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“Toda educação que faz jus a esse nome envolve uma 

relação de mutualidade, uma dialética, e nenhum educador 

que se preze pensa no material a seu dispor como uma 

turma de passíveis recipientes da educação”. 

Edward P. Thompson 
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RESUMO 

 

 

 

Esta tese parte da trajetória de Cincinato Franca (1860-1934), intelectual inserido em uma 
rede de profissionais liberais, homens e mulheres, negros e negras, brancos e brancas, 
voltados para a luta pela libertação de escravos. Após a abolição, Franca também se 
dedicou a outros ideais em defesa de trabalhadoras, trabalhadores e suas famílias. Esta 
empreitada investigativa busca reconstruir parcialmente o contexto e as experiências 
ligadas a esses intelectuais. A tese começa trazendo aquelas que forjaram as primeiras 
duas décadas de vida de Cincinato Franca, analisando as relações com suas origens 
socioeconômicas e familiares. Também foi possível reconstruir, ainda que parcialmente, 
sua trajetória enquanto educando, desde a instrução primária, passando pelo ensino 
secundário e até chegar a sua graduação como professor pela Escola Normal da Bahia. 
Sua trajetória profissional e intelectual como professor público primário começou na 
cidade de Cachoeira, a partir da década de 1880, durante o fervor das lutas abolicionistas. 
Cincinato Franca se engajou no movimento abolicionista cachoeirano, criando um clube 
abolicionista e oferecendo aulas noturnas para negros livres, libertos e até escravizados. 
Participou de meetings, reuniões, cortejos e festejos abolicionistas, além de estar presente 
em diversas notícias locais, e também de outras localidades, sobre a luta contra a 
escravidão. Articulou habilmente suas bandeiras de luta com sua atuação intelectual na 
instrução pública primária, tanto quando defendia a abolição como quando passou a 
defender os interesses de operários e trabalhadores em geral enquanto deputado da Bahia. 
Da mesma maneira, articulou meticulosamente suas relações com importantes 
personalidades políticas em sua luta pelos direitos da categoria docente, durante a greve 
do professorado baiano, em 1918 e 1919. Procurei reconstruir a dimensão da importância 
que a educação possuía naquele período, tanto para ele como para sua rede de 
sociabilidade, investigando sua valorização ou desvalorização, os motivos de sua defesa 
ou de sua utilização, entre outros. Por último, meu olhar, minha curiosidade e minha 
atenção se voltaram para os últimos anos da trajetória profissional, intelectual e política 
do professor Cincinato Franca, que chegou a ter relativo espaço e destaque na seara 
política e nos periódicos da cidade da Bahia, assim como de cidades de outros estados 
brasileiros, entre 1925 e 1934. 
 
Palavras-chave: Trajetória intelectual; Abolicionismo; Redes de sociabilidade; 
Movimento docente; Instrução primária; História da educação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis starts from the life trajectory of Cincinato Franca (1860-1934), an intellectual 
inserted in a network of liberal professionals, men and women, from different races, 
black, brown and white, turned to the struggle for the liberation of enslaved people. After 
the abolition, Cincinato also dedicates itself to other ideals in defense of workers and their 
families. In this investigative endeavor, I sought to reconstruct the context and some life 
experiences related to this intellectual network. I began focusing on those related to 
Cincinato Franca’s first two decades of life, analyzing and relating to his social-economic 
background and family origins. His trajectory as a student, from primary education, 
through secondary education and until his graduation as a teacher, at Escola Normal da 
Bahia, was also rebuilt, even if partially. His professional and intellectual career as a 
public primary teacher began in the city of Cachoeira, during the 1880s, exactly in the 
abolitionist struggles climax. Cincinato Franca engaged himself with the abolitionist 
movement, creating an abolitionist club and offering night classes to black workers in any 
condition related to slavery; free, freed and even enslaved man. He also participated in 
meetings, events, parties and abolitionist celebrations, in addition to being present in 
several local news, and also from other locations, as a fighter against slavery. He skillfully 
articulated his flags of struggle with his intellectual performance in the primary public 
instruction, both when defending abolitionism and passing to defend workers’ interests 
in general as state congressmen in Bahia in the 1910’s. In the same way he meticulously 
articulated his relations with important political personalities with his fight for the rights 
of the teaching professionals, during the Bahian teachers’ strike, in 1918 and 1919. I made 
an effort to recover the dimension of importance that education had during the period for 
him and his intellectual network, investigating his valuation or devaluation, his reasons 
for defense or use, among others. Finally, my attention and curiosity turned to the last 
years of Cincinato Francas’ professional, intellectual and political trajectory, when he 
reached relative prestige in the educational and political field and in part of Bahian 
newspapers as well as in publications from other Brazilian states, between 1925 and 1934. 
 
Keywords: Intellectual trajectory; Abolitionism; Sociability networks; Teachers 
movement; Primary instruction; History of education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A instrucção alarga os horisontes do espírito, 
enriquecendo-o com o thesouro de idéas novas, e 
fortifica nas consciencias o sentimento do dever 
edificando-o para a pratica do bem. [...] Entre 
nós, é doloroso confessar, este importantíssimo 
ramo da administração publica está longe de 
attingir o nosso desideratum. 

Venâncio José de Oliveira Lisboa 
 (Presidente da província da Bahia, 1875) 

 
 

Me deparei pela primeira vez com um registro sobre o professor que foi o 

pioneiro no cargo de diretor do primeiro grupo escolar baiano, Cincinato Ricardo Pereira 

da Franca, ainda durante o início da minha caminhada na pesquisa. Ao tentar reconstruir 

o processo de escolarização e analisar a cultura escolar durante o final do século XIX e 

começo do XX na cidade do Salvador, fui conhecendo cada vez um pouco mais sobre 

algumas experiências na trajetória desse professor primário.  

Não sei se foi mera coincidência ou acaso, mas quase todas as informações que 

encontrei naquele momento foram voltadas para exaltar sua atuação enquanto professor 

e, também, enquanto intelectual engajado nas lutas abolicionistas e por melhores 

condições para a educação baiana. Decidi então investigar um pouco mais a fundo quem 

foi esse professor que teve considerável espaço em diversos veículos de imprensa das 

cidades de Cachoeira e Salvador. 

Não somente descobri que ele, também, foi citado nas linhas de periódicos de 

muitos outros importantes centros urbanos do período e que em sua trajetória ocupou 

lugares sociais de destaque. Fui agraciado ao encontrar um registro iconográfico do 

professor Cincinato e percebi que a cor de sua pele era consideravelmente mais próxima 

àquelas percebidas socialmente como pertencentes à raça negra do que àquelas percebidas 

socialmente como brancas.  

Olhando para o passado com o olhar que utilizo no dia a dia, e lembrando que 

esse olhar foi construído por meio das minhas experiências de vida enquanto homem 

baiano, soteropolitano, socialmente aceito enquanto sujeito não negro (e percebido por 

parte da comunidade em que vivo enquanto homem branco), poderia afirmar que o 

Cincinato Franca foi um homem negro. Contudo, essa afirmação merece uma 
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problematização, que fará parte das próximas páginas desta empreitada, tendo em vista 

que não encontrei nenhum registro sobre este educador baiano que fizesse menção a sua 

cor de pele ou raça. 

O professor Cincinato Ricardo Pereira da Franca (1860-1934) foi um importante 

abolicionista e educador público primário na cidade de Cachoeira, e posteriormente na 

cidade do Salvador. Seu engajamento como abolicionista e sua trajetória como professor 

começam, respectivamente, nas décadas de 1870 e 1880. Ele também teve importante 

atuação política nas duas primeiras décadas do século XX. Concomitantemente, a 

educação e, principalmente, a instrução pública tomam uma dimensão de destaque e 

importância na Bahia, em conjunto com as lutas abolicionistas, um processo que ocorreu 

também nos principais centros urbanos brasileiros. 

Analisei e busquei reconstruir parcialmente a trajetória de vida do professor 

negro Cincinato Ricardo Pereira Franca nas cidades de Cachoeira e Salvador, ambas na 

Bahia. Privilegiei experiências relacionadas ao seu processo de escolarização e a sua 

atuação na educação formal ou informal, nas lutas abolicionistas, na imprensa, nos 

movimentos sociais e na vida política. Busquei compreender também a dimensão e a 

importância que a educação ocupava nas redes de sociabilidade em que Cincinato Franca 

estava engajado e suas relações com outros intelectuais (incluindo professores, 

jornalistas, advogados, médicos e outros) pretos, pardos ou brancos, durante o período 

das lutas abolicionistas e aquele denominado de Primeira República (1880-1930). 

Outra dimensão importante nesta investigação foi perceber que Cincinato Franca 

e outros intelectuais promoveram diferentes experiências vinculadas à educação, formais 

e informais, na Bahia durante o período supracitado. Para as décadas de 1870 e 1880, 

encontrei cartas dirigidas ao presidente da província que informavam a fundação de 

diferentes clubes educacionais, como o Club Litterario (1874), o Grupo Litterario Rio-

Contense (1877), a Sociedade Educação Popular (1884) e o Club d’Instrucção (1887). 

Fui me interessando cada vez mais pela trajetória intelectual desse agente 

histórico, que teve destaque tanto na instrução primaria, como no movimento 

abolicionista e na política da Bahia. Professor Cincinato foi constantemente reconhecido 

e premiado em exposições escolares, conquistou seu espaço e ocupou cargos importantes 

na estrutura da instrução publica baiana durante sua carreira enquanto docente, que teve 

início no ano de 1886 e se encerrou em 1925. Já decidido a fazer desse professor negro 

meu sujeito (uma vez que não me parece apropriado denominar um ser humano de objeto) 
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de pesquisa, encontrei registros de sua eleição enquanto deputado da Bahia que revelaram 

uma outra frente de luta na qual se engajou durante o período dos seus mandatos.  

O educador negro nascido no Recôncavo baiano, que militou no movimento 

abolicionista, no final da década de 1880, voltou seus esforços para a classe operária da 

cidade do Salvador, que estava em pleno fazer-se, consolidando-se durante as primeiras 

décadas do século XX. Seu intuito foi melhorar as condições de trabalho e ampliar o 

acesso dos trabalhadores e de seus filhos e/ou filhas à instrução primaria. Cincinato 

Franca se utilizou de suas prerrogativas como deputado para propor leis que regulassem 

o trabalho nas fábricas e que garantissem que crianças tivessem como prioridade estudar 

ao invés de trabalhar. Também esteve envolvido em controvérsias e sofreu diversas 

críticas por parte de setores mais conservadores da sociedade, principalmente por conta 

de sua atuação política à favor de operários. 

Procurei, também, compreender quem foram os sujeitos, homens e mulheres, 

que participaram ativamente das relações sociais, da construção da escola e dos ideais de 

liberdade e instrução na cidade do Salvador e no Recôncavo da Bahia. A pergunta central 

que norteia a investigação tem o objetivo de compreender os interesses, conflitos e 

tensões, além da dimensão, da estrutura e dos objetivos, assim como a dimensão e a 

importância da educação escolar e da instrução para a atuação do associativismo desses 

intelectuais ligados de alguma maneira à educação no contexto histórico em questão. 

Para isso, analisei as fontes sobre o período em questão, referentes à trajetória 

de vida do professor Cincinato Franca, e percebi que ganhou destaque o fato de sua 

atuação ter acontecido majoritariamente em redes coletivas, em conjunto com 

importantes intelectuais. Consegui identificar outros professores e intelectuais baianos 

que estiveram ao lado do professor da Penha, assim como intelectuais de outras áreas que 

também se engajaram em reivindicações sociais voltadas para o fim da escravidão ou para 

melhores condições de trabalho para a classe operária. Também foi possível analisar as 

possibilidades e os limites que a educação formal ou informal representou para os valores 

de vida desses sujeitos históricos. 

Acredito que após ler os parágrafos iniciais desta introdução, leitoras e leitores 

tenham ficado curiosos em saber mais sobre a trajetória deste intelectual, assim como eu 

fiquei. Por esse motivo resolvi reconstruir, o máximo que eu conseguisse, a trajetória de 

vida do professor Cincinato Franca. Meu principal objetivo foi analisar como a educação 

fez parte de diferentes projetos políticos e de lutas e movimentos sociais do período, por 

meio das experiências vividas pelo professor nascido no Recôncavo, sempre em conjunto 
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com diversos outros intelectuais do período aqui em destaque. Isso, porque devemos 

sempre lembrar que este intelectual da educação foi mais um dentre muitos outros homens 

e mulheres, de diferentes raças, cores e condições, engajados em reformas sociais. 

A escolha por este tema está diretamente relacionada a relevância do mesmo, 

uma vez que constitui uma contribuição para a história da educação brasileira e baiana, 

ao analisar a dimensão de importância e o significado do acesso e permanência na 

instrução pública primária. Fiz a tentativa de utilizar ferramentas e recursos provenientes 

de outras áreas de pesquisa histórica, como a história social do trabalho, para conseguir 

compreender um pouco mais sobre essa relação entre a educação e o mundo do trabalho, 

especificamente no contexto aqui proposto. Ao longo desta tese defenderei que, diferentes 

projetos educacionais estiveram em disputa durante esse período, ao tempo em que a 

educação esteve muito presente em discussões políticas. Se por um lado, a instrução 

pública primaria representou, para uma parcela da sociedade, uma forma de manter a 

estrutura social pautada na hierarquização das raças e cores de pele, por outro lado 

representou a possibilidade de mobilidade social para uma outra parcela.  

Para além dessas duas dimensões para a educação ela também foi utilizada como 

um fator de hierarquização social, possibilitando o acesso a lugares ou espaços 

privilegiados da sociedade baiana e brasileira do período. No contexto urbano da cidade 

de Cachoeira, assim como no de Salvador, esse universo intelectual letrado tinha na 

educação, e principalmente n a instrução pública, um dos principais meios de mobilidade 

ou, talvez, ascensão social para a população negra baiana, assim como uma de suas 

maiores plataformas de luta política. 

A empreitada de produzir histórias de vida, nunca deve cair na ilusão biográfica 

de personificar o agente social histórico sem considerar seu meio social e aqueles que o 

rodeiam. Como nos lembra Pierre Bourdieu (2006, p. 190), “não podemos compreender 

uma trajetória [...] sem que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do 

campo no qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o 

agente considerado [...]”. Tais histórias de vida são especificamente de intelectuais e, 

portanto, cabe aqui deixar claro para leitoras e leitores o que entendemos por intelectual. 

Não é nossa pretensão trazer uma definição engessada ou emoldurada do conceito de 

intelectual, pois preferimos nos aproximar de uma definição mais fluida e polissêmica, 

como propõem Angela de Castro Gomes e Patricia Hansen (2016). Contudo, pontuamos 

que, diferentemente das autoras citadas, não é nossa intenção fazer qualquer classificação 
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de intelectuais ou mediadores culturais de acordo com sua produção e tampouco com o 

público destinado.1  

Partimos da definição de uma história dos intelectuais, proposta por Jean-

François Sirinelli (2003) como um campo histórico autônomo e aberto, “situado no 

cruzamento das histórias política, social e cultural”.2 Ainda de acordo com Sirinelli, 

existem duas acepções de intelectuais, uma mais ampla, onde estariam os criadores e 

mediadores culturais, e outra mais restrita, relativa à questão do engajamento. Também é 

necessário atentar para dimensões importantes da história intelectual, como, por exemplo, 

o itinerário, a sociabilidade e as gerações de intelectuais. Para esta tese, as sociabilidades 

encontradas no contexto em análise tornam-se centrais, pois tais redes de sociabilidade, 

nas quais o professor Cincinato esteve inserido, nos servem como um lugar para 

investigar o movimento das ideias, como proposto por Sirinelli.  

Os intelectuais não podem ser estudados fora do seu contexto, tendo em vista 

que é nele que constroem suas trajetórias, para além da necessidade de sempre lembrar 

que muitas vezes também são trabalhadores e, em número elevado, sujeitos pretos e 

pardos. Giovanni Levi (2006) e Pierre Bourdieu (2006) apontam caminhos importantes 

na pesquisa de intelectuais. Por um lado, Levi nos lembra que o contexto histórico é 

sempre móvel e relacional, não é estático nem está dado. Por outro lado, Bourdieu nos 

ensina a noção de trajetória como uma “série de posições sucessivamente ocupadas por 

um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando 

sujeito a incessantes transformações”.3 Essas trajetórias estão permeadas de experiências 

e da agência ativa desses intelectuais, tornando importante atentar, também, para essas 

dimensões.4 

Recentemente, o campo da história social do pós-abolição vem redimensionando 

a importância da educação, formal ou informal, e principalmente da instrução pública, 

para o movimento abolicionista e para a população negra. Pesquisas recentes como a de 

Jacó Souza (2010), sobre a imprensa abolicionista cachoeirana, ou a recente biografia de 

Lima Barreto (1881-1922) produzida por Lilia Schwarcz (2017), nos mostram uma 

relação intrínseca entre a educação e a emancipação social para a parcela populacional 

preta e parda do Brasil entre o final do século XIX e o começo do XX. Urge 

 
1 Ver Gomes; Hansen (2016, p. 19-21).  
2 Ver Sirinelli (2003, p. 232). 
3 Ver Levi (2006); Bourdieu (2006, p. 189). 
4 Para ampliar o conhecimento sobre os conceitos de experiência e agência, ver Thompson (1981). 
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aprofundarmo-nos mais sobre as trajetórias de intelectuais negros, principalmente 

professores, buscando reconstruir suas experiências e agência voltadas para a educação. 

E, dentro desse amplo espectro profissional, entendemos que é importante ressaltar as 

professoras e professores públicos primários, tendo em vista que são elas e eles que 

trabalham com a população com menos direitos sociais, neste caso, a população negra. 

Devem ser citados estudos como o de Alessandra Schueler (2002), sobre formas 

e culturas escolares no Rio de Janeiro, e o de Angélica Borges (2014), sobre o magistério 

primário, também na Corte imperial. Por sua vez, as pesquisas de Surya Barros (2005, 

2017), ajudam a elucidar a educação e a escolarização de negros e negras em São Paulo 

e na Parahyba do Norte. Temos, também, os trabalhos de Marcus Vinícius Fonseca 

(2007), que abordam a escolarização de pretos e pardos em Minas Gerais. Para o processo 

de escolarização na Bahia, com o recorte aqui em destaque, temos os trabalhos de Ione 

Sousa (2006) e as pesquisas realizadas por este autor, Ian Cavalcante (2015), 

demonstrando que a instrução continua a possuir dimensões e significados importantes 

para a sociedade brasileira no último quartel do século XIX.  

Outros trabalhos debruçaram-se sobre a importância do acesso à instrução para 

os trabalhadores e trabalhadoras durante o período supracitado. O trabalho de Marcelo 

Mac Cord (2012) sobre a relação entre mutualismo, educação e trabalho no Recife 

oitocentista aponta para o duplo viés exercido pela educação, ocupando esta também uma 

função de balizador social. Também encontramos a pesquisa de Jucimar Santos (2017) 

sobre as escolas noturnas na Bahia entre 1870 e 1889, que comprova a importância dada 

à educação por trabalhadores e trabalhadoras, em sua imensa maioria pretos e pardos, e a 

dimensão da instrução para suas vidas. Nesse sentido, uma recente obra de suma 

importância sobre a história da educação da população negra foi organizada por Marcus 

Vinícius Fonseca e Surya Barros (2016). 

