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O pós-abolição na Bahia: memória
à construção da vida livre
Jaci Maria Ferraz de Menezes
Juvino Alves dos Santos Filho

Este texto tem como finalidade apresentar e discutir as relações
da população negra na Bahia com a educação formal e as
formas e processos educativos que utilizaram e organizaram
para aprender, na medida da sua exclusão do sistema
educacional formal. Pretende demonstrar que, apesar de todas
as dificuldades até mesmo a sobrevivência física, os negros
desenvolveram formas próprias de inclusão e de aprendizagem,
através inclusive de organização de escolas ou através de outras
instituições pedagógicas.

Os estudos que realizamos (MENEZES, 1994; MENEZES, 1997a),
sobre a exclusão dos negros da escolarização mostraram que, no Brasil e
na Bahia, os não brancos foram adquirindo o direito à escola muito
lentamente, no pós-abolição. Formalmente excluídos os escravos, os libertos
tinham acesso à escola na medida de suas possibilidades – inexistiu, durante
a escravidão ou depois dela, uma política de massas voltada explicitamente
para garantir aos ex-escravos o acesso à escola. As discussões travadas no
período final do Império, também período em que recrudescem os debates
sobre o final da escravidão e a melhor forma de preparar a inclusão dos
ex-escravos à cidadania brasileira, desembocam na apresentação, limitada,
de projeto de organização de um sistema de ensino que promovesse o
acesso das crianças livres à escolarização.
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Este debate é retomado no início da República. Um sistema de educação
é organizado segundo a definição que cada Estado membro federado dá
ao direito à educação e sua capacidade de manutenção das mesmas escolas,
incorporando, lentamente, gerações futuras – não os escravos recém
libertados, adultos, – à cidadania. Contraditoriamente, o acesso ao voto
era condicionado, para os adultos, ao saber ler e escrever, entendendo-se a
alfabetização como condição necessária para a aquisição de uma
“capacidade de discernimento”. Numa sociedade constituída
majoritariamente de negros e analfabetos, isto significava a exclusão da
maioria da cidadania ativa; de tal modo que a abolição garante, aos ex-
escravos, a liberdade, mas não a igualdade (MENEZES, 1997b). Daí a
luta pelo acesso à escola e as iniciativas, entre os segmentos excluídos, de
criar classes escolares em suas organizações, como veremos adiante, ainda
no aspecto do desenvolvimento das artes e da musicalidade como fruto do
aprendizado não formal e depois mesmo formal. Destacamos aqui a luta
também de vanguarda de abolicionistas, engajados no processo de ampliação
dos direitos à cidadania.

A EDUCAÇÃO DOS ESCRAVOS, LIBERTOS, INGÊNUOS

Neste estudo do processo de inclusão/exclusão, queremos começar
discutindo o próprio limite da exclusão. No nosso entendimento, os negros,
no Brasil, passam por um processo de “inclusão excludente”. Trazidos para
o Brasil, sua socialização/educação se dá no espaço do colonizador, mas
como desigual, como subordinado; o indígena, também subordinado, tinha
um espaço próprio de vida e socialização/educação, os aldeamentos e as
missões. O aldeamento tinha como suposto a “civilização” do indígena e
previa, ao lado da catequese, a instalação de escolas de ler e escrever. O
negro estava na fazenda ou na cidade; sua aprendizagem, enquanto escravo,
se dava no aprendizado do trabalho na execução do trabalho; mesmo a
sua catequese, de forma simplificada, se dava nas fazendas, nas igrejas, nas
irmandades. Mesmo durante a escravidão, a exclusão da escolarização se
fazia tendo como critério a condição civil – a condição de escravo ou livre.
Não era vedado formalmente o acesso à escola dos negros livres, embora
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1 Lembrar, no final do século XVII, a questão da exclusão dos moços pardos dos colégios jesuítas, resolvida em 1685
favoravelmente a eles pela Cédula Real que garantia a sua matrícula.

não existisse, para eles como para o conjunto da população, um direito à
educação, apenas estabelecido na década de 1930 do século XX1 .

Os escravos eram formalmente excluídos da escolarização durante a
Colônia e o Império. Algo como se o Estado não devesse valorizar a
propriedade privada, porque mesmo se o próprio senhor quisesse matriculá-
lo nas escolas públicas não o podia fazer. Esta segue a prática até o momento
da Abolição (BAHIA, 1989). Se aos escravos era vedado o acesso a instituições
públicas de ensino, aos negros nascidos livres se lhes providenciava, quando
fora da tutela do senhor da sua mãe, educação em espaços compulsórios de
formação para o trabalho, fossem orfanatos, fossem Companhias de
Aprendizes do Exército ou Armada.

 Aos libertos ou livres descendentes de escravos que tivessem como prover
sua subsistência, era possível a matrícula na escola pública. Falam sobre a
existência de professores negros, dentre outros, Gilberto Freire, em Casa
Grande e Senzala. Por outro lado, a própria história do processo
abolicionista nos mostra a existência de um grande número de negros
educados, ocupando papel de destaque na sociedade brasileira no século
XIX e organizando as formas de resistência e luta contra a escravidão. Os
abolicionistas famosos eram exemplo da escolarização dos negros: André
Rebouças, José do Patrocínio, Luis Gama, entre outros. Na Bahia, Teodoro
Sampaio, Juliano Moreira, Manoel Querino e, até, o Barão de Cotegipe,
ministro conservador do Império, escravista, eram negros.

Desde a chegada da corte portuguesa, em 1808, ao lado da ênfase evidente
no Ensino Superior, até porque até então este não existia, se dá início à
organização de uma educação para a formação de artífices. Naquele
momento, conseguir mão de obra livre bem preparada era difícil, por conta
da plena vigência da escravidão e por ter sido vedada, até então, o próprio
desenvolvimento da manufatura (a não ser de bens simples), no Brasil. A
própria instalação do Exército português, então em guerra com a França
(lembrar que Brasil ocupa Caiena, até o tratado de Viena; e o Uruguai, até
1828), demandava uma produção em metalurgia que, até então, era bastante
precária no Brasil. Em 1810, é criada na Corte uma companhia militar de
soldados artífices, anexa ao Regimento de Artilharia da Corte, que deveria
formar 60 ferreiros e serralheiros. Antes, fora contratado um mestre fundidor
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alemão para formar 66 operários, que, no entanto, teriam sido atraídos
por pequenas fundições.

Assim, a primeira vertente da formação para o trabalho de iniciativa
do Estado foi a via militar. A segunda, a reforma e desenvolvimento dos
estaleiros, em 1811, inclusive visando formar projetistas e desenhistas
voltados para a arquitetura naval. A terceira vertente, foi o reordenamento
de orfanatos existentes, como o Colégio dos Órfãos de São Joaquim, na
Bahia. Este orfanato, que existia desde 1798, foi estatizado em 1919, aos
moldes da Real Casa Pia de Lisboa, sendo-lhe doado o antigo prédio do
Noviciado dos Jesuítas. Estava destinado a recolher órfãos e desvalidos e
dar-lhes ensino profissional e se torna o primeiro de uma longa série de
instituições voltadas para tal (MATTA, 2006).

