meu catecismo, de Padre Álvaro Negromonte; Cem mensagens da palavra de Deus,

A divindade de Cristo e O romantismo à barra do Evangelho, de Jorge Lyra; Cristo e os 

problemas sociais do Brasil, de Luciano Lopes. 

Nesta literatura, é visível o cuidado com o bem-estar moral e físico das crianças 

através da instrução da mãe de família. Tal instrução acontecia tanto ministrando a essas 

mulheres, conhecimentos e saberes da psicologia e da formação e desenvolvimento mental do 

infante, quanto através da socialização de saberes e preceitos da cristandade, colocando as 

verdades católicas no seio da família, através da leitura sobre esses temas. 

A finalidade da ACI de estimular o aperfeiçoamento moral, social, intelectual e físico 

dos seus associados ampliou-se, consideravelmente, de 1939 a 1945, com a criação das 

escolas primárias e do curso secundário para os filhos dos associados. Nessa direção e 

mediante o objetivo de suscitar o hábito da leitura e da aprendizagem de saberes gerais e 

específicos nos alunos, sobretudo de ordem moral, cívico e patriótico, a entidade adquiriu 

livros para a Biblioteca Dr. Orlando Bahia, relacionados com saberes históricos, a exemplo: 

O Brasil e suas riquezas, de Waldemiro Potsch; Brasil: a terra e a gente, de Oscar Canstatt; 

Estudos de história imperial, de Helio Vianna; O Brasil em 1945: semelhanças e diferenças 
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após um século, de Conde de Suzannet; O que se deve ler para conhecer o Brasil, de Nélson 

Werneck Sodré; Viagem ao Brasil, de Hans Staden; História do Brasil, de Rocha Pombo; Os 

dois brasis, de Jacques Lambert; História do Brasil, de Roberto Southey; Pré-história da 

Bahia, de Carlos Ott; Na Bahia Colonial, de Luiz Monteiro da Costa; História da 

Independência da Bahia, de Braz do Amaral; Publicações do Arquivo do Estado da Bahia, de 

Alfredo Vieira Pimentel; A Bahia de outrora, de Manuel Querino; Bahia: imagens da terra e 

do povo, de Odorico Tavares; Brasil e América: história de uma política, de Pedro Calmon; 

História da América, de Joaquim Silva; História da América, de Sebastião da Rocha Pitta; A

luta pela liberdade na América, de Olympio Guilherme; História sincera da França, de 

Charles Seignobos; O crepúsculo da França, de Alexandre Werth; Cadernos de imagens da 

Europa, de Ronald de Carvalho; História dos Estados Unidos, de André Maurois. É também 

dessa época a aquisição ou consecução de títulos das literaturas brasileira, francesa, chilena e 

portuguesa, representadas pelas obras de Literature Française, de autoria não identificada, 

Lecciones de história de Chile, de Luis Perez, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, cuja 

edição portuguesa é de 1898, confeccionado em papel bíblia, com capa de couro e doado por 

Augusto de Carvalho, sócio da entidade. 

No acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, era comum a aquisição das obras 

completas de romancistas tanto nacionais como estrangeiros. A primeira coleção adquirida era 

composta pelas obras completas de Humberto de Campos, doada pelo sócio-fundador 

Augusto de Carvalho, formada por suas memórias, pelas obras póstumas, por romances, 

crônicas, poesias e críticas. Até hoje, os trinta e cinco volumes compõem o acervo. Além 

desta, também existem trinta obras dos romancistas brasileiros Machado de Assis, doze de 

Jorge Amado, onze de Malba Tahan, dez de Aluízio Azevedo, oito de Graciliano Ramos. De 

alguns dos principais escritores estrangeiros, verificamos: quarenta e nove exemplares de 

Vitor Hugo, vinte de Èmile Zola, dezessete de Guy de Maupassant, quinze de Alexandre 

Dumas, quatorze de Eça de Queiroz, quatro de Honoré de Balzac. 

O romance e a poesia foram os estilos literários mais adquiridos e lidos na Biblioteca 

Dr. Orlando Bahia, dentro do recorte temporal da pesquisa. Ainda hoje existem no seu acervo 

quinhentos e dezesseis (51%) volumes e, entre os romances mais lidos, está o livro O direito 

de nascer, de F. Cagnet. Este livro foi o objeto de empréstimos mais requisitado desta 

biblioteca no período em estudo, o que nos chamou a atenção e aguçou a curiosidade sobre 

ele. De acordo com o livro de doações e aquisições, existiam trinta e oito exemplares deste 

livro, que, de uma só vez, foram doados pelo sócio José de Sousa Paim. Indagamos por que 

tantos exemplares e por que alguns leitores quando os solicitavam em empréstimo chegavam 
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a levar até seis volumes de uma única vez? A funcionária Valdelice Moreira dos Santos 

(2003) propiciou-nos algumas respostas, ao declarar que a obra, na verdade, não era um único 

livro, mas, sim, um conjunto de fascículos que contava partes da história do romance. 

Esses fascículos ou folhetins constaram, de acordo com a história da leitura e do 

livro, como uma das alternativas de popularizar o hábito da leitura entre aqueles que tinham 

poucos recursos financeiros, através do barateamento dos impressos. Os editores europeus, no 

século XIX, surgiram como um corpo de especialistas profissionais que vislumbraram novas 

oportunidades de investimentos capitalistas e aproveitaram para explorar esse novo campo o

roman-feuilleton ou o romance em fascículos que geralmente eram vendidos como anexo de 

jornais. Estes profissionais entendiam que “seriados mensais baratos podiam alcançar um 

público mais amplo que o romance tradicional, com seus três volumes bem encadernados”. 

(LYONS, 1999, p. 166). 

No Brasil, também no século XIX, esse tipo de impresso era publicado em folhetos 

semanais. A história O piolho viajante foi lançada, anonimamente, em 1803, no Rio de 

Janeiro e em 1821 os seus folhetos foram reunidos em volumes com autoria atribuída a 

António Manuel Policarpo da Silva, sendo um grande sucesso. (ABREU, 2003). Outras obras 

foram publicadas em forma de folhetins, como Capitão Paulo, de Alexandre Dumas (1838). 

Em 1844, aconteceu “o grande estouro de ‘Os mistérios de Paris’ no ‘Jornal do Comércio’ do 

Rio de Janeiro”. (MEYER, 2002, p. 58). 

Em Itapetinga, a história dos folhetins começou, ao menos na Biblioteca Dr. Orlando 

Bahia, em 1952, com os fascículos do romance O direito de nascer. Eles eram tão disputados, 

que havia fila de espera, motivo pelo qual, hoje, no acervo não mais existe um único 

exemplar. Isto evidencia, assim, que foram objetos do uso constante por parte dos leitores e 

freqüentadores daquela biblioteca. 

O objetivo de suscitar o hábito da leitura e de aprendizagem de saberes diversos 

entre os alunos das escolas primárias e do curso secundário favoreceu, por parte da ACI, a 

aquisição de coleções infantis e juvenis presentes na maioria das bibliotecas públicas e 

privadas do país. Como exemplo, encontramos a coleção Maravilhas, da Editora Cultrix, 

composta por onze volumes de autores variados, cujos gêneros variavam entre a ficção 

científica e os contos humorísticos, fantásticos, populares, amorosos infantis, bíblicos, 

mitológicos, históricos, natalinos etc. 

Pelos livros de entradas e saídas, os dezoito volumes da coleção O Tesouro da 

Juventude foram os mais lidos da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, de 1954 a 1960, por um 
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público composto de crianças, jovens e adultos; entre estes, os professores. Consta que em 

1940 o sócio Augusto de Carvalho doou uma coleção O Tesouro da Juventude e no ano de 

1941 foram registradas três ocorrências de leitura. Os volumes que encontramos, hoje, na 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia foram editados em 1953, o que nos fazer inferir que existia 

mais de uma coleção no acervo. 

O período entre 1954 e 1960 os livros dessa coleção tornaram-se leitura quase 

obrigatória para os meninos e meninas, estudantes e freqüentadores dessa biblioteca. Com 

essa incidência de leitura, os editores da coleção atingiram os seus propósitos de favorecer o 

conhecimento dos grandes mistérios do mundo e da vida, de forma que alargasse o espírito e a 

cultura letrada das crianças e das famílias por todas as partes do mundo onde esta obra fosse 

editada. 

Por ser a “cultura um aspecto da civilização e exprimindo-se sempre de preferência 

pelos livros” (AZEVEDO, 1945, p. 20) – e entendemos que a socialização de saberes ocorre, 

de maneira mais formal, intermediada por livros, coleções e revistas –, O Tesouro da 

Juventude tornou-se extremamente popular entre 1920 e 1950, no Brasil. (OLIVEIRA; SILVA,

2002). A coleção tinha volumes com cerca de trezentos e cinqüenta páginas cada e 

compreendiam as seguintes seções: O livro da terra, O livro da nossa vida, O livro dos 

porquês, O velho e o novo mundo, Animais e plantas, Coisas que devemos saber, O livro dos 

contos, O livro das belas ações, O livro das belas artes, Homens e mulheres célebres, O que 

podemos fazer, Poesia, Livros famosos e Lições atraentes.

Em cada um desses volumes, havia uma quantidade de conhecimentos e saberes 

gerais, noções de história, poesia, contos, biografias, sínteses de obras clássicas da literatura e 

uma seção denominada de O Livro dos Porquês. Esta seção objetivava responder aos mais 

variados tipos de perguntas, que tanto podiam ser mais simples como mais complexas, a 

exemplo de por que a lagarta se transforma em borboleta, por que o açúcar é doce ou ainda 

por que se avista um espaço tão grande de uma janela pequena. Esta seção, juntamente com 

O livro da Terra e O livro da nossa vida, era (se pudermos classificar) a que traz com maior 

clareza a noção de ciência na coleção O Tesouro da Juventude, com artigos científicos e afins, 

sendo talvez as seções que melhor demonstrassem o cunho científico e tecnológico do 

conjunto da obra.

A socialização de saberes pedagógicos – universais, científicos e não científicos – era 

mínima nas escolas brasileiras, entre as décadas de 1930 a 1950. Por sua vez, o “Tesouro da 

Juventude equivaleria a um bacharelado, o que tornava a enciclopédia um recurso especial 
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para os jovens e adultos que viviam afastados dos grandes centros urbanos”. (OLIVEIRA; 

SILVA, 2002, p. 3). Essa preocupação com a disseminação de saberes científicos no âmbito 

escolar foi uma das principais posturas dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil. Estes viam 

em Anísio Teixeira um dos seus principais defensores. De 1946 a 1951, como diretor da 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia e, antes, como militante dos quadros da 

Associação Brasileira de Educação (ABE), criada em 1924, este educador baiano defendia um 

projeto de renovação do ensino que apresentava como um dos pilares a 

concepção de que a atividade científica, para ser frutífera, deve ser 
desenvolvida pelas elites letradas, mas esta só terá sua eficácia garantida se 
for levada a promover uma mudança na mentalidade coletiva. (XAVIER, 
2000, p. 84). 

Para a elite formadora do quadro de sócios da ACI, o papel da Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia era o de divulgar, através dos seus projetos e obras, conhecimentos de ordem 

científica e tecnológica, expondo a comunidade a um processo permanente de mudanças pelo 

conhecer, pelo saber através dos livros. Desta forma, para os moradores do antigo povoado de 

Itatinga, ouvir o rádio da ACI, por exemplo, significava estar em sintonia com o mundo 

urbano, científico e tecnológico, da mesma forma que o contato com o acervo daquela 

biblioteca representava estar em harmonia com essa cultura urbana. 

O acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia primou por saberes que contribuíssem 

para a formação intelectual do homem e da mulher itapetinguenses, com obras sobre literatura 

brasileira e universal, história e cultura do Brasil, em especial biografias de grandes 

personalidades da história da humanidade, coleções e enciclopédias destinadas a mostrar a 

informar sobre as inovações no campo da ciência e da tecnologia. Entretanto, percebemos 

que, acima de tudo, um ponto forte na escolha do acervo foi a necessidade de formar cidadãos 

moralmente sólidos e com princípios cívico-patrióticos, que aspirassem juntamente com os 

sócios e diretores da ACI a emancipação político-administrativa da vila. Como mais uma ação 

voltada para a independência educacional do lugar nasceu a proposta de criação de um ginásio 

que oferecesse ensino secundário aos moradores da vila de Itapetinga. 
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Quarto Capítulo 

Visualizando os espaços: conhecendo o “fazer” do Ginásio Alfredo Dutra e da Escola 
Normal Juvino Oliveira
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Este capítulo tem por objetivo dar visibilidade ao Ginásio Alfredo Dutra e 

conseqüentemente à Escola Normal Juvino Oliveira, mostrando seus espaços, sua 

organização educacional e administrativa e, acima de tudo, o cotidiano de professores e 

alunos. Necessário se faz situar a Escola Normal Juvino Oliveira no tempo e no espaço, no 

sentido de conhecê-la enquanto um dos departamentos educativos da ACI, entidade objeto de 

análise do capítulo dois desta dissertação e que logo após ser criada passou a “estar no centro 

de todas as conquistas culturais” (ADORNO, 2003, p. 1) e educacionais da cidade de 

Itapetinga.

A Escola Normal Juvino Oliveira, criada em 1956, funcionava no primeiro andar do 

prédio do Ginásio Alfredo Dutra, fundado no dia 14 de julho de 1951. A princípio, o GAD

funcionou no prédio do Grupo Escolar, cuja diretora, na época, era a professora Claudeonôra 

Noblat dos Santos Brasil que, mais tarde, foi inspetora de ensino daquela escola normal. Este 

último prédio ficava localizado em frente aonde se construiria o prédio definitivo para o 

ginásio. Devido ao rápido aumento das matrículas em 1952, o funcionamento do ginásio teve 

de ser deslocado do prédio do Grupo Escolar para um edifício maior, situado no bairro Ponto 

Certo, ficando ali instalado até ser terminada a construção da sede definitiva, o que ocorreu 

em 1954. (SANTANA, 2004a).

A criação do Ginásio Alfredo Dutra era uma reivindicação antiga dos moradores da 

vila de Itapetinga. Eles desejavam para os seus filhos a continuidade dos estudos, visto que, 

para essa comunidade, 

a escola que representava a oportunidade de ascensão social era o ginásio 
secundário, procurado não como uma escolha ‘irrealista’ das classes 
populares [...], mas como uma alternativa lógica, diante de suas expectativas 
na estimativa que faziam das vantagens relativas aos diferentes tipos de 
educação. (NUNES, 2000, p. 48).

Eles também “queriam o ‘melhor’ para seus filhos”. Todavia, embora as camadas 

populares sonhassem em ver os seus filhos como ginasianos, ou seja, vê-los concluir o ensino 

secundário, sabemos que, historicamente, no Brasil, os estabelecimentos que ofereciam esse 

nível de ensino – liceus, ateneus, colégios e ginásios – eram iniciativas “representativas de 

uma forma escolar com um objetivo bem definido: a educação da elite”. (NUNES, 2000, p. 

40). De acordo com esta autora, tal 
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concepção permaneceu no país, mesmo com a República, até a promulgação 
da nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961. 
A reforma Gustavo Capanema, em 1942, que sucedeu a reforma Francisco 
Campos, de 1931, afirmou a dualidade do ensino ao opor o ensino primário e 
profissional e o ensino secundário e superior. Dentro dessa dualidade, a 
função do ensino secundário, como formador dos adolescentes, era oferecer 
uma sólida cultura geral, apoiada sobre as humanidades antigas e modernas, 
com o objetivo de preparar as individualidades condutoras, isto é, os homens 
que assumiriam maiores responsabilidades dentro da sociedade e da nação, 
portadores de concepções que seriam infundidas ao povo. (NUNES, 2000, p. 
40).

Na observância dessa dualidade do ensino, é importante revelar que a ACI, após a 

criação do Ginásio Alfredo Dutra, “ofereceu” à comunidade itapetinguense mais três 

modalidades de ensino: o normal e o comercial (profissionalizantes) e uma escola destinada às 

crianças carentes. As duas primeiras funcionaram nas dependências do ginásio. Já a última 

escola, cuja clientela constava de crianças carentes, funcionou em um outro local e objetivava 

possibilitar o aprendizado de uma profissão associada à escolarização primária. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946). É coerente pensarmos que existem 

diferenças conceituais entre essas três modalidades de ensino. 

Os cursos normal e comercial consistiam numa formação de nível secundário 

destinada respectivamente a professores primários e a técnicos em contabilidade. O propósito 

de atender a esse público era suprir a carência de quadros qualificados nessas áreas na 

comunidade em questão. Para o ingresso nestes cursos, o aluno precisava ter concluído o 

ensino primário, além de dispor de condições financeiras suficientes para pagar por ele, caso 

não fosse bolsista. Porém, o fato de pagar os seus próprios estudos acabava diferenciando 

social e economicamente estes alunos. 

Quanto ao curso destinado às crianças pobres, e que tinha como propósito dar uma 

profissão às mesmas como uma forma de garantir o futuro sustento na vida adulta, não 

obtivemos informações que atestassem o custeio pelos alunos. Ao contrário, obtivemos dados 

acerca do pagamento por parte da ACI, isentando esta clientela. Por ser oferecido 

simultaneamente ao ensino primário, este curso evidenciava o caráter terminal dos estudos 

destinados a esse público, porque, mesmo implicitamente, direcionava os alunos para o 

mercado de trabalho, em detrimento da continuidade da sua trajetória escolar. 

Como todos na vila desejavam estudo para os seus filhos e o Ginásio Alfredo Dutra

significava a materialização desse desejo, muitas foram as discussões nesse sentido e as 

solicitações de ajuda financeira a órgãos públicos, entidades particulares e pessoas da região 
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que gozavam de prestígio político e econômico. Esses pedidos de colaboração compreendiam 

desde a solicitação da confecção da planta arquitetônica do ginásio ao Ministério da Educação 

e Cultura até a contribuição financeira de cem mil cruzeiros ao Governo Federal, para a 

compra do terreno onde seria edificado o prédio. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946). Talvez pelo fato de o então ministro da educação ser o baiano 

Antonio Balbino, vez ou outra se encontra nas atas da ACI algum tipo de doação destinada ao 

Ginásio Alfredo Dutra, como a registrada na ata do dia 11 de março de 1954, momento em 

que foram doados um aparelho de Ciências Físicas e Naturais e a quantia de trezentos mil 

cruzeiros para despesas materiais do estabelecimento de ensino. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946). 