Dessa maneira, esta pesquisa passa a compor um leque de trabalhos científicos 

interessados na história da educação e na história social do trabalho, tendo a expectativa 

de contribuir trazendo novos olhares, diferentes perspectivas e problematizações. Esta 

tese foi dividida em três capítulos, que foram estruturados e organizados por temáticas 

em sub-capítulos. Para além do texto escrito, este trabalho conseguiu angariar um 

significativo acervo iconográfico e periódico-jornalístico. 

O título do primeiro capítulo buscou fazer referência à formação profissional e 

às origens de Cincinato Franca. Suas páginas consistem no resultado da investigação 

científica que procurou reconstruir a trajetória deste intelectual desde sua infância, 
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adentrando na sua escolarização primaria e secundário, na sua formação profissional e na 

sua carreira docente. Por isso, resolvi dividir o capítulo inicial em quatro partes.  

A primeira parte versa sobre a rede familiar de Franca e sobre o contexto sócio-

histórico no qual nasceu e iniciou seus primeiros passos na instrução primaria. A cidade 

de Cachoeira teve destaque, uma vez que sua família residia no distrito de São Tiago do 

Iguape, na zona rural da cidade. Depois de concluir sua instrução primária no Recôncavo 

baiano, Cincinato Franca foi continuar seus estudos na capital baiana, que se tornou uma 

das temáticas da segunda parte do capítulo I. O tornar-se professor para este intelectual 

em questão, foi um processo permeado por questões sociais que estruturaram a sociedade 

brasileira, como a escravidão e as lutas abolicionistas. Nas últimas duas partes desse 

primeiro capítulo, as leitoras e leitores irão mergulhar no início da trajetória de Cincinato 

franca na cidade do Salvador. Tentei demonstrar como o seu desempenho profissional e 

suas redes de sociabilidade tiveram relação com o reconhecimento que teve em diversos 

espaços sociais. Finalizando o capítulo, busquei problematizar acerca do reconhecimento 

e representação que o professor vindo do Iguape possuía. 

 O segundo capítulo foi dedicado as experiências e agência de Cincinato Franca 

em diferentes redes de sociabilidade, como na imprensa baiana, no movimento 

abolicionista ou em movimentos sociais trabalhistas. No primeiro sub-capítulo adentrei 

no mundo da imprensa, analisando a participação ativa e as citações feitas ao professor 

na imprensa baiana e de vários outros estados brasileiros. Aprofundei um pouco mais 

sobre dois periódicos abolicionistas e sobre duas publicações eram produzidas por 

professores. A segunda parte do capítulo foi voltada para a trajetória e experiências 

vividas por Cincinato durante o período que esteve engajado no movimento abolicionista 

baiano, sempre buscando perceber como a educação permeou esse momento de sua vida. 

Ao mesmo tempo tiveram destaque suas relações e experiências nas redes de 

sociabilidade das quais participou. A terceira parte do capítulo, que finaliza o mesmo, foi 

dedicada a analisar como movimentos sociais promoveram o acesso á instrução por meio 

de práticas educativas difusas. Cincinato Franca e muitos outros intelectuais, homens e 

mulheres, participaram de iniciativas sociais coletivas que contribuíram com o acesso ao 

letramento e á instrução primária.  

O terceiro e último capítulo desta tese discorre sobre as últimas décadas da 

trajetória intelectual de Franca e, também de sua trajetória de vida, entre os anos de 1904, 

quando iniciou sua atuação como diretor do Grupo Escolar Rio Branco, e 1934, ano de 

sua morte. Esse capítulo foi dividido em 3 partes, sendo que a primeira consiste em uma 
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narrativa que aborda as disputas, conflitos e tensões que ocorreram enquanto esteve à 

frente do primeiro grupo escolar baiano (1904-1925). A segunda parte do último capítulo 

aborda a atuação política de Cincinato, tanto como deputado durante os dois mandatos 

que foi eleito, como quanto um dos organizadores do movimento docente baiano que 

reivindicou seus direitos trabalhistas durante os anos de 1913 e 1919. O final da tese, em 

seu último sub-capítulo, foi dedicado a perceber como Cincinato Franca esteve 

preocupado, inserido e atuante nas questões sociais e políticas inerentes aos contextos 

sócio-históricos nos quais viveu. Sempre buscando perceber que ele não esteve “a frente 

do seu tempo” e nem tampouco foi diferente de seus pares intelectuais (ou não) nas lutas 

que reivindicaram mudanças sociais. 
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1 O PROFESSOR NEGRO VINDO DO IGUAPE 

 
Assume hoje o exercício de suas funções o sr. 

Cincinato Ricardo Pereira da Franca digno 
professor da eschola publica primaria do 1º 

districto litterario d’esta cidade [Cachoeira-BA]. 
(O Guarany, 10/04/1883) 

  

Na pesquisa, ao debruçar-me sobre o movimento abolicionista baiano da década 

de 1880 e sobre o processo de escolarização e a cultura escolar da cidade do Salvador 

entre 1890 e 1920, percebi que o nome Cincinato Franca aparece constantemente na 

documentação. A maioria das citações encontradas se dedica a exaltar a atuação de 

Cincinato enquanto docente ou nas lutas abolicionistas, e posteriormente também nas 

lutas republicanas. Contudo, também encontrei críticas e ataques dirigidos a esse mesmo 

nome, enquanto professor, diretor escolar e deputado. 

Isso trouxe questões até então não respondidas pela historiografia especializada 

na temática, o que consequentemente levou à busca por essas respostas. Nestas páginas 

iniciais, leitores e leitoras percorrem os resultados das indagações feitas às fontes, no 

intuito de reconstruir os primeiros anos de vida do intelectual de fenótipo negro Cincinato 

Franca. Privilegiei a investigação sobre sua rede familiar, da qual fizeram parte outros 

professores e professoras, além de pessoas ligadas a outros meios, como o militar e o 

eclesiástico. Consegui desvendar, mesmo que parcialmente, algumas nuances da sua 

trajetória escolar primária e secundária e, também, o processo de fazer-se docente, 

analisando, por meio de suas experiências, como se tornou educador. 

Dessa maneira, foi possível percorrer o caminho dos primeiros passos de 

Cincinato como professor público primário na cidade de Cachoeira. Esse período de sua 

carreira esteve permeado pela luta abolicionista, na qual se engajou a partir de meados da 

década de 1880, junto a outros intelectuais negros e brancos, homens e mulheres. Em 

seguida, voltei minha atenção para a fase da vida desse professor vindo do Iguape iniciada 

com sua transferência e mudança para a capital da província. Chegando a Salvador, 

Cincinato foi nomeado para dar aulas na escola primária da Casa de Prisão com Trabalho. 

Lecionou por pouco tempo ali, pois foi transferido mais uma vez, designado como 

professor da 1ª escola primária masculina do distrito da Penha, na península de Itapagipe, 

na região conhecida como Cidade Baixa. Era uma localidade relativamente distante 

(naquele período) do centro de Salvador e com difícil acesso devido à ausência de meios 
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de transporte e estradas adequadas. Cincinato morou, trabalhou e atuou intelectualmente 

na Penha desde 1890, continuando ali até seus últimos dias. 

Por último, fez-se necessário adentrar a seara do alto escalão da Instrução 

Pública de Salvador e da Bahia. A partir dos primeiros anos do século XX, acompanhei 

as experiências de Cincinato enquanto fundador e diretor do Grupo Escolar da Penha 

(posteriormente Grupo Escolar Rio Branco) e membro do Conselho Superior do Ensino. 

Esses lugares sociais de relativo prestígio levaram o professor da Penha a conquistar uma 

vaga no congresso estadual.  

 

1.1 Primeiros passos da trajetória de Cincinato: rede familiar e a cidade de 

Cachoeira no Recôncavo baiano 

 

No dia 14 de fevereiro de 18605 nasceu, em São Thiago do Iguape (freguesia 

que pertence à cidade de Cachoeira), Cincinato Ricardo Pereira da Franca, filho de d. 

Umbelina Franca das Neves e do capitão Augusto Ricardo Pereira das Neves.6 Não 

consegui encontrar muitas informações sobre a família de Cincinato. Acerca de sua mãe 

somente encontrei o nome. Sobre seu pai, comecei a análise pela alcunha de capitão. É 

possível levantar a hipótese de que talvez tenha sido uma pessoa reconhecida na cidade, 

ocupando um lugar social privilegiado, relacionado à condição de homem livre e ao título 

atribuído a ele. Naquele contexto histórico, a alcunha de capitão estava relacionada a certa 

visibilidade política, geralmente indicando o prestígio social e a liderança econômica e 

simbólica em determinada localidade, o que atribuía certa autoridade àquele que recebia 

essa denominação. 

Encontrei outros educadores pertencentes à família Franca. Além de Cincinato, 

sua irmã Evarista Franca de Albuquerque, seu concunhado Alfredo Rocha e seu cunhado 

Alípio Correia da Franca (1871-1957) também se tornaram professores públicos. Alípio, 

além de ser primo de Cincinato, era irmão de d. Cora Franca, que se casou posteriormente 

com o professor vindo do Iguape. Ambos eram filhos de d. Eufrosina Correia da Franca, 

 
5 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Dia Social – Bahia, 14 de Fevereiro de 1914. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional.  
6 A NOTÍCIA. Natalicios: Bahia – (Brazil) – Quinta-feira 28 de Outubro de 1915. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. Ver Cavalcante (2015). IGHB. Galeria Cachoeira – Prof. 
Cincinato Ricardo Pereira da Franca. Autoria do prof. Pedro Celestino da Silva. Revista do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, n. 68, 1942. 
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de quem somente sei o nome e os sobrenomes.7 Não tenho indícios suficientes para definir 

a condição socioeconômica da família Pereira da Franca, mas somente pela alcunha 

atribuída ao patriarca pode-se inferir que não se tratava de pessoas em condição de 

escravizados ou escravizadas nem em situação de grande pobreza.  

 

Imagem 01: Professor Cincinato Ricardo Pereira Franca (s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

Não encontrei registros sobre a cor de pele do capitão Augusto ou de d. 

Umbelina, mas consigo afirmar que o professor Cincinato era negro, tendo em vista seus 

aspectos fenotípicos. A imagem 01 é uma fotografia (não datada) do professor Cincinato 

Franca, na qual podemos ver um homem com traços físicos negros e vestido em traje 

elegante. Infelizmente, não foram encontrados registros iconográficos de sua infância ou 

juventude. Com um olhar um pouco mais atencioso, conseguiremos observar uma 

tentativa de embranquecimento da imagem do professor Cincinato. Desde o seu corte de 

 
7 JORNAL DO BRASIL. Falecimentos. Sábado, 28 de setembro de 1940. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
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cabelo, passando pelo bigode típico de homens brancos do período, até sua vestimenta, 

que é evidentemente pautada pelos padrões ocidentais europeus em vigor na época. Esse 

embranquecimento também aparece nas fotografias de outras personalidades, 

encontradas ao longo deste trabalho.  

O final do século XIX e o começo do século XX foram marcados pelas teorias 

científicas eugenistas, que hierarquizavam as raças utilizando supostos argumentos 

científicos. Ser branco tornou-se, assim, algo desejado pela imensa maioria da população 

brasileira, e os intelectuais em questão não escaparam disso. Cincinato e muitos outros 

seguiam normativas sociais pautadas pela cultura branca europeia, como a estética e os 

ideais políticos e de reformas sociais.8 Muito provavelmente, essa busca por uma pretensa 

branquitude eurocentrada tenha relação com o fato da ausência de referencias à cor de 

pele ou à raça de Franca em todas as fontes históricas que consegui coletar, produzidas 

durante o recorte temporal que interessa a esta pesquisa (1860-1934). O silenciamento 

sobre a cor de pele e raça desse intelectual foi percebido tanto nos documentos históricos 

de autoria de outras pessoas que o citaram, como naqueles elaborados pelo próprio 

Cincinato Franca. Outros intelectuais, homens e mulheres, contemporâneos e próximos 

ao professor vindo do Iguape e que possuíam fenótipos negros, também sofreram tal 

silenciamento.  

 Cincinato era irmão de Demetrio Ricardo da Franca, que seguiu o caminho 

eclesiástico, tornando-se vigário da cidade de Cachoeira. E possuía uma irmã, que 

também é brevemente citada na documentação analisada, Evarista Franca de 

Albuquerque, casada com o comerciante cachoeirano Odilon Cavalcanti de Albuquerque. 

Esses sobrenomes denotam relações com famílias senhoriais, de prestígio social e 

político. Indícios encontrados nos jornais cachoeiranos da década de 1880 apontam que 

Evarista também teria seguido o caminho da educação, exercendo a profissão de 

professora, mas não tenho fontes suficientes para confirmar essa informação. Encontrei 

somente dois registros históricos de Evarista, sendo o primeiro sobre sua presença em um 

dos meetings abolicionistas na cidade de Cachoeira e o segundo a notícia de seu 

falecimento no ano de 1909, um ano após a morte de seu marido.9  

Outro familiar de Cincinato que já foi abordado pela historiografia é Alípio 

Franca, que era seu primo e cunhado. Renomado professor na Salvador do primeiro 

 
8 Ver Schwarcz (1998). 
9 O PAIZ. Telegrammas, Interior, Bahia, 4. Quarta-feira 5 de maio de 1909.Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
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quartel do século XX, além de autor de livros, como Escola Normal da Bahia: Memórias 

históricas (1936), Alípio foi um educador de destaque durante o período da Primeira 

República. Foi um dos responsáveis pela criação do Colégio da Bahia, além de diretor 

dessa escola, hoje em dia é conhecida como Colégio Central, uma das instituições 

públicas de educação básica mais importantes da cidade do Salvador. Participou do 3º 

Congresso Nacional de Instrução Primária e Secundária representando os professores 

baianos, no ano de 1913.  

Alípio Franca também integrou o Conselho Superior do Ensino, junto a outros 

educadores de destaque no período, como Manoel Devoto e Oscar Freire. Em 1936, 

publicou o livro Escola Normal da Bahia: Memórias históricas, instituição da qual foi 

professor e vice-diretor. Nessa obra, encontramos alguns elementos importantes que serão 

trabalhados ao longo das páginas desta empreitada, entre eles a citação a Cincinato Franca 

como um educando de destaque na Escola Normal da Bahia.10  

 

Imagem 02: Professor Alípio Correia da Franca (1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FRANCA, Alípio. Memória Histórica da Escola Normal da Bahia, 1836-1936.  
Acervo do IGHB. 

 

 
10 FRANCA, Alípio Correia da. Memória Histórica: Escola Normal da Bahia. 14 de abril de 1936.  
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Cincinato foi casado com d. Cora Franca, como divulgou uma nota do Jornal do 

Commercio, da cidade do Rio de Janeiro, publicada em 1911.11 Porém, não consegui 

encontrar fontes que me levassem ao ano do casamento ou a saber se tiveram filhos ou 

filhas. Tampouco tenho informações sobre a cor de pele de Evarista, irmã de Cincinato, 

mas encontrei um registro iconográfico do professor Alípio que denota algumas 

características fenotípicas próximas a uma pessoa considerada mestiça, ou parda. Na 

imagem 02 podemos ver uma fotografia de Alípio Correia da Franca, retirada de sua 

própria obra. 

Isso me leva a afirmar que a família de Cincinato Franca era mais um exemplo 

de exercício do ofício em família, entre outros casos já analisados pela historiografia 

sobre História da Educação.12 Essa questão não é exclusiva de Santiago de Iguape, muito 

menos da Bahia. Encontram-se casos assim em outras províncias brasileiras. Em São 

Paulo e no Paraná, Fabiana Munhoz (2012) pesquisou professores e professoras que 

pertenciam às mesmas famílias. No Rio de Janeiro, temos o caso do também professor 

negro Hemetério José dos Santos, que era casado com uma professora e ainda viu suas 

duas filhas seguirem a carreira da docência.13 Em suas pesquisas, Heloisa Villela 

demonstrou a existência de um considerável número de professores negros e mestiços 

que ensinavam e eram autores de livros didáticos no Rio de Janeiro durante o século XIX.  

Na Bahia não foi muito diferente, tendo em vista que também já foram trazidos 

à tona diversos exemplos de professores negros, como Manoel Querino, Cincinato Franca 

e Philippe José Alberto Junior. Este último foi pesquisado por Villela (2012), sendo 

escolhido como objeto de estudo pela autora pelo destaque que teve como educador. 

Baiano que começou a atuar como professor em Salvador, além de ter uma filha como 

colega de profissão, chegou a ocupar o cargo de diretor da Escola Normal da província 

fluminense entre os anos de 1862 e 1868.14 

A maioria desses registros foi encontrada em periódicos e em uma publicação 

do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) do ano de 1942, de autoria de um 

colega de Cincinato, o professor Pedro Celestino da Silva. Aqui sou obrigado a discorrer 

um pouco sobre essa questão, tendo em vista que esse professor também era 

 
11 JORNAL DO COMMERCIO. Bahia, 31. [data ilegível], 1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) 
da Biblioteca Nacional. 
12 Sobre a questão do ofício em família na educação e trajetórias de professores e professoras, ver Munhoz 
(2012) e Schueler (2002). 
13 Ver Schueler; Rizzini (2017) e Santos (2019). 
14 Ver Villela (2012). 
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fenotipicamente negro e que o IGHB era um espaço de sociabilidade frequentado por 

personalidades intelectuais importantes na sociedade do período, em sua maioria homens 

brancos.  

Fundado em 13 de maio de 1894, esse instituto baiano foi criado com a finalidade 

da “promoção aos estudos, do desenvolvimento e difusão dos conhecimentos de 

Geografia, de História e Ciências afins, além da defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico baiano e brasileiro”.15 O fato de esses dois intelectuais negros estarem 

inseridos nesse espaço social privilegiado demonstra que, apesar de todo o aparato de 

exclusão e marginalização social pautado na cor da pele vigente nesse período, brechas 

eram encontradas. Apesar de muito poucos, quando comparados à totalidade 

populacional, alguns intelectuais negros alcançaram lugares sociais de destaque na 

sociedade baiana. 

 

Imagem 03: Professor Pedro Celestino da Silva (s/d) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FRANCA, Alípio. Memória Histórica da Escola Normal da Bahia, 1836-1936.  

Acervo do IGHB. 
  

 

 
15 Informações extraídas da página web do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. Disponível 
em: <https://www.ighb.org.br/o-ighb>. Acesso em: 14 abr. 2019. 
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O professor Pedro Celestino foi colega de Cincinato na Instrução Pública 

Primária da cidade do Salvador durante as primeiras décadas do século XX. Além de 

professor e negro, também nasceu na cidade de Cachoeira. O fato de ele ser um dos 

autores da revista do IGHB demonstra um lugar social privilegiado entre as redes de 

sociabilidade intelectuais baianas do período. Ao mesmo tempo, a inclusão de Cincinato 

entre as personalidades cachoeiranas de destaque lhe atribui também uma dimensão de 

privilégio social. A imagem 03 é um retrato do professor Pedro Celestino da Silva, e 

também demonstra certo embranquecimento, muito provavelmente na busca por 

aceitação social e acesso a espaços sociais de destaque. 