A quarta via para a formação de artífices se dá pela via do
desenvolvimento das artes. Após o final da guerra com a França, em 1816,
uma missão artística francesa composta por 10 artistas, vem ao Brasil,
coordenada por Lebreton, presidente perpétuo da Seção de Belas Artes do
Instituto de França. A partir de sua presença, se pensa a Academia de Belas
Artes, criada afinal em 1820 (CUNHA, 1979), que inicialmente deveria
ter um duplo papel: a formação para as “belas artes” e para as artes
mecânicas, na formação de artífices.

EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA: A SITUAÇÃO NO FINAL DO IMPÉRIO

Em 1872, quase no final do Império, quando da realização do primeiro
Censo Demográfico,  79,44% da população livre era analfabeta, na Bahia.
Se deste total retirarmos os menores de 5 anos, temos um grau de
analfabetismo da ordem de 75,88%. A situação do Brasil era pior, então
com 81,43% da sua população livre analfabeta, o que correspondia a
78,11% da população de 5 anos e mais. Com índices de analfabetismo
maiores que o da Bahia estavam 13 das províncias então existentes, estando
em melhor situação São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Rio Grande do Sul e
Paraná, e o Município Neutro, cidade do Rio de Janeiro, administrada
pelo Governo Central.

Se à população livre se acrescentar a população escrava – atingindo, aí
sim, a população total –  a situação da Bahia se apresenta melhor do que

Memória.pmd 24/3/2008, 10:5220



    ME M Ó R I A  E  F O R M A Ç Ã O  D E  P R O F E S S O R E S    21

a de São Paulo, por exemplo, ou mesmo que a média nacional.
Respectivamente, Bahia teria 18,06% de alfabetizados, São Paulo 16,86%
e Brasil 15,47%.  A condição de escravo praticamente excluía da condição
de alfabetizado: em todo o Brasil, apenas 1403 escravos sabiam ler e escrever,
sendo 104 em São Paulo, 64 na Bahia e 107 no Rio de Janeiro. Na Corte,
a presença de um grupo maior: 329. Em termos percentuais, sempre abaixo
do 1%.

Os dados referentes à condição de alfabetizados ou não, apresentados
pelo Censo de 1872, no entanto, não estão cruzados com os dados referentes
à cor da pele. Ou seja, apesar de que o Censo estuda cada uma das duas
características, não apresenta tabela que permitisse saber quantos brancos
alfabetizados, ou quantos negros alfabetizados. Na busca de precisar o
número de negros alfabetizados em 1872, com vistas a tomá-los como
ponto de partida para o esforço, porventura existente, de inclusão dos
negros à escolarização, nos demos conta de que, no Estado da Bahia, o
número total de alfabetizados era às vezes maior ou aproximado do total
de brancos existentes, o que, de por si denotava a presença de um
contingente negro alfabetizado considerável.

 O caso mais evidente era o de Salvador, em que havia 40.915
alfabetizados para uma população total branca de 38.374 pessoas. Abatendo
do total da população branca e da população negra livre (Outra = pretos
e pardos) o contingente de 0 a 5 anos, apresentado no documento que
forneceu os dados do Censo (IBGE, 1949). Estes eram, para os brancos,
12,51% e, para os não-brancos, 13,6%. Com as novas populações-alvo
da alfabetização, tomamos como hipótese um índice de alfabetização da
população branca da ordem de 65%,  bastante acima dos totais apresentados
pelo Censo para o total da população livre.

Com isso, obtivemos um saldo numérico de alfabetizados não brancos,
o que nos permitiu calcular um percentual de alfabetizados não brancos
para o total do Estado, para Salvador, para o Recôncavo e para os
municípios com mais de 20.000, entre 20 e 10.000 habitantes  e com
menos de  10.000 habitantes. Os resultados deste exercício podem ser
vistos na Tabela 1.
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Salvador Recôncavo +  20.000 10/  20.000 10.000 BAHIA

Pop. total 129.109 363.623 835.559 255.513 159.435 1.379.616

Escravos 16.468 58.448 96.931 31.253 23.172 167.824

Total Livre 112.641 305.175 738.628 224.260 136.273 1.211.792

Branca 38.374 79.007 197.221 59.208 29.948 324.751

Outra 74.267 226.168 541.407 165.052 106.315 887.041

Alfabetiza. 40.915 66.711 134.237 50.139 22.881 248.172

%A. Total 36,00 20,84 18,25 22,33 16,30 18,0

%A. Livre 41,27 24,84 20,65 25,4 19,08 20,48

%Ñbranca 29,7 10,8 4,6 17,44 6,14 8,28

2 Na hipótese de que 65% da população branca de mais de 5 anos estivesse alfabetizada.

Tabela 1 - Bahia - 1872
Percentuais de alfabetização da população livre nos municípios, segundo número
de habitantes2.

Fonte: IBGE (1949). Cálculos da autora.

Entendemos, é claro, que este percentual hipotético de 65% de
alfabetização da população branca não se aplicaria uniformemente a todos
os municípios do estado.  No entanto, em favor de nosso raciocínio,
verificamos que se tomássemos, por absurdo, um percentual de 80% de
alfabetização da população branca de 5 anos e mais, ainda assim haveria
um saldo de alfabetizados não brancos em diversos municípios, como
Salvador, Santo Amaro, Jeremoabo, Lençois, Purificação, Macaúbas,
Alagoinhas, Nazaré, Maragogipe, Tapera (Amargosa), Vila Nova da Rainha
(Senhor do Bonfim), Camisão, Feira de Santana, Abrantes, Mata de São
João e Itaparica; no universo dos municípios com mais de 20.000 habitantes
e dos municípios do Recôncavo.

O número de alfabetizados é menor nos municípios que concentram
grande população escrava, ou seja, onde ainda a atividade econômica
principal é a lavoura açucareira, como em São Francisco do Conde.  O
fenômeno se repete em diversos distritos de Salvador. Assim, no momento
do Censo de 1872, ainda sob a escravidão, existia um contingente
considerável de não brancos alfabetizados. Não se estaria, portanto,
partindo de um zero, neste esforço de incorporar à chamada civilização
letrada a população liberta.
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3 Para uma leitura mais aprofundada a respeito, ver MENEZES, 1997a, 1997b, além de BARBOSA, 1982, 1985, 1989.
4 Exemplo de bolsa de trabalho foi organizada na Bahia por Manoel Querino e outros artistas para a contratação e

execução de obras, inclusive públicas. Denominava-se Liga Operária.

A presença destes negros alfabetizados, entretanto, não afasta a evidência
de que a grande maioria da população não sabia ler e escrever. No entanto,
o escasso índice de alfabetização da população brasileira e baiana, não
provoca, na República que se inicia, políticas massivas de oferta de
escolarização da população em idade escolar nem, sobretudo, dos adultos.
E, apesar disto, o saber ler e escrever é utilizado como filtro para a cidadania
plena, mantendo-se a proibição do voto dos analfabetos. Em nosso
entendimento, esta lacuna significa uma forma de exclusão da cidadania
de enormes parcelas da população, majoritariamente dos negros3. Na análise
que se segue, veremos como os negros, agora artífices, artistas
“trabalhadores”, operários, vão lutar por sua educação e pela de seus filhos,
conscientes de que estavam lutando por cidadania.