As relações entre sócios e Diretoria da ACI e as autoridades políticas, tanto na esfera 

regional como nacional, sempre foram freqüentes e notórias. Durante a construção do Ginásio

Alfredo Dutra, ficou evidenciada a estreiteza desses laços, seja no empenho de deputados em 

conseguirem verbas, seja intermediando doações. No momento imediatamente anterior ao 

início das obras, foram promovidos vários encontros com o governador do Estado, Regis 

Pacheco, visando a acordos e compromissos referentes àquele empreendimento. No dia do 

lançamento da pedra fundamental, por esse mesmo governador, foi realizada uma extensa 

programação cultural e política, com a presença de várias autoridades da região e de 

representantes de empresas e entidades de classe locais: Clube Social de Itapetinga, Sociedade 

Beneficente dos Artistas e Operários, Empresa de Transportes Melhoramentos de Itapetinga 

S.A. etc. Esta programação também constou de uma recepção festiva para o governador, além 

de um “almoço no mercado local destinado as [sic] pessoas mais necessitadas”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 25). 

Um dos motivos dessas evidentes relações era o fato de a ACI também se tratar de 

uma entidade representativa dos interesses de uma elite política e econômica de uma próspera 

região agropastoril. Somado a este pressuposto e além das ligações atestadas através dos 

favores supracitados, verificamos, nos quadros da associação, a presença efetiva de indivíduos 

que exerciam mandato no poder legislativo estadual e federal. Assim, este dado nos persuade 

a inferir que estes políticos deveriam ter as suas bases eleitorais na região de Itapetinga. 

Vale lembrar, ainda, que todas as programações festivas realizadas pela ACI 

constavam de uma atividade específica destinada às camadas populares e que geralmente 

aconteciam no pátio da associação ou no mercado local. Essa prática denota a existência de 

uma separação socioeconômica entre os membros da sociedade itapetinguense, entre os que 

podiam ser sócios da ACI e os que tinham o acesso regulamentado aos seus salões. Como 
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testemunhas e vítimas desta segregação, encontramos aquelas pessoas que, reafirmamos, para 

saberem das notícias da Segunda Guerra Mundial, ouviam o rádio da ACI, mas posicionadas 

do lado de fora da porta da entidade. 

Construir um ginásio na então vila de Itapetinga, além de ser um dos projetos mais 

audaciosos da ACI, também figurava como um projeto que daria maior impulso às ambições 

da vila – entre as quais, a de emancipar-se da cidade de Itambé. Esta cidade ainda não possuía 

um estabelecimento de ensino como se propunha a ser o Ginásio Alfredo Dutra, que foi o 

primeiro do sudoeste baiano a ser instalado numa vila e mantido com recursos financeiros de 

uma associação cultural. 

Desta forma, desde que se projetou a criação do ginásio, uma série de atividades foi 

organizada para gerar fundos financeiros destinados, num primeiro momento, à sua instalação 

e, posteriormente, direcionados à construção da sede própria e à aquisição dos bens materiais 

necessários ao seu pleno funcionamento. Uma das ações da Campanha Pró-construção do 

Dutra foi a compra de um caminhão para servir no processo de edificação do ginásio. Esta 

aquisição foi rifada após a conclusão das obras, com parte do valor arrecadado sendo 

revertido em mobiliário escolar. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946). 

Tudo o que era realizado visava a promover o ginásio e a publicizar a sua 

importância para o desenvolvimento cultural de Itapetinga. Neste sentido, foram elaboradas 

algumas atividades pelas professoras locais e pela própria Diretoria da instituição: programas 

de calouros, festas populares beneficentes (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE,

1946), confecção de livros de ouro etc. 

A ACI organizou um concurso de redação que teve como tema O que representa o 

Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga (Figura 7)12. Referentes a esse concurso, em meio ao 

desordenado e abandonado acervo documental acerca das realizações da ACI, encontramos 

onze redações escritas de próprio punho pelos participantes, em papel pautado, datadas de 6 

de setembro de 1952. De acordo com a introdução de uma delas, constatamos que o concurso 

foi realizado na própria sede da ACI: “Com muita alegria que, é que venho hoje neste recinto 

descrever estas errôneas linhas, em comemoração ao nosso futuro Ginásio Alfredo Dutra e 

também a semana da Pátria” (ANEXO - C). O corpo dessas redações continha, além do 

cabeçalho e do tema, o nome do concorrente e a sua escola de origem. 

Entre os participantes, observamos que quatro alunos eram da Escola Coração de 

Jesus, três da Escola Imaculada Conceição, dois das Escolas Reunidas de Itapetinga e dois 

12 Apresentamos como exemplo dessas redações a que foi classificada em segundo pelo simples fato da mesma 
ter sido composta em apenas uma lauda e possuir uma boa caligrafia. 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

78

do Instituto Moderno de Ensino. Do total, oito participantes eram do sexo feminino, tendo 

sido vencedora do concurso Florides Almeida, aluna do 5o ano do Instituto Moderno de 

Ensino, com um texto escrito em quatro laudas (ANEXO - D). Assim como os demais, o seu 

texto em prosa expõe a importância do ginásio para a educação das crianças itapetinguenses e 

para a luta pela emancipação política da vila, tendo escrito alguns versos enaltecendo a 

construção do prédio do ginásio, que ainda estava por ser concluído. 

Figura 7: Redação de Maria Helena Couto (Escola Imaculada 
Conceição), 2o lugar do concurso de redação, 1952 

Fonte: Acervo Fundação Cultural Itapetinguense 

Da mesma maneira que os autores dessas redações, percebemos que este prédio 

representava toda a grandiosidade desse projeto da ACI, fazendo com que a sua Diretoria se 

empenhasse na procura dos melhores engenheiros da Bahia para projetarem o estabelecimento 

de ensino. Era necessário que o edifício demonstrasse imponência e beleza como uma forma 

de destacar o quão relevante era a preocupação da ACI com a educação local. Segundo o 
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estudante Rosalindo Correia de Souza, autor de uma das redações do concurso, “O Ginásio 

para Itapetinga representa[va] uma das mais belas construções para Itapetinga, representa[va] 

também o mais elegante dos prédios desta Cidade” (ANEXO - E).

É importante frisar que, para a Diretoria e os sócios da ACI, era motivo de orgulho a 

criação de um ginásio e, posteriormente, de uma escola normal que foram as primeiras 

instituições deste grau no município. A própria estrutura arquitetônica do Ginásio Alfredo 

Dutra (Figura 8) já despertava a admiração dos moradores da vila. Conforme previa o projeto 

arquitetônico, o futuro prédio deveria ser o símbolo do empreendedorismo e do caráter 

progressista dos filhos de Itapetinga, que, entre os seus mais diletos representantes, tinha os 

membros da ACI. A localização do ginásio foi propositadamente nuclear, num dos lugares 

mais altos da vila, no entendimento de que ele “projetaria seu exemplo e influência geral 

sobre toda a sociedade, como um edifício estrategicamente situado e dotado de uma 

inteligência invisível que informaria culturalmente o meio humano-social que o rodeia” 

(ESCOLANO, 1998, p. 33), bem como projetaria sobre as pessoas que visitassem Itapetinga ou 

que apenas passassem por lá, rapidamente, como os viajantes faziam. 

Figura 8: Prédio do Ginásio Alfredo Dutra, em fase de construção, final de 1953 
Fonte: Acervo Memorial Juvino Oliveira 

Em termos arquitetônicos, destacam-se as dimensões e a estrutura predial, 

consideradas singulares, quando comparadas às outras construções locais destinadas ao 

ensino. A Diretoria da ACI objetivava que o traçado do novo prédio proclamasse 
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“simbolizações e idealizações de uma nova vontade cultural” (ESCOLANO, 1998, p. 35) e, 

acrescentamos, uma nova vontade política para os destinos da vila. A arquitetura, nesse 

sentido, passou a ser o “suporte de [desses] conteúdos simbólicos”. (ROCHA, 2004, p. 216). 

Tratava-se, então, de um grande edifício situado no meio urbano, com uma única 

porta de acesso centralizada numa fachada recuada e separada do muro baixo e recortado por 

um jardim frontal, cuidado sem muito esmero. O pequeno jardim, quase simbólico, 

distanciando o ginásio da via pública, possibilitava evitar que ruídos externos adentrassem nas 

salas de aula, como também protegia os discentes dos perigos e distrações da rua. Esse 

distanciamento entre o ginásio, a rua e o público evidenciava o intuito, recorrente desde a 

implantação dos grupos escolares, de proporcionar isolamento e sossego a alunos e 

professores no cotidiano escolar, demarcando espaços, comportamentos e posturas. 

Era, ainda, uma construção de estrutura simétrica com quatro alas retilíneas e um 

espaço central – um pátio interno e fechado (figura 9)13 – que, como todo o interior do 

edifício, era invisível a partir do exterior. Todo o prédio era composto por dois pavimentos – 

térreo e superior – rodeados por janelões, que, antes de terem uma função estética, facilitavam 

a ventilação e a entrada de luz natural. Isto evitava, por um lado, o esforço demasiado da 

visão dos alunos e professores com a leitura e execução das tarefas escolares; por outro, 

evitava a circulação de doenças contagiosas, contribuindo, portanto, com a saúde coletiva. 

13 As figuras de números de 9 a 12 tratam-se de fotografias tiradas para registrar a visita, em 1959, de Sebastião 
Nunes Vianna, Inspetor Federal de Ensino. 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

81

Figura 9: Pátio e cantina dos estudantes, 1959 
Fonte: Acervo Centro Educacional Alfredo Dutra 

No andar térreo, ao fundo, localizava-se o refeitório (figura 10), a copa e a cozinha. 

Na ala frontal, à direita, quase ao centro, estava o gabinete do Diretor (figura 11). A secretaria 

possuía uma sala de espera. A residência do diretor, quatro compartimentos. À esquerda, 

posicionavam-se a livraria (figura 12) e o almoxarifado. Também no térreo, os pavilhões 

laterais abrigavam as onze salas de aula, os seis sanitários masculinos, os seis femininos, um 

banheiro masculino, um feminino e o Salão Nobre do Ginásio. No centro do pátio, foi erigida 

uma cantina (figura 10). 
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Figura 10: Refeitório, 1959 
Fonte: Acervo Centro Educacional Alfredo Dutra 

Figura 11: Gabinete do diretor e secretaria, 1959 
Fonte: Acervo Centro Educacional Alfredo Dutra 
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Figura 12: Livraria que fornecia livros aos estudantes (Juvino Oliveira ao fundo e à 
frente Valdelice Moreira Santos, secretária da ACI), 1959 

Fonte: Acervo Centro Educacional Alfredo Dutra 

A localização da sala da direção permitia ao diretor uma visão circular de todo o seu 

interior, tendo como único obstáculo a cantina, que somente lhe impedia de ver o Salão 

Nobre, que era aberto apenas em dias especiais. A disposição espacial da escola demonstrava 

uma relação de poder, visto que “o posicionamento da direção num lugar central, permitia que 

o diretor pudesse vigiar os professores e os alunos”. (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 114). Isto 

porque lhe cabia o controle e a vigilância do espaço escolar, além das funções administrativas. 

No pavimento superior (figura 13), havia a enfermaria, o gabinete dentário, a 

rouparia, a residência do chefe de disciplina, seis banheiros e seis sanitários (dois destes em 

cada dormitório) e os dormitórios, que eram dois masculinos e um feminino, com capacidade 

total de cento e vinte leitos. Afastados do prédio, foram construídos uma casa para o motor 

elétrico e um segundo reservatório para o aproveitamento das águas pluviais. Consta, ainda, a 

existência de um gabinete de geografia e um de física, química e ciências naturais (figura 14), 

sendo este coordenado pela professora Zélia Fernandes que ensinava esta disciplina no curso 

ginasial. O gabinete de ciências foi equipado em parte por aquele Aparelho de Ciência Físicas 

e Naturais doado pelo governador Antônio Balbino quando da criação do ginásio. Eram 

nesses gabinetes que os professores das disciplinas davam suas aulas práticas. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946). 
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Figura 13: Uma das galerias do pavimento superior, 1959 
Fonte: Acervo Centro Educacional Alfredo Dutra 
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Figura 14: Gabinete de Física, química e ciências naturais, 1959 
Fonte: Acervo Centro Educacional Alfredo Dutra 

O grande número de banheiros e janelas, principalmente na parte interna dos 

pavilhões, revela a preocupação dos engenheiros e/ou da Diretoria da ACI com a saúde e 

higiene das pessoas que freqüentassem o Ginásio Alfredo Dutra e lá morassem. Esse tipo de 

atenção está em acordo com antigas preocupações de higienização de espaços públicos e 

privados, especialmente a escola. Desta forma, em meio à prática e à vivência sanitarista na 

escola, o aluno acabaria, osmoticamente, adquirindo hábitos higienistas e levando-os para a 

privacidade do seu lar urbano. Reforça esse argumento Torres Balbás, citado por Escolano, 

afirmando que o “prestígio da escola dependerá, pois, de como essa esteja instalada, de seu 

tamanho, limpeza, orientação”; e, que esse modelo de construção escolar “influirá, depois, na 

casa que a criança buscará no futuro, para melhorar as condições de vida de seus pais”. 

(TORRES BALBÁS apud ESCOLANO, p. 37). 

O interesse com a disseminação de saberes relacionados aos hábitos de higiene 

sempre foi a tônica das atividades da ACI, mesmo antes da criação do Ginásio Alfredo Dutra,

constituindo-se, inclusive, em plataforma de campanhas para eleger novas diretorias. Em 

1958, na posse da recém-eleita Diretoria da Assembléia Geral da ACI, o presidente eleito, dr. 

Renato Alves de Oliveira, ao expor o seu programa de gestão, ressaltou o seu interesse em 

propagar a cultura em todos os segmentos sociais, objetivando civilizar as camadas mais 

humildes, com ensinamentos para a vida moderna, dando destaque para a higiene, pessoal e 

coletiva, e para a educação. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a). 
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O Ginásio Alfredo Dutra e as suas escolas anexas14, assim como todos os projetos da 

ACI, foram planejados e concretizados via esforço particular daquela elite de pecuaristas e 

intelectuais, com o claro objetivo de viabilizar o florescimento de uma cultura letrada entre os 

seus associados, implicando em mudanças de hábitos, de atitudes, de comportamentos e, 

nesse momento político, de aspirações à emancipação de Itapetinga, envolvendo a 

comunidade da vila. Porém, intriga-nos que o discurso higienista estivesse presente nas ações 

dessa entidade cultural, desde a sua fundação até o final da década de 1950, visto que 

determinados hábitos de higiene sanitária já haviam sido incorporados ao cotidiano urbano 

brasileiro. A permanência de tais ações, a ponto de ser destaque de campanhas eleitorais, 

demonstrava que, de alguma forma, ainda era necessária uma ação de educação sanitária 

direcionada a alguns espaços sociais, a exemplo de Itapetinga. 

Percebemos que a edificação do Ginásio Alfredo Dutra, enquanto instituição 

montada para servir não só aos associados da ACI, teve um papel decisivo na mobilização dos 

moradores da vila para, juntos com a ACI, reivindicarem a separação da cidade de Itambé. 

Isso ficou evidenciado no texto da aluna Florides Almeida (ANEXO - D), ganhadora do 

concurso de redação: 

Este povo heróico que sabe defender os seus direitos está lutando nestes dias 
para termos (em breves dias) mais uma cidade na história que será esta 
mesma Itapetinga, sempre boa, honesta e que possue [sic] um povo que sabe 
amar à [sic] Pátria com todas às [sic] veias da alma. E acompanhado à (isto) 
emancipação de Itapetinga, este mesmo povo está lutando para ter uma 
instituição melhor para dispertar [sic] o desejo das suas crianças. 

Em um primeiro momento, chegamos a pensar que este conteúdo foi, de alguma 

forma, instrumentalizado por outrem, visto se tratar de uma criança de, mais ou menos, onze 

anos de idade. Contudo, discursos dessa natureza também foram a tônica de outras redações 

concorrentes. Após uma leitura mais detida das demais, percebemos que a expectativa pelo 

surgimento de uma “futura cidade” (ANEXO - C) ratificava que o discurso emancipatório 

estivesse presente não só na ACI, como também nos vários outros espaços comunitários, nas 

escolas, na igreja, no lazer (conversas do Clube Social de Itapetinga), na informação (serviço 

de alto-falantes A Voz da ACI), na Biblioteca Dr. Orlando Bahia (rodas de leituras). 

O estabelecimento de um ginásio em Itapetinga representava, de acordo com as 

redações dos estudantes, a certeza da continuação dos estudos, de que não partiriam para 

14 Escola Técnica de Comércio e Escola Profissional para Menores Abandonados. 
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“outros lugares” (ANEXO - F) em busca de estudo e de que não deixariam de “estudar por não 

ter um ginásio” (ANEXO - G), já que o Ginásio Alfredo Dutra, nesta perspectiva, seria “a 

fonte da civilização” (ANEXO - H), “de educação e do saber” (ANEXO - F). Além do que seria 

“uma grande casa onde se ensina [ria] a ciência, a instrução para todas as crianças” (ANEXO - 

H). Fica evidente nos textos o desejo dos estudantes, de conseguirem a condição de 

ginasianos, não tendo o pudor de pedirem, em meio a palavras elogiosas à Diretoria da ACI, 

matrícula na nova casa de educação de Itapetinga. 

Esta situação foi demonstrada na produção do aluno Rosalindo Correia de Souza, o 

terceiro lugar do concurso de redação: “Peço aos Diretores da Associação Cultural para que 

me coloquem no Ginásio Alfredo Dutra”, porque “eu como não tenho recursos para estudar 

bem longe de minha terra, espero que todo o pôvo de Itapetinga trabalhe pela construção do 

nosso Ginásio”, pois “o Ginásio Alfredo Dutra representa a glória de todos os estudantes de 

Itapetinga”. Ele finalizou a sua redação, reforçando o seu pedido: “Peço aos Diretores da ACI 

que atenda [sic.] o meu pedido acima” (ANEXO - E). 