Durante a segunda metade do século XIX, a localidade de Santiago do Iguape 

foi conhecida por possuir um significativo número de engenhos, assim como uma 

considerável população negra. Fundada em 1561 por padres jesuítas, além de receber em 

1608 a primeira igreja construída no interior, se constituiu, em seus primórdios, como 

região produtora de cana-de-açúcar, com muitos engenhos e plantações. Essa freguesia 

possui destaque para esta pesquisa por ter sido o local onde nasceu e residiu, durante seus 

primeiros anos de vida, Cincinato Franca.  

 
Imagem 04: Igreja de Santiago do Iguape (atualmente) 

Fonte: Histórias, fotografias e significados das igrejas mais bonitas no Brasil. Página web online disponível 
em: <https://patrimonioespiritual.org/2015/04/09/matriz-de-santiago-do-iguape-cachoeira-ba/>. Acesso 
em: 1 jul. 2018. 
 

Pertencente à cidade de Cachoeira, a freguesia de Santiago está situada à margem 

esquerda do rio Paraguaçu, na baía do Iguape, palavra em tupi-guarani que significa lugar 
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onde há “água em abundância”.16 Segundo João Reis (1992, p. 101), a região de 

Cachoeira era habitada por uma população majoritariamente negra e escravizada no ano 

de 1835, que compunha cerca de 54% do total de 7.410 almas. Na imagem 04, podemos 

ver a igreja e algumas casas em Santiago do Iguape nos dias atuais. 

A cidades de Cachoeira e São Félix se localizam na região do Recôncavo17 

baiano, em margens opostas do rio Paraguaçu. Já no século XIX, ambas as cidades 

consolidaram-se como a segunda região com o maior número de escolas e de habitantes 

negras e negros na Bahia, ficando atrás apenas de Salvador.18 Tornaram-se um importante 

polo econômico baiano, principalmente por conta de sua localização, porta de entrada 

para o interior da província e, posteriormente, estado da Bahia.  

 

Mapa 01: Recôncavo Baiano 

 
Fonte: ARAS, Lina M. B. de; BARRETO, Maria R. N. Salvador, cidade do mundo: da Alemanha para a 
Bahia. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, jan.-abr. 2003. 

 

No ano de 1890, os dados censitários mostram que Cachoeira já chegava a quase 

40 mil habitantes, e no começo do século XX, em 1900, já beirava 50 mil.19 Era uma 

importante região comercial, produtora de fumo e de cana-de-açúcar, além de ponto de 

escoamento devido à sua condição de cidade portuária, às margens do rio Paraguaçu. 

Cachoeira, além de polo comercial e econômico, foi também um grande polo intelectual 

e cultural, berço de importantes nomes, como o do engenheiro e professor André Pinto 

 
16 Ver Santos Filho (2013). 
17 Para aprofundar sobre a região do Recôncavo baiano, ver Brandão (1998). 
18 Ver Cavalcante (2015). 
19 Ver Costa (2016, p. 37). 
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Rebouças.20 Cenário das lutas pela independência e pela abolição da escravidão, essa 

região possuía um elevado percentual de população negra e mestiça, tanto durante o 

século XIX como no começo do século XX, entre escravizados, livres e libertos. No mapa 

01, podemos ver a capital baiana, as cidades localizadas na região do Recôncavo e as vias 

hidrográficas que conectam as comunidades locais. 

Foi nesse cenário que o sujeito histórico aqui em destaque nasceu, cresceu e se 

tornou professor público primário vitalício e abolicionista engajado durante as lutas pelo 

fim da escravidão e, também, durante o período pós-abolição. Apesar de nunca ter se 

reconhecido publicamente enquanto tal, Cincinato Franca foi um dos professores negros 

atuantes nas redes de sociabilidade baianas durante as décadas de 1880 a 1920. Mas, onde 

estudou Cincinato? Como se tornou professor? E, no movimento abolicionista, como foi 

sua atuação? Temos algumas respostas para essas perguntas nas próximas páginas. 

 

1.2 Aprender a ensinar: o tornar-se professor no entremeio das lutas contra a 

escravidão 

 

A trajetória escolar de Cincinato Franca teve início em sua terra natal, onde cursou 

as primeiras letras. Indícios nos levam a inferir que teria ido estudar na capital da então 

província da Bahia ainda bastante jovem. Na cidade do Salvador, cursou o ensino 

secundário e alguns cursos preparatórios para conseguir uma vaga na Escola Normal da 

Bahia. Algumas perguntas sobre sua escolarização foram respondidas pelos escritos do 

professor Pedro Celestino na revista do IGHB:  

Iniciado em primeiras letras na terra natal [Santiago do Iguape], seguiu para 
a capital do Estado e no Colégio Bahía do provecto educador baiano Dr. 
Ernesto Carneiro Ribeiro estudou alguns preparatórios, concluindo-os 
sempre com aprovações plenas. Em 1880, matriculou-se na antiga Escola 
Normal da Bahia, onde diplomou-se em dezembro de 1882. Depois de formado 
foi designado para professor substituto da escola do distrito da Rua do Passo 
na cidade do Salvador da Bahia, cargo que exerceu até 1883 por ter sido 
nomeado professor efetivo da escola pública do 1º distrito da cidade de 
Cachoeira.21 
  

 
20 Cidadão negro, nascido em 13 de janeiro de 1938, na cidade de Cachoeira, filho do Conselheiro Antonio 
Pereira Rebouças e de d. Carolina Pinto Rebouças, tornou-se engenheiro militar no ano de 1859. Alguns 
anos depois, teve a oportunidade de concluir seus estudos na Europa, alcançando o título de engenheiro 
civil, estudando sobre estradas ferroviárias e portos, na Inglaterra e na França. 
21 IGHB. Galeria Cachoeira – Prof. Cincinato Ricardo Pereira da Franca. Autoria do prof. Pedro Celestino 
da Silva. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, n. 68, 1942. Todas citações em itálico 
conservam a grafia antiga. 
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A instrução primária de Cincinato Franca ocorreu em Santiago do Iguape, mas 

não se sabe se ele frequentou uma escola ou outro espaço voltado para práticas educativas 

difusas, como aulas domiciliares ou em alguma organização social. Um detalhe que pode 

ter passado despercebido ou com menos relevância do que merece é o fato de Cincinato 

ter sido enviado para estudar na capital da província. Essa questão ganha uma dimensão 

de importância considerável, pois torna-se um indício sobre as condições sociais e 

econômicas da família Franca. Isso porque era uma empreitada com um custo elevado no 

período, ainda mais se consideramos que o colégio onde Cincinato estudou era particular, 

e nos faz levantar a hipótese de que sua própria família ou alguma outra pessoa muito 

próxima teria custeado seus estudos e sua permanência na cidade do Salvador.  

 

Imagem 05: Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro (s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

Outra questão importante seria a escola que frequentou quando chegou a capital, 

o Colégio Bahia, de propriedade do dr. Ernesto Carneiro Ribeiro, médico e professor do 
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Lyceu Provincial da Bahia, das disciplinas de Botânica e Zoologia.22 Na imagem 05, 

podemos ver uma fotografia do dr. Ernesto, que revela traços característicos da parcela 

populacional mestiça. 

Cincinato continuou seus estudos no ensino secundário na instituição da qual 

Ernesto Carneiro Ribeiro era professor, o Lyceu Provincial da Bahia. Frequentou essa 

escola durante o ano de 1880, cursando as aulas de física e química.23 Terminou seus 

estudos graduando-se como alumno-mestre pelo Externato Normal de Homens da Escola 

Normal da Bahia (cuja fachada pode ser visualizada na imagem 06) no ano de 1882, 

quando tinha 22 anos de idade.24 Nesse mesmo ano, assumiu o cargo de professor 

substituto da escola primária do distrito da Rua do Passo, que ocupou até o ano seguinte. 

Em 1883, retornou a sua cidade natal para tomar posse como professor efetivo da escola 

pública primária do 1º distrito da cidade de Cachoeira.  

  

Imagem 06: Fachada da Escola Normal da Bahia (s/d) 

Fonte: Acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

Na década de 1880, a Bahia contou com a administração do bacharel Antonio de 

Araujo Aragão Bulcão, responsável por uma das reformas na instrução pública da 

 
22 ALMANAK ADMINISTRATIVO, COMMERCIAL E INDUSTRIAL: PARA O ANNO DE 1873. 
Instrucção Pública. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
23 RELATORIO DOS TRABALHOS DO CONSELHO INTERINO DE GOVERNO (BA). Quadro geral 
dos alumnos do Lyceu em 1881. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
24 Ver Monteiro (2017). 
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província, o chamado Regulamento Bulcão.25 A obra escrita pelo primo e cunhado de 

Cincinato, Alípio Franca, traz informações sobre a Escola Normal durante o período de 

1881 a 1889. A instituição foi dividida em duas escolas, que funcionavam como 

externato: a Escola Normal de Homens e a Escola Normal de Senhoras. Seu currículo era 

composto pelas seguintes disciplinas: língua nacional, pedagogia, prática dos métodos de 

ensino, matemática, geografia e história, língua francesa, ciências naturais, física, química 

e mineralogia, desenho de imitação e religião. É importante pontuar que, no externato 

feminino, havia disciplinas específicas: prendas domésticas, uso de máquinas de costura, 

corte, vestimentas para crianças e senhoras. Alípio Franca aponta, em seu livro, que havia 

planos para incluir aulas de música e ginástica, assim que os recursos permitissem. 

Em um período conturbado por mudanças sociais significativas, como as lutas 

abolicionistas e, posteriormente, o advento da República, quando a educação e a instrução 

ganhavam terreno a passos largos, Cincinato nasceu, foi escolarizado e viveu as primeiras 

décadas de sua vida. Nesse mesmo contexto, começou a trilhar sua trajetória de professor 

negro na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Passou a ser bastante atuante nas 

lutas por reformas sociais ligadas aos ideais de cidadania, civilidade, modernidade e 

progresso por meio da educação e, mais tarde, da política. E é justamente durante a década 

de 1880, quando residia em Cachoeira, que Cincinato Franca começou a se inserir e a se 

engajar intelectualmente nas redes de sociabilidade abolicionistas da região. Essas 

experiências, principalmente em prol da abolição e da educação de trabalhadores, levaram 

o jovem Cincinato a ocupar um lugar de destaque nas redes das quais fazia parte, sendo 

também constantemente citado na imprensa local. 

Cincinato Franca tomou posse como professor público primário da cidade de 

Cachoeira, concursado vitalício da Diretoria da Instrução Pública, com 23 anos de idade, 

no ano de 1883. Iniciou, então, nesse ano, o seu itinerário intelectual como professor 

efetivo.26 Sua carreira docente começou na escola masculina da freguesia de Nossa 

Senhora do Rosário, principal região da cidade de Cachoeira.27 Ainda segundo o professor 

Pedro Celestino da Silva, 

atraia-o invencivelmente o magistério primário. A sua escola era assáz 
frequentada e possuindo os requisitos dos verdadeiros mestres, se fazia amado 
dos seus alunos porque cativava a todas com a sua solicitude de pái carinhoso, 
bom e condescendente em extremo em extremo com a infância. [...] Durante a 

 
25 Para saber mais sobre o Regulamento Bulcão, ver Cavalcante (2015), entre outros. 
26 O GUARANY. Noticiario: Cachoeira – Sabbado 10 de abril de 1886 – Bahia. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. Ver: Ian Cavalcante (2015). 
27 BPEB. Almanach da Comarca de Cachoeira para o anno de 1889, autoria de Diogo Vallasques e Xavier 
Leal. Setor de Periódicos Raros. 
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sua estada na cidade de Cachoeira, manteve com grande proveito uma escola 
noturna gratuita, cuja frequência era numerosa. Não limitou, entretanto, a sua 
atividade somente a missão de ensinar a mocidade, consagrou-a também, 
levados por seus sentimentos patrióticos, a defesa de nobres causas, como 
abolição da escravidão e a propaganda republicana.28 

 
Apesar de as linhas escritas pelo colega de Cincinato estarem carregadas de 

elogios à sua escola, devemos estar atentos às afirmações encontradas no texto, no sentido 

de filtrar possíveis exageros. Isso porque, muito provavelmente, carregam emoções 

afetivas que podem enaltecer além do necessário o relato sobre a escola e a atuação do 

professor Cincinato. Contudo, pontuamos que não devem ser menosprezadas, pois trazem 

informações pertinentes, como o fato de sua escola realmente ter sido a que possuía o 

maior número de alunos entre as de Cachoeira nos últimos anos da década de 1880. O 

professor vindo do Iguape não somente tornou-se um abolicionista engajado como 

também se sentiu atraído pelos ideais republicanos, atrelados às ideias de modernidade e 

progresso, de civilidade e nação, e começou a defendê-los. Ainda no final de 1880, foi 

um dos fundadores do Clube Virgílio Damásio, com sede na rua Rui Barbosa, na cidade 

de Cachoeira, voltado para a propaganda republicana.29 

De acordo com as fontes pesquisadas, sua atuação nas lutas abolicionistas não 

se limitou somente à busca do fim da escravidão, mas principalmente em prol do acesso 

da população negra à instrução primária. Ainda em Cachoeira, no ano de 1887, abriu uma 

aula noturna30 para adultos, que funcionava no clube abolicionista que ajudou a fundar: o 

Club Abolicionista Carigé.31 O nome dessa agremiação homenageava um destacado 

abolicionista baiano, Eduardo Carigé, intelectual branco que atuava em conjunto com 

outros intelectuais abolicionistas, entre eles vários professores, como o que aqui está 

sendo pesquisado. O Clube Carigé esteve presente em diversos momentos das lutas 

abolicionistas cachoeiranas, que serão abordados mais adiante. Também foi um 

 
28 IGHB. Galeria Cachoeira – Prof. Cincinato Ricardo Pereira da Franca. Autoria do prof. Pedro Celestino 
da Silva. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, n. 68, 1942. 
29 IGHB. Galeria Cachoeira – Prof. Cincinato Ricardo Pereira da Franca. Autoria do prof. Pedro Celestino 
da Silva. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, n. 68, 1942. 
30 Para saber mais sobre a aula noturna aberta por Cincinato Franca na cidade de Cachoeira, ver Santos 
(2017), Cavalcante (2015) e Sousa (2006). 
31 O Club Carigé foi fundado no ano de 1887 na cidade de Cachoeira, localizada no Recôncavo baiano, 
região de tráfico intenso e com presença massiva de escravos durante o último quartel do século XIX. Foi 
fundado por 6 membros, que eram personalidades de grande influência política, entre eles o capitão José 
Theodoro Pamponet e o professor Cincinato Franca, que foi escolhido como presidente do clube. A alcunha 
dessa agremiação foi uma homenagem a Eduardo Carigé, importante abolicionista baiano, presidente da 
Sociedade Libertadora Baiana na cidade do Salvador, conhecido na época como o patrono dos escravos. 
Ver Cavalcante (2015). 
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importante espaço de sociabilidade, no que tange à organização política e de acesso à 

instrução primária para a população negra. 

A escola noturna que fundou no ano de 1887 funcionou em um espaço 

pertencente a esse clube abolicionista, do qual era presidente e um dos fundadores. A aula 

noturna oferecida por Cincinato era voltada àqueles que não haviam tido a oportunidade 

de receber instrução quando eram meninos ou meninas. Em sua maioria, os alunos eram 

trabalhadores como ganhadores, carregadores de cadeira e vendedores ambulantes, entre 

outras ocupações.32 Não encontramos evidência da presença de estudantes do gênero 

feminino nessas aulas noturnas. Contudo, o que chamou a atenção foi o fato de o professor 

Cincinato ter convidado libertos e libertas, e até mesmo aqueles que estavam em condição 

de escravizados, a participarem das aulas, como veremos mais adiante. Esse intelectual 

não se restringiu à docência na instrução pública primária, mas buscou, também, 

compartilhar seus conhecimentos, ensinando em outros espaços voltados para práticas 

educativas difusas, a exemplo do Clube Carigé. 

Cincinato teve agência significativa no cenário da instrução pública primária 

cachoeirana desse período, principalmente no final da década de 1880, lecionando tanto 

para meninos, nas aulas diurnas, como para adultos nas noturnas. Indícios como as aulas 

noturnas que oferecia ou os discursos inflamados em prol da educação dos operários e de 

seus filhos, encontrados na imprensa local do período, nos levam a defender que ele teria 

contribuído para promover o acesso de uma parcela significativa da população negra livre, 

liberta e até de cativos nas escolas primárias e outros espaços de ensino onde atuou. 

Analisando o periódico abolicionista cachoeirano O Asteroide em sua dissertação de 

mestrado, Jacó Souza (2010) encontrou um anúncio, assinado por Cincinato Franca, 

convidando escravizados a assistirem suas aulas.33 Apesar de escravizados e escravizadas 

serem proibidos por lei de ter acesso às instituições de ensino, primário ou secundário, na 

Bahia da década de 1870,34 percebemos por meio dos dados censitários de 1872 que 

existiam cativos e cativas que sabiam ler e escrever. 

Na Bahia, esses dados censitários registraram um total de 40 pessoas em 

condição de escravizadas que saberiam ler e escrever, em sua maioria homens. Desse 

total, encontramos 3 sujeitos no distrito do Pilar; em Salvador, 1 no distrito de Nossa 

Senhora do Desterro; em Cachoeira, 1 no distrito de Nova Boipeba; em Taperoá, 7 no 

 
32 Ver Sousa (2006). 
33 Ver Souza (2010). 
34 Sobre a proibição a escravizados ou escravizadas de frequentarem escolas formais, ver Santos (2017). 
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distrito de Rosário do Santo Amaro e 3 no distrito do Bom Jardim, ambos na cidade de 

Santo Amaro, próxima a Cachoeira. Apesar da necessidade de cautela na análise dos 

dados censitários do final do século XIX, muito por conta de sua imprecisão inerente, 

devido às dificuldades de coleta de informações no período, não devemos descartá-los. 

Somente o fato de existir uma parte do censo voltada para contabilizar pessoas em 

condição de escravizadas que sabiam ler e escrever já demonstra, primeiramente, que 

essas pessoas existiram e, em segundo lugar, a existência de uma preocupação das 

autoridades públicas em relação ao mapeamento dessa questão.  

 

Tabela 01: Pessoas em condição de escravizadas que sabiam ler e escrever. Dados 
censitários. Bahia – 1872 

 
Cidade – Distrito Homens Mulheres Total 

Salvador – Pilar 3 --- 3 
Cachoeira – N. S. do Desterro 1 --- 1 
Taperoá – Nova Boipeba 1 --- 1 
Santo Amaro – Rosário do S. A. 7 --- 7 
Santo Amaro – Bom Jardim 3 --- 3 
Nazaré – Nazaré das Farinhas 13 12 25 
Totais 28 12 40 

  
Fonte: BRAZIL. Recenseamento do Brazil em 1872. Diretoria Geral de Estatística. Memória Estatística 
do Brasil, vol. 3 – Internet Archive. Disponível 
em: <https://archive.org/stream/recenseamento1872ba/ProvinciaDaBahia#page/n511/mode/2up>. Acesso 
em: 05 mar. 2018. 
 