PÓS-ABOLIÇÃO E A “EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES”

Na República, desaparecem as organizações voltadas para a Abolição
da Escravidão, proclamada um ano antes. A discussão sobre liberdade se
esgota, e as reivindicações organizadas em torno ao ser escravo, negro,
desaparecem. As chamadas “classes trabalhadoras” buscam organizar-se,
de diversas formas, que muitas vezes coexistem harmonicamente: criam
Corporações, Caixas Beneficientes, Sociedades de Socorros Mútuos,
Sociedades de Resistências, Sindicatos e Bolsas de Trabalho, bem como
ligas operárias. A Câmara ou bolsa de trabalho se encarregava, inclusive,
de realizar pesquisa de mercado de trabalho4. Outras organizações tomam
forma reivindicatória e política. Em  1890, no  Rio de Janeiro o Centro
Artístico se transforma em Partido Operário; seu presidente será o Tenente
José Augusto Vinhaes, líder dos operários a Estrada de Ferro Central do
Brasil. O Partido Operário de Fortaleza foi também de 1890. Seu programa
de reivindicações era: 8 horas de trabalho, redução das horas de trabalho
de mulheres e crianças, democratização do capital e habitação higiênica,
alfabetização. Reivindicavam, também, que fossem ministradas aulas
noturnas aos operários.
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5 Este era o lema também do Jornal do Centro Operário, na Bahia – Arquivo Municipal de Salvador, Caixa sobre Centro
Operário.

Em 1892 se dá a realização do I Congresso Socialista do Rio de Janeiro,
do qual participam 400 pessoas ocasião em que foi fundado o Partido
Socialista Brasileiro. Em São Paulo, criado o Jornal A questão Social. Outro
Jornal, O socialista, tem como lema “Operários de todo o mundo – Uní-
vos! Um por todos, todos por um”5. Na mesma ocasião, foi lançado o
Manifesto do Partido Socialista do Rio Grande do Sul em que se propõe o
fim da desigualdade. A República, naquele momento, era a expressão da
desigualdade, um povo que trabalha, paga e sofre, o povo pobre, o
proletariado; outro que usufrui o trabalho, o capitalismo e o militarismo.
Propunha também instrução gratuita, em todos os graus acompanhada de
proibição do trabalho de modo geral para menores de 14 anos. Para menores
entre 14 e 18 anos, somente 5 horas de trabalho.

Outro Partido Socialista foi criado em 1902. Entendia que contra a
exploração dos patrões, se devia contrapor a exigência dos assalariados.
Para eles, a felicidade do indivíduo estaria na proporção direta do bem-
estar econômico de todos os membros da sociedade. Seu programa mínimo
propunha: eleições aos domingos e permanente qualificação eleitoral, 6
horas de trabalho para menores entre 14 e 16 anos e proibição do trabalho
do menor de 14 anos. Além disto, instrução baixa à custa do Estado e
criação de escolas noturnas. Organizado o primeiro Congresso Operário
Brasileiro, este propôs a manutenção, pelos sindicatos, de uma escola laica.
Funda-se um Partido Operário Socialista em 1908 – e outro em 1909.
Repetem-se as diretrizes gerais – promover conferências socialistas e criar
escolas.

Em 1912, realiza-se um Congresso Operário do qual participam
delegações de vários Estados. Seria o quarto: 1892 o primeiro, 1902 o
segundo e 1906 o terceiro. Dele participam 66 associações, da Bahia
inclusive. Em 1913, organiza-se a Confederação Operária Brasileira. Atacam
teses reformistas de 1912 e propõem a realização de um Congresso pela
Paz contra a Guerra. Paz real, baseada na efetiva solidariedade internacional.
As greves operárias se multiplicam em todo o período da República Velha
– Rio, São Paulo e outros Estados (CARONE, 1972).
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 SALVADOR: O PÓS-ABOLIÇÃO E A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA

Na Bahia, não houve um crescimento da urbanização como resultado
imediato da Abolição e sim o fortalecimento da atividade rural, com a
dispersão da população, uma queda na atividade econômica, em crise
permanente desde 1860, crise esta que se acentua após a Abolição e que
vem se caracterizar como estagnação a partir de 1920. Os ex-escravos passam
a ocupar-se, prioritariamente com a agricultura de subsistência, associada
ao cultivo de produtos como o fumo como produto de fundo de quintal.
Teria havido, assim, a emergência generalizada de um campesinato, num
movimento foi chamado de “pressão dos dominados, livres ou escravos,
na direção de um campesinato ou assalariamento”, quando todos
desconfiavam de qualquer tipo de subordinação. Livres, os homens
preferiam “mariscar” que trabalhar em atividade assemelhada a escravidão
(BAHIA, 1978).

 Ao lado deste processo, tem início um período de pobreza acentuada,
com conseqüências sobre o nível de qualidade de vida das classes populares
em geral, mas de forma mais direta dos ex-escravos. A demanda imediata
pela sobrevivência passa a ser o centro da vida, a luta principal, neste
momento de reorganização total da vida dos negros, guiando-lhe inclusive
a sua inserção na cidadania. Assim, a luta pela liberdade se transforma em
luta pela igualdade, a partir da busca do direito básico, mínimo: a
sobrevivência.

Após a Abolição e em seguimento a Proclamação da República, opera-
se uma mudança significativa nas lutas da população baiana. A luta do
conjunto da população pobre (onde estavam representados, majorita-
riamente os negros ex-escravos e seus descendentes) passa a se desenvolver
em duas vertentes: 1- as lutas por melhores condições de trabalho, de salário,
etc., através da organização de mutuais, sindicatos, associações, etc., e,
2- lutas visando melhorar as condições de vida.

Tomando Salvador como locus de análise, o professor Mário Augusto
Santos estuda o período da República Velha e do pós Abolição. Para ele,
neste período, predominou em Salvador a segunda forma de luta, como
forma de organização de um “movimento pelo trabalho”. O autor organiza
seu trabalho analisando, de um lado as organizações voltadas para o
“trabalho” e, de outro, os movimentos voltados para a qualidade de vida
(SANTOS, 2001). As organizações mais importantes que surgem, no período
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são: o Centro Operário da Bahia, criado em 1894 depois da extinção do
Partido Operário, de cuja criação participara o abolicionista e republicano
Manuel Querino, sempre presente; e a Associação dos Empregados do
Comércio. O Centro Operário, que vamos analisar em seguida como uma
das instituições que os negros utilizaram para instruir-se, tinha na instrução
a sua bandeira máxima, como maneira de atingir a cidadania.  Se o seu
papel de representação dos trabalhadores é, na opinião do autor, imperfeita,
ele tem, além do aspecto da ênfase na instrução, a preocupação com a
participação político-eleitoral mesmo sem partidarização, a tentativa de
representação dos trabalhadores e a participação no movimento pela
qualidade de vida da população.