Este tipo de pedido foi constante no cotidiano da ACI, desde o momento em que ela 

criou o Ginásio Alfredo Dutra e as suas escolas anexas – Escola Normal Juvino Oliveira, 

Escola Técnica de Comércio de Itapetinga e Escola Profissional para Menores Abandonados 

Augusto de Carvalho –, pois a ela cabia a concessão ou não de bolsas de estudo como atesta 

os formulários de inscrição para “conquistar matrícula com abatimento” que variava entre 

vinte e cinco e cem por cento do valor da mensalidade (ANEXO - I). As atas das reuniões da 

ACI mostram que era comum ter como ponto de pauta a discussão de cartas de pessoas da 

comunidade – e de fora de Itapetinga – solicitando bolsas de estudo para si ou para terceiros 

(filhos, irmãos, enteados, amigos etc.) e até membros da Diretoria e sócios intermediavam tais 

pedidos.

Um dos exemplos dessa intermediação aconteceu no dia 18 de abril de 1960, quando, 

numa reunião da ACI, o sócio e deputado estadual Vespasiano da Silva Dias pediu matrícula 

gratuita (entendamos bolsa de estudo) para Argemiro Santos, justificando o pleito com o fato 

de “se tratar de rapaz pobre e impossibilitado de custear seus estudos”. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 67). Como visto, nem sempre o aluno era 

contemplado com uma bolsa integral para os seus estudos, geralmente eram bolsas de custeio 

parcial, sendo esta uma maneira de atender a um maior número de pessoas. Alguns pagavam o 

“excedente da bolsa federal”15 enquanto outros obtinham o custeio de apenas 60% das 

15 Não foi possível, com as fontes disponíveis, compreender de que se tratava esse excedente e como ele era 
processado ou calculado. 
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mensalidades escolares e, quando era o caso, do internato. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 78). Essa intermediação de associados na concessão de bolsas 

de estudo pode ser vista como uma forma de exercício de práticas clientelistas, mesmo 

estando claro que havia interesse da ACI, inclusive institucional, em absorver, da forma mais 

abrangente possível, os candidatos ao ensino secundário. 

Essas bolsas de estudo – entendidas como verbas e subvenções – podiam ser doadas 

pela própria associação, como também pelos governos municipal, estadual e federal, por meio 

de convênios firmados com as secretarias competentes e o Ministério da Educação e 

Cultura16. Algumas dessas subvenções com recursos do Fundo Nacional do Ensino Médio, e, 

fruto de convênios entre a Diretoria do Ensino Secundário e do Ginásio Alfredo Dutra, eram 

destinadas às obras e à melhoria das “instalações do educandário”. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 5). 

Cumpre dizer que eram comuns os atrasos no repasse dos valores das bolsas em 

todas as esferas de governo (até os dias de hoje, como, aliás, acontece com toda verba 

destinada a educação), o que deixava a ACI em dificuldades financeiras, porque ela assumia 

os compromissos (construções, reformas, compra de material permanente e didático, salários 

etc.) no desejo de que as verbas chegassem rapidamente. Dessa forma, o tesoureiro não raro 

era obrigado a enviar ofícios à Diretoria, pedindo autorização para debitar da associação 

determinados valores, a exemplo da quantia de quarenta e quatro mil cruzeiros, “referente a 

despêsa [sic.] de alunos bolsistas, isto é, de bolsas de estudos fornecidas pelos governos 

federal, estadual e municipal e, também, pela ACI, registradas desde o segundo semestre de 

1955”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 3). 

No sentido de equilibrar as contas, regularmente a Diretoria enviava um dos seus 

membros à sede dos órgãos responsáveis pelo pagamento das bolsas de estudo dos alunos do 

Ginásio Alfredo Dutra e das escolas anexas. Correlato a isso, em 1959, somente após várias 

viagens de cobrança a Salvador, a entidade recebeu da Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia a quantia de cento e quarenta e dois mil cruzeiros, referente ao pagamento de bolsas 

atrasadas desde o exercício do ano anterior. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE,

1957a). A forma direta como a ACI ia aos órgãos governamentais buscar os seus direitos 

mostrava que ela gozava de prestígio político, até porque alguns dos seus associados, no 

decorrer dos anos, foram eleitos deputados estaduais e federais17 e, quando no exercício da 

16 Algumas bolsas de estudo foram fornecidas pelos Ministérios do Trabalho e da Justiça, não se sabendo os 
critérios para tal concessão e/ou convênio. 
17 Até o ano de 1961, foram: Vespasiano Dias e Guilherme Dias (estaduais) e Clodoaldo Costa (federal). 
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legislatura, empenharam-se na aprovação de dotações orçamentárias destinadas à ACI e aos 

seus departamentos educacionais, sobretudo visando a minimizar os previsíveis prejuízos. 

A relação entre receita e despesa do ginásio vivia em constante desequilíbrio, 

motivado pelas bolsas que atrasavam. Como se não bastassem esses atrasos, vez ou outra a 

cota de bolsas era excedida, pois a ACI, na maioria das vezes, não sabia dizer não, o que 

acarretava na solicitação de empréstimos a instituições bancárias, sendo ainda mais comum os 

empréstimos efetuados pelos sócios mais abastados e mais envolvidos com as causas em 

questão. Entre estes, destacava-se o sócio-fundador Juvino Oliveira (Figura 15), que, não raro, 

se disponibilizou a cobrir despesas dos departamentos da entidade, desta forma a mesma 

estava sempre em débito com ele. Desde o dia da inauguração da sede própria da ACI, em 

1936, quando publicamente Juvino Oliveira perdoou a dívida referente à construção da 

instituição, foi freqüente encontrar nas suas atas o registro de atitudes semelhantes 

provenientes deste sócio. Na reunião do dia 26 de dezembro de 1955, após a construção do 

educandário, ele assume “os possíveis prejuízos na manutenção do ginásio”. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 78). 

Figura 15: Juvino Oliveira, 1958 
Fonte: Acervo Particular de Lindiomar Santana 
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Além dos custos oriundos da concessão de bolsas de estudo e oriundos de todo o 

aparato material necessário ao funcionamento do ginásio, tinha-se como compromisso 

financeiro o pagamento dos salários dos seus funcionários. Por tratar-se de uma escola em 

regime de internato e externato, o corpo de funcionários constava, além dos professores e do 

pessoal da secretaria, de cozinheiras, zeladores, um médico, inspetores e auxiliares de 

disciplina para as alas masculina e feminina. Os funcionários eram contratados pela ACI, cuja 

Diretoria cuidava da indicação, da aprovação, da elaboração do contrato de trabalho e da 

avaliação do desempenho funcional de cada um deles. 

O trabalho do médico do ginásio constava da realização dos exames biométricos, 

obrigatórios para o ingresso discente. Na história da educação brasileira, o médico escolar 

passou a ser um profissional “imprescindível e insubstituível no processo educacional” no 

início na década de 1930, com a prerrogativa de que este era o “detentor dos conhecimentos 

científicos necessários para observar, classificar, propor métodos de ensino e, enfim, zelar 

pela integridade fisiológica dos estudantes” (STEPHANOU, 2000, p. 6), como aquele 

naturalmente direcionado a proteger a infância e a promover a saúde, cooperando com o 

professor.

A ACI tinha consciência da importância do médico escolar. Entretanto, até o mês de 

agosto de 1955, os exames de saúde dos alunos ainda aconteciam de forma inadequada, 

obrigando o dr. Pedro Sampaio – membro da Diretoria da associação e professor do Ginásio

Alfredo Dutra – a pronunciar-se em reunião para solicitar “a compra dos aparelhos 

indispensáveis aos exames biométricos dos alunos do Ginásio”, pois tratava-se “de uma 

exigência legal, de medida saneadora, sem o que estaríamos incorrendo nos mesmos erros até 

então combatidos”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 76). Os 

aparelhos, então, foram adquiridos e um novo médico18 foi contrato para o ginásio, o dr. José 

Sobrinho, que, há algum tempo, já era cogitado pela casa, sendo este fato do conhecimento do 

Inspetor Federal Itinerante, dr. Otílio Muniz Barreto de Aragão, que, de antemão, havia 

aprovado a indicação. 

O médico, os professores, o tesoureiro, os funcionários da secretaria, os inspetores e 

auxiliares de disciplina e a cozinheira não residiam nas dependências do Ginásio Alfredo 

Dutra. Diferentemente, o diretor e o chefe de disciplina, via acordo contratual, eram 

18 Não há registro, nas atas da ACI, quanto aos médicos anteriores do Ginásio Alfredo Dutra.
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instruídos a morar com as suas famílias, em alojamentos a esse fim destinados. Ao diretor do 

ginásio, além de um apartamento à sua disposição, foi garantido que a manutenção alimentar 

da “sua família ficará [ficava] a cargo do Ginásio Alfredo Dutra, não havendo diferenciação 

entre aquela e a alimentação dos alunos”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE,

1946, p. 78). 

Ainda relacionado à função do diretor, segundo contrato firmado entre a ACI e o 

professor e pastor batista João Moreira, para o ano letivo de 1956, este contrato tinha vigência 

de um ano e estabelecia o valor mensal de dez mil cruzeiros para a remuneração do diretor. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946). Este valor, segundo depoimento do 

ex-tesoureiro e ex-diretor do ginásio, José Atalah Haum, não tinha um poder de compra 

condizente com as funções desempenhadas, apenas lhe “permitia uma vida financeiramente 

modesta”. (HAUM, 2004). 

Os direitos do diretor eram: receber comissão equivalente a cento e cinqüenta 

cruzeiros, por aluno externo matriculado, e a duzentos cruzeiros, por aluno interno 

matriculado; ter as suas despesas de viagens custeadas pela tesouraria do ginásio, quando as 

mesmas fossem motivadas por interesses institucionais; ter autonomia para resolver questões 

disciplinares com discentes e docentes. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE,

1946). Concernente à gratificação que o diretor recebia em vista do número de alunos 

matriculados, consideramos uma forma complementar de pagamento atípica para a época. 

Entretanto, se levarmos em conta que o contrato de trabalho do diretor possuía características 

mais aproximadas de um contrato de arrendamento que de prestação de serviços, entendemos 

tal gratificação. 

Quanto às obrigações, constavam de: não influenciar a opinião do corpo docente e 

discente referente à religião e à política interna ou externa do país; elaborar relatórios 

semestrais que fossem enviados à diretoria da ACI; contratar o corpo docente19 e os auxiliares 

de disciplina, ficando a remuneração sujeita a aprovação da Diretoria da ACI; fazer cumprir 

as leis do ensino vigente no país; e redigir o Regimento Interno do ginásio20. A primeira e, 

talvez, mais importante das obrigações do diretor corroborava com o estatuto da ACI, no 

sentido de que esta associação estivesse alheia “a toda e qualquer manifestação política ou 

religiosa”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1959, p. 1). 

19 Até então, cabia aos membros da Diretoria da ACI indicar e contratar os docentes, que eram escolhidos por 
meio de votação secreta, em reunião. Ao diretor do ginásio era reservado o direito de opinar. 
20 O Regimento Interno do Ginásio Alfredo Dutra, infelizmente, não foi encontrado (se é que foi elaborado). 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

92

Tal preocupação obrigou, devido a denúncias e reclamações de pais de alunos, a 

Diretoria a repreender o corpo docente e a direção do ginásio, exigindo “que se evitasse por 

todos os meios possíveis as rivalidades religiosas que porventura viessem a surgir no 

estabelecimento”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 7). De forma 

velada, estava havendo “pressão de preferência religiosa batista”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9). Com relação às preferências político-partidárias, mesmo 

sabendo dos laços existentes entre a ACI e alguns representantes da política regional e 

nacional, em nenhum momento, encontramos nas atas, nos documentos e nas falas dos 

depoentes menção a partidos políticos, abertura de espaço para campanhas de associados em 

pleito eleitoral ou, ainda, a utilização para fins eleitoreiros dos seus departamentos e 

empreendimentos. 

Na reunião de 30 de junho de 1955, ao mesmo tempo em que a Diretoria da ACI 

firmava este contrato com o quarto diretor21 do Ginásio Alfredo Dutra, o professor João 

Moreira, os sócios votavam secretamente os professores que continuariam a fazer parte do 

quadro docente, após a mudança de direção. A saber, ficaram Edila Carvalho, Claudeonôra 

Noblat dos Santos Brasil, Djalmita Lima e Cordélia Araújo. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946). Uma dessas professoras, Claudeonôra Brasil, enviou uma carta, 

agradecendo à Diretoria da ACI pela sua permanência. Nesta mesma reunião, além de 

confirmarem o contrato de alguns professores, a Diretoria ainda indicou o nome de mais oito 

docentes e as disciplinas a serem ministradas por cada um deles: pastor João Moreira – 

Filosofia, dr. Durvaltércio Bomfim – Educação Física, dr. Renato Leite Alves de Oliveira – 

Latim, Moah Marinho – Matemática, Arani Ribeiro – Música, Adélia Caetano de Souza, 

Deusair Nascimento Galvão e Maria Lúcia Andrade – sem especificação das cadeiras a 

ocuparem. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946). 

Segundo depoimento de Valdelice Moreira (2004), a maioria dos professores 

atuantes no Ginásio Alfredo Dutra, tanto no curso ginasial como no curso normal, era 

composta por profissionais liberais, especialmente médicos, advogados e engenheiros, além 

de alguns com formação em Filosofia22, na capital do Estado. Como anteriormente visto, a 

expansão do ensino secundário “se fez pelo estabelecimento de ginásios nas localidades onde, 

21 Primeiro diretor: Francisco Costa (1952-1955); segundo: Atahah José Haum (1955); terceiro: Jaime Sampaio 
(1955); quarto: João Moreira (1956-1957); quinto: Atahah José Haum (1957); sexto: Carlos Alberto de Araújo 
(1958-1961). 
22 A Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia foi fundada em 13 de junho de 1941, mas como 
suas atividades foram iniciadas no ano de 1943, só a partir daí é que foi-se formando quadros qualificados nesse 
nível de ensino, para atuarem no ensino secundário na Bahia. (PASSOS, 1999). 
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anteriormente, [...] era inexistente” esse nível de ensino (NUNES, 2000, p. 46), como é o caso 

de Itapetinga. Cumpre expor que, na esfera macro, esse 

crescimento provocou a superutilização do professorado e, apesar das 
medidas destinadas a tornar o magistério secundário um grupo estável e 
numericamente importante (tais como o registro profissional, a 
regulamentação das condições de trabalho e a criação das Faculdades de 
Filosofia), a maior parte dos professores desse nível de ensino utilizava o 
magistério como ocupação de tempo parcial. (NUNES, 2000, p. 46). 

No Ginásio Alfredo Dutra não era diferente a relação mantida por alguns professores 

com o magistério, mais especificamente aqueles que acumulavam ocupações liberais. 

Correlato a esse aspecto, o professor João Moreira, diretor do ginásio no ano de 1957, ao 

expor à Diretoria da ACI as reivindicações salariais dos seus professores, também mostrou a 

sua “dificuldade de reunir todos os prof. do GAD devido aos diversos afazeres destes”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9). É conveniente observarmos que 

o próprio diretor sofria com o acúmulo de atividades, pois, nesta mesma reunião, a Diretoria 

da ACI o repreendeu por lecionar várias disciplinas, atitude que estaria “prejudicando os 

trabalhos da direção” daquele estabelecimento de ensino. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9). O professor João Moreira, entretanto, justificou que essa era 

a melhor forma de “conseguir melhorar o salário” de diretor por ele percebido. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9), corroborando com o 

depoimento do ex-diretor e tesoureiro Atalah José Haum, quando revelou ser modesto o 

salário de diretor. Isto nos leva a inferir que ser diretor do único ginásio da cidade tinha uma 

importância muito mais simbólica que financeira. 

Apesar das variadas atividades exercidas pela maioria dos docentes, a sociedade 

itapetinguense não deixava de elogiar a atuação e competência dos mesmos, além de dar 

demonstrações de “confiança na [...] direção do Dutra”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946, p. 75). Fator que, aliado ao caso de ser o único ginásio da cidade,  

levava a comunidade a estar constantemente em busca de vagas para os seus filhos, fazendo 

crescer o número de matrículas e de financiamentos de bolsas de estudo, ano após ano. 

Mesmo sendo as “anuidades do GAD as mais baratas do Estado”, segundo queixa do diretor 

João Moreira, quando pleiteava aumento salarial para si e para os seus professores 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9), era comum a Diretoria da ACI, 

preocupada com a realização das provas e “cumprindo sua nobre missão de contribuir para o 

alevantamento do nível cultural da nossa [sua] gente” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
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ITAPETINGUENSE, 1957b, p. 1), permitir aos “alunos em atraso [...] realizar as provas no 

GAD”, aumentando progressivamente o ônus financeiro da instituição educativa. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 12). 

A inadimplência no Ginásio Alfredo Dutra não era um fator atípico. Ao contrário, 

era uma constante na vida da ACI, que estava sempre em busca de recursos para cobrir as 

crescentes despesas com a manutenção daquele. Isso se dava, mormente, pelo fato de que 

muitos alunos eram originários das camadas mais pobres, que, ao matricularem os seus filhos, 

tinham a certeza de que, em algum momento poderiam recorrer à ACI. Esse socorro se dava 

ora por meio de favorecimentos na concessão de bolsas de estudo (ANEXO - J), ora pela 

compaixão da entidade, permitindo o perdão ou a prorrogação da dívida. 

Este aspecto era mais um que estreitava o funil do ensino secundário em Itapetinga, 

que se apresentava por demais apertado, como em todo o Brasil. Nunes afirma que, 

[em] 1957, de 100 alunos que freqüentavam o nível primário apenas 14 
chegavam ao nível subseqüente e, dentre esses, apenas 1% dos indivíduos 
era proveniente das classes populares, que correspondiam a mais de 50% da 
população brasileira. As regiões nordeste e sul apresentavam taxas baixas de 
ingresso no ensino secundário. (NUNES, 2000, p. 48). 

Esse afunilamento ficou mais explícito devido ao fato de Itapetinga ter muito mais 

alunos cursando o nível primário de ensino nas várias escolas mantidas pela prefeitura 

municipal, ou seja, havia uma demanda muito grande por ensino secundário. Então, o maior 

desejo dos alunos que concluíam essa modalidade de ensino era estudar nas salas da ala 

reservada ao curso ginasial, o que nem sempre era possível, devido às limitações financeiras 

dos seus responsáveis. 