Além dos já citados, o distrito que apareceu com maior número de escravizados 

letrados, o único que contava com a presença de escravizadas letradas, foi o distrito de 

Nazaré das Farinhas, também localizado no Recôncavo baiano. A quantidade discrepa 

bastante das demais localidades citadas, perfazendo um total de 13 cativos e 12 cativas 

que dominavam a leitura e a escrita. Infelizmente não temos mais informações que nos 

permitam inferir o que teria ocorrido em Nazaré para o distrito aparecer no censo com um 

número tão elevado de homens e mulheres escravizadas que sabiam ler e escrever. Na 

tabela 01, podemos visualizar a quantidade de pessoas escravizadas letradas, separadas 

por localidade e gênero. 35 

 
35 BRAZIL. Recenseamento do Brazil em 1872. Diretoria Geral de Estatística. Memória Estatística do 
Brasil, vol. 3 – Internet Archive. Disponível em: 
<https://archive.org/stream/recenseamento1872ba/ProvinciaDaBahia#page/n511/mode/2up>. Acesso em: 
05 mar. 2018.  
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Não sabemos ao certo os motivos dessa discrepância entre homens e mulheres 

escravizadas em relação ao domínio da leitura e da escrita. Poderia ser algo relacionado 

às possibilidades de trabalho forçado nas ruas, como ganhadores ou carregadores de 

cadeiras. Essas funções seriam mais executadas por homens, tendo em vista a necessidade 

do uso de força física. O acesso a locais públicos talvez também representasse a 

oportunidade de acesso ao letramento, que, por mais básico ou incipiente que fosse, já 

significaria a abertura a outras possibilidades de existência material e social. Entre outros 

indícios, esse ajuda a defender a hipótese de que os intelectuais abolicionistas 

cachoeiranos atribuíam à educação, principalmente à instrução primária, uma dimensão 

de importância significativa, principalmente nas redes ligadas a Cincinato. Ao longo dos 

processos históricos, a educação foi consolidada como elemento de distinção social, 

atribuindo capital cultural, social e simbólico àquelas e àqueles que tiveram acesso aos 

mais elevados níveis educacionais. Não foi diferente durante o último quartel do século 

XIX, assim como ao longo do século XX. 

O professor Cincinato Franca teve presença em meetings, associações, cortejos 

e celebrações abolicionistas, ganhando destaque a partir da segunda metade da década de 

1880. Nesses espaços de sociabilidade e de luta, voltou suas forças para a educação. 

Defendeu o acesso da classe operária, assim como dos filhos e filhas dela provenientes, à 

instrução pública primária. Nas celebrações da abolição da escravidão, nas ruas da cidade 

de Cachoeira, Cincinato compareceu junto a um grupo de educandos, que trajavam 

uniformes brancos e carregavam um estandarte elegante com a frase “Obreiros do 

Futuro”.36 Com isso, ele afirmava nas entrelinhas que lecionava para os filhos dos 

obreiros, aqueles que seriam os trabalhadores do amanhã.  

Enquanto na sociedade do começo do regime imperial a instrução pública foi 

majoritariamente voltada para a consolidação da nação e abarcou principalmente as 

camadas sociais mais abastadas, brancas e livres, na segunda metade do século XIX esse 

cenário foi sendo modificado, tomando contornos distintos àqueles do início do século. 

Essas mudanças em relação à escolarização da população estavam diretamente 

relacionadas a mudanças nas relações de trabalho e, consequentemente, de consumo, 

ocorridas em diferentes partes do mundo, desde o final do século XVIII. Aqui no Brasil, 

com a chegada inevitável e iminente da abolição da escravidão, anunciada sobretudo por 

via das leis emancipacionistas, como a Lei dos Sexagenários e a do Ventre Livre, assim 

 
36 O ASTEROIDE. Salve dia 13 de Maio Salve Brazil Livre. Sabbado, 19 de Maio de 1888. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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como pela configuração mundial do período. Diferentes setores da sociedade brasileira 

começaram a debater sobre como lidar com o fim do trabalho escravo, em suas diversas 

dimensões. Uma delas foi justamente como manter a estrutura e a estratificação sociais 

próximas do formato dos tempos escravocratas.  

A autora Célia Azevedo ajuda a compreender melhor como essas preocupações 

com a liberdade da população negra durante o século XIX ocuparam as discussões e 

debates em diferentes meios sociais. Em sua obra, intitulada Onda negra, medo branco, 

ela defende que existia um medo das camadas sociais brancas dominantes em relação à 

escolarização da população negra. Contudo, ela também aponta que os reformadores 

emancipacionistas do período previam a necessidade de fazer com que a população negra 

que ganhasse a liberdade tivesse acesso a um “aprendizado moral” para além da coerção 

ao trabalho: 

A necessidade de um aprendizado moral assinalada por Beaurepaire-Rohan 
constituiu uma das teclas mais insistentemente repisadas por estes primeiros 
reformadores emancipacionistas, tendo sido mais tarde retomada pelos 
abolicionistas. É que de nada adiantaria a coação policial ao trabalho e o 
controle administrativo das vidas se não ocorresse simultaneamente uma 
internalização da hierarquia social ou um reconhecimento subjetivo da posição 
social a ocupar e dos limites das aspirações.37 
 

Importante salientar aqui o final desse texto, onde a autora discorre sobre o 

reconhecimento do lugar social que a parcela populacional negra liberta deveria ocupar e 

o limite imposto a suas aspirações. Esses fatores apontam, mais uma vez, para a existência 

de um duplo viés na instrução pública brasileira da segunda metade do século XIX, no 

que tange ao acesso de negras e negros às escolas e a outras formas de educação. Por um 

lado, como uma forma de moldar a população liberta para atender às vontades das 

parcelas populacionais brancas dominantes e, por outro, como uma forma de mobilidade 

social ao alcance das negras ou negros que conseguissem o acesso à instrução.  

Ao mesmo tempo em que alguns setores da sociedade, abolicionistas ou não, 

defendiam a inserção da população negra nas escolas, com o intuito de ensinar-lhes o 

lugar social que deveriam ocupar e os limites do que podiam almejar, outros setores 

refutavam veementemente essa ideia de permitir ou promover o acesso dessa população 

à instrução. Maria Cecília de Souza (2013, 2014) trabalha justamente sobre o medo que 

existia em algumas parcelas mais abastadas da sociedade brasileira desse período 

histórico em relação ao ingresso de negras e negros nas escolas: 

Só tendo em mente esse temor da entrada dos negros na escola, temor que se 
generalizou para com toda a população pobre, é que é possível entender o 

 
37 Ver Azevedo (1987, p. 52). 
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ceticismo e a timidez que acompanharam as reformas educacionais do Império 
e da República. A recusa ao simples letramento e o temor da formação da 
opinião pública, desde as discussões que antecederam a Reforma Saraiva, no 
final do Império, por exemplo, assumiu a forma do argumento de que, se a 
alfabetização fosse condição necessária, mas não suficiente para formar o 
cidadão, não deveria ser tentada. Não se tratou de um argumento articulado 
inicialmente pela República e nem mesmo uma objeção que partia apenas de 
setores escravistas. Como sempre é citado em relação aos Estados Unidos, nem 
todos contrários à escravidão eram contrários ao racismo.38 
  

Tal medo não pode ser atribuído a todas as parcelas da população livre no 

período que antecede a abolição da escravidão, principalmente nas décadas de 1870 e 

1880. Existiam setores sociais que defendiam a educação, por meio da escolarização, da 

população negra, fosse livre, liberta e até cativa, como já foi demonstrado pela 

historiografia especializada em educação e como será discutido aqui ao longo das 

próximas páginas.39 O professor Cincinato Franca, em conjunto com outros intelectuais, 

defendeu a escolarização da população negra, independentemente da condição na qual se 

encontrasse, como já citado. 

Nos grandes centros urbanos, preocupações e debates sobre como estabelecer 

mecanismos que assegurassem um controle social sobre a população negra escravizada 

que passaria à condição de livre eram comuns nos círculos sociais mais abastados 

econômica, social e politicamente. As discussões eram centradas em dois eixos 

principais: a segurança pública e a instrução pública primária. O primeiro seria 

responsável pelo policiamento e contenção dos prováveis crimes e distúrbios que 

poderiam vir a ser cometidos pela população antes escravizada; e o segundo seria 

responsável por formar cidadãos e cidadãs orientados por princípios liberais como 

civismo, desenvolvimentismo, progresso e modernização, assim como pelo ensino dos 

princípios morais cristãos. A instrução pública carregava, assim, entre seus objetivos e 

anseios, o propósito de civilizar a sociedade. Contudo, diversos interesses estavam em 

disputa nos projetos educacionais do período, que envolviam diversas camadas sociais 

nesse embate. 

Em relatório elaborado pelo presidente da província da Bahia, Venancio José de 

Oliveira Lisboa, em março de 1875, fica patente a valorização dada aos dois setores 

públicos citados, os de policiamento e de instrução. Logo no começo do relatório, Oliveira 

Lisboa dedica várias páginas à administração da Justiça pública e, em seguida, à situação 

 
38 Souza (2013/2014).  
39 Sobre a escolarização da população negra, ver Ananias (2000), Barros (2005), Sousa (2006), Fonseca 
(2007), Gondra e Schueler (2008) e Cavalcante (2015) 
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da Instrução Pública em seus diversos setores. No documento, encontramos detalhes 

sobre a instrução primária, as escolas noturnas, os livros e mobílias para as escolas, a 

Escola Normal, entre outros assuntos. No trecho abaixo, percebe-se que o presidente da 

província não somente exalta a importância da instrução pública como lamenta o estado 

no qual ela se encontrava na província da Bahia: 

A instrucção alarga os horisontes do espírito, enriquecendo-o com o thesouro 
de idéas novas, e fortifica nas consciencias o sentimento do dever edificando-
o para a pratica do bem. [...] É, por isso, este ramo do serviço publico uma 
preoccupação generosa de todos os governos e uma aspiração incessante de 
todos os povos. Entre nós, é doloroso confessar, este importantíssimo ramo da 
administração publica está longe de attingir o nosso desideratum. [...] No 
relatório que encontrareis entre os annexos, o illustrado Director da Instrução 
Pública descreve minuciosamente o estado de vagaroso desenvolvimento em 
que ella se acha.40 

 
Quais seriam as intenções desse político em relação à educação do período? 

Seria somente uma estratégia política ou, de fato, uma pauta que teria esforços reais do 

poder público, no sentido de oferecer-lhe melhorias significativas? Não há como saber ao 

certo, mas fontes como essa fazem levantar a hipótese de que a instrução pública ocupava 

um lugar de destaque considerável no centro dos debates políticos baianos. E, uma vez 

cruzado esse indício, visto no relatório acima, com as denúncias e reclamações sobre a 

situação do ensino e das escolas públicas encontradas na Revista do Ensino Primário,41 

nota-se que a instrução pública também ocupava lugar de destaque em embates e tensões 

presentes em outros espaços de sociabilidade, para além das escolas ou da administração 

escolar.  

Outro indício da dimensão considerável de tais preocupações foi encontrado no 

projeto de orçamento elaborado pela Assembleia Provincial baiana para os anos de 1887 

e 1888. Apesar de ser somente o projeto, e não o orçamento aprovado para o período, as 

duas maiores verbas foram destinadas justamente para a Instrucção Pública 

(839:497$950) e para a Força Pública (691:641$975). Esses valores ficaram bem acima 

da terceira maior receita, que seria destinada à Illuminação Publica (243:820$600).42 Não 

 
40 TYP.  DO JORNAL DA BAHIA. Relatório com que o excellentissimo senhor dr. Venâncio José de 
Oliveira Lisboa abrio a 2.a sessão da 20.a legislatura da Assembléa Legislativa Provincial da Bahia no 
dia 1 de março de 1875. Bahia, Presidente da Província. Memória Estatística do Brasil – Internet Archive. 
Disponível em: <https://archive.org/details/rpebahia1875a>. Acesso em: 5 mar. 2018. 
41 Periódico publicado e redigido por um grupo de professores públicos primários, que circulou em algumas 
cidades da Bahia, entre elas Salvador, durante os anos de 1892 e 1893, e tinha como objetivo discutir a 
situação da Instrução Pública, especificamente do Ensino Primário, além de tecer severas críticas à 
administração escolar e às condições precárias nas quais se encontravam as escolas no período. Ver 
Cavalcante (2015) e Santana (2009).  
42 APEB. Projeto 136. Orçamento provincial 1887. Fundo: Legislativo; Seção: Assembleia Legislativa; 
Série: Projetos, ano: 1885-1887. Maço: 887. 
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sabemos se esse planejamento financeiro foi aprovado como apresentado no projeto, e 

tampouco encontramos documentos referentes aos valores gastos nesses setores em anos 

próximos aos citados acima. Contudo, devemos ter cautela na análise desses dados, tendo 

em vista que não são suficientes para afirmar que o poder público estaria, de fato, 

interessado em melhorar a situação da instrução. 

Com a abolição da escravidão institucionalizada, no ano de 1888, os debates e 

embates acerca da instrução pública continuaram tendo destaque. Discussões sobre 

educação ocuparam amplo espaço nas sessões da Assembleia Legislativa Provincial da 

Bahia. Documentação já visitada pela historiografia especializada na temática, como em 

Jucimar Santos (2017), foi fundamental para dimensionar a importância da educação, 

principalmente da instrução pública, nesse período. E, além de levar a educação ao centro 

do debate, percebemos também a presença constante de uma preocupação sobre o que 

ocorreria com a sociedade baiana após a abolição. Tais preocupações ficaram evidentes 

na fala do deputado Wenceslau Guimarães, em uma sessão do legislativo provincial de 

julho de 1888: 

A educação carece de todos os estímulos, de todos os incentivos, de todas as 
animações da parte do governo; principalmente na época que atravessamos 
eminentes perigos, que um nobre deputado dizia há poucos dias, que devíamos 
preparar-nos para ver grandes crimes, pela multidão de homens que saem agora 
do cativeiro sem a precisa educação, sem princípios de moralidade, sem 
moderação, precisamos de corretivo em suas faltas para não tomarem a carreira 
do crime.43 
 

Nas palavras de Wenceslau Guimarães, podemos comprovar as preocupações 

vigentes em setores políticos do período com a parcela populacional negra liberta, que 

saíra há pouco da escravidão, principalmente voltadas à possibilidade de os negros e 

negras se tornarem “criminosos”. Assim, na perspectiva desse parlamentar e de vários 

outros, a educação, por meio da instrução pública primária, deveria contribuir para moldar 

essas e esses “novos” cidadãos segundo os modelos eurocêntricos, brancos, cristãos e 

patriarcais, hegemônicos na Bahia e no Brasil do pós-abolição. Para uma parcela do poder 

legislativo baiano, portanto, a instrução pública deveria ser constituída como um 

mecanismo de controle social. Um mecanismo de exclusão ou, no mínimo, de submissão 

da população negra que conquistara, com muita luta, a liberdade. Era uma tentativa de 

 
43 APEB. Fala do Senhor Deputado Wenceslau Guimarães na sessão ordinária da Assembleia Legislativa 
Provincial, Julho de 1888. Annaes da Assembleia Legislativa Provincial, p. 109. Apud Santos 2017. Para 
aprofundar o conhecimento acerca das discussões sobre educação focando nas escolas noturnas, ver Santos 
(2017). 
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impor-lhes um determinado lugar social44 subalterno como aquele em que deveriam 

permanecer, mesmo após a abolição. 

Contudo, no chão das escolas públicas primárias baianas, tanto aquelas para 

meninos e meninas quanto as voltadas para trabalhadores, a população, principalmente 

sua parcela mais pobre e negra, não aceitou o plano das autoridades políticas de maneira 

passiva. Muito pelo contrário, perceberam a instrução pública como uma ferramenta que 

possibilitaria uma ascensão social, e lutaram pelo acesso, permanência e preferências 

relativas à escolarização.45 Desde abaixo-assinados de alunos solicitando a não 

transferência de seu professor para outra escola, passando por abaixo-assinados de 

moradores pleiteando a abertura de escolas ou a remoção de um professor pelo fato de ele 

criticar diferentes esferas de governo, percebemos a agência ativa da população nas 

questões relacionadas à instrução pública.46 

Durante a década de 1870, a escolarização e a instrução primária continuaram a 

ganhar uma dimensão considerável nas discussões sociais e políticas, assim como na sua 

ampliação estrutural. Na Bahia, principalmente em Salvador, o número de escolas e 

matrículas aumentou significativamente durante o último quartel do século XIX. E 

continuou aumentando com o fim da escravidão, durante o pós-abolição, a partir de 

1888.47 Aqui propomos perceber as nuances, tensões, experiências e atuação em parte da 

trajetória de vida do professor Cincinato Franca durante esse processo histórico. A 

atuação de uma rede de sociabilidade composta por intelectuais, negros e brancos, entre 

eles alguns professores ligados a Cincinato, também é fundamental neste trabalho.  

A agência abolicionista, nas diversas áreas de atuação desses intelectuais, foi 

importante nas lutas pela conquista da emancipação escrava. Jornalistas conseguiam 

divulgar ideais abolicionistas a um grande público por meio de seus jornais; advogados e 

juízes foram essenciais na conquista da liberdade por meio de brechas na legislação. 

Professores e professoras também possuíam uma importante participação, principalmente 

ajudando a diminuir os impactos permanentes causados pelas mazelas da escravidão ou 

da segregação racial.48 

 
44 Neste ponto, nos referimos ao lugar social que cada agente ocupa, tanto os sujeitos históricos como os 
próprios historiadores, os quais também pertencem a um determinado lugar social de produção e escrita da 
História. Ver Certeau (2002). 
45 Para se aprofundar sobre a agência da população negra e pobre nas demandas por educação, na Bahia do 
final do século XIX e começo do XX, ver Sousa (2006), Cavalcante (2015) e Santos (2017). 
46 Ver Santos (2017), Cavalcante (2015) e Sousa (2006). 
47 Ver Cavalcante (2015). 
48 Ver Brito (1996). 
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1.3 Do Recôncavo para a capital: o fazer-se do seu lugar social na cidade do 

Salvador, 1890-1900 

 

O professor Cincinato Franca foi empossado como professor público primário 

da escola do 1º distrito literário de Cachoeira no ano de 1883, como já dito. Atuou na 

instrução primária de crianças e adultos, priorizando a população negra livre, liberta e até 

a escrava, de acordo com as fontes analisadas neste trabalho. Foi um intelectual que se 

engajou nas lutas abolicionistas e nos ideais republicanos, assim como na instrução de 

meninos e adultos na Cachoeira da década de 1880. No começo do decênio de 1890, se 

mudou para a capital do estado da Bahia, que ganha essa nomenclatura a partir da 

proclamação da República em 1889, transferido pela Diretoria de Instrução Pública da 

Bahia. Tudo indica que o intelectual aqui em destaque teria voltado a residir na cidade do 

Salvador no final do ano de 1890 ou no começo de 1891, desta vez de maneira 

permanente. Nesse ano ele já constava nas páginas da imprensa soteropolitana, com a 

notícia sobre o início de suas atividades docentes na escola da Casa de Prisão com 

Trabalho da cidade.  