Segundo os estudiosos da República na Bahia, o movimento dos
trabalhadores, como conjunto, foi fraco em toda a Primeira República, em
decorrência da insignificância numérica da mão-de-obra fabril, o grande
contingente de pequenas unidades mais artesanais que industriais, etc, e,
até, pela não influência do movimento anarquista, forte no Rio de Janeiro
e São Paulo dado a presença forte de imigrantes italianos. Já os movimentos
contra a carestia tiveram maior vulto, tendo em vista o alto custo da
alimentação e, como conseqüência, as ameaças a sobrevivência física dos
trabalhadores. Sua principal organização é o Comitê Popular contra a
Carestia de Vida, criado em 1913 e presidido por Cosme de Farias, também
presidente da Liga contra o Analfabetismo, que vamos analisar depois. O
Comitê se reunia ordinariamente no Centro Operário e no Montepio dos
Artistas. Os momentos mais fortes deste movimento parecem ter sido, em
1913, (embora o autor registre o seu crescimento desde o início da
República). Em 1913 o movimento dura de 1º. de março a 25 de abril, e
incluiu comícios, abaixo-assinados, e passeatas onde se conduziam cartazes
com dizeres como “O povo tem fome” e “Abaixo a exploração”.

 Os movimentos se sucedem em 1914, 1917, etc. e o autor os classifica
entre espontâneos e organizados. Entre os primeiros, inclui quebra de
bondes, em 1901, o “fecha-fecha” e o “quebra-lampeões”, em 1904, ataque
à Light (companhia de luz e transportes) e depredações da cidade em 1909,
o assalto a casas comerciais, em 1914; incêndio de carne e bonde e
fechamento de padarias em 1927 e depredações contra a Linha Circular
(também de transportes) em 1930. Protestava-se, portanto, contra aumento
de impostos, do preço dos transportes, da carne, do pão, da luz.
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Já os movimentos que são considerados organizados tomaram a forma
de comícios, passeatas e reuniões, entendidos como “forma republicana de
protesto” por excelência. Estão ligados também às eleições diretas e a
ampliação do colégio eleitoral (como também todas as reivindicações de
educação para todos, de escola noturna, de escolas sindicais).  São
movimentos de massa, que reúnem grande número de pessoas – chegam a
acontecer movimentos de 4 mil participantes e mais – sendo que as
informações quanto a seus participantes indicam serem eles “pessoas do
povo”, oriundos das classes populares, trabalhadores, filhos do povo, etc.
Entre os mortos e feridos do conflito de 1917, quando aconteceram tiroteios
com a polícia, dos 21 atingidos estavam estudantes, operários, carregadores,
carapinas, pedreiros, marceneiros, etc.

Refletindo sobre o crescimento destes movimentos na Salvador do
período Pós-abolição, Primeira República, o Prof. Mário Augusto diz que
seria difícil encontrar as razões para este crescimento. Pergunta-se se teriam
piorado as condições de vida dos setores majoritários da população ou se
as remunerações haveriam entrado em maior descompasso com os preços,
comparativamente aos anos anteriores. Sobretudo, pergunta-se se a presença
dos ex-escravos recentes, aumentando o número dos que deveriam prover
seu próprio sustento, não teria ocasionado um agravamento, em conjunto,
das condições de subsistência da cidade. E responde que, provavelmente,
os movimentos poderiam ser explicados por uma possível baixa geral do
nível de vida das classes populares no Pós-abolição em decorrência de um
contingente de mão-de-obra livre desqualificada, chegando a um mercado
de trabalho com pequena capacidade de absorvê-la. Em conseqüência,
teriam aumentado os contingentes do sub-proletariado, num momento
em que a conjuntura de preços estava em alta. Articula, assim, os
movimentos, à população negra baiana (SANTOS, 2001).

AS INICIATIVAS POR EDUCAR-SE

Os membros das classes populares na Bahia não só acreditavam no
“papel redentor” da escola, como lutaram por ela, tomando a iniciativa de
criar classes escolares em suas organizações, para si e seus filhos. A tal ponto
era valorizada a instrução que não se encontra, nestas lutas ou pelo menos
nos registros que se fez delas, nenhuma posição contra a exigência da
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6 Em artigo publicado no D.O. do Centenário da Independência do prof. Alberto Assis, encontramos o registro de
que o Liceu de Artes e Ofícios, em 1923, seguia mantendo as classes de educação primária, com 178 alunos, fora
as classes noturnas e profissionalizantes. Como instituição de ensino profissionalizante, teve sua importância
ressaltada durante o Estado Novo. Mantinha também classes noturnas de educação supletiva.

alfabetização para a cidadania ativa, da exclusão do analfabeto do direito
ao voto, pelo menos nesse período Republicano “lembrar que, durante a
discussão da Reforma Eleitoral, no Império, parcela do partido liberal, em
especial os abolicionistas radicais, protestou contra a mesma exclusão”, a
ponto de que nos ocorre pensar de que este é um ponto em que os excluídos
estiveram sob a hegemonia de quem os excluía ou, simplesmente, do
instrumento de sua exclusão.

No período imediatamente após a República, dentro desse entusiasmo
pela educação, diversas organizações que pretendiam representar os
trabalhadores organizaram escolas primárias e cursos noturnos. A primeira
delas, que vem do Império, do período da extinção da escravidão, foi o
Liceu de Artes e Ofícios. O Liceu da Bahia era uma associação da sociedade
civil da qual participavam “artistas” e artífices, estava voltado para a
formação de mão-de-obra livre para tarefas manuais ou manufatureiras;
pretendia ainda funcionar como sociedade de ajuda mútua, além de dar
educação aos filhos daqueles artífices. Sua criação estava também vinculada
à formação dos filhos livres dos escravos, e seus estatutos teriam sido
organizados por advogado ligado às causas dos escravos e criador de
sociedades libertadoras na Bahia.

Suas aulas foram abertas a partir de maio de 1873 para 166 alunos e
tinha como objetivo dar, além da educação profissional, “instrução
literária”, ou seja, formação geral, para seus associados e os filhos deles. Os
alunos que não fossem filhos dos sócios recebiam instrução gratuita, em
troca do subsídio governamental. Em 1891, contava com 1704 sócios.
Além da formação para o trabalho, mantinha duas classes diurnas de
primeiras letras “uma para cada sexo” e outra noturna, para adultos.
Segundo consta, o Liceu teve também grande importância na vida cultural
da cidade, pela formação de pintores, escultores, etc. Relatórios de Atividade
do mesmo liceu mostram um crescimento da instituição no início do século:
em 1900, a matrícula chegava a 860 alunos e introduzia-se o ensino de
contabilidade e técnica mercantil6.
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Uma segunda instituição, com características semelhantes às do Liceu,
surgida de uma dissidência dele, foi a Escola de Belas Artes, incorporada,
em 1945, à Universidade Federal da Bahia, quando da sua criação, segundo
Acácio França, A Pintura na Bahia, D.O. do Centenário. Mantinha, além
dos cursos de pintor, escultor, arquiteto, empreiteiro e desenhista, duas escolas
primárias. Segundo a Memória Histórica de 1892 a que nos referimos,
tinha de 150 a 200 alunos anuais. Em 1923 tinha 68 alunos matriculados
em escola primária.