Alguns docentes do ensino primário também lecionavam no nível ginasial. Contudo, 

a maioria do quadro era formada por professores que pertenciam às redes estadual e municipal 

e que ficavam à disposição do Ginásio Alfredo Dutra. A própria ACI encaminhava 

correspondências aos órgãos competentes (Secretarias de Educação do Estado ou do 

Município), solicitando professores para trabalharem no ginásio. Quase sempre já era 

especificado o nome do docente cuja liberação se desejava, como no momento em que se 

recorreu “ao Senhor Secretário de Educação no sentido de que a referida Secretaria ponha 

[pusesse] à disposição do Educandário Alfredo Dutra a professora Zélia Fernandes 

Guimarães”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 33). Mais uma vez, 
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ficou explícito o prestígio político que a ACI gozava perante instituições governamentais, 

especialmente as da esfera estadual. 

Geralmente, esses professores eram solicitados mediante verificação da sua formação 

e das suas qualidades profissionais, principalmente quando se tratavam de docentes que 

chegavam em Itapetinga transferidos da capital do Estado ou de outros centros maiores. O 

fato de advirem de cidades mais desenvolvidas já lhes conferia certo grau de respeitabilidade 

e competência profissional, talvez por possuírem formação específica para o magistério, pois 

que, em Itapetinga, no ensino secundário, existiam mais professores do tipo profissional 

liberal. As professoras Claudeonôra Noblat dos Santos Brasil, Benjamita Santos Silva e 

Lindiomar Santana e o professor Manuel Simeão Silva estavam entre os professores 

importados.

A professora Claudeonôra Noblat dos Santos Brasil chegou a Itapetinga proveniente 

da capital do Estado, juntamente com o seu marido, José Brasil, que logo se associou a ACI, 

fato que lhe facilitou o acesso à Diretoria da entidade. Usufruindo dessa facilidade do esposo, 

a professora Claudeonôra Brasil (Figura 16) compareceu à reunião do dia 2 de setembro de 

1953, com o intuito de solicitar à Diretoria o espaço da ACI para a instalação de um jardim de 

infância, que ficaria sob a sua responsabilidade pedagógica. Ressaltamos que, até esta data, 

não havia registro de classes destinadas ao atendimento do pré-escolar em Itapetinga. 

Neste momento, não foi possível atender ao pedido da professora, devido à “falta de 

aparelhamento sanitário [...] sem o qual tornaria impraticável o funcionamento do jardim 

infantil no pretenso local”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 49). 

Contudo, a Diretoria prontificou-se a envidar todos os esforços “no sentido de ser conseguido 

um prédio adequado à sua instalação, afim de que não pereça [perecesse] tão louvável idéia”. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946, p. 49). Notamos que, embora não 

concedendo o espaço solicitado, a ACI deu esperanças à professora, talvez por perceber a 

importância e o caráter inédito do pedido. 
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Figura 16: Profª Claudeonôra Noblat dos S. Brasil, 1958 
Fonte: Acervo Particular de Lindiomar Santana 

Em meio a documentos dos arquivos da Fundação Cultural Itapetinguense, 

encontramos uma carta desta professora, datada de 23 de novembro de 1954, endereçada à 

presidência da ACI (ANEXO - L). Nessa correspondência, ela solicita permissão para, naquele 

mês, realizar no Salão Nobre da entidade a solenidade de diplomação dos alunos concluintes 

do Curso Infantil. Por esse documento, entendemos que, de alguma forma, a professora 

Claudeonôra Brasil conseguiu realizar o desejo de pôr em funcionamento um curso destinado 

a crianças em idade pré-escolar. 

A professora Benjamita Santos Silva e o seu marido, Manuel Simeão Silva, 

chegaram em Itapetinga, em 1956, provenientes da cidade de Jequié (BA). Foram convidados 

pelo diretor João Moreira para “ajudarem na obra educacional” (ANEXO - M) daquela casa de 

ensino. Ele, Manuel Simeão Silva, era bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico 

Batista do Norte do Brasil, concluinte do curso de Filosofia (Letras Clássicas) e autorizado a 

lecionar Grego, Latim e Português, possuindo larga experiência no magistério, nas cidades de 

Recife, Salvador e Jequié. Já a sua esposa, a professora Benjamita Santos Silva, era formada 
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pela Escola de Trabalhadores Cristãos, tinha o curso Pedagógico e exerceu a docência nas 

mesmas cidades em que o seu marido. 

Este casal de professores teve um contrato de trabalho com algumas vantagens 

pessoais e trabalhistas, tais como: o professor só poderia lecionar no máximo cento e quarenta 

aulas mensais nos cursos ginasial e normal; a professora deveria trabalhar os dois turnos no 

ensino primário; teriam casa alugada e custeada pelo Ginásio Alfredo Dutra; e teriam a 

garantia de que a professora seria nomeada pelo governo do Estado para ficar à disposição do 

ginásio num dos turnos, o que traria economia aos cofres da ACI, quanto ao ordenado de um 

expediente.

A professora Lindiomar Santana (Figura 17) chegou em Itapetinga em 1943, ainda 

criança, vinda de Vitória da Conquista (BA). Em 1954, recém-egressa da cidade de 

Jaguaquara, situada na região da Chapada Diamantina, onde era aluna interna e bolsista do 

Colégio Taylor-Egídio (escola protestante). Porém, após o governo estadual suspender as 

concessões de bolsas de estudo e por sua família não ter condições financeiras de mantê-la no 

colégio, ela retornou para Itapetinga, ciente de que deixaria de estudar. 

Figura 17: Profª Lindiomar Santana, 1958 
Fonte: Acervo Particular de Yvone Alves Figueirêdo 
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Já em Itapetinga, Lindiomar Santana matriculou-se na primeira turma do novo 

ginásio e tão entusiasmada estava por não parar os estudos, que logo compôs o Hino do 

Alfredo Dutra, que, depois de ensaiado pelos futuros alunos, foi cantado no dia da 

inauguração. Além do Hino do Alfredo Dutra (ANEXO - N), Lindiomar Santana também 

compôs os Hinos da Escola Normal Juvino Oliveira e da cidade de Itapetinga. Mais tarde, 

enquanto professora do ginásio, ela ministrou as disciplinas de Música e Canto Orfeônico.

Quando da criação da Escola Normal Juvino Oliveira, ela, aluna do curso normal, ensinou as 

disciplinas Canto, Geografia e História no curso ginasial. E, mesmo estudando na Escola 

Normal, ela precisava ensinar Música neste nível de ensino, devido à falta de “pessoa que 

tivesse conhecimentos musicais” na cidade. (SANTANA, 2004a, p. 6). A sua formação 

musical começou ainda na infância, em 1949, quando fazia o curso primário no Instituto 

Moderno de Ensino23, na vila de Itapetinga, com a professora Zaíde Andrade, que, durante um 

ano e meio, lhe deu aulas de piano. Em 1950, já no Colégio Taylor-Egídio, continuou a 

estudar música como autodidata, através dos cadernos e apontamentos das colegas, no piano 

do internato. Do segundo ano em diante, passou a freqüentar as aulas de música do colégio. E, 

mais tarde, de 1963 a 1966, estudou no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de 

Janeiro.

Era por meio dos apontamentos das aulas de música tidas no Colégio Taylor-Egídio 

que Lindiomar Santana preparava as suas aulas para os cursos ginasial e normal do Ginásio

Alfredo Dutra. Como dito, ela era, ao mesmo tempo, aluna e professora do curso normal. 

Sobre essa peculiaridade, é válido informarmos que, por ocasião da realização das provas, ela 

as elaborava e as entregava à professora Claudeonôra Brasil, Inspetora Estadual de Ensino. 

Nesses períodos, o procedimento de Lindiomar consistia em dar as explicações necessárias e, 

junto com as suas colegas de classe, responder a prova. Depois, fazia a correção das mesmas e 

colocava as notas, com o visto da Inspetora Estadual de Ensino. 

As disciplinas de Música e Canto Orfeônico, sob o empenho e a dedicação da 

professora Lindiomar Santana, fizeram nascer o Orfeão do Alfredo Dutra e, ao seu lado, o 

Orfeão Feminino, que passaram a se apresentar em todas as solenidades festivas da cidade, 

especialmente naquelas ocorridas nos salões da ACI, impressionando os visitantes. A título de 

exemplo, destacamos a apresentação do Orfeão do Alfredo Dutra no dia das comemorações 

do vigésimo primeiro aniversário da ACI, momento em que o mesmo entoou o hino da 

23 Esta escola foi criada e dirigida por membros da Primeira Igreja Batista de Itapetinga e era considerada a 
escola primária melhor preparada, naquela época. 
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associação24 (ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE,

1946). Informamos que os ensaios gerais, tanto dos orfeões quanto das turmas das disciplinas 

Música e Canto Orfeônico, que juntando todos os componentes chegava a cerca de cento e 

trinta jovens, eram acompanhados por um piano, que era tocado por Lindiomar Santana e que 

foi adquirido pela ACI, por meio de campanhas desenvolvidas para esse fim. (ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946). 

Pelas recordações desta professora, o orfeão era convidado “para eventos especiais 

em municípios como Ilhéus, Itabuna, Itarantim, Vitória da Conquista, e por ocasião da 

emancipação de Itororó, a convite do Prefeito” (SANTANA, 2004a, p. 5). Os seus cantores se 

apresentaram na solenidade e, inclusive, Lindiomar Santana compôs uma música como “uma 

saudação à cidade”. Para ela, tais apresentações tornavam o Ginásio Alfredo Dutra e a Escola

Normal Juvino Oliveira “mais conhecidos e famosos”. (SANTANA, 2004a, p. 6). 

A música estava tão presente no cotidiano do ginásio, que, devido ao gosto que os 

jovens da comunidade estudantil itapetinguense demonstravam pelo canto, foi criado um 

“curso de música, de caráter rudimentar [que esteve] a cargo do professor Plínio, sem ônus 

para os cofres do educandário”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9). 

Esse interesse pela música era antigo em Itapetinga, pois, desde a fundação da ACI até o final 

da década de 1940, o ensino de música era, informalmente, realizado na instituição pelo 

professor Miguel Cândido, o primeiro a responsabilizar-se por esta disciplina, formando 

também o primeiro coral infantil, que cantava hinos pátrios nas atividades cívico-festivas da 

ACI.

Na década de 1930, a disciplina Canto Orfeônico tornou-se obrigatória no currículo 

do ensino secundário no Brasil, por meio do Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, com o 

incentivo direto de Heitor Villa-Lobos, que tinha o “desejo de educar as massas urbanas 

através da música” (MONTEIRO; SOUZA, 2003, p. 117). Nesse pensamento ele era apoiado 

pelos educadores Lourenço Filho e Anísio Teixeira e pelo presidente Getúlio Vargas, que 

estava interessado nas suas idéias de “desenvolvimento do senso de civismo e de brasilidade 

nas crianças”. (MONTEIRO; SOUZA, 2003, p. 117). As aulas da disciplina Canto Orfeônico

objetivavam ensinar música como um instrumento de propaganda do civismo; na ótica de 

Villa-Lobos, esta disciplina “tinha por finalidade desenvolver nos alunos a disciplina, o 

civismo e a educação artística”. (MONTEIRO; SOUZA, 2003, p. 131). Segundo Lindiomar 

Santana (2004b), músicas como O amanhecer é lindo, Brasil e Liberdade conseguiam 

24 Não conseguimos encontrar cópia desse hino. 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

100

envolver os alunos, de tal modo que era desnecessário o castigo ou a repreensão. Por 

conseguinte, a disciplina era quase natural e, apenas nos momentos de provas (teoria musical 

e solfejos), percebiam-se tensão e nervosismo por parte do aluno; afinal, a disciplina 

reprovava.

Com o ginásio trabalhando intensamente, em acomodações próprias, amplas, 

confortáveis, adequadas ao ensino, com a maioria dos professores qualificados muitos alunos 

matriculados e outros tantos pleiteando uma vaga ou uma bolsa de estudo, a Diretoria da ACI 

elegeu como próximo projeto a criação de um curso normal, devido à existência em Itapetinga 

de grande quantidade de professores leigos nas escolas locais, inclusive no próprio ginásio, 

como era o caso da professora Lindiomar Santana. Assim, a instalação da Escola Normal 

Juvino Oliveira aconteceu no dia 26 de março de 1956, após a mesma ter obtido a autorização 

para o funcionamento do curso pedagógico junto ao Ginásio Alfredo Dutra, que foi publicada 

no Diário Oficial do Estado, em 3 de abril de 1956 (ANEXO - O).

No decreto de autorização do curso pedagógico do Ginásio Alfredo Dutra, era 

previsto que o mesmo funcionaria, a princípio, sob o regime de fiscalização preliminar. Os 

professores que lecionavam tanto no curso ginasial como no normal, até o primeiro semestre 

de 1957, eram dirigidos e fiscalizados pela direção do ginásio e, de certa forma, pelos pais e 

pela comunidade. Estes primeiros, pelo menos teoricamente, exerciam essa função 

fiscalizadora por meio da Associação de Pais e Mestres, mas eram mais atuantes, ou mais 

solicitados, enquanto colaboradores dos eventos promovidos pelo Ginásio Alfredo Dutra.

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 9). Já a comunidade era um 

fiscalizador não institucional, que servia à ACI como um termômetro, dando, quando 

consultado, a medida da aceitação e confiança do ginásio perante a sociedade itapetinguense. 

Era no bate-papo do Clube Social e nas rodas de leitura da Biblioteca Dr. Orlando Bahia que 

a Diretoria da ACI se informava até do desempenho profissional e moral de professores e 

funcionários do Ginásio Alfredo Dutra.

Até o ano de 1957, não existia dentro do ginásio um funcionário específico de 

fiscalização e quem (institucionalmente) cumpria com essa função eram os inspetores federais 

itinerantes, que, de acordo com as atas da associação, passavam algum tempo em Itapetinga, 

ou até meses, como o dr Otílio Moriz Barreto de Aragão. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946). Estes inspetores verificavam documentos, acompanhavam o 

cotidiano do ginásio, orientavam o trabalho docente e participavam das reuniões da ACI. 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1946 e 1957a). 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

101

A partir do segundo semestre de 1957, a professora Claudeonôra Noblat dos Santos 

Brasil, que lecionava no Ginásio Alfredo Dutra, passou a exercer a função de inspetora de 

ensino do curso normal. Não encontramos evidências de como ela foi contratada ou escolhida 

para essa função, mas, devido às práticas para a escolha dos professores, acreditamos que 

tenha sido indicada por algum diretor da ACI e, após a aceitação da maioria, devidamente 

nomeada. 

Analisamos dois relatórios da inspetora Claudeonôra Brasil, o primeiro datado de 31 

de dezembro de 1957 (ANEXO - P) e o segundo de 31 de dezembro de 1958 (ANEXO - Q).

Ambos foram compulsados no Arquivo Público do Estado da Bahia e tinham como 

destinatário a Superintendência do Ensino Médio. A confecção de relatórios fazia parte do 

cotidiano de inspeção de Claudeonôra Brasil, cumprindo uma determinação burocrática e 

regulamentar, sendo que a ação de relatar “significa a construção de um texto que registra e dá 

a ver”, constituindo-se num “corpus documental pleno de sentidos”. (FARIA FILHO, 2000, p. 

18). Desta forma, analisamos os relatórios de inspeção da Escola Normal Juvino Oliveira,

como mais uma janela de observação do cotidiano do Ginásio Alfredo Dutra, talvez não tão 

larga quanto as atas da ACI, mas como mais um documento, mais um olhar. 

O relatório das atividades do ano de 1957 foi escrito à máquina, em papel timbrado 

da Associação Cultural Itapetinguense/Ginásio Alfredo Dutra, endereçado ao dr. Luiz 

Monteiro, superintendente do Ensino Médio no Estado da Bahia, àquela época. Neste 

relatório, observamos recomendações quanto à prorrogação do ano letivo e reposição de aulas 

das disciplinas de Psicologia, Sociologia, Física, Química, Biologia, Higiene, Economia e 

Direito, Literatura e Metodologia, cujas aulas foram suspensas, devido a um surto de gripe 

asiática.

Esta recomendação se deu em atendimento à Lei Orgânica do Ensino Normal 

(Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946), que prescrevia o funcionamento do ano letivo 

de 15 de março a 15 de dezembro, com um intervalo de quinze dias no meio do ano. 

Inferimos que a inspetora tinha conhecimento dessa lei, ou seja, possuía saberes acerca da 

legislação educacional e, por extensão, exigia dos professores por ela fiscalizados o mesmo 

conhecimento. Além da tarefa de garantir o cumprimento da carga horária necessária à 

aquisição dos saberes formadores da docência pelos alunos do curso normal, Claudeonôra 

Brasil fazia a distribuição das disciplinas, considerando a formação e os saberes de cada 

professor. Neste relatório, ela redistribuiu as disciplinas de Sociologia, Metodologia e 

Português, devido à demissão de um professor. 
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Com essas alterações no quadro de docentes, a cadeira de Música já se encontrava 

ocupada pela professora Maria Lúcia Chaves de Andrade. A professora Lindiomar Santana, 

ainda aluna do curso normal, não mais estava responsável por esta disciplina no curso normal, 

lecionando-a apenas nas séries ginasiais. Ela, Claudeonôra Brasil, ainda relatou o caráter de 

regularidade no funcionamento do curso, da freqüência dos professores e dos alunos, assim 

como o período de realização das provas parciais e finais. Complementou o relatório com 

informações técnicas, como: a quantidade de alunos matriculados no curso intermediário (07) 

e no primeiro pedagógico (09); a mudança do diretor sem explicitar os motivos; a quantidade 

de visitas que ela fez ao ginásio durante o ano letivo (103), assegurando o envio à 

Superintendência dos termos das visitas, ou seja, os boletins de fiscalização25. Enalteceu, 

ainda, a atuação do diretor da Escola Normal que, segundo suas palavras, “não tem poupado 

esforços no sentido de melhor servir à causa da Instrução neste recanto do nosso estado, 

melhor servindo a Bahia e ao Brasil”. (BRASIL, 1957, p. 1). 

No relatório do ano letivo de 1958, a inspetora de ensino registrou o início das aulas, 

que foi no dia 1º de março. Como a Lei Orgânica do Ensino Normal previa que o ano escolar 

iniciasse no décimo quinto dia do mês de março, inferimos que o mesmo foi antecipado 

devido à realização, no mês de maio, da 1ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, organizada 

pela ACI, que suspendeu as aulas por doze dias. Mesmo assim, ela informou que tinham “sido 

dadas aulas suplementares para efeito regulamentar de aulas previstas” (BRASIL, 1958, p. 1). 