A Salvador da década de 1890, assim como outros centros urbanos, passava por 

um momento político conturbado, com tensões, embates e uma economia depressiva e 

socialmente instável. Ainda nesse período, os moradores de Salvador enfrentavam 

problemas graves relacionados a serviços públicos como transporte e saúde, tendo que 

lidar com muitas epidemias e dificuldades de deslocamento. De acordo com as pesquisas 

de Mário Augusto Santos (2001), Salvador sofreu com mazelas decorrentes da falta de 

higiene, como um surto de varíola, que, apesar de ter elevado a taxa de mortalidade, não 

alterou o crescimento populacional.  

O autor também demonstrou que a cidade contava com um pequeno número de 

indústrias e fabriquetas criadas no último quartel do século XIX. Essas fábricas foram, 

em sua maioria, instaladas na península de Itapagipe, região onde se localizava o distrito 

da Penha.49 Produziam cerveja, azeite, rapé, charutos e cigarros, impressos gráficos, 

sabão, vinagre, e doces, entre outros produtos. Santos (2001) defende que ocorreu um 

pequeno surto industrial durante o ano de 1891, no qual o ramo têxtil tinha o maior 

 
49 Ver Cardoso (2004). 
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tamanho e a maior quantidade de trabalhadores, contando com 6 fábricas e 800 

operários.50  

Nesse pequeno surto industrial da década de 1890, foi fundada uma das mais 

importantes fábricas têxteis da Bahia, a Companhia Empório Industrial do Norte. Essa 

fábrica era de propriedade de Luiz Tarquínio, abolicionista baiano que foi engajado na 

luta contra a escravidão. Um ano após a inauguração da fábrica, Tarquínio inaugurou uma 

vila, anexa à fábrica, para abrigar os operários. Segundo Cândida Monteiro (2017), essa 

vila operária se destacou pela grande qualidade da higiene e da estrutura, e também por 

ser um lugar onde a educação formal foi incentivada.51 Contudo, não podemos deixar de 

questionar as fontes no sentido de perceber que espaços como as vilas operárias também 

eram constituídos como lugares de coerção e de controle social. Para os donos das 

fábricas, era muito prático ter os trabalhadores morando nas vilas operárias e passando a 

maior parte do tempo ali, o que poderia significar menos distrações e mais trabalho.  

 

Imagem 07: Villa operária – Escola Ruy Barbosa (s/d) 

 

Fonte: Acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

Devemos pontuar que esse início de industrialização baiana foi bem tímido e ainda 

teve que dividir espaço com atividades primárias, como a criação de gado leiteiro na 

 
50 Ver Santos (2001, p. 17-21).  
51 Ver Monteiro (2017, p. 71). 
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região de Itapagipe, que incluía os distritos dos Mares e da Penha. Na imagem 07 

podemos ver um registro iconográfico de uma das salas de aula da Escola Ruy Barbosa, 

que ficava localizada em uma vila operária, certamente no intuito de atender a filhos e 

filhas de trabalhadores, assim como aos próprios operários. Essa fotografia ilustra um 

pouco, mesmo que de maneira arquitetada, esses espaços educacionais voltados para a 

instrução primária de adultos, principalmente de trabalhadores. 

 

Imagem 08: Villa Praça na Operário Luiz Tarquínio (s/d) 

Fonte: Acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

A imagem 08 mostra os jardins da fábrica de Luiz Tarquínio, cujas instalações 

possuíam uma escola que atendia desde o jardim da infância. De acordo com a lógica de 

produção capitalista, trabalhadores e trabalhadoras precisam dedicar a maior parte do seu 

tempo ao seu trabalho. O cuidado necessário para a criação e a educação de crianças 

demanda bastante tempo diário, daí a necessidade de uma escola para a mais tenra idade. 

Assim, mães e pais teriam mais tempo disponível para se dedicar à produção fabril, 

atendendo dessa maneira à lógica de produção e consumo. Não podemos deixar de 

observar o processo histórico por uma perspectiva vista de baixo, como nos ensinou 

Edward P. Thompson. 

Na segunda metade da década de 1890, o Brasil passou por uma crise econômica. 

Apesar disso, na capital da Bahia o grande comércio cresceu, tanto em alcance de novos 

mercados como no número de operações e negócios na praça, percebendo-se também um 
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aumento significativo no mercado ambulante, ou informal.52 O número de gamelas (uma 

espécie de bandeja de madeira) e tabuleiros crescia exponencialmente na Salvador desse 

período, sendo quase sempre comandados por mulheres negras, trabalhadoras e chefes de 

família.  

Dados trazidos por Santos (2001, p. 27) mostram a diversidade de ramos 

existente no comércio informal soteropolitano, havendo vendedores ambulantes de frutas, 

doces e balas e de produtos do artesanato feminino, além das fateiras (que vendiam 

vísceras de gado), da “mulher do acarajé e da cocada” e da “mulher do cuscuz”. Esse 

mesmo autor defendeu que o espaço público desse contexto seria ocupado principalmente 

pelas camadas sociais com menos posses, principalmente a população negra. Em 

contrapartida, os espaços privados eram ocupados pelas camadas mais abastadas. 

Indo mais a fundo nas pesquisas sobre gênero53 no começo da República e no 

contexto do pós-abolição, Alberto Ferreira Filho (1999) nos mostra a dimensão e 

importância das mulheres negras comerciantes de rua, que, de acordo com o autor, eram 

chamadas de “mulheres públicas”. Para além de terem presença constante e de destaque 

nas ruas de Salvador, elas demonstraram destreza para lidar e tentar superar, mesmo que 

parcialmente, as dificuldades impostas pela sociedade patriarcal. Conseguiram conquistar 

um lugar social no comércio de Salvador, mesmo que na informalidade, para ajudar na 

sua subsistência, enfrentando o patriarcalismo e a misoginia presentes no contexto 

histórico da Bahia do pós-abolição. 

 Cabe dialogar um pouco mais sobre questões fundamentais relacionadas à 

raça,54 à racialização55 e à cor de pele,56 estabelecendo uma interseccionalidade com o 

gênero. Isso se faz necessário para que possamos compreender melhor o contexto social 

 
52 Ver Santos (2001, p. 24-26). 
53 Em suas pesquisas sobre o período do pós-abolição, Martha Abreu (2004, p. 11-13) aborda questões 
relacionadas à racialização de gênero, destacando diferentes versões, advindas de diferentes agentes sociais, 
sobre a representação da mulher mulata ou mestiça, utilizando como fontes canções e trovas, entre outras. 
Defende que, apesar de algumas trovas expressarem a valorização da mulata e da cabocla, “também 
retratavam, de acordo com Duque Estrada, a ‘antipatia e ojeriza pelo negro’, manifestada até mesmo pelos 
próprios negros(as) e mulatos(as)”. Por outro lado, apresenta outra possibilidade: a de que os versos 
representariam “a existência de ambiguidades e tensões em torno dos papéis sexuais das mulheres não 
brancas, especialmente das mulatas”. 
54 Segundo Amilcar Pereira (2013, p. 48) o conceito moderno de raça “é uma construção do pensamento 
científico europeu e norte-americano, [...] e se consolida a partir da segunda metade do século XIX, 
justamente durante o período em que o imperialismo europeu se fortalecia”. 
55 Para ampliar os conhecimentos sobre a relação entre racialização e intelectuais abolicionistas e durante 
o pós-abolição, ver Schwarcz (1993), Albuquerque (2004, 2009) e Carula (2012). 
56 Aqui concordamos com Larissa Viana (2007, p. 41) quando chama a atenção para o “problema de atrelar 
as identidades sociais e as formas de agrupamento a caracteres físicos, como se os grupos de cor, por 
exemplo, formassem alianças imediatas apenas pelo fato, totalmente subjetivo, de as pessoas partilharem 
certos traços físicos em comum”. 
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que estava adentrando o professor Cincinato Franca. No ano de 1887, segundo Wlamyra 

Albuquerque (2009, p. 96), havia 3.172 pessoas escravizadas num total de 140 mil 

habitantes na cidade do Salvador. Já João José Reis (2000, p. 201) nos informa que o 

contingente de escravizados na capital da Bahia correspondia a 2,5% de sua população 

total. Às vésperas da abolição da escravidão, tais números seriam esperados, tendo em 

vista a redução no número de cativos e cativas por meio das chamadas leis abolicionistas. 

A população negra, preta e parda correspondia a cerca de 80% a 85% do total da 

população da cidade, incluindo livres, libertos e libertas, cativos e cativas, segundo 

Jeferson Bacelar (2001).  

Após a abolição, tal parcela populacional continuou a passar por desafios talvez 

tão difíceis quanto aqueles do período escravocrata, ao tentar usufruir da cidadania. Os 

setores dominantes política e economicamente, em sua maioria brancos, se asseguraram 

de dificultar ao máximo qualquer tipo de mobilidade social aos não brancos. As decisões 

políticas e econômicas do país, de acordo com aqueles que estavam no poder nesse 

período, não poderiam cair nas mãos de negras e negros.57 A sociedade baiana do período 

era principalmente marcada por uma hierarquia social pautada pela cor de pele. Na imensa 

maioria dos casos, o critério racial servia como balizador da estratificação 

socioeconômica, onde quanto mais branca a pessoa fosse mais abastada seria, ou teria 

mais acesso aos meios de ascensão social. Entre a população negra, também existia uma 

hierarquização social. Tal demarcação contava com diferentes níveis hierárquicos que 

variavam de acordo com a tonalidade da pele. Quanto mais escura, maior a discriminação 

e os prejuízos que o sujeito poderia vir a sofrer. Outros balizadores, como escolarização, 

nacionalidade, gênero e condição também influenciavam a balança social.  

Outra possível hierarquização social entre a população negra baiana do período 

estava relacionada à diferença entre aqueles e aquelas que eram libertos do cativeiro e 

aqueles que participavam das lutas emancipacionistas. Segundo Albuquerque (2009, p. 

82), podia haver diferenças entre a “raça emancipada” e a “raça emancipadora”. A 

população de cor que era emancipada seria supostamente inferior à população de cor que 

emancipava. Esta última parcela social seria composta por negros e/ou negras que 

possuíam um lugar social com algum prestígio, com um nível mais elevado de 

escolarização. Geralmente era composta por intelectuais de diferentes áreas profissionais, 

 
57 Ver Albuquerque (2009) e Bacelar (2001). 
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que intercediam pelos seus semelhantes que ainda estavam na condição de escravos ou 

escravas.  

Albuquerque também nos chama atenção para uma possível diferença 

estabelecida entre esses dois grupos, “raça emancipada” e “raça emancipadora”, em 

relação a sua representação social. Defendemos a tese de que o nível de escolarização, ou 

a capacidade de ler e escrever, teria forte influência tanto na estratificação social quanto 

na representação social da população negra. Na historiografia podemos encontrar 

inúmeros exemplos de sujeitos negros que conseguiram alcançar lugares sociais de 

destaque por meio da escolarização. Nomes como o do engenheiro André Rebouças ou o 

do médico Juliano Moreira, ambos negros, ficaram registrados na memória histórica 

brasileira em nível nacional, entre muitos outros. 

Nesse cenário urbano efervescente, principalmente por conta das questões 

relacionadas às mudanças do período – abolição da escravidão e implementação do 

sistema republicano –, Cincinato Franca passa a atuar como intelectual e professor 

público primário. Uma parcela considerável e importante de suas redes de sociabilidade 

abolicionistas residia na cidade do Salvador. Agentes históricos como Eduardo Carigé, 

Pamphilo da Santa Cruz e Manoel Querino deviam ser alguns dos intelectuais que se 

reuniam na praça do Palácio e nos negócios vizinhos à mesma, no distrito da Sé. Segundo 

Albuquerque (2009, p. 86), esse espaço social era um dos principais pontos de encontros 

de “intelectuais, jornalistas e oradores do povo”, provavelmente como palco da 

elaboração de importantes ações ou sociedades abolicionistas. 

Em junho de 1890, o periódico Pequeno Jornal noticiou que, pouco tempo antes 

de se mudar para Salvador, o professor Cincinato foi nomeado 1º suplente de delegacia 

da cidade de Cachoeira.58 Esse periódico circulou na cidade do Salvador e em outras 

partes da Bahia na década de 1890, e sua redação se localizava no distrito da Conceição 

da Praia, na praça do Comércio n. 13. O redator-chefe era o dr. Cezar Zama, candidato a 

senador em 1890 e intelectual ligado a Eduardo Carigé. Zama também exercia a função 

de redator do periódico, junto com Cerqueira Lima, intelectual branco abastado que 

pertencia a uma família cuja fortuna foi adquirida por meio do tráfico de escravizados e 

escravizadas. O subtítulo do jornal esclarecia que era Propriedade de uma Associação.59 

 
58 PEQUENO JORNAL. Noticiario, Bahia – Sexta-feira, 20 de Junho de 1890. n. 114, Anno I. Ver 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
59 Ver Cavalcante (2015, p. 146). 
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A suplência não deve ter durado muito, já que, no começo do ano seguinte, 1891, 

ele já estava atuando como docente em Salvador, especificamente na Casa de Prisão com 

Trabalho da cidade.60 Chegou à capital já inserido e muito atuante nas redes de 

sociabilidade que ali estavam estruturadas, visto que conhecia e possuía interesses em 

comum com muitos intelectuais abolicionistas soteropolitanos. Em setembro desse 

mesmo ano de 1891, ele foi citado nas páginas do Pequeno Jornal participando de uma 

reunião com intelectuais da capital do estado da Bahia, a fim de criarem uma associação 

que fosse contrária à imigração chinesa para terras brasileiras, e assim fizeram.61 

Chegando à capital do estado da Bahia, o professor cachoeirano, que se engajou 

no abolicionismo, foi lecionar na Casa de Prisão com Trabalho, que ficava na freguesia 

de Nossa Senhora dos Mares, uma região periférica da cidade durante o final do século 

XIX. A freguesia dos Mares era circunvizinha à freguesia da Penha, na qual Cincinato 

Franca passou a maioria de seus anos como professor, e ali ajudou a fundar e foi o diretor 

de uma importante instituição educacional, o Grupo Escolar da Penha, que posteriormente 

foi chamado de Rio Branco, em homenagem ao barão de mesmo nome, figura importante 

da República.  

Ambas as regiões eram habitadas por uma população majoritariamente negra, ou 

seja, preta e parda, nas condições de livre ou liberta. De acordo com os dados censitários 

do ano de 1872, a freguesia dos Mares tinha um total de 3.670 habitantes. Desse total, a 

população preta correspondia a 660 almas e a parda a 1.549, totalizando 2.209 sujeitos 

negros e negras. Desse contingente populacional negro, 132 pessoas se encontravam na 

condição de cativos ou cativas. Na imagem 09 podemos ver uma fotografia da escola 

primária da Casa de Prisão com Trabalho da Bahia, que, com a virada para a República, 

passa a ser chamada de Penitenciária do Estado da Bahia. Nela vemos vários estudantes, 

que parecem ser negros em sua maioria, e alguns professores ao fundo, mas não fica 

evidente a sua tonalidade de pele. 

 

 
60 PEQUENO JORNAL. Revista diária. Instrucção Publica, Creações de cadeiras e remoções. Bahia – 
Sabbado, 11 de Abril de 1891. Anno II. Ver Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
61 Cincinato Franca, Manoel Querino, Eduardo Carigé e outros intelectuais baianos se reuniram a fim de 
criar uma associação contra a imigração chinesa. Fizeram uma reunião na casa de Carigé e definiram um 
corpo diretivo e as primeiras ações que seriam tomadas. Ver Cavalcante (2015). 
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Imagem 09: Escola primária da Penitenciária do Estado da Bahia (1908) 

Fonte: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

Já a freguesia da Penha,62 aquela para a qual o professor Cincinato foi transferido 

após lecionar na casa de prisão, contava com uma população maior que a dos Mares, um 

total de 5.288 habitantes, dos quais 1.231 eram brancos e brancas, 2.985 eram pardos e 

pardas e 1.032 eram pretos e pretas.63 Provavelmente o docente se mudou para a Penha 

quando começou a ensinar ali, passando a morar na rua do Bispo, mesma rua onde se 

localizava uma das escolas públicas primárias da freguesia. Na relação das escolas 

municipais no ano de 1870, constam quatro delas no distrito da Penha, divididas em duas 

masculinas e duas femininas, alocadas em pontos como “Areial”, “Papagaio”, “Porto do 

Bonfim” e “Rua do Bispo”. Esta última rua era justamente o local de residência do 

professor Cincinato, pelo menos segundo a fonte referente ao ano de 1903. Não encontrei 

 
62 Na mesma nota em que encontramos a informação que Cincinato Franca lecionava na Casa de Prisão 
com Trabalho, consta que o docente solicitou sua transferência para a freguesia da Penha, que na época já 
era denominada distrito da Penha. Ver: PEQUENO JORNAL. Revista diária. Instrucção Publica, Creações 
de cadeiras e remoções. Bahia – Sabbado, 11 de Abril de 1891. Anno II. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
63 BRAZIL. Recenseamento do Brazil em 1872. Diretoria Geral de Estatística. Memória Estatística do 
Brasil, vol. 3 – Internet Archive. Disponível em: 
<https://archive.org/stream/recenseamento1872ba/ProvinciaDaBahia#page/n511/mode/2up>. Acesso em: 
5 mar. 2018. 
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mais dados acerca de sua moradia em Salvador em outros períodos, tendo informações 

somente sobre o ano citado.64 

Os dados acima contribuem para a defesa da tese de que a atuação de Cincinato, 

enquanto intelectual, foi em prol primeiramente da educação, mas também abraçou e 

defendeu os ideais abolicionistas e republicanos. Aqui cabe atentar para o que teria levado 

esse professor a se engajar na luta por essas bandeiras. Teria sido para promover a 

conquista do exercício da cidadania para a população negra e trabalhadora? Pode ser, mas 

levando em consideração que essa cidadania deveria estar dentro dos moldes 

civilizatórios do período. Começou educando alunos da Casa de Prisão com Trabalho, 

que em sua maioria eram negros. Solicitou transferência para a Penha, distrito com 

maioria de moradores negros e negras, assim como muitos outros na cidade do Salvador. 

Contudo, o distrito da Penha possuía uma característica que o diferenciava: a considerável 

presença de operários, por se tratar da região onde começaram a ser instaladas as 

primeiras fábricas da cidade.  