Outra instituição mantida pelos trabalhadores que também oferecia
educação escolar, fundada já no período inicial da República, foi o Centro
Operário. Criada em substituição ao Partido Operário, pretendia representar
os trabalhadores sem ter, contudo, caráter partidário. Tem natureza diferente
do Liceu, este na sua origem uma entidade educacional (embora também
beneficiente).  No entanto, o Centro Operário que vai participar e às vezes
liderar os “movimentos contra a carestia”, face ao alto custo de vida na
Bahia da Primeira República. De outro lado, nos seus estatutos, pretende
assumir uma face francamente educacional, abrindo espaço para a
escolarização dos trabalhadores, seus filhos e também outras crianças,
inclusive menores abandonados.

Analisamos a Constituição do Centro Operário (seus estatutos), dois
requerimentos à Intendência de Salvador e ao Conselho Municipal e um
exemplar de seu Jornal A Voz do Operário, contendo relatório do ano de
1896.  O jornal adota como dísticos, de um lado “Proletários do mundo –
uní-vos” e, de outro, “Todos por um, um por todos”, como outros vinculados
aos socialistas no início do século XX.  Em editorial, dirige-se “Às classes
operárias” como “Artistas, filhos do trabalho, alheios da fortuna, excluídos
das altas posições, e perseguidos da pobreza e da falta de instrução, vítimas
das extorsões, do despotismo, do preconceito e da prepotência – origem da
escravidão”  (A VOZ..., 1897).  No relatório da gestão anterior, ressalta a
criação do curso primário diurno, com freqüência de 50 alunos. Já então
existia o curso noturno. O requerimento de 1900 tem como objetivo
solicitar subsídio governamental para as escolas primárias que mantém,
diurnas e noturnas, com a finalidade de dar educação geral e moral e cívica
às crianças e adultos – “desde quando a instrução primária é um elemento
indispensável da grandeza dos povos e é tão necessária à Civilização quanto
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o ar é necessário à vida do homem”. Apresenta, para fundamentar o pedido,
estatística das matrículas oferecidas, de 1895 a 1899:

Tabela 2 - Bahia - Matrícula em escolas do Centro Operário (1895 – 1899)

Fonte: Adaptado do requerimento manuscrito do Centro Operário ao Conselho Municipal de
Salvador (1900).

Com base nesses dados, apresenta o total das despesas, solicitando
subsídio governamental para parte delas pagamento de professor, porteiro,
despesas com iluminação noturna – querozene e espermacete, naquela época,
o curso noturno se fazia à luz de velas e de candeeiros.

Entretanto, essa prioridade dada à educação pelo Centro Operário
aparece mais claramente nos seus estatutos. No capítulo referente a sua
finalidade, fala, de saída, na aquisição de um prédio que tivesse proporções
para abrigar as reuniões do Centro “e a construção das oficinas e aulas que
o mesmo tem por fim fundar” (CENTRO..., 1896)7.  Estava prevista no
mesmo estatuto a criação dos cursos primário, secundário, acessório e
técnico. A Constituição faz, inclusive, um esboço de currículo para os
mesmos:

 Primário - conhecimento rudimentar da língua portuguesa.
 Secundário - dividido em tres seções:
1ª - Portugues, Frances, Matemática, Desenho de perspectiva, Geografia
do Brasil, História das artes e economia política.
2ª - Latim, ingles, alemão, filosofia, história universal, geografia em
geral e mecânica.

ANOS NOTURNA DIURNA TOTAL

1895 48 - 48

1896 50 - 50

1897 59 48 107

1998 83 120 203

1899 90 123 213

7 Arquivo Municipal de Salvador, Caixa do Centro Operário.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:5230



    ME M Ó R I A  E  F O R M A Ç Ã O  D E  P R O F E S S O R E S    31

3ª - Curso accessório - Química e física aplicada às artes, Zoologia,
botânica e mineralogia.
O curso técnico deveria constar de “noções genéricas das Artes e Ofícios.
(CENTRO..., 1896).

Estava prevista a criação de uma Biblioteca, de um recolhimento de
menores, a construção de oficinas e até o envio, para o exterior, dos alunos
“mais inteligentes e habilitados”. Observava, entretanto, o artigo 5° que
apenas teriam direito ao ensino secundário aqueles que se destinassem ao
curso técnico; os demais teriam direito apenas ao curso primário. Propunha-
se, por fim, a criar cursos primários e noturnos nos diversos distritos
paroquiais em que se organizava. Um longo programa educacional
(CENTRO..., 1896).

O Centro Operário, portanto, mantinha, em 1900, cerca de 120 alunos
do curso primário, mais os do noturno. Segundo Assis (1923), seu curso
primário tinha 180 alunos matriculados.

Em suma, na cidade de Salvador que tinha, em 1896, no ensino primário
público, pouco mais de 4.000 alunos matriculados, as três instituições:
Centro Operário, Liceu de Artes e Ofícios e Escola de Belas Artes
matriculavam cerca de 450 alunos mais, o que tinha algum significado.
No entanto, em 1923, a matrícula primária mantida pelas três instituições
pouco tinha crescido, perdendo significado no conjunto da oferta pública.

Outro rumo tomado pelo movimento popular com relação à questão da
oferta de escolas, foi a fundação da Liga Baiana contra o Analfabetismo,
coordenada, por muito tempo, pelo Major Cosme de Farias, líder do
movimento contra a Carestia e dos movimentos de protesto antes de 1920.
A Liga, que era formada inclusive por educadores como Isaías Alves, depois
criador de escola privada, Secretário de Educação no Estado Novo e fundador
da Faculdade de Filosofia da Bahia, tinha um papel muito mais de agitação
e propaganda em torno do problema da alfabetização dos adultos. Foi criada
em 1916, época em que se criaram outras ligas semelhantes no Brasil, e
dedicava-se a distribuir “cartas de ABC”, tabuadas e o “livro do Bom Homem
Ricardo”.  Em 1925, encontrei correspondência de Cosme de Farias, então
presidente do Liceu de Artes e Ofícios, ao Governador Góes Calmon,
solicitando o apoio deste à Liga, que estaria em decadência. No entanto, ela
continua existindo até 1971, quando do seu falecimento.
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O outro líder popular que circulou em torno da questão foi Manoel
Querino, professor de desenho do Liceu de Artes e Ofícios e do Colégio
dos Órfãos de S. Joaquim. Pintor e arquiteto, estudou arquitetura na Escola
de Belas Artes, Manoel Querino foi fundador do Partido Operário, anterior
ao Centro Operário. Querino, negro, abolicionista e republicano, foi
vereador da capital e representante (delegado) da Bahia no Congresso
Operário Brasileiro de 1892. Querino era liderança, desde a década de
1970, da “classe operária” baiana, articulada com a ala radical do
abolicionismo. Fundou, com outros militantes, o Jornal O Trabalho, em
1892. Criador da Liga Operária, em 1875, a qual, a exemplo do que
acontecia em outras cidades, funcionava como “cooperativa de trabalho”
na área da construção civil, entrando em concorrências e empreitando obras
públicas. Criou também um jornal da Liga Operária, que durou de janeiro
de 1877 a fevereiro de 1878. Em 1887, criou outro jornal, A província,
que durou um ano. Escreveu também na Gazeta da Tarde, jornal do
abolicionista Pamphilo de Santa Cruz. Na década de 1890, ter-se-ia
desencantado das atividades político-partidárias da República na Bahia. A
partir daí, se volta para atuação na Sociedade Protetora dos Desvalidos,
criada em 1835 como Junta de Alforria, ou seja, espécie de organização de
auxílio mútuo de escravos para sua libertação,  segue existindo até hoje
com a peculiaridade de que só admite negros em seu quadro social; e para
o estudo da história das artes na Bahia, publicando livro sobre o assunto
em 1909. Passa a escrever sobre “usos e costumes” da Bahia, publicando
livro sobre “A Bahia de Outrora”.