Mais uma vez, percebemos o caráter legalista da atuação dessa inspetora de ensino. Ela 

comunicou o número de alunos que freqüentaram a Escola Normal Juvino Oliveira: curso 

intermediário, dez; 1º ano pedagógico, onze; e, 2º ano pedagógico, cinco. 

Claudeonôra Brasil qualificou a formação do corpo docente, alegando que “é 

composto de elementos que estão capacitados para ministrar as matérias do curso” (BRASIL, 

1958, p. 1) e que já havia tomado as providências cabíveis para o competente registro destes 

junto ao Ministério da Educação e Saúde, como previsto em lei. Encerrou o relatório 

informando sobre a formatura do primeiro grupo de professoras, cuja solenidade sucedeu no 

auditório do cinema da cidade, Cine Fênix. Essas solenidades de formatura dos cursos ginasial 

e normal eram realizadas, a princípio, nas dependências do Cine Fênix, mas, com o aumento 

das turmas de formandos e com a conclusão da construção dos salões do Clube Social da ACI, 

passaram a ser realizadas neste clube. Por fim, é relevante atentarmos que os relatórios desta 

inspetora “evidenciam por meio das informações presentes conhecimentos e saberes 

25 Não localizamos tais boletins. 
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referentes à legislação do ensino na época e sua preocupação em cumprir tal legislação” 

(ADORNO, 2004, p. 7), significando “a própria lei em sua dinâmica de realização”. (FARIA 

FILHO, 2000, p. 19). 

Na verdade os documentos materiais do GAD em acordo com os depoimentos orais 

de pessoas que viveram os primeiros anos de seu funcionamento nos proporcionaram 

conhecer o seu cotidiano, tanto de professores e alunos como, também, da ACI enquanto sua 

dirigente. Pudemos, inclusive, transitar por seus espaços e compreender a existência destes. A 

criação do Ginásio Alfredo Dutra obrigou a ACI a repensar o acervo da Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia, já que aquela casa de ensino secundário não possuía entre seus espaços um 

que fosse apropriado à leitura coletiva. Chega a hora de renovar o acervo. 
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Quinto Capítulo 

Livros, leituras e leitores: saberes da docência na Biblioteca Dr. Orlando Bahia
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Este capítulo tem por objetivo analisar os saberes veiculados no cotidiano escolar dos 

professores do Ginásio Alfredo Dutra, através das práticas leitoras realizadas no interior da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, entre os anos de 1951 e 1961. Este período compreendeu o 

início dos trabalhos desse estabelecimento de ensino e antecedeu a promulgação da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61, que estabeleceu os 

fundamentos organizacionais da educação brasileira e modificou a antiga estrutura do ensino, 

até então, baseada nas Leis Orgânicas Estaduais. 

Como a ACI possuía uma biblioteca dotada de um acervo significativo, frente às 

condições socioeconômicas da vila, do município e do próprio estado e com instalações 

apropriadas para receber leitores e efetuar empréstimos, o projeto arquitetônico do Ginásio

Alfredo Dutra não contemplou a construção de uma biblioteca ou de um ambiente específico 

para o estudo coletivo dos seus alunos e professores. Ou seja, o corpo docente e discente do 

ginásio tinha como espaço destinado ao estudo as instalações da Biblioteca Dr. Orlando 

Bahia. Acreditamos que o fato de não haver uma biblioteca no espaço físico do ginásio se 

justificava com o fato de a ACI entender esse estabelecimento educacional como uma espécie

de extensão dela mesma. Sendo assim, as fontes compulsadas foram os livros de entradas e 

saídas e de registros desta biblioteca, além de complementarmos com o levantamento do seu 

acervo. Para este fim, consideramos os livros adquiridos e/ou editados até 1961, ano limite 

desta pesquisa. 

Sabemos que a ACI, no cumprimento das suas finalidades, desde a fundação 

idealizou vários projetos com claros propósitos educativos, preocupando-se especialmente 

com a informação e o incentivo à leitura. Estes (informações e leitura), enfocados enquanto 

prática de divulgação e socialização de saberes, era o campo preferencial de atuação da ACI, 

sendo vistos e tratados como um referencial de progresso. 

Atrelado ao anseio por desenvolvimento cultural através da informação e da leitura, 

estava o desejo da emancipação política, já que, economicamente, devido à consolidação da 

pecuária, a vila de Itapetinga se sustentava por si só. Justamente por conta dessa 

independência financeira, a ACI teve a coragem de assumir a construção de um ginásio que 

seria o símbolo representativo do seu “esforço em favor da cultura”. (MOSER apud 

ESCOLANO, 1998, p. 33). De forma semelhante à Biblioteca Dr. Orlando Bahia e ao seu 

acervo, com quase mil volumes até o ano de 1961, o ginásio era a concretização de um ideário 

e de uma vontade cultural. 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

106

A biblioteca, então, era 

mais do que um edifício com prateleiras, uma biblioteca representa uma 
coleção e seu projeto. Afinal, qualquer acervo não só traz embutida uma 
concepção implícita de cultura e saber, como desempenha diferentes 
funções, dependendo da sociedade em que se insere. (SCHWARCZ, 2002, p. 
120)

E a que ou a quem se destinava o seu acervo? A Biblioteca Dr. Orlando Bahia, após 

a criação do Ginásio Alfredo Dutra, com os seus cursos26 ginasial e normal, teve de ampliar o 

seu acervo para atender aos novos interesses que ora se tornavam urgentes. Por isto, o perfil 

do acervo foi modificado, deixando de ser composto predominantemente por livros literários, 

para também abrigar obras de caráter pedagógico, destinadas ao auxílio nos trabalhos 

discentes, de ginasianos e de normalistas e dos seus professores, visando à formação 

continuada destes últimos e também dos dirigentes do ginásio. Além desta mudança quanto à 

constituição do acervo, também notamos outra: o perfil dos leitores e freqüentadores, que 

passaram a ser, em sua maioria, professores e alunos do ginásio. 

Os docentes iam à Biblioteca Dr. Orlando Bahia em busca de material bibliográfico 

necessário à preparação das aulas e à organização do cotidiano letivo. Ao seu modo, os alunos 

freqüentavam-na com o propósito de estudar e realizar tarefas e pesquisas escolares. Porém, 

caso estivessem em regime de internato, sempre iam acompanhados por um auxiliar de 

disciplina e em horário oposto ao das aulas. (HAUM, 2003). 

Convém esclarecermos que, desde a fundação do Ginásio Alfredo Dutra, o acervo da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia estava à disposição dos professores. Entretanto, aos alunos, 

somente era permitida a consulta e conseqüente escrita de apontamentos das lições contidas 

nos livros. Só a partir do ano de 1959, percebemos alunos tomando livros de empréstimo. 

Nesta pesquisa, tivemos acesso a apenas dois livros de registro de aquisições bibliográficas, 

um aberto em 1938 e encerrado em 1946 (nº 1) e outro aberto em 1951 sem data de 

encerramento (nº 4), sendo que este tratava de uma reorganização dos livros anteriores e, 

portanto, repetia muito do livro de 1938. Como não temos dados mais precisos referentes às 

aquisições de livros e à quantidade de exemplares adquirida de cada título, podemos apenas 

inferir, com base em depoimentos orais (HAUM, 2003; SANTANA, 2004b), que o veto ao 

empréstimo de livros aos alunos, até 1959, se devia ao número escasso de volumes das obras 

26 No período contemplado por esta pesquisa, já estava em pleno funcionamento no Ginásio Alfredo Dutra o 
Curso Técnico Comercial, cuja pedra fundamental foi lançada em 1952. Entretanto, não é o nosso objetivo fazer 
uma análise histórica do mesmo. 
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utilizadas pelos professores do ginásio. Ou seja, sendo poucos os volumes disponíveis, 

reservava-se o direito de empréstimo aos docentes e somente a consulta aos discentes. O 

período de 1959 a 1961 foi marcado pelo número expressivo de empréstimos a alunos e, de 

acordo com os títulos das obras, podemos afirmar que a maioria esmagadora (89%) dos 

empréstimos foi realizada por alunos do curso normal. 

Segundo Lindiomar Santana (2004b), nos primeiros anos do ginásio, livro era um 

artigo raro, que pouquíssimos alunos poderiam possuir, pois eram caros e difíceis de serem 

encontrados para comprar em Itapetinga, sendo mais fácil adquiri-los na capital do Estado ou 

na cidade de Itabuna. A ACI, no sentido de minimizar esse impedimento espacial, passou, 

desde 1955, a intermediar a venda de livros didáticos aos alunos do ginásio, parcelando o 

pagamento e recebendo de fornecedores e das próprias editoras (ANEXO – R) uma 

bonificação percentual sobre as vendas efetuadas. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1946). Essa dificuldade fazia com que os professores adotassem os 

apontamentos ou apostilas como o recurso metodológico mais adequado à situação, porque, 

além da real falta de livros, essa ainda era a metodologia utilizada e aceita na maioria das 

escolas do interior da Bahia. 

Os pontos das disciplinas eram ditados aos alunos, que escreviam em 

acompanhamento à aula do professor. Por meio desses manuscritos, eles estudavam e se 

preparavam para a realização das provas. De acordo com o depoimento da normalista Yvone 

Figueirêdo (2003), os apontamentos eram mais utilizados quando se tratava de uma disciplina 

que não adotava livro didático, como foi o caso da disciplina de Higiene e Puericultura,

ministrada pelo professor José Sobrinho, que também exercia a função de médico do ginásio. 

As aulas desse professor-médico consistiam na leitura explicativa dos apontamentos 

elaborados por ele, sendo que as explicações, na opinião daquela normalista, eram “tão bem 

feitas que faziam as aulas desse professor serem uma das melhores do curso normal”. 

(FIGUEIRÊDO, 2003). Todavia, Azevedo considera práticas pedagógicas baseadas em 

apontamentos e apostilas 

desprovidas de sentido e de razão, não passam, de fato, de uma 
sobrevivência (superstitio) de atos e usos perfeitamente racionais e naturais 
em civilizações adstritas ainda a técnicas elementares da indústria de livros e 
a um tipo de vida intelectual que essas mesmas técnicas condicionavam. 
(AZEVEDO, 1945, p. 4). 

Sabemos que, havia algum tempo, o livro já era um objeto presente na vida do 

itapetinguense, devido a publicização do acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia. Entretanto, 
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essa afirmação não se aplicava à realidade e ao cotidiano pedagógico do Ginásio Alfredo 

Dutra. Neste, o livro ainda era tido “como um produto de luxo, para proveito de poucos” 

(AZEVEDO, 1945, p. 15). Só a partir do momento em que a ACI começou, via indicações dos 

docentes e catálogos de editoras, a encomendar remessas de livros didático-pedagógicos para 

o acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, o livro “converteu-se num valor coletivo, num 

benefício de interêsse [sic] geral, suscetível de ser pôsto [sic] ao alcance de todos” 

(AZEVEDO, 1945, p. 15). 

Esta biblioteca deixou de atender apenas a gostos bibliográficos mais populares e 

amplos, destinados à disseminação de saberes pedagógicos relacionados à civilidade e 

sanitarização das camadas populares, para constituir, agora, um acervo que atendesse também 

a interesses específicos da docência, com o objetivo de veicular saberes escolares 

concernentes à formação e à prática pedagógica dos professores daquele ginásio e à formação 

inicial dos alunos do curso normal. 

Ao nosso ver, os livros foram entendidos como instrumentos libertadores das práticas 

educativas, desatrelando, na maioria das vezes, o estudo dos apontamentos ditados em sala de 

aula. Para o aluno, a ida à biblioteca significava um passo de autonomia no ato de estudar e, 

mesmo que raramente, de opinar ou discordar do saber institucionalizado do professor e 

mestre. Na Biblioteca Dr. Orlando Bahia, o “livro assumia, assim, uma nova função: de 

simples depositário da cultura universal, passava a ser visto como fonte de experiência. [...] A 

leitura destacava-se na formação intelectual dos educandos: ‘meio’ de acesso à formação e 

elemento formador” do discente e do docente. (VIDAL, 2001, p. 201). 

Por entre as estantes cheias de livros daquela biblioteca, os alunos procuravam os 

pontos das disciplinas a serem estudados em grupos, ao redor das mesas de leitura, ou 

individualmente, em suas casas, após efetivarem o empréstimo. A direção do Ginásio Alfredo 

Dutra, visando a instituir horários específicos para estudos complementares, a princípio para 

os alunos do internato, implantou “bancas27 de estudos praticadas na escola por alunos de 

classes superiores aos de inferiores”. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957a, 

p. 7). Essas bancas eram em horário oposto ao das aulas normais e eram coordenadas pela 

professora Claudeonôra Brasil. Nos assuntos que, por um motivo ou outro, não fosse possível 

a devida orientação, a coordenadora da banca encaminhava um professor qualificado para tal, 

geralmente o que lecionava a disciplina do ponto que oferecia dificuldades. (FIGUEIRÊDO,

2003).

27 Designação dada, em algumas cidades da Bahia, para aulas de reforço escolar. 
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Ainda como uma forma de estimular a aplicação dos alunos ao estudo e “visando 

estimular a cultura ginasiana” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITAPETINGUENSE, 1957b, p. 42), 

em 1958 foi criada pelo presidente da ACI, dr. Renato Alves de Oliveira, a Medalha de Ouro 

Orlando Bahia, para o melhor concluinte das quartas séries ginasiais; e, como já existiam 

outros ginásios na cidade, todos concorriam a esta medalha. A ACI também incentivava os 

alunos do Ginásio Alfredo Dutra a participarem de eventos estudantis, dando, ainda, uma 

contribuição financeira. Temos como exemplo a participação dos alunos no V Congresso 

Estadual dos Estudantes Secundários, realizado em Salvador, em 1957. De acordo com a 

justificativa do diretor José Atalah Haum, “seria de importância vital o comparecimento ao 

conclave de uma representação do Ginásio Alfredo Dutra” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1957a, p. 18). Naquele momento, foram escolhidos como representantes 

os três melhores alunos da casa. 

Mandar os seus melhores alunos para um evento estadual de estudantes significava 

mostrar ao Estado o resultado dos esforços educativos e empreendedores da ACI, pois, desde 

a fundação do ginásio, sempre foi desejo desta associação que ele estivesse entre as melhores 

escolas da região, quiçá da Bahia. Então, atitudes como a banca de estudos, a viabilização da 

compra e parcelamento de livros aos estudantes, a formação do quadro docente e o 

enriquecimento do acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia apontavam para colocar o Ginásio

Alfredo Dutra num lugar de destaque na educação da Bahia. 

O professor, nesta perspectiva, tinha um papel importante: por meio da sua prática 

pedagógica intramuros do ginásio e fora deles, o corpo docente devia demonstrar a sua 

formação cultural e moral, a fim de revelar à comunidade itapetinguense a qualidade do 

ensino daquela casa. Conhecer a prática leitora dos professores do ginásio e dos alunos do 

curso normal possibilitou-nos conhecer os saberes escolares presentes nos livros lidos por 

esses atores. Ademais, prática leitora neste trabalho tem um sentido mais restrito, abarcando 

apenas a busca do livro e a freqüência com que essa busca acontecia na Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia. Partimos do entendimento de que os livros tomados de empréstimo foram 

efetivamente lidos pelos freqüentadores da citada biblioteca e, sendo os mesmos dispositivos 

escolares de transmissão do saber, inferimos que eles foram orientadores da prática 

pedagógica dos docentes do Ginásio Alfredo Dutra e da formação inicial dos seus 

normalistas. 

Enfatizamos a importância de investigar os livros – suportes dos saberes – enquanto 

“materiais da produção, circulação e apropriação dos saberes pedagógicos” e indicadores da 

prática docente. (CARVALHO, 1998, p. 34). Na compreensão de que “os saberes 
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pedagógicos se constituem pela apropriação de informações” (CATANI, 1994, p. 135) dos 

mais variados campos da educação e da formação docente, o conhecimento das leituras de 

professores e normalistas, via acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, conduziu-nos a uma 

análise dos saberes norteadores daquela prática. 

Até o ano de 1957, devido à escassez e pouca variedade de obras e autores da área 

pedagógica na Biblioteca Dr. Orlando Bahia, o livro ficou sendo um delimitador dos 

conteúdos a serem escolarizados, das competências e das habilidades práticas do ensino e da 

ação profissional. Eles direcionavam os conteúdos e até a ordem por que seriam 

escolarizados. Acreditamos, que o fato de a maioria dos professores do ginásio não possuir 

formação específica na área da educação e das suas respectivas disciplinas, contribuiu para 

que o livro tivesse esse poder delimitador e orientador dos saberes. Ou seja, o livro era o 

apoio didático-pedagógico que direcionava o trabalho docente no Ginásio Alfredo Dutra.

Portanto, podemos dizer que a própria biblioteca, por ser a guardiã dos livros, era a 

“materialização da ordem dos saberes”. (MENEZES, 2003, p. 27). 

De 1957 e até o limite cronológico desta pesquisa – 1961 –, o acervo foi ampliado 

com autores e obras diversas para a utilização nas disciplinas do curso normal, havendo um 

aumento considerável na gama de conteúdos passíveis de aproveitamento em sala de aula. 

Essa diversificação e esse enriquecimento do acervo bibliográfico está em acordo com a 

simples idéia de que o papel da biblioteca é “prestar serviços ao público e estendê-los cada 

vez mais, a fim de facilitar o acesso aos livros” (AZEVEDO, 1945, p. 14) e de oferecer o que 

se tem de mais atual e inovador nesta ou naquela área. 

Muitos dos livros que faziam parte do acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia e 

eram consultados pelos professores do ginásio não mais existem, até porque, como escreveu 

Azevedo (1945, p. 17), “O livro é um instrumento e, portanto se gasta, como todo 

instrumento” que se usa. Esses livros ou foram gastos pelo tempo e pelo uso constante ou 

simplesmente foram extraviados como, aliás, é passível de acontecer em qualquer biblioteca 

de uso público. Desapareceram do acervo, então, os livros: A educação da criança, de Irene 

Santos; Aritmética primária, de Maria Paula; A ciência e a sociedade, de Bertrand Russell; As

escolas novas, (autor não identificado); Basquetebol, de João Werfel; Curso de filosofia,

(autor não identificado); Compêndio de filosofia, (autor não identificado); Didática da escola 

nova, (autor não identificado); Educação e vida perfeita, de Bertrand Russell; Educar-se para 

educar, de Francisco V. Filho; História da filosofia, (autor não identificado); Introdução à 

sociologia, (autor não identificado); Introdução à administração escolar, (autor não 

identificado); Lei Orgânica do Ensino, (autor não identificado); Manual de sociologia, (autor 
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não identificado); Manual de filosofia, (autor não identificado); Noções de psicologia 

educacional, (autor não identificado); O ensino no Brasil, de diversos autores, sob a 

responsabilidade do Ministério da Educação e Saúde; Noções de teoria aplicada ao canto, de 

Vicente Aricó Junior; O futebol e sua técnica, de Max Valentim; O método dos testes, (autor 

não identificado); Pontos de filosofia I a IV, (autor não identificado); Princípios de 

sociologia, (autor não identificado); Solfejos originais e sobre temas de Cantigas Populares, 

para ensino de Canto Orfeônico, de Heitor Villa-Lobos; Técnica e política educacional, de 

Isaias Alves; Teoria e pesquisa em sociologia, (autor não identificado); Voleibol, de Ernani 

Nogueira.