A atuação desse docente em Salvador teve destaque principalmente na instrução 

pública primária, mas também no meio político. Para compreender melhor a dimensão 

dessa atuação, devemos, primeiramente, tentar compreender um pouco mais a cultura 

urbana da capital da Bahia durante o pós-abolição e começo da República. Importante 

começar pontuando que, apesar de os termos Primeira República e pós-abolição estarem 

entrelaçados por conta de sua contemporaneidade, damos-lhes sentidos diferentes. O 

primeiro se relaciona mais às mudanças nos projetos políticos e o segundo está mais 

direcionado às transformações que ocorrem com o fim da escravidão no que tange, entre 

outros fatores, à maior preocupação com o contingente populacional negro e sua 

manutenção na estrutura social, assim como à transição do trabalho escravo para o livre, 

a qual ocorre paulatinamente desde a segunda metade do século XIX.65 

Apesar de ter chegado a ocupar um lugar social de destaque para um sujeito 

negro que viveu na Bahia da segunda metade do século XIX e das primeiras décadas do 

século XX, Cincinato Franca demonstrou ter se engajado na luta pela educação de 

trabalhadores e de seus filhos: os obreiros do amanhã, que em sua maioria eram negros 

e negras. Dedicou boa parte de sua trajetória profissional e de seu engajamento intelectual 

 
64 APMS. Relação das escholas municipaes da capital com a declaração dos Logares em que se acham 
colocadas procedido em 1870. Fundo: Intendência Municipal, Seção: Ensino Municipal; Diretoria de 
Ensino Municipal: Ofícios e Requerimentos caixa 20: Almanack do Estado da Bahia (1903). 
65 Ver, entre outros, Santos (2001), Ferreira Filho (1999) e Albuquerque (2009). 
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a essa parcela populacional. Voltou suas ações para pessoas de cor de pele preta ou parda, 

tanto no abolicionismo quanto na instrução. Essa característica foi marcante em sua 

trajetória intelectual e profissional no Recôncavo e na capital.  

Após ensinar na Casa de Prisão com Trabalho, tarefa que não deve ter sido nada 

fácil, foi transferido para a freguesia da Penha. Essa localidade, de acordo com o 

Almanack do Estado da Bahia (1898), ainda era uma das últimas freguesias sem o status 

de “urbana” na Salvador da década de 1890. A península de Itapagipe, onde fica a Penha, 

foi a última área urbana forjada na cidade e está localizada em sua região sul, em direção 

ao Recôncavo.66 Cincinato contribuiu significativamente na escolarização e na 

consolidação da cultura escolar nessa região. 

Além de seu cargo na instrução pública primária, Cincinato também dividiu seu 

tempo lecionando português, durante muitos anos, aos asilados do Colégio de Órfãos de 

São Joaquim, também localizado na região da Cidade Baixa. Na imagem 10, podemos 

ver uma fotografia da fachada do Colégio de Órfãos São Joaquim, instituição que acolhia 

principalmente a educandos negros e mestiços 

 

Imagem 10: Fachada do Colégio de Órfãos de São Joaquim (s/d) 

Fonte: Acervo do Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro – IGHB. 

 

Já existem trabalhos com informações relevantes sobre a Penha durante o 

período de 1870 até os primeiros anos do século XX, como dados raciais e sociais de 

sujeitos que ali viveram. Anna Amélia Nascimento (2007), em pesquisa sobre as 

 
66 BPEB. Almanack do Estado da Bahia. Distritos Urbanos. Salvador-BA, 1898. Setor: Periódicos Raros. 
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freguesias de Salvador durante o século XIX, demonstra que na Penha residia uma parcela 

populacional constituída, em sua maioria, por sujeitos negros e pobres, além de brancos 

pobres e até alguns de destaque social. A autora aponta que, nesse período, a maioria dos 

habitantes da localidade era afrodescendente, totalizando cerca de 60% da população da 

freguesia. Contudo, a mesma autora nos lembra que, apesar da maioria negra, o número 

de escravizados era reduzido, cerca de 8% da população total. Em sua obra, Nascimento 

(2007) também expõe situações inusitadas67 como o caso de uma viúva branca, de 72 

anos, moradora da Penha que trabalhava como ganhadeira, uma profissão 

predominantemente masculina, negra e africana.68  

Ao longo do último quartel do século XIX, a Penha deve ter ganhado algum 

prestígio, pois encontramos personalidades destacadas no cenário urbano de Salvador 

residindo ali. No ano de 1899, já temos registros que mostram o diretor do Gymnásio da 

Bahia, Aureliano Henrique Tosta, como um dos moradores dessa freguesia. Essa 

instituição era responsável pelo ensino secundário na capital baiana. O professor 

Aureliano Tosta atuava nas mesmas redes de sociabilidade de que o professor Cincinato 

Franca participava. Outro vizinho de renome social que apareceu residindo na freguesia 

nesse mesmo ano foi o procurador geral do município de Salvador.69 

 

Imagem 11: Igreja do Bonfim, localizada no distrito da Penha, Salvador – 1875 

Fonte: BPEB: SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de urbanização: Salvador da Bahia no século XIX. 
Rio de Janeiro: Versal, 2005. Setor: Periódicos Raros. 

 
67 Ver Nascimento (2007, p. 159). 
68 Para aprofundar os conhecimentos sobre ganhadeiros e ganhadeiras, ver Reis (2000). 
69 BPEB. Almanack do Estado da Bahia, 1899. Setor: Periódicos Raros. 
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Como podemos perceber analisando a imagem 11, no ano de 1875 o distrito da 

Penha ainda possuía uma aparência rural. E, mesmo que essa aparência tenha sido 

modificada pela urbanização, sem dúvidas ainda era uma região ocupada 

majoritariamente por trabalhadores negros e negras ao longo do último quartel do século 

XIX. No final da década de 1880 e no começo dos anos de 1890, a região devia estar 

pulsando em embates e tensões decorrentes das lutas abolicionistas voltadas para a 

inserção da população negra na condição de cidadãos. Foi justamente na Penha onde 

Cincinato Franca se consagrou como professor público primário, forjando, ao longo de 

sua trajetória, uma carreira consolidada na instrução pública soteropolitana e baiana. 

Em pesquisas sobre o processo de escolarização e da cultura escolar na cidade 

do Salvador, nos deparamos com o professor Franca sendo premiado em diversos eventos 

da instrução pública, além de atuando e ajudando a ampliar a escolarização na Penha.70 

O mapa das escolas em funcionamento no ano de 1896 nos informa que a Penha contava 

com um total de 5 escolas públicas primárias, com uma quantidade de 220 alunos e 

alunas.71 As escolas estavam divididas em 2 femininas, 2 masculinas e 1 mista. Entre o 

total de estudantes, havia 106 meninos nas masculinas, 100 meninas nas femininas e 16 

crianças na mista. A freguesia da Penha se destacou das demais freguesias de Salvador 

no cenário da instrução pública também por conta da atuação de Cincinato Franca como 

intelectual da educação e dos resultados que sua escola dava. 

Podemos citar como exemplo o número de estudantes “prontos” e “prontas”, ou 

seja, aqueles e aquelas que estavam preparados para seguir para o próximo nível de 

instrução, o ensino secundário. Entre as escolas da Penha, o docente em destaque aqui 

conseguiu o número mais alto de alunos prontos para o ano de 1897, uma quantidade de 

6 alunos para um total de 13, entre meninos e meninas.72 Depois de Cincinato, o professor 

que tinha o número de alunos prontos, Joaquim Mamede, conseguiu preparar 3 alunos, a 

metade. Em outro relatório, que não possui data ou assinatura, Cincinato continuou tendo 

destaque. Inferimos que o documento deve ser dos últimos anos da década de 1890, pois 

constavam os mesmos professores do relatório de 1897 (supracitado), porém com um 

 
70 Ver Cavalcante (2015, 2016a, 2016b). 
71 APMS. Mappa das escholas que se achão funcionando nos seis distritos urbanos da 2ª Circunscripção 
Litteraria do Municipio da Capital da Bahia. Elaborado pelo Delegado Escolar João Theodoro Araponga, 
20 de junho de 1896. Fundo: Intendência Municipal, Seção: Ensino Municipal; Diretoria de Ensino 
Municipal: Ofícios e Requerimentos, caixa 01. 
72 APMS. Municipio da Capital do Estado da Bahia: Mappa do professorado municipal em exercício para 
o ano de 1897, 1ª circunscripção. Fundo: Intendência Municipal, Seção: Ensino Municipal; Diretoria de 
Ensino Municipal: Ofícios e Requerimentos caixa 20. 
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número maior de alunos formados. Nessa fonte, a Penha apareceu com 37 crianças aptas 

para o ensino secundário, sendo 21 meninos e 16 meninas. Desse total, Cincinato, com o 

maior número de formandos, foi responsável por 13 meninos, seguido por Joaquim 

Mamede, com 8 meninos. Na tabela 02 podemos visualizar a quantidade de estudantes 

considerados aptos a passar para a próxima etapa educacional. 

 

Tabela 02: Lista dos alumnos promctos do distrito da Penha – 1897 

Professores Escola Total de 
alunos 

Total de 
alunas 

Total 

Cincinato Franca 1ª Escola 
masculina

13 -- 13 

Joaquim Mamede 2ª Escola 
masculina

08 -- 08 

Joanna de Mello 1ª Escola 
feminina

-- 01 01 

Ambrosina Vaz Ferreira 2ª Escola 
feminina

-- 08 08 

Ana Pereira dos Santos 3ª Escola 
feminina

-- 07 07 

Total 05 21 16 37 
Fonte: APMS. (Annexo nº 1) Lista dos alumnos promctos das Escolas da 2ª Circunscripção. Sem data e 
sem assinatura do autor. Fundo: Intendência Municipal, Seção: Ensino Municipal; Diretoria de Ensino 
Municipal: Ofícios e Requerimentos caixa 20. 
 

Para além de suas experiências relacionadas à educação por meio da instrução 

primária, fosse pública ou de iniciativa privada, Cincinato também foi um intelectual 

engajado nas lutas por reformas sociais, como tem sido demonstrando ao longo deste 

trabalho. Tornou-se abolicionista convicto, teve participação ativa e constante nos 

diversos eventos e meetings a favor do fim da escravidão e, também, na ampliação do 

acesso de negros e mestiços à educação. No ano de 1898, já fazia parte da Sociedade 

Educadora 13 de Maio, uma iniciativa de cunho civil em prol da promoção do acesso de 

trabalhadores à instrução, cujo presidente era Anselmo da Fonseca, abolicionista, médico 

e professor da Faculdade de Medicina da Bahia.73 O trabalho de Cincinato no ensino 

público primário da cidade do Salvador e sua inserção em outros espaços de sociabilidade 

voltados para a educação, durante a década de 1890, foram reconhecidos pelas 

autoridades políticas atuantes na instrução pública. Nos primeiros anos da década 

seguinte, 1900, ele já estava ocupando cargos em importantes órgãos públicos da área da 

educação, chegando a participar da elaboração de reformas do ensino público. 

 
73 JORNAL DE NOTÍCIAS. Sociedade Educadora “13 de Maio”. Bahia, 5 de Maio de 1898. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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1.4 Intelectual de destaque? Cincinato no alto escalão do ensino público da Bahia, 

1900-1910 

 

No começo do século XX, Cincinato começou a ocupar espaços de prestígio no 

cenário da instrução pública da Bahia. Isso ocorreu muito por conta da repercussão que 

obteve seu trabalho docente como intelectual,74 mas também das suas relações nas redes 

de sociabilidade abolicionistas, republicanas e da instrução pública. Trabalhos de 

pesquisa já demonstraram a alta aprovação de estudantes no curso primário da 1ª escola 

masculina da Penha, no período em que Cincinato Franca foi o professor responsável. 

Cândida Monteiro (2017), em sua pesquisa sobre o Grupo Escolar Rio Branco, fundado 

por Cincinato, comprova a alta aprovação de alunos da escola da Penha entre os anos de 

1893 e 1904, tendo este último ano a maior quantidade, 13 educandos aprovados no curso 

primário.75 Essa autora (2015) demonstra, em seu trabalho sobre escolarização e cultura 

escolar em Salvador durante o pós-abolição, que Cincinato Franca recebeu diversas 

premiações nas exposições escolares realizadas ao final de cada ano letivo. 

Logo no ano de 1904, ele apareceu nas páginas da imprensa, tendo sido escolhido 

para ocupar uma vaga do Conselho Superior do Ensino pelo próprio governador do estado 

baiano, José Marcelino de Souza, que pertencia ao mesmo grupo político de Cincinato. 

Esse órgão foi criado com a responsabilidade de elaborar uma reforma do ensino público 

da Bahia. Juntamente a nomes como os do próprio dr. Ernesto Carneiro Ribeiro e de 

Miguel Calmon, além de autoridades educacionais como os diretores do Ginásio da Bahia 

e do Instituto Normal da Bahia, Cincinato ficou responsável por ajudar a escrever o 

regulamento da “Lei de Ensino”: 

Foi sancionada pelo Senado Estadual a reforma do Ensino Público. O Conselho 
Superior será composto de cinco membros, a saber: o Secretário do Interior, o 
Intendente Municipal, o Inspetor Geral do Ensino e os diretores do Ginásio e 
do Instituto; e mais os seguintes, escolhidos pelo Governador do Estado: Dr. 
Carneiro Ribeiro, Miguel Calmon, Methodio Coelho e professores Adalberto 
e Cincinato Franca.76 

 

 
74 Jean-François Sirinelli (2003) explica que existem duas acepções relacionadas aos intelectuais, uma mais 
ampla, onde estariam os criadores e mediadores culturais, e outra mais restrita, relativa à questão do 
engajamento intelectual.  

75 Ver Monteiro (2017, p. 77). 
76 JORNAL DO COMMERCIO. Tellegramas. Bahia, 2. Rio de Janeiro, segunda feira 5 de outubro de 
1904. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Essa notícia saiu no Jornal do Commercio, da cidade do Rio de Janeiro, em 5 de 

outubro de 1904. Alguns dias depois, o Conselho Superior do Ensino se reuniu no Palácio 

do Governo, sob a presidência do governador, e confirmou os nomes que fizeram parte 

das comissões do conselho. Entre esses nomes estão importantes intelectuais baianos 

desse período. O já citado Miguel Calmon, que, além de ter sido engenheiro, ocupou 

cargos públicos como ministro durante os governos de Afonso Pena, Nilo Peçanha e Artur 

Bernardes. Manoel Devoto, médico e professor de francês, chegou a ocupar o cargo de 

diretor do Ginásio da Bahia (principal instituição de ensino secundário do estado) entre 

os anos de 1898 e 1918, saindo apenas para ocupar o cargo de diretor geral de Instrução, 

durante o governo de Moniz de Aragão (1916-1920). Outro nome, que já mencionamos, 

é o do dr. Ernesto Carneiro Ribeiro. Médico e educador, foi professor de Rui Barbosa. 

Cincinato ocupou um lugar na comissão de ensino primário, nível escolar de sua 

preferência. No trecho abaixo podemos visualizar os integrantes que formaram cada uma 

das comissões: 

Comissões: 
1ª Ensino primário: Dr. Antonio Victorio de Araujo Falcão, professores 
Odalberto Pereira e Cincinato Franca; 
2ª Ensino Secundário e Profissional: Drs. Miguel Calmon, Manoel Carlos 
Devoto e Afredo de Magalhães; 
3ª Administração e fiscalização do ensino: Drs. Octaviano Muniz Barreto, 
Methodio Coelho e [Ernesto] Carneiro Ribeiro.77 

 
A trajetória intelectual como professor e integrante de autarquias do governo 

voltadas para reformar a educação, além de suas experiências enquanto abolicionista e 

republicano, contribuíram para que fosse justamente Cincinato Franca o responsável por 

dirigir o primeiro grupo escolar da Bahia. A 1ª escola masculina da Penha, que estava sob 

a regência do professor Cincinato até 1904, foi extinta. Por meio da lei municipal nº 749 

de 8 de abril de 1905,78 foi criado o Grupo Escolar da Penha, o primeiro de sua 

modalidade na cidade do Salvador e no estado da Bahia. Cincinato foi nomeado professor 

da escola complementar, ficando a escola elementar também sob sua supervisão, mas 

regida por uma professora adjunta. Aprofundarei um pouco mais a discussão sobre a 

trajetória do professor Cincinato à frente do primeiro grupo escolar da Bahia no capítulo 

3. 

 
77 JORNAL DO COMMERCIO. Revista dos Estados. Bahia, 2. Rio de Janeiro, quarta-feira 19 de outubro 
de 1904. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
78 Ver Monteiro (2017, p. 78). 
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Em 1908, Cincinato continuou a ocupar uma cadeira no Conselho Superior do 

Ensino. Nesse mesmo ano, o conselho passou a ser subordinado à Inspectoria de Ensino, 

cujo inspetor geral era Octaviano Muniz Barreto, no cargo desde 1900. Cincinato 

continuou a fazer parte desse órgão por vários anos, adentrando a década de 1910, sempre 

como responsável pela instrução primária.79 Na dimensão da política, principalmente nos 

primeiros anos do século XX, a troca de favores era prática comum e intrínseca. As redes 

de sociabilidade da administração pública de ensino, juntamente com o trabalho de 

qualidade e a atuação intelectual e política de Cincinato, lhe abriram algumas portas, 

como ter sido escolhido para estar à frente do primeiro grupo escolar baiano. No ano de 

1908, o primeiro em que encontramos registros de seu cargo no Conselho Superior do 

Ensino, foi inaugurado um prédio novo para o grupo escolar da Penha. Na inauguração, 

discursaram o intendente municipal, o próprio Cincinato e o professor Alfredo Rocha, 

além de vários alunos.80 

O professor Cincinato Franca atuou ao lado de Rui Barbosa nas trincheiras da 

política e da educação durante as duas primeiras décadas dos 1900. Cincinato se inseriu 

cada vez mais na política. Assinou um telegrama ao lado diversos outros intelectuais, 

felicitando Rui Barbosa pela candidatura pela Convenção Nacional, grupo político do 

qual ambos faziam parte no ano de 1909.81 Participar desses espaços sociais permitiu que 

Cincinato se inserisse no meio político, dividindo espaço e trocando experiências com 

pessoas públicas como o próprio governador do estado, o secretário do Interior e o 

intendente municipal. Essas redes, em conjunto com outros fatores já citados, fizeram 

com que o professor vindo do Recôncavo ampliasse seu alcance de ação intelectual para 

a seara política. Candidatou-se e foi eleito ao cargo de deputado estadual no ano de 1911, 

mas essa é uma parte de sua história que será melhor trabalhada no capítulo 3. 

As fontes trabalhadas até agora indicam que a atuação intelectual do professor 

Cincinato Franca teve impacto considerável na escolarização e na cultura escolar da 

cidade de Cachoeira e da região da Penha, em Salvador. Esse professor negro, nascido 

em Santiago do Iguape, no distrito de Cachoeira, Recôncavo baiano, cresceu em uma 

família que possuía as condições socioeconômicas necessárias para prover-lhe letramento 

 
79 ALMANAK LAEMMERT. Estado da Bahia. Directoria do Interior, Justiça e Instrucção Pública. 
Inspectoria do Ensino. Rio de Janeiro, 1908-1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
80 O PAIZ. Telegrammas. Bahia, 30. Terça-feira, 1 de dezembro de 1908. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
81 O SÉCULO. Acontecimentos políticos: O sr. Rui Barbosa. Rio de Janeiro. Segunda-feira, 30 de agosto 
de 1909. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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e escolarização. Após cursar o ensino primário em Cachoeira, foi para Salvador para 

concluir o ensino secundário e passou na Escola Normal da Bahia, onde concluiu seus 

estudos. Fez-se docente no começo da década de 1880, num período marcado pelas lutas 

abolicionistas, espaço pelo qual Cincinato se interessou e no qual se inseriu, passando a 

agir em prol da liberdade daqueles e daquelas que ainda se encontravam na condição de 

escravizados. 