Por fim, em 1915 e 1916 realiza uma série de trabalhos sobre a presença
africana na Bahia, sendo o primeiro a retomar o assunto, após a morte de
Nina Rodrigues (veja-se que o principal livro de Nina, Os africanos no
Brasil só vem a ser publicado em 1937). Nos 5º e 6º Congressos de Geografia,
organizados pelo Instituto Geográfico e Histórico, apresenta trabalhos
intitulados A raça africana e seus costumes na Bahia e O Colono preto
como fator de civilização nacional. Em nossa opinião, a importância de
Manoel Querino vem  de seu papel de elo de ligação entre  os movimentos
abolicionista, o republicano popular, o movimento operário e, por fim,  de
um movimento de resgate das raízes negras. Querino é o primeiro autor
que, desde estudos etnográficos, começa a afirmar o valor positivo da
presença do negro no Brasil, protestando expressamente contra “a presunção
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8 Ver SANTOS FILHO, 2005 e 2006.

(racista) da inferioridade da raça negra, que atribuía a boçalidade a
qualidade congênita” (QUERINO, 1955). Argumenta que o estágio de
conhecimento em que se encontrava o negro era resultado da opressão do
forte contra o fraco, efeito da ação do “português, que fez do africano a
máquina inconsciente do trabalho” (QUERINO, 1955).

MÚSICA, BANDAS; ABOLICIONISMO E MUTUALISMO

Os estudos desenvolvidos sobre a presença e a atuação de um mestre de
bandas da Bahia – mais especificamente de Cachoeira, no Recôncavo,
irradiando-se por outras cidades próximas, Mestre Manuel Tranquillino
Bastos, maestro fundador de vários cursos de instrução de música em Paris,
nos trouxeram dados novos sobre a participação de negros, artistas, no
movimento abolicionista e, no Pós-abolição na organização do trabalho.
No material existente em seu acervo, no setor de obras raras da Biblioteca
Central do Estado da Bahia, por Juvino Alves8, dentre os manuais de ensino
de música que escreveu, coletou e traduziu, encontra-se material sobre a
organização de bandas enquanto Sociedades Musicais Civis, nos moldes
praticados em Paris. O Manual completo do Diretor de Música ou Tratado
de Organização das Sociedades Musicais Civis por ele traduzido e adotado
como guia de ação, fala, além do papel do ensino da música e das letras, da
função de apoio mútuo, caridade e filantropia, inclusive pela mobilização
em socorro a pessoas e situações de calamidade (CLODOMIR, [18–]).

Bastos atuava como compositor, educador musical, arranjador,
instrumentista, escritor, teórico musical, político, pensador e abolicionista.
Nascido da união de um português com uma negra alforriada, ainda
menino aprendeu a tocar clarineta e se incorporou ao Coro de Santa Cecília,
a padroeira dos músicos e, mais tarde, à Banda Marcial São Benedito,
formada basicamente por músicos negros (RAMOS, 2000).

De acordo com sua autobiografia, escrita em seu Caderno de Anotações,
entre 1910 e 1924, Tranquillino foi o responsável pelo surgimento de seis
a oito filarmônicas, criando ou organizando-as. Dentre elas estão a Banda
Musical da Sociedade Euterpe Ceciliana e sua orchestra religiosa, que mais
tarde tornou-se a Sociedade Cultural Orpheica Lyra Ceciliana (1870), a
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9 Hymno Abolicionista (1884) (Música de Manuel Tranquillino Bastos e Poesia de Furtunato Tinoco, Bingre e Thomé)
Brasileiros cantai liberdade./Nossa pátria não quer mais escravos./Os grilhões vão quebrar-se num povo/De
origem somente de bravos./Em tudo inspira a santa voz da liberdade /No mar, nas selvas, Na immensidade/E já
no céu se vê escripto em letras d’ouro/Redempção ao captivo É seu thesouro. /O jugo do servilismo/Róle em
pedaços no chão/Pise altiva a liberdade sobre o pó da escravidão/Abaixo a crença do velho atrazo/ Que dos
captivos venceu-se o prazo/ Quebrem-se os ferros da tyrania, sejamos todos livres um dia. Nosso throno ha de
livre, altaneiro, Alvorar o liberto pendão /E Dom Pedro sentado no throno/ Bradará liberdade à nação. /Rompa-se
o verso infamante/ A custa de esforços mil. /Deus não quer, nós não queremos q’haja escravos no Brazil./ De Rio
Branco surgio a idéia,/De Souza Dantas a epopéia. /Pedro Segundo Tua equidade/ Seja a coroa da Liberdade.

Filarmônica Comercial e a Harpa Sanfelixta, da cidade de São Félix, a
Banda da Sociedade Filarmônica Victoria, de Feira de Santana e a Sociedade
Musical Lyra São Gonçalense, de São Gonçalo dos Campos, hoje todas
centenárias e algumas delas extintas, como a Sociedade Filarmônica Victoria,
a Harpa Sanfelixta e a Filarmônica Comercial. A primeira Banda regida
por Tranquillino pertencia à Sociedade Recreio Cachoeirano.

Esteve sempre à frente dos movimentos sociais e políticos de sua cidade
natal, Cachoeira-Bahia e de seu país. Isso pode ser verificado através de
algumas de suas obras como o Hymno Abolicionista (1884)9, Hymno 13
de Maio (1888), Hymno da Cachoeira (1922), ou o Dobrado Navio
Negreiro, homônimo do poema de Castro Alves, seu contemporâneo. Essas
obras eram compostas como forma de protesto e repúdio à escravidão
expressado através de seus escritos em forma de crônicas, que versavam
ainda sobre assuntos diversos como arte, religião, cultura, vida, morte,
comportamento social, música, e vários outros temas humanísticos. Essas
crônicas eram publicadas numa coluna dominical denominada de Cartas
Musicaes no semanário O Pequeno Jornal, entre 1924 até sua morte, em
1935, e que circulava em Cachoeira. Tais crônicas foram arroladas por
Tranquillino em um livro, não publicado e intitulado Minhas Percepções.
No dia 13 de maio, anos seguidos, escreveu sobre a importância da abolição
da escravatura. Um trecho de uma destas crônicas diz o seguinte:

O 13 de Maio.