As obras A educação da criança, de Irene Santos, Aritmética primária, de Maria 

Paula, e Técnica e política educacional, de Isaias Alves, da lista supracitada foram doadas 

entre os anos de 1946 e 1951, pois não constam na listagem do livro nº 1 de registros da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, mas, sim, no livro nº 4, que, como sabemos, foi aberto no ano 

de 1951, como reorganização dos anteriores. Com relação a estes três títulos, não 

encontramos registros de empréstimo. Possivelmente, eles não foram utilizados pelos leitores 

da biblioteca, indicando que, diferentemente dos demais, não desapareceram do acervo devido 

ao desgaste proveniente do manuseio constante. Estes, a contar pela data de doação, 

provavelmente devem ter sido editados no início da década de 1940, talvez até antes. Ora, 

para Lajolo e Zilberman (1999, p. 120), apesar de ilustre, 

o livro didático é o primo-pobre da literatura, texto para ler e botar fora, 
descartável porque anacrônico: ou ele fica superado dados os progressos da 
ciência a que se refere ou o estudante o abandona, por avançar em sua 
educação. Sua história é das mais esquecidas e minimizadas, talvez porque 
os livros didáticos não são conservados, suplantado seu "prazo de validade".

Ao que tudo indica, estes livros já estavam com o prazo de validade vencido, com 

saberes ultrapassados, que não mais cabiam naquela sociedade, ou melhor, naquele ginásio e 

naquele curso normal. Alguns fatores contribuem para que determinados livros sejam 

esquecidos ou descartados pelo leitor. Entre eles, interessa-nos a “sua natureza [do livro], que 

determina em certo sentido o seu destino final”. (CORRÊA, 2000, p. 1). O livro elaborado para 

o uso em determinada série ou grau de ensino se torna obsoleto após cumprir a sua finalidade 

escolar com aquela série ou grau. Desta forma, acreditamos ter sido esse o motivo de os 

leitores da Biblioteca Dr. Orlando Bahia eximirem-se da leitura dessas publicações. 

Os demais títulos foram objetos de empréstimos até 1961, sendo que os mais lidos 

foram: Noções de psicologia educacional, (autor não identificado); Educação e vida perfeita,
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de B. Russell; Lei orgânica do ensino, (autor não identificado); As escolas novas, (autor não 

identificado); Pontos de filosofia, os quatro volumes, (autor não identificado); Basquetebol,

de João Werfel; Voleibol, de Ernani Nogueira; Noções de teoria aplicada ao canto, de 

Vicente Aricó Junior; Solfejos originais e sobre temas de Cantigas Populares, para ensino de 

Canto Orfeônico, de Heitor Villa-Lobos. O desgaste desses livros comprova a circulação dos 

saberes das áreas da psicologia, da filosofia, da educação física desportiva, da música, do 

canto e referentes à concepção pedagógica do escolanovismo. 

Destas obras, algumas nos chamaram a atenção, devido à constância com que foram 

emprestados aos leitores. Por exemplo, o livro Lei Orgânica do Ensino foi interesse de leitura 

de muitos professores, especialmente os que exerceram cargos de fiscalização ou direção no 

Ginásio Alfredo Dutra. O professor de Educação Física José Atalah Haum (Figura 18), que 

também foi o tesoureiro do ginásio, durante o recorte cronológico do nosso estudo, e o seu 

diretor, por um breve espaço de tempo, era leitor assíduo desta obra. Em depoimento, o 

professor demonstrou a necessidade de conhecer a legislação do ensino da época, devido ao 

seu trabalho, porque “o cargo o obrigava a ter aqueles conhecimentos” e saberes. (HAUM,

2003). Também a inspetora da Escola Normal Juvino Oliveira, Claudeonôra Brasil, se 

ocupava com a leitura da Lei Orgânica do Ensino, porque a sua prática fiscalizadora lhe 

exigia o conhecimento dessa lei. Como já comentamos no capítulo anterior, quando 

analisamos relatórios desta professora e inspetora, inferimos que, além de possuir saberes da 

ordem da legislação educacional, também requeria dos professores por ela fiscalizados o 

mesmo conhecimento, o que pode justificar tamanho interesse docente por essa obra. 
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Figura 18: Profº José Atalah Haum, 1958 
Fonte: Acervo Particular de Lindiomar Santana 

Ainda com relação a Atalah José Haum, agora como professor de Educação Física,

percebemos, por suas leituras, que ele privilegiava o basquetebol e o voleibol como as 

principais modalidades desportivas a serem ensinadas aos seus alunos. Sempre que este 

professor fazia empréstimos na Biblioteca Dr. Orlando Bahia, pegava um trio de livros: Lei 

Orgânica do Ensino (autor não identificado), Basquetebol de João Werfel e Voleibol de

Ernani Nogueira. As suas leituras sobre essas modalidades desportivas associadas aos cursos 

dos quais ele participava em Salvador direcionaram o seu trabalho docente. O professor 

Atalah Haum foi um incentivador da prática do voleibol e do basquetebol no Ginásio Alfredo 

Dutra, realizando torneios interséries e intercolegiais, com o apoio e incentivo da ACI. 

Nos livros gastos pelo tempo e pelo uso constante, estavam os saberes que também 

nortearam a prática docente da professora de Música e Canto Orfeônico, Lindiomar Santana. 

Ela nos relatou que, enquanto aluna do Colégio Taylor-Egídio, lembra ter estudado música no 

livro Aulas de canto orfeônico para as quatro séries iniciais do curso ginasial, de Judith 

Morrison Almeida. Este foi “um dos mais bem sucedidos manuais de Canto Orfeônico” 
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(MONTEIRO; SOUZA, 2003, p. 120) editados no Brasil, entre os anos de 1930 e 1960, estando 

já na 36ª edição, em 1958. A partir desta obra e dos apontamentos guardados ainda do tempo 

de ginasiana no Colégio Taylor-Egídio, a professora Lindiomar Santana começou a compor a 

sua disciplina e a planejar as suas aulas no Ginásio Alfredo Dutra. Além destas fontes, a 

professora utilizou dois livros que compunham o acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, os 

quais foram: Noções de teoria aplicada ao canto, de Vicente Aricó Junior, e Solfejos 

originais e sobre temas de Cantigas Populares, para ensino de Canto Orfeônico, de Heitor 

Villa-Lobos. 

O livro Noções de teoria aplicada ao canto, de Vicente Aricó Junior, orientou o seu 

trabalho pedagógico quando professora do curso normal. Esta publicação procurava aplicar o 

programa da disciplina Canto Orfeônico às necessidades práticas do trabalho docente. 

Segundo análise de Monteiro e Souza (2003, p. 122), o autor reforçava a “orientação prática 

apresentando conteúdo teórico seguido de exercícios de fixação, além do uso abundante de 

gravuras como forma de ilustrar a teoria e ‘despertar o interesse psicológico e recreativo da 

juventude’”.

O livro Solfejos originais e sobre temas de Cantigas Populares, para ensino de 

Canto Orfeônico, de Heitor Villa-Lobos, serviu-lhe de base para a sua prática pedagógica 

junto aos alunos do curso ginasial. Segundo Lindiomar Santana (2004b), ele foi “muito 

importante para a sua formação de professora de Música e Canto Orfeônico e como regente 

de corais”. O seu depoimento confirmou, então, o objetivo da obra, que era o de oferecer 

conteúdos para a formação de professores especializados em música e canto orfeônico, dando 

um panorama geral da disciplina e da sua implantação no Brasil. Por tratar-se de um manual 

para a formação de professores, este se dedicava a preparar orientadores e regentes de bandas, 

apresentava ginástica para os órgãos respiratórios e exercícios de solfejos, respiração, 

entonação e manossolfa. A publicação também 

discorre sobre orientações para o estudo prático, sobre critérios de escolha 
das composições de autores incidindo sobre aqueles que tivessem mérito real 
no país; o ajuste das aulas de acordo com a idade dos alunos; a adoção de 
caracterização típica quando necessário, entre outros aspectos. 
(MONTEIRO; SOUZA, 2003, p. 123). 

Questionamo-nos como esses títulos, tão relevantes na constituição da prática 

docente itapetinguense em uma época, podem ter sumido do acervo da Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia. Para alguns, o desaparecimento de um livro do espaço de uma biblioteca pode 

significar falta de cuidado com o material impresso. Para outros, como é o nosso caso, 
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significa que esse impresso cumpriu com a sua função primeira: a de disseminar, após ser 

manuseado, lido e gasto por seus leitores, os saberes existentes em suas páginas. Mesmo 

concebendo o livro como um objeto precioso, da mesma forma que Azevedo, não 

chegaríamos ao exagero de acreditar que ele “se conservaria melhor na poeira das bibliotecas 

do que nas mãos dos estudantes”. (AZEVEDO, 1945, p. 17). 

Tendo a clareza de que o acervo de uma biblioteca é composto por livros que 

permanecem em suas prateleiras, passamos a analisar as obras pedagógicas que foram 

consultadas e que continuam nas estantes da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, à disposição do 

leitor. O estudo destes livros segue o mesmo procedimento metodológico efetuado 

anteriormente, ou seja, são “analisados como produtos de estratégias determinadas”, que 

“deixam ler as marcas de usos prescritos e de destinatários visados”. (BICCAS; CARVALHO,

2000, p. 64). 

Por um princípio metodológico e, também, para facilitar a compreensão do leitor, 

dividimos as publicações analisadas em grupos, relacionando as disciplinas e as áreas da 

formação pedagógica em nível normal, quais sejam: Fundamentos da educação (História, 

Filosofia e Sociologia da Educação), Prática de ensino (Didática e Metodologia), Educação

primária (Educação da infância), Política Educacional (Problemas da educação brasileira e 

Educação comparada), Ensino (Guias para o ensino de áreas específicas do conhecimento) e 

Psicologia (Psicologia da educação, Educação especial e Biologia educacional)28. As obras 

abaixo analisadas foram selecionadas a partir dos livros de entradas e saídas e, após 

conferirmos se ainda faziam parte do acervo, observamos a freqüência com que foram 

solicitadas pelos leitores. Então, detemo-nos nas obras que, em cada área, obteve a maior 

incidência de consulta. 

Nesta perspectiva metodológica, encontramos dispostos nas prateleiras da Biblioteca 

Dr. Orlando Bahia sessenta publicações da área de formação de professores. Os livros foram 

editados entre os anos de 1940 e 1960, sendo 57% deles publicados no período de 1955 a 

1960. Em doze deles, não havia o ano de publicação. 

Sabemos que os educadores da Escola Nova no Brasil atuaram “junto ao mercado 

editorial para difundir a sua compreensão acerca das teorias e preceitos tidos como ‘ideais’ 

para a constituição de uma cultura pedagógica do professorado” (SILVA, 2002, p. 9), a 

princípio, com traduções das obras dos pensadores escolanovistas estrangeiros e, logo depois, 

28 Mesmo entendendo que a disciplina de Psicologia da Educação faz parte da área de fundamentos da educação, 
optamos por analisá-la separadamente, devido ao fato de a mesma ser privilegiada com maior número de 
volumes disponíveis ao leitor, o que já demonstra o seu lugar de destaque no acervo. 
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com publicações de educadores brasileiros. Foram criadas linhas editorias específicas para a 

área de educação, a exemplo da Coleção Atualidades Pedagógicas, organizada por Lourenço 

Filho. Estas linhas se dedicaram à “difusão das idéias de renovação educacional” (SILVA,

2002, p. 8) e traziam em seus livros as discussões e as concepções pedagógicas mais atuais da 

época e em acordo com as reestruturações curriculares do ensino normal nos diversos Estados 

do Brasil. Tais publicações veiculavam “as concepções acerca dos saberes tidos como mais 

apropriados para a formação e aperfeiçoamento do trabalho docente”. (SILVA, 2002, p. 8). 

Deste total, trinta e sete por cento foram editados pela Companhia Editora Nacional 

(22) e quarenta e três por cento (26) foram escritos por autores estrangeiros: área de 

fundamentos da educação: Bertrand Russell, James H. Robinson e Lorenzo Luzuriaga; área

de psicologia da educação: A. M. Aguayo, Arthur Rankel, Claude Kohler, Dorothy W. 

Baruch e Fritz Redl, Dr. O’Shea, Ed Claparèd, Emílio Mira y Lopez, Henri Wallon, Jean 

Piaget, John Dewey, Naomi H. Chamberlain e Dorothy H. Moss, Paul Guillaume, Robert 

Woodworth e Donald G. Marquis, Rudolf Allers, Serge Laborvici; área de prática de ensino:

Gilbert Highet e Roger Cousinet; área de política educacional: Harold R. W. Benjamim; área

de ensino: Oswald H. Blackwood, Wilmer B. Herron e William C. Kelly. Na sua maioria, 

esses livros foram traduzidos por educadores brasileiros, como: Anísio Teixeira, Fernando de 

Azevedo, J. B. Damasceno Penna, Monteiro Lobato, Godofredo Rangel e Luiz Damasceno 

Penna, sendo que este último foi o que realizou mais traduções. 

Cumpre dizer que, dos livros traduzidos, cinqüenta e oito por cento são da área da 

psicologia geral e aplicada à educação e ao atendimento de crianças especiais; também era 

dessa área a maioria dos livros de autores nacionais. Essa gama de obras da área da psicologia 

em todo o acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia refletia uma das prerrogativas do 

movimento escolanovista no Brasil, porque, ao introduzir a disciplina Psicologia Educacional

nas escolas normais, a Escola Nova entendia que tal disciplina “forneceria as bases científicas 

do desenvolvimento infantil a partir do uso de testes e projetos experimentais”. (HILSDORF,

2003, p. 81). Neste sentido, pensando na leitura como causa da renovação da prática 

pedagógica, a preocupação em formar professores dotados de saberes da psicologia continuou 

sendo a tônica desse acervo durante o período em que esta biblioteca serviu aos professores e 

normalistas do Ginásio Alfredo Dutra. Como já informamos, entre as áreas, a que possui mais 

volumes é a de Psicologia, com vinte obras, logo após, pela ordem: Educação primária, com 

dez; Fundamentos da educação, com nove; Prática do ensino, com nove; Política

educacional, com sete; e, Ensino, com cinco. 
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Na área de Ensino, os livros foram editados entre os anos de 1952 a 1960. Nesta área, 

agregamos as publicações mais direcionadas à prática dos professores que ensinavam no 

curso ginasial e que se dedicavam ao oferecimento de saberes específicos de alguns ramos do 

conhecimento, como: Física, Matemática, Desenho, Gramática Latina e Economia

Doméstica. Efetuamos a catalogação dos livros que compunham o acervo da Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia, visando a encontrar as obras destinadas ao auxílio docente dos professores do 

Ginásio Alfredo Dutra e à formação dos normalistas. Entendemos que os livros da nossa 

denominada área de ensino tinham como foco a orientação didática para o ensino das 

disciplinas do curso ginasial. 

As disciplinas de Desenho, Gramática Latina e Economia Doméstica faziam parte 

do currículo dos cursos ginasiais neste período histórico. O ensino de Desenho, por exemplo, 

foi gradativamente incluído no ensino elementar e tinha, especialmente o Desenho

Geométrico,

larga presença nos currículos escolares entre fins do século XIX e inícios do 
XX, sendo privilegiado não apenas como instrumento formativo de um 
público e de uma massa de trabalhadores ajustados aos modos de produção e 
consumo industrial, a partir do projeto de instalação nas mentes e 
sensibilidades de um propalado espírito geométrico, mas também como tipo 
de Desenho apropriado para os novos modos de produção do próprio 
conhecimento escolar, havendo assim uma sutil analogia entre os processos 
da fábrica e os da escola, buscando ambas uma uniformidade livre das 
arestas imprecisas da artesania e da subjetividade. (DÓRIA, 2002, p. 3).

Desenho era a disciplina que oportunizava a socialização de saberes do campo da 

estética, da arte e da geometria, educando o discente “pela correção da visão e firmeza de 

observação”. (GONZAGA apud MORAES, 2001, p. 185). Esta disciplina foi ministrada nas 

quatro séries do curso ginasial pela professora Benjamita S. Silva e no curso normal pela 

professora Dagmar N. Silveira. Ambas tinham o livro Programa de ensino (1960), de 

Benjamim de A. Carvalho, como um dos orientadores dos saberes a ensinar. 

O ensino da disciplina de Economia Doméstica juntamente com a de Trabalhos

Manuais era oferecido ao curso ginasial e era lecionado pela professora Claudeonôra Brasil, a 

nossa conhecida inspetora da Escola Normal Juvino Oliveira. Essa professora, ao que tudo 

indica, não utilizou os livros do acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia para organizar os 

saberes socializados na disciplina de Trabalhos Manuais, visto não constar nos livros de 

registros e de entradas e saídas dessa biblioteca vestígios de obras que tratassem desse tema. 

Como infelizmente não se pôde ter acesso aos planos de curso das disciplinas oferecidas nas 
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modalidades de ensino do Ginásio Alfredo Dutra, já que foram incinerados após o mesmo ser 

estadualizado e não mais pertencer à ACI, ficou quase impossível informar como esta 

educadora planejava as aulas de Trabalhos Manuais.

Já para a disciplina de Economia Doméstica, a professora Claudeonôra Brasil tinha à 

sua disposição o livro Noções de economia doméstica, de Maria de Betânia (1957). Como esta 

disciplina combinava com a de Trabalhos Manuais, pois se complementavam e serviam a um 

mesmo fim, que era “preparar as alunas para os cuidados com o lar, com as crianças e com o 

trato social” (PASSOS, 1993, p. 89), acreditamos que este livro acabava por servir aos 

propósitos de ambas. 