Cincinato tornou-se um dos intelectuais baianos atuantes nas redes de 

sociabilidade educacionais e abolicionistas. Seus aspectos fenotípicos permitem afirmar 

que foi um intelectual negro, mas não foram encontradas fontes que contivessem alguma 

forma de autodeclaração ou de reconhecimento da negritude do professor Cincinato. Suas 

experiências no movimento abolicionista foram majoritariamente voltadas para a 

promoção do acesso de pessoas negras à instrução primária, independentemente de suas 

condições: livres, libertos ou escravizados. Isso deveu-se ao fato de ele ser um educador 

e, principalmente, um professor da instrução primária.  

Encontrei alguns momentos durante sua trajetória enquanto educador em que 

tentou atrair aqueles que pertenciam à camada populacional negra e mestiça baiana, 

muitas vezes pessoas com poucas posses materiais. Organizou aulas noturnas para atender 

adultos sem acesso ao letramento na infância e conclamou escravizados a assistirem suas 

aulas por meio de uma nota de jornal. Pelo menos uma parcela de trabalhadores e 

trabalhadoras baianos, assim como seus filhos, pertencentes ao povo (categoria que ele 

próprio utilizou), contaram com a agência educadora de Cincinato Franca. Principalmente 

aqueles que residiram na cidade de Cachoeira e no distrito da Penha, na capital baiana. 

Teve uma atuação de destaque na instrução pública primária desse distrito, contribuindo 

para que ocupasse espaços importantes no ensino público baiano, como o Conselho 

Superior do Ensino e a direção do Grupo Escolar Rio Branco. 

No próximo capítulo, será aprofundada a abordagem sobre a trajetória de 

Cincinato Franca na cidade de Cachoeira, e também em Salvador. O foco será voltado 

para sua atuação profissional como professor da Penha e para seu engajamento intelectual 

no movimento abolicionista do período. O professor vindo do Iguape continuou 

comprometido com a instrução primária e com a luta contra a escravidão. A partir de 

1888, com a conquista da abolição, passou a se concentrar na luta por melhores condições 

de vida para trabalhadores e trabalhadoras por meio do acesso à instrução primária. Darei 

atenção também a suas experiências profissionais na Penha, por serem uma parte 
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importante de sua trajetória, permeada por reconhecimentos, mas também por algumas 

tensões. 

Começarei analisando a repercussão de suas atividades docentes e lutas políticas 

em diferentes periódicos, desde o período em que residiu em Cachoeira até a sua morte, 

no ano de 1934, na cidade do Salvador. Cincinato foi citado em diversos jornais e revistas 

de várias cidades brasileiras, além de ter escrito alguns artigos e de ter sido redator de 

alguns desses veículos de comunicação. Encontrei registros do professor negro do Iguape 

tanto em jornais abolicionistas como em publicações da área da educação, mas também 

em periódicos tradicionais. Cincinato foi citado em mais de 20 periódicos distintos ao 

longo sua trajetória. Em seguida, proponho uma viagem mais detalhada ao período no 

qual se engajou no movimento abolicionista, na perspectiva de analisar a relação entre as 

lutas contra a escravidão e a instrução primária, por meio das experiências do professor 

negro vindo do Iguape e de outros e outras intelectuais. 

Por último, buscarei dialogar sobre os movimentos sociais que lutavam pela 

educação, promovendo práticas educativas difusas, ao mesmo tempo em que defendiam 

o fim da escravidão e o acesso a uma determinada cidadania para a população liberta. 

Apresentarei algumas experiências de associativismo voltadas para o letramento ou para 

a instrução, procurando perceber como e por quem foram fundadas e com quais objetivos. 

Será feita a tentativa de reconstruir, mesmo que em sua parcialidade, as experiências desse 

agente histórico no abolicionismo cachoeirano, na escolarização soteropolitana e nas lutas 

políticas em prol dos ideais republicanos. 
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2 INSTRUIR E REIVINDICAR: PERIÓDICOS, ABOLICIONISMO E 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Ingrata patria, não terás meus applausos em 
quanto a escóla for substituida pelo 

recrutamento, e a teu lado existir os traidores 
como sinceros, recebendo brazões benemeritos e 

títulos honorificos. Dai o livro ao povo que elle 
se fará guerreiro ao primeiro som de rebate, em 

quanto a espada ao ignorante o faz covarde e 
assassino. 

Hoje a gloria é do povo. 
Viva o povo. 

Cincinato Franca (O Asteroide, 13/05/1889) 
 
 

Como visto na epígrafe acima, na celebração de um ano da abolição da 

escravidão no Brasil, em 13 maio de 1889, Cincinato aproveitou para tecer críticas 

acirradas ao governo monárquico em vigência. Em uma nota de jornal, esbravejava em 

prol do acesso do povo, categoria utilizada por ele próprio, à escola, em vez do 

recrutamento para as forças armadas. Pedia livros em vez de espadas. A trajetória 

intelectual desse professor começou, como vimos no capítulo anterior, em Cachoeira. E 

foi ali que ele adentrou as redes de sociabilidade abolicionistas baianas, assim como 

iniciou sua carreira docente.  

Cincinato Franca também foi conferencista em várias premiações escolares 

realizadas ao final de cada ano letivo e educador de destaque na região da península de 

Itapagipe, onde ficava o distrito da Penha, local onde lecionava. Além disso, participava 

de diferentes associações voltadas para fins educacionais ou abolicionistas, como a 

Sociedade Libertadora Cachoeirana, o Clube Abolicionista Carigé (do qual era 

presidente), o Clube Rio Branco e a Liga de Educação Cívica. Iremos nos aprofundar 

sobre sua relação com essas associações mais adiante. Ao longo de sua trajetória 

profissional, esteve atuante e engajado em alguns periódicos baianos, alguns deles 

abolicionistas, outros voltados para a educação. Encontramos registros dele na imprensa 

tanto como autor quanto sendo citado em diversas notícias. Apesar de ser comum a 

produção de livros didáticos por professores públicos primários, ainda não encontramos 

nenhuma obra que tenha elaborado.82  

 
82 Essas informações sobre Cincinato Franca podem ser conferidas nos trabalhos de Cavalcante (2015), 
Sousa (2006), Fraga Filho (2004) e Silva (1997). 
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Sua atuação em periódicos abolicionistas e pedagógicos foi significativa. Ao 

mesmo tempo, seu nome também foi bastante citado na imprensa de diversas cidades 

baianas e de outras províncias/ estados. Cincinato Franca apareceu nas páginas de jornais 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Curitiba, entre outros, incluindo publicações de 

Salvador e Cachoeira. Neste capítulo, iniciarei justamente adentrando essa seara 

jornalística, analisando as experiências do professor negro vindo do Iguape nos jornais e 

revistas em que atuou como redator. Durante a pesquisa empírica, me dei conta de que o 

nome de Cincinato foi citado muitas vezes ao longo de sua trajetória intelectual enquanto 

professor, abolicionista e deputado. Por isso, me debrucei também sobre as notícias nas 

quais foi citado, percebendo que, em sua maioria, se relacionam às lutas abolicionistas e 

a sua atuação na instrução pública primária e enquanto deputado. 

Em seguida, proponho a análise de algumas experiências do professor Cincinato 

e das redes de sociabilidade nas quais se inseriu no período em que esteve engajado no 

movimento abolicionista baiano. Dei ênfase àquelas nas quais encontrei intersecções 

entre luta abolicionista e acesso à educação por meio da instrução primária. Cincinato 

tornou-se um abolicionista na segunda metade da década de 1880 na cidade de Cachoeira. 

Junto a outros intelectuais, homens e mulheres, negros e brancos, de diferentes áreas 

profissionais, atuou em meetings e associações abolicionistas, defendendo o fim da 

escravidão e o acesso da população escravizada e liberta à instrução primária. O 

movimento abolicionista baiano foi permeado de ações voltadas para instruir a população.  

Ao mesmo tempo em que cresceu o número de associações e clubes 

abolicionistas, houve também um aumento na quantidade de movimentos sociais voltados 

para a educação, como clubes de instrução ou literários durante o último quartel do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX. Assim sendo, busquei mapear algumas 

associações voltadas para práticas educativas difusas que foram fundadas na Bahia, com 

o intuito de prover o acesso da população com menos recursos econômicos à instrução. 

Consegui encontrar algumas na cidade de Cachoeira, outras em Salvador e uma na cidade 

de Rio de Contas, interior da Bahia. Cincinato e outros intelectuais, como Manoel 

Querino, estiveram à frente de empreitadas dessa categoria, inter-relacionando práticas 

abolicionistas e educacionais. 
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2.1 Nas linhas e entrelinhas: Cincinato Franca em jornais e periódicos 

 

Durante a pesquisa empírica, fiz uma visita à Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional, um enorme acervo online composto de revistas e jornais que datam desde o 

começo do século XIX. Encontrei uma grande quantidade de citações ao nome do 

professor Cincinato Franca em periódicos, assim como alguns artigos e notas de sua 

autoria. Então, aprofundei a pesquisa buscando o nome do professor e de pessoas 

relacionadas a ele, desde a década de 1740 até a de 1960. Também encontrei periódicos 

que contêm citações ou textos de autoria de Cincinato no acervo da Biblioteca Pública do 

Estado da Bahia (BPEB) e no acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

(IGHB). Entre as publicações periódicas encontradas, temos jornais, revistas e 

almanaques. O maior número entre essas categorias é de jornais e revistas, tanto da Bahia 

como de outras províncias/ estados do Brasil. Vários deles eram de cunho abolicionista, 

mas também encontrei publicações mais conservadoras, assim como de cunho 

pedagógico ou educacional. 

Escolhi o caminho metodológico de começar a análise de maneira mais geral, 

elencando todas as publicações impressas onde encontrei notícias sobre Cincinato ou 

textos de sua autoria. Com o caminhar da pesquisa empírica, decidi categorizar os 

impressos de acordo com os seguintes critérios: a) tipo de publicação (jornal, periódico 

ou almanaque), b) se eram abolicionistas (até o ano de 1888) ou pedagógicos, c) cidade e 

ano de publicação, d) a quantidade de vezes que encontrei o seu nome. O professor 

Cincinato Franca ganhou destaque no cenário educacional, abolicionista e político da 

Bahia e, em menor escala, de algumas outras cidades do Brasil. Encontramos registros de 

notícias citando-o em 10 cidades diferentes, incluindo cidades mais afastadas do centro 

político-econômico do país no período, como Manaus, Belém, Florianópolis e Curitiba, 

e até em Brasília, já na década de 1960.  

O fato de Cincinato ter sido citado diversas vezes por intelectuais de outras 

localidades demonstra o alcance considerável da sua atuação enquanto abolicionista e 

educador. Isso ainda nos permitiu perceber a existência de uma rede de sociabilidade 

estendida, que contou com integrantes em outras regiões da nação. Torna-se, assim, 

extremamente relevante atentar para as relações estabelecidas entre abolicionistas baianos 

e cariocas, assim como de outras partes do Brasil e de outros países. Em sua extensa 

pesquisa sobre o movimento abolicionista brasileiro, Angela Alonso (2015) apontou 
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relações estreitas entre grupos brasileiros e associações abolicionistas francesas e 

inglesas. 

A tabela 03 mostra todas as publicações (jornais, periódicos e almanaques) que 

contêm alguma notícia citando o nome de Cincinato Franca, encontradas nesta pesquisa. 

A maior parte delas foi encontrada no acervo da Hemeroteca Digital da BN e algumas 

outras, como já dito, nos acervos da BPEB e do IGHB. A primeira citação é do ano de 

1886, feita pelo jornal abolicionista cachoeirano O Guarany, e as duas últimas de 1960, 

uma publicada pelo periódico O Jornal, do Rio de Janeiro, e a outra pelo jornal Correio 

Braziliense, de Brasília. Ambas as últimas notícias encontradas sobre Cincinato tratam 

das comemorações feitas em Itapagipe para homenagear o seu centenário de 

nascimento.83  

 

Tabela 03: Periódicos nos quais Cincinato foi citado ao longo de sua trajetória – 
listados por data de publicação 

 
83 CORREIO BRAZILIENSE. Noticiário dos Estados. 9 de julho de 1960. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. O JORNAL. Bahia, Quinta-feira, 7 de julho de 1960. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
 

Periódico Tipo de publicação Cidade e intervalo 
temporal 

Quantidade 

O Guarany Jornal abolicionista Cachoeira  
1886 

1 

O Asteroide Jornal abolicionista Cachoeira  
1887-1888 

17 

Cidade do Rio Jornal abolicionista Rio de Janeiro  
1889 

1 

A Reforma Periódico pedagógico Salvador  
1890 

1 

Pequeno Jornal Jornal abolicionista Salvador 
1891

1 

Revista do Ensino Primário Periódico pedagógico Salvador 
1892-1893

2 

Diário de Notícias Jornal  Rio de Janeiro 
1893

1 

Diário de Pernambuco Jornal Recife 
1893-1923

2 

O Tempo Jornal Rio de Janeiro 
1894

1 

Cidade do Salvador Jornal Salvador 
1897

2 

Jornal de Notícias Jornal Salvador 
1898

1 
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Jornal do Commercio Jornal Rio de Janeiro 
1904-1935

17 

A União Jornal Rio de Janeiro 
1905

1 

A Semana Jornal Salvador 
1906

1 

Jornal do Brasil Jornal Rio de Janeiro 
1908-1940

4 

Almanak Laemmert Almanaque Rio de Janeiro 
1908-1911

4 

O Paiz Jornal Rio de Janeiro 
1908-1923

21 

Gazeta de Notícias Jornal Rio de Janeiro 
1909-1922

5 

O Século  Jornal Rio de Janeiro 
1909-1911

5 

Almanak Henault Almanaque Rio de Janeiro 
1910

1 

A Província Jornal Recife 
19010-1919

3 

Correio da Manhã Jornal Rio de Janeiro 
1911-1936

9 

Correio Paulistano Jornal São Paulo 
1911

2 

O Dia Jornal Florianópolis 
1911

1 

A Imprensa Jornal Rio de Janeiro 
1911-1912

2 

A Noite Jornal Rio de Janeiro 
1911-1918

2 

A República Jornal Curitiba 
1912

1 

Gazeta de Notícias Jornal Salvador 
1913

3 

A Notícia Jornal Salvador 
1914-1915

2 

Lanterna Jornal Rio de Janeiro 
1918

1 

A Rua Periódico Rio de Janeiro 
1919-1923

4 

O Imparcial Jornal Rio de Janeiro 
1919

1 

O Jornal  Jornal Rio de Janeiro 
1919-1960

1 

Estado do Pará Jornal Belém 
1919

1 

Jornal do Commercio Jornal Manaus 
1920

1 

A Manhã Jornal Salvador 
1920

1 
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Fontes: Acervo da Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional – BN; Acervo da 
Biblioteca Pública do Estado da Bahia – BPEB. 

 

Foram encontradas mais de 100 citações ao nome de Cincinato Franca em mais 

de 40 publicações diferentes, localizadas em 10 cidades distintas, 2 delas na Bahia e o 

restante em outros estados. Em alguns jornais, o professor Cincinato foi citado com maior 

frequência do que em outros. Como o número de impressos é muito grande, não foi viável 

analisar detalhadamente todos eles. Contudo, selecionamos alguns que mereceram nossa 

atenção para serem trabalhados mais adiante. Não utilizamos o critério de quantidade, 

mas o de importância relativa, levando em conta a trajetória desse intelectual até a 

primeira década do século XX.  

Priorizamos algumas publicações abolicionistas e outras pedagógicas. A maior 

concentração de citações sobre Cincinato ocorre entre os anos de 1904 e 1923. Isso 

ocorreu muito por conta de sua atuação na instrução pública, chegando a fundar e ocupar 

o cargo de diretor do primeiro grupo escolar da Bahia, o Grupo Escolar da Penha, e de 

seu engajamento como deputado estadual na política, a favor da classe operária e das 

ideias republicanas. Trabalharemos mais a fundo sobre a sua trajetória intelectual à frente 

do grupo escolar e como deputado no terceiro capítulo.  

 

 

2.1.1 Folhas abolicionistas: O Asteroide (BA) e Cidade do Rio (RJ) 

 

O trecho que inicia este capítulo – retirado de uma publicação do ano de 1889, 

o periódico O Asteroide,84 da cidade de Cachoeira-BA – ajudou a dimensionar a 

importância da educação para o professor Cincinato Franca e para suas redes de 

 
84 O ASTEROIDE. Homenagem do Asteroide ao 1º anniversário da promulgação da diamantina Lei  de 
13 de Maio de 1888. Segunda-feira, 13 de maio de 1889. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da 
Biblioteca Nacional. Para ampliar os conhecimentos sobre o referido jornal, ver Souza (2010) e Cavalcante 
(2015). 

Correio do Povo Jornal Salvador 
1925

1 

Revista da Semana Periódico Rio de Janeiro 
1938

1 

Jornal do Brasil Jornal Rio de Janeiro 
1940

1 

Correio Braziliense Jornal Brasília 
1960

1 

Totais: 41 publicações 10 cidades 128 citações 
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sociabilidade. Sua agência como intelectual possuía relações estreitas com a imprensa 

abolicionista local, na qual publicava diversos textos voltados para a luta por melhorias e 

pelo acesso da população negra (livre, liberta e até escravizada) à instrução primária. O 

seu trabalho enquanto educador, assim como suas atuações enquanto abolicionista, 

reverberaram em periódicos de diferentes partes do país, como vimos anteriormente.  

O Asteroide ficou conhecido por ter sido um meio de comunicação abolicionista 

ferrenho e por ter provocado a ira dos senhores de engenho e proprietários de escravizados 

da região. Possuía entre seus quadros intelectuais abolicionistas baianos que ganharam 

destaque na luta contra a escravidão e que atuaram lado a lado com Cincinato Franca. Em 

uma extensa notícia sobre as celebrações realizadas na cidade de Cachoeira por conta da 

abolição da escravidão, publicada pelo jornal carioca Correio da Manhã, no ano de 1929, 

encontrei informações relevantes sobre O Asteroide e os intelectuais que estavam à frente 

dele. E, também, sobre a campanha abolicionista cachoeirana e sua repercussão. 

[Manoel] Fontes Moreira, cidadão português, homem humilde e trabalhador, 
tinha uma pequena torrefação de café na sua residência e uma embrionária 
fábrica de cerveja em um tosco barracão no fundo da sua modesta morada na 
rua das Flores, casa pequena de estilo quase colonial. [...] homem de pouca 
cultura, porém possuidor de inteligência e coragem, amigo dos brasileiros, 
sustentava os seus princípios de abolicionista, solidário com os pregadores da 
causa. Também se batia pela República brasileira com ardor e sinceridade. 
Sabia querer e sabia avançar, fundando o seu O Asteroide com Sulpicio 
Camara, tendo como redatores, Pamponet, Cincinato Franca e outros que 
colaboravam nas colunas de combate destemidamente em favor dos homens 
em liberdade.85 

 
O título da notícia é “O 13 de Maio em Cachoeira (Bahia)” e tinha como objetivo 

rememorar os feitos do movimento abolicionista cachoeirano. O Asteroide foi fundado 

no final da década de 1880 por Manoel Fontes Moreira, homem branco português, 

abolicionista e republicano, que atuava nas redes de sociabilidade baianas em conjunto 

com Cincinato. Segundo a notícia, era um homem humilde e trabalhador. É interessante 

notar que portugueses também fizeram parte do movimento abolicionista brasileiro. Outra 

questão que merece destaque é a dimensão da repercussão que tiveram as lutas contra a 

escravidão em Cachoeira. O jornal Correio da Manhã era uma importante publicação da 

cidade do Rio de Janeiro, um periódico que já estava no seu 28º ano de funcionamento 

em 1929. Essa publicação era grande, seu exemplar de domingo tinha 32 páginas. 