O 13 de Maio, é a abolição do crime e alforria dos martyres. Entre os usurpadores
da liberdade, que se constituíram senhores, e os usurpados que se curvaram
como escravo, ha n’elles duas altitudes em contrasto. Os primeiros, foram
infelizes pela perversidade diabólica do seu commercio; os segundos, os felizes
por tormentados! Effectivamente, não ha razão para se occultarem ás
homenagens festivaes, dessa dacta gloriosa;os martyres da pervorsidade humana,
cedendo á elles (os infelizes) a vanguarda das festas da redempção moral e
phisica, como se o piccado fosse virtude e a virtude peccado. Avante pois ao “13
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de Maio”, festejemos a inhumação do crime, do erro e da perversidade, e a
exhumação e a resurreição do Direito e da Justiça (BASTOS, [193-?]).

Segundo um seu biógrafo, Ramos, Tranquilino foi no Recôncavo “O
Maestro da Abolição”.

Abolicionista ferrenho, saiu às ruas de Cachoeira na noite de 13 de maio de
1888 à frente da Lyra Ceciliana – filarmônica fundada por ele 18 anos antes
com o nome de Euterpe Ceciliana –, arrastando mais de duas mil pessoas, a
maioria negros recém-libertos, comemorando a assinatura da Lei Áurea. Aquele
momento histórico seria retratado por ele na composição Airosa Passeata, uma
das mais conhecidas e de maior presença no repertório das filarmônicas do
interior baiano, principalmente no Recôncavo (RAMOS, 2000 apud SANTOS
FILHO, 2003a, p. 21).

Ainda sobre o repúdio à escravidão ele escreveu:

Alleluia pelo 13 de Maio.

Cantemos o seu Hymno, pela abolição do crime, e da resurreição do Direito e
da Justiça. Hosana pela Victoria da civilisação contra a ignorância selvagica.
Não mais se compram nem se vendem mais; viva, viva a segunda felicidade da
nossa Pátria; maior que a primeira e muito mais a terceira. Foi a mão da
Liberdade abrindo o Palácio da Independencia. Hosanas por tudo isso!
(BASTOS, [193-?]).

Tranquillino Bastos conviveu com nomes da política e da arte da Bahia,
dentre eles: José dos Santos Barreto, Eduardo Mendes Franco, Francisco
José da Costa, João Manoel Dantas, José de Souza Aragão, Ernesto Simões
Filho, Monsenhor Elpídio Ferreira Tapiranga, Carlito Onofre, e o distinto
poeta Sabino de Campos que escreveu a letra do Hymno da Cachoeira,
com música composto por Tranquillino em 1922, e que foi apresentado
no dia 25 de junho por ocasião das comemorações do Centenário da
Independência do Brasil, e em homenagem à participação de Cachoeira na
guerra contra as tropas portuguesas (1823). As crônicas escritas por
Tranquillino e publicadas em “O Pequeno Jornal” são testemunhos de sua
época. Muitos dos seus questionamentos perduram até os nossos dias.
Coloca-se numa postura crítica contra o militarismo, a corrupção política,
o capital que explora o trabalho, a censura à imprensa, o hábito de comer
carne, a destruição da natureza e os maus tratos contra os animais, o
coronelismo, a desigual distribuição de renda na sociedade e o voto de
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cabresto. Manifestou sua desilusão com a implantação da República no
Brasil. Critica com veemência a violência policial contra os praticantes do
candomblé, considerando tais perseguições um descumprimento dos direitos
humanos regidos pela Constituição Brasileira. Falou ainda sobre a medicina
natural, a homeopatia, o estudo do espiritualismo, da filosofia,
conhecimento de línguas, o domínio das letras, tendo um amplo e variado
conhecimento musical e uma elaborada apreciação crítica do mundo,
documentada em seu livro não publicado Minhas Percepções, o distingue
dos demais Mestres.

Tranquillino Bastos legou à posteridade um acervo com cerca de 1.500
(hum mil e quinhentos) documentos musicais entre manuscritos e impressos
constando partituras, livros de crônicas e de teoria da música de sua autoria
e de outros autores brasileiros e estrangeiros. Formou muitas gerações de
músicos em várias cidades da Bahia durante sua longa atividade, que durou
mais de sessenta anos, como professor de música, regente, compositor,
arranjador, instrumentista, formando músicos de renome, como Irineu
Sacramento, que o sucedeu à frente da banda da Sociedade Orpheica Lyra
Ceciliana e que conquistou notoriedade como Mestre de Banda na Bahia.

COMUNALISMO, MUTUALISMO, LUTAS POR EDUCAÇÃO. AS DIVERSAS

FORMAS DE EDUCAR-SE

Nossos estudos sobre o período que se segue, entre 1940 e 1980, quando
se reintroduz o quesito de cor da pele nos Censos Demográficos brasileiros,
mostram que o crescimento do sistema escolar no Brasil acontece de modo
desigual no território brasileiro; esta desigualdade se mostra tanto em termos
regionais – assimetria entre as diversas regiões brasileiras – como entre o
rural e o urbano e entre cidades de maior e menor porte. Estas desigualdades
não são explicáveis por elementos tais como maior interesse por escolarização
nos estados industrializados, vinculando a vida rural ao desinteresse por
escola; ou por diferenças advindas do ambiente mais ou menos inóspito,
que vinculam as condições de existência à maior ou menor quantidade de
chuva existente. Nossos dados mostram que, no conjunto, são mais pobres
os que têm menor acesso à escola. Mostram também que a incorporação
dos negros à escolarização é mais lenta e segue reduzida em face aos
contingentes dos chamados brancos.
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 Os dados são verdadeiros tanto para o Brasil como para a Bahia e,
tomado como elemento de comparação por ser o Estado mais rico da
Federação, para S. Paulo. Isto nos remete à discussão sobre relações raciais
ou sobre desigualdades cuja explicação ultrapassam as causas mensuráveis
objetivamente – tipo riqueza, local de moradia, nem por isso pouco injustas
– para chegar no campo das causas subjetivas, como a possibilidade da
existência de preconceitos e formas de discriminação.

Desenvolvemos ainda um estudo com relatos de vida de negros da
comunidade baiana, realizado na década de noventa do século XX,
discutindo as suas relações com a educação e a escolarização e as suas
formas de aprender e de melhor utilizar o seu aprendizado. Encontramos
que na sua resistência à exclusão, desenvolvem formas próprias de luta por
melhores condições de vida, que passam por construir solidariedades, formas
de  organização próprias que no bairro, no trabalho, nas práticas religiosas
ou  nas formas culturais, os mantêm coesões, travando as lutas do dia a
dia, e guardando saberes que lhe vieram de seus antepassados. Na nossa
opinião, não são cumpridas as expectativas de autores do início do século
XX, como Nina Rodrigues   de que estes costumes ou  saberes tendiam a
desaparecer no prazo máximo de cem anos (NINA RODRIGUES, 1988).