É bom lembrarmos que, nas décadas de 1950 e 1960, os saberes relacionados à 

educação para o lar “obedecia[m] aos objetivos da escola moderna”, que almejava “dar às 

jovens uma base de conhecimentos sobre o lar, independentemente da profissão que a jovem 

venha [viesse] a escolher”. (FONTENELLE, s/d, p. 5). Na visão da ACI, para primar pela 

formação intelectual e moral da família itapetinguense, via educação da mulher, era justo que 

essa educação ultrapassasse os seus salões e palestras e se estendesse à escola, à educação 

formal. A título de informação, a disciplina de Latim era ministrada pelo professor João 

Pessôa em todas as classes do curso ginasial. 

Dentro do período de 1947 a 1960 estão as sete publicações da área de política 

educacional. Esta área abrange as obras relacionadas à democratização do ensino, às 

discussões dos problemas e perspectivas da educação, financiamento e funcionamento do 

sistema público de ensino. Os livros mais requisitados foram escritos por educadores 

brasileiros, a saber: A educação e seus problemas (1946) e A educação entre dois mundos: 

problemas, perspectivas e orientações (s/d), ambos de Fernando de Azevedo; Estudos

objetivos de educação (1936), do baiano Isaias Alves (Figura 19) e Educação para a 

democracia (1953), do, também, educador baiano Anísio Teixeira. O primeiro destes livros 

foi emprestado às professoras do curso normal Maria do Carmo Ivo e Zélia Fernandes, por 

várias vezes seguidas nos meses de março e de abril de 1957. Acreditamos que com o objetivo 

de subsidiar a prática docente. O livro Estudos objetivos de educação (1936) segundo seu 

autor se propunha a ser um compêndio onde em 

cada página está uma apreciação desapaixonada do nosso presente confuso e 
um conselho prudente de marcha por vias mais seguras em conquista de mais 
ordem, mais eficiência, mais utilidade para nossa Pátria e para a 
Humanidade”. (ALVES, 1936, p. viii). 
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Este livro contém aspectos filosóficos, psico-sociológicos e políticos da educação, 

organização e administração educacional, aspectos do ensino secundário, profissional e 

comercial, além de conter um capítulo destinado ao ensino nas zonas rurais como, aliás, a 

maioria dos compêndios e manuais de educação que faziam parte do acervo da Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia neste período. O último livro possui três ocorrências de empréstimo e, devido 

à caligrafia pouco legível29, podemos apenas inferir que era o mesmo leitor que buscava 

conhecer os problemas brasileiros de educação e adquirir saberes relacionados à educação 

rural e ao financiamento da educação pública. 

Figura 19: Contra-capa de livro utilizado na Escola Normal 
Juvino Oliveira, 2004 

Fonte: Acervo Biblioteca Dr. Orlando Bahia 

29 Era o próprio leitor que escrevia o seu nome no ato de registrar o empréstimo de determinado livro. Alguns 
apenas rubricavam, o que dificultou a sua identificação. 
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Além dos autores nacionais, também foram objetos de interesse os livros Educação

Comparada (1947), de I. L. Kandel, e Democracia e educação (1959), de John Dewey. Este 

foi o maior pedagogo do século XX: o teórico mais orgânico de um novo 
modelo de pedagogia, nutrido pelas diversas ciências da educação; [...] o 
intelectual mais sensível ao papel político da pedagogia e da educação, 
vistas como chaves mestras de uma sociedade democrática. (CAMBI, 1999, 
p. 546). 

O seu livro Democracia e educação (1959) é um amplo tratado de filosofia da 

educação e, no seu discurso em torno da educação, ele afirma que à escola cabia o papel de 

transformar a sociedade para deixá-la menos autoritária e repressiva. Também encontramos 

em suas páginas saberes para a formação docente, como: os objetivos da educação, os valores 

educacionais, o trabalho e o lazer na escola, teoria de conhecimentos etc. Este foi um dos 

livros mais lidos nas escolas de formação de professores que adotaram o ideal pedagógico da 

Escola Nova. 

A área de prática de ensino foi composta por nove livros, editados entre 1954 e 

1959. Organizamos esta área com as publicações que tratavam das didáticas e metodologias 

do ensino e que traziam subsídios para a prática educativo-pedagógica de professores e de 

normalistas. Entre os autores, apenas dois eram estrangeiros. Nesta área, encontramos a única 

obra do acervo que tratava, especificamente, da administração de instituições escolares, 

Princípios e normas de administração escolar (1956), de Ruy de Ayres Bello, cuja principal 

leitora foi a professora de Metodologia do ensino Silvia Fernandes Ivo. Os principais autores 

dessa área foram Theobaldo Miranda Santos e Antônio D’Avila. 

O primeiro também escreveu vários manuais de educação através da Coleção 

Atualidades Pedagógicas, oferecendo aos seus leitores os primeiros saberes de algumas áreas 

da educação, como: Noções de psicologia educacional (utilizado pelos leitores da Biblioteca 

Dr. Orlando Bahia e não mais encontrado no acervo), Noções de história da educação,

Noções de filosofia da educação e Noções de sociologia educacional. Do educador Theobaldo 

Miranda Santos, o acervo ainda consta dos livros Noções de práticas de ensino (s/d) e 

Metodologia do ensino primário (1955). Na primeira obra, o autor ofereceu um curso de 

psicologia e de pedagogia, evidenciando o caráter psicológico da prática de ensino 

escolanovista, sendo que os seus principais leitores foram os professores: Adélia Átila, Adir 

Costa, Berenice Torres Santos, Claudeonôra Brasil, Francisco Costa, João F. Pereira, Maria 

do Carmo Ivo, Terezinha Lobo e Zélia Fernandes Guimarães, que lecionavam disciplinas da 
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área de prática de ensino. É importante ressaltarmos que o livro Noções de prática de ensino

foi lido também por professores do curso ginasial. Entendemos que estes docentes, cuja 

parcela não detinha formação para trabalhar no magistério, buscavam nas páginas deste livro 

saberes que lhes possibilitassem fundamentar e qualificar a própria prática de sala de aula. 

Os livros de Antônio D’Ávila, Pedagogia: teoria e prática (1954) e Práticas

Escolares (1959), eram constituídos por lições pedagógicas sobre a teoria e a prática de 

ensinar, inclusive, dando sugestões para o fazer docente, apresentando modelos de planos de 

aula, saberes relacionados à educação cívica e à execução de trabalhos manuais em classe. Na 

apresentação do compêndio Pedagogia: teoria e prática (Figura 20), o autor expôs os 

objetivos da sua obra: 

escrevemos este livro em que, ao lado da lição pedagógica teórica e geral, de 
objetivos puramente culturais, buscamos apresentar um conjunto de normas 
práticas, de diretrizes e sugestões para a ação docente do mestre, dando-lhe, 
ao mesmo tempo, a informação esclarecedora de problema e subsídios de 
estudo, compendiados em leituras, referências, estatísticas e depoimentos, 
consorciando, assim, a teoria e a prática pedagógicas. (D’ÀVILA, 1954. p. 7 
e 8). 

Essas publicações da área de prática de ensino aqui analisadas evidenciaram que a 

formação para o ensino normal destacava “cada vez mais as virtudes das metodologias e 

técnicas para a boa condução do trabalho docente”. (SILVA, 2002, p. 11). Na verdade, 

percebemos a existência de uma grande preocupação com o aprendizado de modelos de 

planos de aula, sugestões de atividades pedagógicas e outros aspectos alusivos ao cotidiano de 

sala de aula, vivenciado pelo professor. 
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Figura 20: Capa de livro utilizado na Escola Normal Juvino 
Oliveira, 2004 

Fonte: Acervo Biblioteca Dr. Orlando Bahia 

A área de fundamentos da educação contém nove livros publicados entre os anos de 

1945 e 1960 e contempla os saberes das disciplinas de Filosofia da educação, Sociologia da 

educação e História da educação. Os leitores desses livros foram, na sua totalidade, 

professores do Ginásio Alfredo Dutra que lecionavam as disciplinas em apreço ou que 

queriam ampliar os conhecimentos referentes aos fundamentos da educação. Dividimos os 

interesses dos professores de acordo com a disciplina dos livros emprestados, ficando dessa 

forma: Filosofia da educação: Dilson Ribeiro, Gladys Costa, João Pessoa, Joel Santana, Lair 

Marques, Manuel M. da Costa, Noéli Pereira, Newton Dias da Silva, Terezinha Lobo e 

Zenaide Alves, que também era leitora dos livros de Sociologia da educação, juntamente com 

as professoras Claudeonôra Brasil e Hildete Fonseca. Já os professores Clovis Monteiro, 

Lindiomar Santana (apesar de ministrar as disciplinas de Canto Orfeônico e Geografia), 
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Maria do Carmo e Renato Leite de Oliveira interessavam-se pela leitura dos livros de História

da educação.

As publicações mais requisitadas desta área para empréstimo foram: A formação da 

mentalidade (1945), de James H. Robinson, que tratava da filosofia e da origem do 

pensamento crítico; Casernas e escolas (1945), de Lima Figueiredo, que historiava o ensino 

militar no Brasil e a evolução do exército brasileiro; Educação e ciência sociais (1957), do 

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais; Educação e ordem social (1956) e Meu 

pensamento filosófico (1960), ambos de Bertrand Russel; História da educação pública (s/d) 

e História da educação e da pedagogia (1955), ambos de Lorenzo Luzuriaga; Introdução à 

filosofia científica (1956), de Euryalo Cannabrava, que se tratava de um compêndio sobre 

filosofia e ciência; Noções de história da educação (1955), Theobaldo Miranda Santos, que 

abordava as correntes do pensamento predominantes na pedagogia no decorrer da sua história.

No compêndio de História da educação e da pedagogia (1955), o autor Lorenzo 

Luzuriaga procurou relacionar a educação com as concepções sociais e culturais de cada 

momento histórico. No texto introdutório do livro, ele afirmava que a sua 

obra aspira-se a oferecer visão de conjunto da história da educação e da 
pedagogia. Não se trata, pois, de trabalho erudito ou de investigação, senão 
antes de esforço para expor na forma mais clara e precisa possível o 
desenvolvimento histórico das idéias e das instituições pedagógicas. É esta, 
portanto, obra essencialmente didática. (LUZURIAGA, 1955, p. xiv). 

A área de educação primária era formada por dez títulos publicados entre 1953 e 

1960. Basicamente, eles versavam sobre recreação infantil, prática educativa no jardim de 

infância e metodologia do ensino primário. Os professores João F. Pereira, Padre Vicente 

Russo e Claudeonôra Brasil foram os professores que mais efetuaram empréstimos nesta área. 

Os livros mais solicitados foram: A escola e a criança (1960), de Ângela Médici (Figura 21), 

foi um dos livros ofertados a biblioteca pelo Ministério da Educação e Cultura via Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e distribuído pelo Centro Regional de Pesquisas 

Educacionais da Bahia30. Este trazia em suas páginas explicações sobre o comportamento 

infantil na escola e no ambiente familiar, socializando saberes atinentes ao caráter e à 

personalidade da criança de três a seis anos, além de preocupar-se com a relação entre 

30 Independentemente da instalação do curso normal no Ginásio Alfredo Dutra a Biblioteca Dr. Orlando Bahia 
por ser reconhecida legalmente pelo Instituto Nacional do Livro (16/10/1954) mantinha intercâmbio com órgãos 
públicos e editoras para troca de informações e material bibliográfico. 
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professores, alunos e familiares. A autora defendia a importância da afetividade nas relações 

escolares concluindo que: 

É através de uma situação essencialmente social, em que a afetividade 
participa largamente, que vemos, pouco a pouco, despertar o interesse dos 
pequenos alunos pelos objetos e os conhecimentos escolares. (MÉDICI,
1960, p. 222). 

Já O ensino primário: Através da metodologia (s/d), de Jarbas Resende, veiculava 

saberes sobre o ensino primário, sob a ótica da prática docente e dos recursos metodológicos 

em sala de aula. 

Figura 21: Contra-capa de livro utilizado na Escola Normal 
Juvino Oliveira, 2004 

Fonte: Acervo Biblioteca Dr. Orlando Bahia 

Fazendo parte da Coleção Atualidades Pedagógicas, o livro de A. Almeida Júnior, E

a escola primária? (1959), trazia reflexões e saberes acerca do analfabetismo e a sua 
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significação e, discutia a formação do educador e o direito à educação primária, sendo muito 

lido por professores e alunos do curso normal. Dentro desse perfil, discursivo e reflexivo, 

também encontramos o livro Teoria e prática da escola elementar (1960), de J. Roberto 

Moreira, que introduzia o leitor ao estudo social do ensino primário. Constava, ainda, nesta 

área, publicações editadas pelo Ministério da Educação e Saúde, a saber: Menores no meio 

rural (1960), de Clóvis Caldeira, abordando a escolarização de crianças no meio rural, e Vida

e educação no jardim de infância (1960), que foi distribuído pelo Departamento de Educação 

Primária, órgão da Secretaria Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal à época. Os 

demais livros da área tinham como preocupação maior divulgar saberes no plano dos jogos e 

da recreação infantil. 

Considerando as áreas que organizamos para facilitar a análise do acervo da 

Biblioteca Dr. Orlando Bahia, destinado à formação inicial dos alunos da Escola Normal 

Juvino Oliveira e ao aprimoramento e qualificação do exercício docente dos professores do 

Ginásio Alfredo Dutra e das suas escolas anexas, a área possuidora de maior quantidade de 

títulos e exemplares bibliográficos era, também, a mais consultada por leigos: a de Psicologia

da educação. Esta agregava publicações editadas de 1940 a 1960, com um total de vinte 

livros. Foram inseridos livros com saberes da psicologia, educação especial e da biologia 

educacional. 

Os leitores de Biologia Educacional (1954), de Ary Lex, foram especificamente os 

professores José Sobrinho e Padre Vicente Russo. Ambos lecionavam a disciplina de Biologia

Educacional, sendo que o primeiro também se ocupava com a disciplina de Higiene e 

Puericultura. Neste livro, encontramos saberes concernentes à higiene do pessoal da escola e 

às moléstias mais comuns entre eles e ainda verificamos uma parte dedicada ao cotidiano de 

escolas rurais. Até os professores que não trabalhavam com as disciplinas desta área 

buscavam, por meio da leitura, os saberes pertinentes à mesma, objetivando o conhecimento 

pessoal ou o auxílio à prática docente. 

Foi pensando dessa forma que os professores Ademir dos Santos, Ana Fernandes 

Ivo, João Pessôa, Lindiomar Santana, Maria de Lourdes Lima, Manuel da Costa, Silvia Ivo, 

Salvador Torres e Terezinha Lobo se mostraram constantes leitores dos livros: A criança 

problema (1954), de Arthur Ramos, que versava sobre psicologia e educação, higiene mental 

na escola primária etc.; A educação funcional (1950), de Ed Claparède, que abordava a 

concepção funcional da infância, a psicologia da ciência pela ótica das reflexões de um 

psicólogo; A evolução psicológica da criança (s/d), de Henri Wallon; Como pensamos

(1959), de John Dewey; Manual de Psicologia (1956), de Paul Guillaume; Pedagogia
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científica: psicologia e direção da aprendizagem (1954), de A. M. Aguayo; Psicologia

(1953), de Mário Ferreira dos Santos; Psicologia (1959), de Robert S. Woodworth e Donold 

G. Marquis; Psicologia da inteligência (1958), de Jean Piaget; Psicologia evolutiva da 

criança e do adolescente (1957), de Emilio Mira y Lopez. 

Como a comunidade itapetinguense se interessava pela leitura dos mais variados 

temas, os livros tanto da área da psicologia, como da filosofia e da sociologia tornaram-se 

alvo do desejo desses leitores. Bastava, para tanto, que tais publicações apresentassem temas 

mais direcionados às pessoas comuns, como foi o caso dos livros seguintes: Deficiências

intelectuais da criança (1960), de Claude Kohler; Os tiques na criança (1956), de Serge 

Lebovici, um compêndio de psicologia infantil; Os três “R” para o retardado (1956), de 

Naomi H. Chamberlain e Dorothy H. Moss, que tinha como proposta preparar pais de crianças 

com deficiências mentais, para que pudessem ensinar o filho a aprender a vestir-se, a pentear-

se, a escovar os dentes, a falar etc. 

Além destes sobre educação especial, havia os livros que abordavam a educação da 

criança no seio do lar, com saberes que permitissem que os pais as compreendessem a fim de 

melhor educá-las e dar-lhes limites. Essas publicações foram aceitas e lidas por pessoas como 

Eufrásia Santos (dona de casa), Helvio Oliveira e Ismael Cruz (um dos diretores da ACI). Os 

mais solicitados foram: Como educar meu filho (1940), de Dr. O’Shea; Compreender para 

educar (1960), de Dorothy W. Baruch e Fritz Redl, que socializava saberes relacionados ao 

comportamento e à personalidade da criança, com a finalidade expressa de educá-la; Métodos

para limitar os filhos (s/d), de Arthur Rankel; Psicologia do caráter (1958), de Rudolf Allers. 

De maneira geral, os livros, os manuais e os compêndios escritos para as escolas 

normais tinham por finalidade procurar viabilizar o acesso de estudantes, e até de pessoas não 

especialistas na área da educação, ao conteúdo da literatura reconhecida entre os educadores. 

No final da década de 1940 e no decorrer da de 1950, sob o pressuposto de que as atividades 

escolares necessitavam de planejamento para garantir a eficácia e a disciplina das atividades, 

os manuais passaram a 

versar predominantemente sobre a prática e metodologia de ensino, 
enfatizando ao longo dos capítulos aspectos relacionados ao planejamento do 
trabalho docente, incluindo-se desde a definição dos objetivos, os modos de 
transmissão de conhecimentos aos alunos, as atividades a serem 
desenvolvidas e as estratégias de avaliação dos resultados do rendimento 
escolar dos estudantes. (SILVA, 2003, p. 10). 
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Os livros escolares nortearam o trabalho dos professores do Ginásio Alfredo Dutra e 

guiaram os estudos dos estudantes da Escola Normal Juvino Oliveira. Ao entrarmos em 

contato com o acervo da Biblioteca Dr. Orlando Bahia e com os saberes prescritos nesse 

acervo, aliados às fontes orais e iconográficas, propomo-nos a conhecer um pouco da história 

do pensamento e das práticas educativas. Neste sentido, além de fazer parte da cultura escolar 

daquela casa de ensino, o livro também foi suporte de saberes dos mais variados campos da 

educação, com as mais variadas intencionalidades, para sujeitos históricos distintos. Sabemos 

que o livro (o didático mais ainda) é “organizado, veiculado e utilizado com uma 

intencionalidade, já que é portador de uma dimensão da cultura social mais ampla”. 

(CORRÊA, 2000, p. 5). 

A bibliografia utilizada para a construção do trabalho docente do ginásio destacou 

o aprendizado de metodologias e de técnicas de ensino. Esse aprendizado foi marcado pela 

forma como implementaram a formação e o aperfeiçoamento da prática docente, 

caracterizada pela concomitância em que se dava a formação inicial dos normalistas e a 

qualificação dos seus professores. Podemos chamar de qualificação em serviço, se nos 

reportarmos ao fato de que boa parte dos docentes do Ginásio Alfredo Dutra não possuía 

formação específica para o ensino. De qualquer sorte, os saberes da docência lá veiculados 

foram constituindo-se por meio de “uma cultura profissional a partir dos postulados da 

Escola Nova, a política de racionalização do trabalho dos professores e a ‘tecnicização’ do 

ensino’”. (SILVA, 2002, .p. 11). 

A Biblioteca Dr. Orlando Bahia, após a mudança do perfil do seu acervo, passou 

a significar a própria materialização dos saberes concernentes à docência, tornou-se um 

espaço destinado ao pensar de professores e alunos do ginásio. E podemos afirmar que por 

extensão, era destinada aos professores de outros estabelecimentos de ensino que também 

bebiam a água dessa fonte, visto ser a única biblioteca da cidade que apresentava um 

acervo com aquelas características. Assim sendo, consideramos ser a Biblioteca Dr. 

Orlando Bahia o símbolo do espírito pedagógico e emancipatório, não só do Ginásio

Alfredo Dutra, mas da própria Associação Cultural Itapetinguense.
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Considerações Finais 
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Ao pesquisarmos os saberes veiculados no cotidiano escolar do Ginásio Alfredo 

Dutra através das práticas de leitura dos professores e dos normalistas, detectadas pelos livros 

de entradas e saídas da Biblioteca Dr. Orlando Bahia, percebemos que os livros foram os 

testemunhos, alguns ainda presentes na dita biblioteca, dos saberes da docência daquele 

período da história da educação em Itapetinga. Eles foram, e ainda são, não só os portadores 

dos conteúdos e dos saberes ensinados, mas os reveladores de um projeto de educação. No 

caso da ACI, esse projeto tinha por meta criar uma cultura ginasiana em Itapetinga, o que lhe 

proporcionaria ser conhecida na região como uma cidade preocupada com a educação e a 

cultura de forma geral. Dessa maneira, o Ginásio Alfredo Dutra foi um projeto de educação 

com proporções sociais mais amplas. 

Estudar a história da Associação Cultural Itapetinguense, seus projetos culturais e 

educacionais nos possibilitou conhecer, também, o seu quadro diretor e de associados, a vila 

de Itatinga e sua trajetória econômico-social, seu desenvolvimento cultural e o processo de 

emancipação política e constituição do município de Itapetinga. Dessa forma, as ações 

culturais e educativas implementadas pela ACI e direcionadas à vila significaram a 

possibilidade de progresso, de esclarecimento e consolidação de uma elite econômica e social 

local e de enlevamento no âmbito da cultura e da educação dos moradores em geral. Essas 

possibilidades / objetivos fizeram parte de um projeto mais amplo destinado à vila, que era 

sua emancipação político-administrativa, visto que os próprios moradores do lugar não 

concebiam a idéia de, mesmo sendo economicamente independentes, serem 

administrativamente subordinados a um outro município. 

Os projetos aqui analisados que, num primeiro momento foram não-formais – a 

audição do rádio, as palestras e a Biblioteca Dr. Orlando Bahia – e, posteriormente, práticas 

formais de educabilidade – o Curso de Ciências, Letras e Artes, a Escola da ACI, o GAD e a 

Escola Normal Juvino Oliveira – permitiu, através das práticas culturais e educativas e das 

relações por essas práticas constituídas, uma ativa intervenção no próprio cotidiano da vila de 

Itatinga. Nesse aspecto, a criação de escolas também se configurou como um elemento de 

diferenciação e mesmo de autonomização do povoado de Itatinga em relação à sua sede. 

Consideramos que essas práticas de caráter efetivamente cultural foram importantes 

instrumentos, inclusive, para a criação de uma identidade própria ao itapetinguense, 

diferenciando-o dos demais moradores da região e da cidade de Itambé, a sede. 
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Nesse sentido os homens da ACI, sócios e diretores, como: Orlando Bahia, Juvino 

Oliveira, Atalah Haum, Aguinaldo Aguiar, Vespasiano Dias, Augusto de Carvalho, Irenio dos 

Santos Silva, Alfredo Dutra e tantos outros que, mesmo estando anônimos nas atas, 

contribuíram para a transformação social de Itapetinga, pensaram e acreditaram que não era 

possível existir processo de transformação social em que a educação não tivesse papel de 

destaque. A educação foi a mola mestra das ações da ACI e até mesmo o processo 

emancipatório da vila teve como símbolo uma instituição de ensino – o Ginásio Alfredo 

Dutra.

O desejo de consecução da emancipação política de Itapetinga fez com que os 

intelectuais da ACI, imbuídos de um espírito empreendedor e progressista, vissem essa 

entidade cultural como “a coluna mestra do progresso” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1954, p. 4) daquela terra, tendo, também, a certeza de que ela era a 

“célula viva do progresso itapetinguense” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ITAPETINGUENSE, 1958, p. 7). A emancipação política de Itapetinga contribuiu para 

estreitar os laços existentes entre a ACI e os representantes da política baiana e nacional, 

consolidando a já constituída elite política local. 

A educação escolar, para os integrantes dessa elite política, era entendia como um 

fenômeno social que deveria estar presente em toda a sociedade. O pensamento dessa elite 

corroborava com o de Anísio Teixeira, quando este dizia que “acreditava que, enquanto as 

demais instituições [associações, clubes, igrejas etc.] exerciam ação educativa sem plano 

definido e sem controle de resultados, a escola era ‘a instituição conscientemente planejada 

para educar’” (TEIXEIRA, 1997, p. 255). Motivo que impulsionou os intelectuais da ACI a 

empreenderem tantas ações de caráter educativo formal, planejados e controlados, no sentido 

da disseminação de saberes, principalmente os relacionados aos valores morais e familiares. 

Gostaríamos de finalizar este trabalho, primeiro afirmando que enquanto objeto de 

pesquisa e de desejo nosso olhar estará por muito tempo voltado para a ACI, seus projetos e 

seus intelectuais. Justamente por essa afirmação é que citamos Fernando de Azevedo: 

Se ‘há enterros antes da hora que fazem morrer’, [...] há enterros depois da 
hora que fazem viver, como se fossem destinados a exumar instituições 
arcaicas ou a reanimar a recordação já quase apagada de práticas, 
tradições ou pessoas que julgávamos extintas. (AZEVEDO, 1945, p. 3 
grifos nossos).
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Talvez esse tenha sido um dos méritos do nosso trabalho: exumar, via documentos, a 

Associação Cultural Itapetinguense, os homens que a fundaram e as práticas culturais, 

educativas e emancipatórias por eles empreendidas. 
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ANEXO – A: Ficha de inscrição de sócio da Associação Cultural Itapetinguense 
(década de 1940). 
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ANEXO – B: Ata Especial de Fundação do Ginásio Alfredo Dutra. 

Ata de Fundação do Ginásio Alfredo Dutra 
Associação Cultural Itapetinguense 

Às 20h do dia 14 de julho do ano de mil novecentos e cinqüenta e um, em sessão realizada na 

Associação Cultural Itapetinguense, com a presença dos senhores Juvino Oliveira, Nid Dutra 

d’Amorim, Flávio Everaldino de Filgueira, prof. Saturnino Pereira, Mariano de Oliveira 

Campos, Francisco de Assis Ribeiro, Climério Ferreira, Elias José de Carvalho, Manoel 

Joaquim Ribeiro, Edson Oliveira, Júlio Ferreira Coelho, Sinfronio de Almeida Silon Ribeiro, 

Alfredo Edson Dutra, Américo Francisco Souza, prof. Francisco Costa, Júlio da Silva Lemos 

e Otávio Lacerda Rolim, o Sr. Nid Dutra d’Amorim deu início aos trabalhos fazendo uma 

exposição dos problemas apresentados com referencia a instalação de um ginásio para 

funcionamento em 1952. As dificuldades haviam desaparecido graças à cooperação do prof. 

Saturnino Pereira, pondo à nossa disposição o edifício destinado aos alunos do “Instituto 

Moderno de Ensino” dotado de 4 salas e um amplo salão, espaço suficiente para as aulas do 

futuro ginásio. Entrara-se em entendimento com o Sr. Francisco de Assis Ribeiro e se obteve 

uma residência com área suficiente para alojar 50 alunos, estando assim resolvido a questão 

do internato, ma das condições estabelecidas pelo prof. Francisco Costa. Sendo assim, o 

último problema a resolver, seria o levantamento de um determinado capital para a cobertura 

das despesas iniciais. Dada a palavra ao prof. Francisco Costa, ouviu-se a sua exposição 

detalhada sobre os elementos necessários à instalação do estabelecimento chegando-se a 

conclusão de que seria preciso a importância de cento e cinqüenta mil cruzeiros. O Sr. Otávio 

Lacerda Rolim, falou em seguida ao prof. Francisco Costa, qualificando de dispendiosa 

aquela instalação provisória do estabelecimento e apresentou a proposta de se renunciar ao 

funcionamento do ginásio de 1952 e que se organizasse logo uma comissão ou que se fizesse 

por aclamação uma diretoria, para então se fazer um movimento popular no sentido de 

angariar dinheiro, para a construção definitiva, devendo-se assumir o compromisso do seu 

funcionamento em março de 1953. Sugeriu então o Sr. Juvino Oliveira, que em vez de uma 

diretoria aclamada pelos presentes, três homens dos ali reunidos, assumissem a 

responsabilidade diante do prof. Costa, da construção do ginásio, entregando-o pronto em 

janeiro de 1953, para que nele se realizassem os exames de admissão na segunda quinzena de 

fevereiro. Decidiu-se que esta responsabilidade recairia aos srs. Juvino Oliveira, Mariano de 

Oliveira Campos e Izai dos Santos Amorim, na pessoa do seu filho Nid Dutra d’Amorim. 

Resolvida esta parte com a aprovação de todos os presentes, decidiu-se em seguida, o nome 
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do futuro estabelecimento. Falou o pastor Saturnino Pereira, apresentando o nome de Alfredo 

Dutra, cujas qualidades e méritos foi pelo mesmo eloqüentemente demonstrados. Disse então 

o Sr. Nid Dutra d’Amorim que em palestra com amigos assim que chegara a Itapetinga havia 

sugerido o nome do Sr. Juvino Oliveira, homem de grande conceito no seio do povo, dada a 

sua enorme capacidade de trabalho, desprendimento e nobreza de caráter, estando sempre à 

frente dos movimentos que engrandecem Itapetinga. Agradecendo ao Sr. Nid Dutra 

d’Amorim, falou o Sr. Juvino Oliveira afirmando que não se deveria deixar cair a proposta do 

pastor Saturnino. Referiu-se ao Sr. Alfredo Dutra, como um dos pioneiros e desbravadores 

desta Região. Lembrou que Alfredo Dutra, foi um dos verdadeiros defensores e protetores dos 

pequenos contra a fúria e a ambição dos poderosos pois todos ali sabiam das qualidades que 

fizeram dele ao mesmo tempo farmacêutico, engenheiro e advogado, naquela época em que 

eram precárias as condições da região. Continuando, disse o Sr. Juvino Oliveira que muitos 

foram os que lutaram por Itapetinga em vários períodos. Lembrou o Sr. Augusto de Carvalho 

e o Dr. Guilherme Dias. Estes estão vivos e como dos benfeitores de Itapetinga, Alfredo Dutra 

era o único morto, chegara o momento de lhe pagarmos o que fez por nós. Os que estão vivos, 

disse ele alegremente, serão recompensados depois. Concluindo disse o Sr. Juvino Oliveira 

que ali estava o Sr. Nid Dutra d’Amorim, neto de Alfredo Dutra, a quem cube a iniciativa de 

convidar e trazer o prof. Francisco Costa, para discutir e assentar o que há poucos momentos 

se concluíra. Unanimente aceita a proposta do Pastor Saturnino Pereira, acrescida da 

exposição feita pelo Sr. Juvino Oliveira foi então discutido o local da construção ficando 

determinado que esta se faria junto ao prédio Rural, na ex-fazenda do Sr. Alfeu Valeriano de 

Souza. Aceitou-se também que o prof. Francisco Costa seria o diretor do Ginásio Alfredo 

Dutra e que pagaria o aluguel na base de 5% sobre o valor do prédio e instalações. Nada mais 

havendo, foi encerrada a sessão tendo o Sr. Juvino Oliveira na qualidade de um dos 

responsáveis pela construção do estabelecimento, determinado que o Sr. Nid Dutra 

d’Amorim, domo seu secretário lavrasse a presente ata. E, assim sendo, eu, Nid Dutra 

d’Amorim, lavrei a presente ata que vai por mim datada e acenada com os demais presentes. 
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ANEXO – C: Texto de Zoraide Moura Carvalho, concorrente no Concurso de 
Redação sobre o tema “O que representa o Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga”. 
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ANEXO – D: Texto de Florides Almeida, vencedor do Concurso de Redação sobre 
o tema “O que representa o Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga”. 
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ANEXO – E: Texto de Rosalino Correia de Souza, 3º lugar do Concurso de 
Redação sobre o tema “O que representa o Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga”. 
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ANEXO – F: Texto de Ildinê Silva Souza, concorrente no Concurso de Redação 
sobre o tema “O que representa o Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga”. 
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ANEXO – G: Texto de Gilma T. de Mattos, concorrente no Concurso de Redação 
sobre o tema “O que representa o Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga”. 
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ANEXO – H: Texto de Sirlene Brandão Sá, concorrente no Concurso de Redação 
sobre o tema “O que representa o Ginásio Alfredo Dutra para Itapetinga”. 
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ANEXO – I: Formulário de solicitação de concessão de bolsa de estudos para o 
Ginásio Alfredo Dutra. 
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ANEXO – J: Carta solicitando bolsa de estudos. 
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ANEXO – L: Carta de Claudeonôra Noblat dos Santos Brasil solicitando os salões 
da ACI para solenidade de diplomação do curso infantil. 
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ANEXO – M: Pedido de contratação de professores proveniente da cidade de 
Jequié para lecionarem no Ginásio Alfredo Dutra e na Escola Normal Juvino Oliveira. 
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ANEXO – N: Hino do Ginásio Alfredo Dutra composto por Lindiomar Santana 

Hino do Ginásio Alfredo Dutra 
Letra e Música de Lindiomar Santana 

I

Homens fortes heróicos desta terra 
Sonharam numa noite de luar 
Lutaram, trabalharam, um belo dia 
Viram um sonho em realidade se tornar. 

(coro)
Alfredo Dutra teto majestoso 
Deste templo bendito do saber 
Fostes sonho hoje és realidade 
Glória de um povo que muito quer vencer 
Alfredo Dutra, oh! Alfredo Dutra 
Glória de um povo que muito quer vencer. 

II

Nós que todos os dias aprendemos 
A família, a Pátria e a Deus servir 
Queremos verte sempre iluminando 
Esta estrada que queremos seguir. 

(coro)

III

Qual bandeirante dos tempos passados 
Em busca de tesouro e jóias mil 
Num pequeno recanto da Bahia 
Cantas bem alto as glórias do Brasil. 

(coro)

IV

Avante, pois Alfredo Dutra 
Abre as tuas asas neste céu de anil 
E ecoando dirás ao mundo inteiro 
És mais uma vitória do Brasil. 



A Associação Cultural Itapetinguense: um projeto de emancipação educacional e política para uma vila (1936-1961) 
Soraya Mendes Rodrigues Adorno 

161

ANEXO – O: Decreto de autorização para o funcionamento do curso normal no 
Ginásio Alfredo Dutra. 
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ANEXO – P: Relatório 1 de inspeção de Claudeonôra Noblat dos Santos Brasil. 
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ANEXO – Q: Relatório 2 de inspeção de Claudeonôra Noblat dos Santos Brasil. 

Ginásio Alfredo Dutra, 31/12/58 

Fiscalização do Curso Pedagógico 

Relatório sobre as atividades do ano letivo de 1958, na Escola Normal de 

Itapetinga.

Cumprindo as determinações dessa Superintendência envio o Relatório anual das 

Atividades da Escola Normal de Itapetinga, que se acha sob minha fiscalização. 

Iniciamos as aulas, no dia 1º de março, foram matriculados no Curso Intermediário 

10 alunos, no 1º ano Pedagógico 11 e no 2º ano Pedagógico 05, sendo a freqüência, durante o 

ano letivo regular. 

Por motivo de se ter realizado a 1º Exposição Estadual de Pecuária, em maio, foram 

suspensas as aulas, por 12 dias, tendo sido dadas aulas suplementares para efeito 

regulamentar de aulas previstas. 

A referida Escola funcionou no prédio do Ginásio Alfredo Dutra, em salas 

destinadas para o fim. 

O corpo docente é composto de elementos que estão capacitados para ministrar as 

matérias do curso, tendo eu, no inicio do ano, oficiado ao Diretor do estabelecimento 

solicitando as providências necessárias para o registro do profº. 

Conforme boletins mensais enviados a esta Superintendência fiscalizei, com 

regularidade, no ano que ora se finda, esta Escola. 

Acusando ofício enviado, comuniquei a formatura do 1º grupo de professoras, no 

dia 13 do mês findo a cujo ato assisti e foi solenemente realizado no “Cine Fênix” desta 

cidade.

Encerrando este Relatório, apresento a V. Ex.ia os meus votos de Boas-Festas, ao 

tempo em que reitero os meus protestos de elevada consideração. 

Atenciosamente, 

Claudeonôra Noblat dos Santos Brasil
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ANEXO – R: Carta da Editora Moderna oferecendo vantagens na venda de livros. 