As informações que apresentamos neste texto, referentes ao período
anterior ou ao que se segue imediatamente à Abolição da escravidão abrem,
para mim, uma nova vertente para estudo, qual seja a presença e liderança
de negros baianos em movimentos sociais e organizações vinculados ao
trabalho livre, pela via dos artífices, que vão desde a organização de
sociedades de ajuda mútua como a criação de jornais, de partidos operários,
de escolas e de cursos noturnos vinculados a fábricas. Criam-se instituições
como a Sociedade Protetora dos Desvalidos, o Montepio dos Artistas, o
Liceu de Artes e Ofícios, a Escola de Belas Artes, o Centro Operário da
Bahia; alguns deles organizações apenas de negros, como a Protetora dos
Desvalidos, existente desde 1832.

Nos ajudam nesta nova leitura desse  momento, além de Mário Augusto
Silva, por nós já conhecido,  os trabalhos de Foot Hardman e de Maria das
Graças Leal sobre Manoel Querino. Os dois encontram, via Manoel
Querino, relações desses movimentos e organizações com movimentos e
discussões de idéias internacionais. Para Foot Hardman, haveria pontos de
intersecção entre Querino e as primeiras gerações do movimento operário
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internacional, encontrando em sua obra “elementos socialistas, libertários,
positivistas e jacobinistas” (1988, p. 76) . Aponta, nos seus trabalhos sobre
as artes na Bahia, “uma certa concepção utópica do papel regenerador da
arte/artesanato na sociedade industrial muito próxima, em vários prismas,
do movimento de ‘artes e ofícios’ [Arts & Crafts] criado pelo socialista
libertário inglês William Morris” – que seria uma das fontes básicas do
desenho moderno (HARDMAN, 1988, p. 75).

Maria das Graças Leal, em sua tese de doutoramento, afirma que os
círculos trabalhistas, dos quais era exemplo a Liga Operária, criada por
Querino em 1876, divulgaram no Brasil, durante o século XIX, nova
concepção de sociedade, com presença de elementos cooperativo-socialistas.
Ela registra a presença no Brasil de influência do socialismo utópico de
Proudhon desde a Revolução Praieira de 1848, especialmente pela vertente
das sociedades de ajuda mútua, do mutualismo como movimento (LEAL,
2004). Isto, sim, estaria claramente presente nas formas de resistência negra,
desde as juntas de alforria e das irmandades, passando pela criação da
Sociedade Protetora dos Desvalidos e pela criação de uma série de
associações de ajuda mútua desde as sociedades abolicionistas.

Em favor das colocações de Leal, encontramos no exemplar do jornal
A Voz do Operário, – órgão oficial do Centro Operário –, de 15 de junho
de 1897, além das notícias referentes à estruturação e implantação da escola
do Centro Operário e das diversas regionais do Centro, entre as notas da
sua seção Noticiário, o registro das comemorações do 1º de maio de São
Paulo e o recebimento de exemplar do Jornal O Socialista, referindo-se ao
Congresso Socialista de Paris de 1889. Registra também o recebimento de
outro jornal operário – O Eccho Operário, com as notícias sobre as
comemorações do 1º de maio de 1897. Falando do número especial do
jornal referido, comenta tratar-se de “trabalho que muito elevou o valor
intellectual dos trabalhadores do futuro partido universal – o Socialismo
moderado” (A VOZ..., 1897, p. 4).

A leitura atenta do próprio material de Leal nos mostra a presença de
duas vertentes nesse primeiro movimento do trabalho no final do século
XIX e início do século XX; um, comandado pelo Centro Operário,
comandado por Domingos Silva, mais fortemente ligada “à Ordem e ao
Progresso”; outro, liderado por Manoel Querino. Aliás, a militância de
Manoel Querino, ao longo de sua trajetória, mostra a sua filiação a uma

Memória.pmd 24/3/2008, 10:5238



    ME M Ó R I A  E  F O R M A Ç Ã O  D E  P R O F E S S O R E S    39

10 Cargo na hierarquia do Candomblé.

corrente de pensamento que, dentro da Bahia, procura uma maior autonomia
das classes “artísticas” face aos partidos então existentes. É assim que atuando
dentro do Partido Liberal, assina o manifesto pela criação do Club
Republicano na Bahia, em 1877; na criação da Liga Operária em 1876, em
defesa de um mercado de trabalho para os trabalhadores urbanos; acompanha
Cañyzares na saída do Lyceu de Artes e Ofícios para a criação da Escola de
Belas Artes, em 1877, a partir de divergência no interior do Lyceu; no
momento de criação do Partido Operário, em 1890, quando passa a atuar
no grupo do Conselho Diretório da União Operária. Procura canalizar sua
militância do ponto de vista político partidário; chega a propor a criação de
um Partido Socialista, não efetivada; candidata-se para o Conselho
Municipal e é eleito, uma vez como suplente e outra vez como membro. No
entanto, logo deixa de entrar nas listas para eleição.

A partir de 1903, muda sua trajetória como intelectual: passa a
incorporar na defesa do trabalho, a militância em favor do “trabalhador
nacional”, negro, descendente de africanos. Transforma-se assim, de
liderança de trabalhadores urbanos livres, em intelectual em favor de uma
sociedade mais livre e igualitária. Passa a atuar em um conjunto de
associações da sociedade civil: Irmandades, Sociedades de Ajuda Mútua,
Escolas de formação profissional como: Lyceu de Artes e Ofícios e Casa
Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, Instituto Geográfico e Histórico,
Sociedade Protetora dos Desvalidos, Sociedade Montepio dos Artistas, dentre
outros, além de participar e ajudar na defesa de centros de religião Afro-
brasileira, inclusive como Ogãn10.

Também Antonio Sérgio Guimarães, em texto denominado Manoel
Querino e a construção do pensamento negro no Brasil entre 1890 e 1920,
(GUIMARÃES, 2004) procura fazer uma análise do pensamento de Manoel
Querino enquanto intelectual negro, a partir da sua produção. Para ele,
Querino colocava-se como brasileiro, descendente de africanos e integrado
ao pensamento da mestiçagem como valor positivo.

O que nos parece interessante reforçar no nosso trabalho é que os
movimentos ditos de trabalhadores ou de luta por melhores condições de
vida na Bahia (aqui incluídas as iniciativas por educar-se) atingiam, no
Pós-abolição e nos anos da Primeira República, a vida dos negros –
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denominados como  “trabalhadores nacionais”. E que são homens negros
livres que participam e/ou disputam a sua direção. Embora não se tenha
encontrado texto que explicitamente mostre um “pensamento negro”, nos
moldes do que acontece nos Estados Unidos, na Bahia da Primeira
República, é ainda a partir de Manoel Querino que aparecem os primeiros
escritos, datados dos anos 1915, 1916 que afirmam a presença africana/
negra entre nós como um fator positivo e, como ele assim diz, a sua
importância na colonização do Brasil – colidindo frontalmente com a
idéia da inferioridade da raça negra e da mestiçagem como fator de
degenerescência. Seu debate é com o processo de exclusão, pela via do
preconceito, do negro – ex-escravo – do mercado de trabalho e da cidadania.
A afirmação da presença de elementos culturais africanos no Brasil, como
demonstrativos do  papel civilizador dos negros, coloca em pauta para
discussão a possibilidade de mais de um padrão de civilização, num mundo
em que se pretendia uma única via da civilização e em que os povos e suas
visões de mundo estavam ordenados e hierarquizados a partir dela.
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