Provavelmente, muitas pessoas leram em suas páginas a exaltação às ações realizadas 

pelos abolicionistas cachoeiranos, entre eles o professor Cincinato. 

 
85 CORREIO DA MANHÃ. O 13 de Maio em Cachoeira (Bahia). Domingo, 12 de maio de 1929. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Após muitas lutas e a incansável atuação de sujeitos de diferentes sexos, raças e 

condições, a escravidão no Brasil chegou ao fim em 13 de maio de 1888. Esse 

acontecimento histórico colocou o acesso à condição de cidadania da população negra no 

centro dos debates, principalmente nas redes de sociabilidade abolicionistas. A educação, 

por meio da instrução primária, tornou-se bandeira de várias associações e clubes que 

lutaram contra a escravidão, incluindo aqueles das cidades de Cachoeira e de Salvador. 

Essa bandeira de luta por acesso à instrução não ficou de fora das páginas da imprensa 

abolicionista, ocupando espaço considerável nas páginas de diversos periódicos.  

Em 1888, O Asteroide era administrado por Manuel Antonio Nazareth, jornalista 

inserido nas redes de sociabilidade abolicionistas cachoeiranas. Uma das contribuições 

da imprensa abolicionista de Cachoeira e São Félix estava diretamente relacionada à 

educação. Essa imprensa promovia a divulgação de meios de acesso à instrução para a 

população negra, fosse de libertos ou livres, chegando até a incluir quem ainda se 

encontrava na condição de escravizados/as, apesar de ser proibido por lei. Um exemplo 

disso foi o anúncio sobre as aulas noturnas oferecidas pelo professor Cincinato na cidade 

de Cachoeira durante o ano de 1887.86 

Notícias sobre a instrução pública primária, a abertura de aulas noturnas e as 

aulas promovidas por clubes ou associações, entre outras relacionadas à educação, eram 

corriqueiras nas páginas de O Asteroide. Muitos abolicionistas cachoeiranos e são-

felistas, como o professor Cincinato Franca, o capitão José Pamponet, o jornalista Manuel 

Nazareth, o professor Diogo Vallasques, o advogado Cesário Mendes, o médico Henrique 

dos Santos e outros, estampavam ou redigiam as notícias nas páginas desse periódico. 

Nele, foram publicadas diversas notícias sobre o abolicionismo que citaram Cincinato 

durante os últimos anos da década de 1880, muito por conta do fato de o professor 

abolicionista ser um de seus redatores.  

O periódico O Asteroide, que até o mês de maio de 1888 estampava em suas 

páginas o subtítulo Orgam da Propaganda Abolicionista, passou a utilizar a partir de 

junho do mesmo ano a frase Orgam d’Instrucção e Defeza do Povo (Segunda phase). As 

premissas da instrução e da defesa do povo ficaram ainda mais consistentes e sólidas 

quando o periódico passou a oferecer aulas noturnas para pessoas do sexo masculino, a 

partir de 8 anos de idade. As aulas não eram gratuitas, os estudantes tinham que pagar o 

valor de 2$000 (dois mil réis) referente à matrícula e 120 réis semanais para despesas 

 
86 Ver Souza (2010). 
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comuns, como água, luz e asseio da escola. Aqueles que assistissem às aulas aprenderiam 

as primeiras letras e a língua portuguesa, assim como aritmética e sistema decimal.87 

A instrução, diferentemente de outras modalidades educacionais do período, 

estava vinculada à formação de um sujeito laborioso, comprometido com as questões 

morais e éticas do seu tempo, assim como com a família e com Deus. Em um artigo do 

jornal O Asteroide intitulado “Vantagens da Instrucção”,88 que não foi assinado, 

percebemos essas questões atribuídas à instrução. A redação do periódico foi ao ponto de 

afirmar que a perfeição do ser humano somente poderia ser alcançada por esse meio. 

Trazemos aqui os principais trechos do texto, pois o mesmo é muito extenso: 

Sua perfeição está na educação e na instrução. [...] Seu valor está em relação à 
sua educação, à sua instrução. Torna-se pois indispensável a educação e a 
instrução. [...] A fome (é da Bíblia) dificilmente entrará na casa do homem 
laborioso. [...] O homem sem educação procura meios de subsistência, 
alcançando-os sem escrúpulos; mas a moral os ensina a achar no amor ao 
trabalho, sem detrimento de outrem. [...] O crime, a ociosidade a 
insociabilidade em relação a falta de educação e de instrução. [...] O fruto da 
educação e da instrução semeado em um povo torna-o valendo dez vezes mais. 
As empresas aparecem, as rendas do Estado aumentam-se, a indústria floresce; 
[...] Quando os súditos de uma nação tiverem a competente luz, serão 
governados com todo o cuidado, equidade e respeito a lei, e não relaxadamente, 
imperando o dolo, o desprestigio e a incapacidade (O Asteroide, 12/06/1888). 
 

O artigo afirma que o acesso à instrução permitiria ir além da formação do 

sujeito, influenciando até as condições econômicas e sociais de uma nação. De acordo 

com o jornal, a educação seria a peça central e estruturante da sociedade, influenciando a 

abertura de empresas e indústrias, a estabilidade econômica, o número de crimes e a 

violência, entre outros indicativos. Se por um lado percebemos a atribuição de uma 

sociedade harmoniosa à educação, por outro também percebemos nas entrelinhas um 

discurso de manutenção do status quo e de controle social. A instrução, como já nos 

mostrou Alessandra F. de Martinez (1997), seria responsável por inculcar valores morais, 

familiares e religiosos, para além do ensino da língua portuguesa, da matemática ou de 

outras áreas do conhecimento escolar, que estivessem de acordo com os valores 

hegemônicos na sociedade brasileira e, consequentemente, baiana do final do século XIX 

e começo do XX, ou seja, valores eurocêntricos e cristãos. 

Antes de se mudar para a cidade do Salvador, professor Cincinato Franca foi um 

dos convidados pelo diário O Asteroide para escrever um texto sobre a comemoração de 

 
87 O ASTEROIDE. Manifestação Honrosa. Quarta-feira, 6 de junho de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
88 O ASTEROIDE. Vantagens da Instrucção. Terça-feira, 12 de junho de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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um ano da abolição da escravidão. Na publicação da segunda-feira, 13 de maio de 1889, 

o professor Cincinato e outros intelectuais abolicionistas tiveram seus textos impressos 

nas páginas dedicadas à homenagem. Um trecho do texto escrito pelo professor 

cachoeirano, que abre este capítulo, demonstra a dimensão que a educação possuía para 

ele. Cincinato defendeu mais uma vez quão fundamental era a instrução no 

desenvolvimento salutar de uma sociedade: 

Ingrata patria, não terás meus applausos em quanto a escóla for substituida 
pelo recrutamento, e a teu lado existir os traidores como sinceros, recebendo 
brazões benemeritos e títulos honorificos. Dai o livro ao povo que elle se fará 
guerreiro ao primeiro som de rebate, em quanto a espada ao ignorante o faz 
covarde e assassino. 

Hoje a gloria é do povo. 
Viva o povo. (O Asteroide, 1889).89 

 
Ele ressaltou que a pátria, ou, nesse caso, o governo republicano recém-

instaurado, não ganharia por completo a sua aprovação enquanto o recrutamento militar 

do povo90 não fosse substituído pelo acesso à escola. A defesa da educação escolar e da 

instrução primária (pública ou de outras iniciativas) esteve presente ao longo da maior 

parte da trajetória de vida do sujeito aqui em destaque. Na capital da Bahia não seria 

diferente, Cincinato continuou sua atuação voltada para a instrução do povo. Seguiu sua 

trajetória educadora na cidade do Salvador, estabelecendo novas redes de sociabilidade e 

participando de novos movimentos educacionais, sociais e políticos. O nome de Cincinato 

Franca seguiu aparecendo tanto na imprensa abolicionista quanto naquela voltada para a 

educação. Junto a outros intelectuais, negros e brancos, também de destaque na sociedade 

baiana do período, ele continuou ocupando espaço nos periódicos do interior do estado e 

da capital. 

O professor Cincinato Franca, assim como significativa parcela da população 

negra desse contexto, não ficou passivo diante das discussões e ações que envolviam a 

instrução, propostas e realizadas pelo poder público. Sua agência se estendia para além 

do campo educacional. Alcançou ares políticos de importância ao entrelaçar a luta do 

movimento abolicionista à instrução daqueles que foram escravizados e passaram a 

libertos na sociedade baiana do pós-abolição. Como já visto, suas ações foram registradas 

 
89 O ASTEROIDE. Homenagem do Asteroide ao 1º anniversário da promulgação da diamantina Lei  de 
13 de Maio de 1888. Segunda-feira, 13 de maio de 1889. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da 
Biblioteca Nacional. 
90 Essa categoria foi utilizada diversas vezes, tanto por Cincinato como por outros agentes históricos, 
durante o último quartel do século XIX e o primeiro do século XX. Possui o sentido de representar as 
parcelas populacionais que possuem menos recursos econômicos, que enfrentam as maiores dificuldades 
em relação à existência material, aqueles e aquelas que muitas vezes não possuem uma renda ou que 
ganham as menores remunerações, ocupando os postos de trabalho menos valorizados. 
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tanto em periódicos da Bahia como de outras províncias e, posteriormente estados, como 

o Rio de Janeiro. O jornal carioca Cidade do Rio publicou nota sobre os esforços de 

Cincinato enquanto intelectual engajado na educação e na abolição, em uma edição de 

janeiro de 1889: 

Devido aos esforços do professor Cincinato Franca, presidente do Club 
Carigé estão funccionando diversas aulas no predio onde funcciona aquelle 
club na cidade de Cachoeira na Bahia. O número de matriculados já sobe a 
cerca de duzentos libertos, distribuindo o club gratuitamente todo o material 
necessario ao ensino. Nos sabbados são feitas explicações contra o 
republicanismo dos despeitados. É seu presidente honorario o Sr. Eduardo 
Carigé.91 
 

Antes de debruçarmo-nos sobre a análise do texto encontrado na publicação, 

devemos atentar primeiro para as especificidades do periódico Cidade do Rio, que já 

apareceu em pesquisas sobre a abolição. Em sua tese, Renata Moraes (2012) cita esse 

jornal lembrando que ganhou destaque por ter como dirigente e editor um reconhecido 

intelectual abolicionista negro, José do Patrocínio.92 Ele foi um dos abolicionistas 

brasileiros de maior destaque, tanto na sociedade do período em questão como na 

historiografia.  

Apesar de José do Patrocínio ser um defensor da monarquia e de Cincinato 

levantar bandeiras republicanas, parece ter existido uma circulação ou troca de ideais e 

projetos entre esses dois intelectuais negros. Na nota do jornal de Patrocínio, temos a 

informação de que aos sábados seriam “feitas explicações contra o republicanismo dos 

despeitados”, mas não sabemos ao certo a que estaria se referindo, uma vez que Cincinato 

combatia a monarquia e defendia a virada para a República. Na imagem 12, podemos ver 

o busto do abolicionista José do Patrocínio. 

 

 

 

 

 

 
91 CIDADE DO RIO. Cousas do Dia. Quinta-feira 24 de janeiro de 1889. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
92 José Carlos do Patrocínio (1853-1905), também conhecido como o “Tigre da Abolição”, nasceu de uma 
relação entre um padre e sua jovem escrava de 14 anos. Foi uma das mais destacadas personalidades negras 
brasileiras. Tribuno, farmacêutico, jornalista, empresário, político e incansável lutador contra a escravidão 
no Brasil, fundou uma das associações abolicionistas mais atuantes e engajadas, a Confederação 
Abolicionista, criada em 1883, ao lado de outros abolicionistas de peso, como André Rebouças e Aristides 
Lobo. Ver Alves (2009) e a página web da Academia Brasileira de Letras: Biografia de José do Patrocínio, 
<http://www.academia.org.br/academicos/jose-do-patrocinio/biografia>. Acesso em: 7 mar. 2018. 



74 
 

 

 

Imagem 12: O abolicionista José Carlos do Patrocínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Portal online da Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 
<http://www.academia.org.br/academicos/jose-do-patrocinio/biografia>. Acesso em: 28 abr. 2018. 

 

Isso leva a inferir que parte do grupo de abolicionistas de Cachoeira talvez fosse 

contrário às ideias e ao movimento republicano. A defesa da monarquia por parcelas da 

população foi bastante comum após a abolição, principalmente entre libertos, alguns 

intelectuais negros e brancos.93 Contudo, propõe-se cautela nessa análise, pois também 

houve muitas tensões e conflitos entre esses intelectuais baianos e a monarquia. Tais 

conflitos foram noticiados nas páginas de diversos jornais, incluindo O Asteroide. 

Cincinato, como já citado aqui, tornou-se um defensor da República e dos ideais 

republicanos. Chegou a fundar o clube republicano Virgílio Damasceno, com o intuito de 

defender e propagar esses ideais.  

O jornal Cidade do Rio foi uma publicação diária, fundada em 28 de setembro 

de 1887, data escolhida em homenagem à Lei do Ventre Livre. José do Patrocínio 

 
93 Ver Alves (2009) e Alonso (2015). 
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trabalhou em diferentes jornais defensores da abolição antes de fundar o Cidade do Rio. 

Esse jornal, apesar de sempre ter sido considerado da “pequena imprensa” carioca, teve 

uma dimensão política considerável, contando com colaborações de renome como as de 

Olavo Bilac e Luís Murat.94 Em um determinado período, Patrocínio chegou a perder 

apoio de parcela do movimento abolicionista, acusado de ter se tornado “isabelista”, 

supervalorizando a agência da princesa Isabel no processo da abolição.  

Os periódicos que citaram Cincinato durante a década de 1880 o fizeram muito 

por conta de sua participação na campanha abolicionista e, nos últimos dois anos dessa 

década, também por sua atuação profissional na educação. Já durante a década seguinte, 

1890, Cincinato passa a ser mais citado nas notícias relacionadas à instrução pública da 

Bahia. As notícias se relacionam tanto à sua agência enquanto professor e em diferentes 

experiências relacionadas à educação como a seus cargos na administração escolar ou à 

participação em organizações civis como clubes e associações.  

No começo do século XX, durante a década de 1900 continuamos a encontrar 

informações sobre sua atuação intelectual em diferentes espaços educacionais, mas 

principalmente como integrante do Conselho Superior do Ensino da Bahia. Essa 

aproximação com a dimensão político-administrativa da instrução pública provavelmente 

lhe possibilitou conhecer e se relacionar com personalidades importantes do estado da 

Bahia e principalmente de Salvador. Esse capital social deve ter contribuído para sua 

inserção no mundo da política.  Voltaremos a discorrer sobre isso no próximo capítulo. 

O fato de o trabalho, a militância e a rede de sociabilidade de que Cincinato 

Franca fazia parte terem sido estampados em vários periódicos da Bahia e de outras 

províncias (após a instauração da República, estados) nos indica a dimensão de projeção 

que essa rede cachoeirana possuía. E vai além disso, demonstrando também a relação 

entre a educação e as ações do movimento abolicionista. Esse movimento também contou 

com uma parcela de integrantes que eram defensores dos ares republicanos que sopraram 

durante o período do pós-abolição. Como visto no capítulo anterior, o ano de 1889 foi um 

dos últimos nos quais professor Cincinato lecionou na cidade de Cachoeira, mudando-se 

em seguida para a capital baiana. 

 

 

 
94 Para aprofundar-se sobre José do Patrocínio, a relação entre imprensa e o movimento abolicionista, assim 
como o periódico Cidade do Rio, ver Alves (2009), Alonso (2015) e o portal online da Biblioteca Nacional, 
BN Digital, disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/artigos/cidade-do-rio/>. Acesso em: 7 mar. 2018.  
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2.1.2 Professores produzindo periódicos: Revista do Ensino Primário e A Reforma 

 

A Revista do Ensino Primário foi um dos periódicos ligados à educação dos 

quais Cincinato participou. Ao lado de outros professores de Salvador, se organizou para 

atuar intelectual e politicamente. A revista publicava textos que discorriam criticamente 

sobre diversos aspectos e condições da instrução pública primária da cidade.95 Não 

sabemos a raça/ cor de pele de todos os redatores da publicação, mas sabemos que 

estiveram em sua totalidade voltados para a defesa da melhoria e expansão da instrução 

pública primária. Essa revista tinha periodicidade mensal e era elaborada por um grupo 

de professores, em sua maioria públicos e primários. Tinha sede na cidade do Salvador, 

à rua da Preguiça n. 12, 2º andar. Encontramos 12 números publicados entre os anos de 

1892 e 1893, de autoria de vários professores, entre eles Cincinato Franca, Diogo 

Vallasques, Argemiro Cavalcante, Gomes Leal e Pedro Celestino. Assinaram como seus 

redatores permanentes os professores Leopoldo dos Reis, Luiz Leal e Theotonio de 

Almeida.  

Nas suas páginas podemos ler diversas críticas, principalmente às condições 

materiais da instrução pública primária, a sua legislação e às condições de trabalho dos 

professores, além de embates com representantes da Diretoria de Instrução Pública, órgão 

regulamentador do setor. Também conseguimos ler artigos em defesa do professorado 

baiano e artigos que comparavam a instrução pública brasileira às de outros países, 

sempre europeus ou norte-americanos, como Estados Unidos, França, Inglaterra e 

Alemanha. Outro fator de suma importância aqui é atentar para as relações estabelecidas 

com grupos de intelectuais de outros centros urbanos que também foram grandes regiões 

escravagistas, como Rio de Janeiro e Recife. Parece ter sido prática comum enviar, como 

presentes, cópias das publicações para redações de jornais, como fizeram os redatores da 

Revista do Ensino Primário. No final de 1893, o Diário de Pernambuco96 e o Diário de 

Notícias,97 da capital da República, receberam cópias do número 10 da revista baiana. 

 
95 BPEB. Revista do Ensino Primário (1892-1893) - Bahia. Setor: Periódicos Raros. Fundo: Revistas. Já 
foi trabalhada pela historiografia da educação, entre outros, por Santana (2009) e Cavalcante (2016b). 
96 DIARIO DE PERNAMBUCO (PE). Revista do Ensino Primário. Sabbado, 14 de outubro de 1893. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
97 DIARIO DE NOTÍCIAS (RJ). Livros e Folhetos. Quinta-feira, 7 de setembro de 1893. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Outra publicação ligada aos professores baianos foi o periódico A Reforma,98 

descrito como um órgão do Grêmio do Professorado Bahiano. Tinha em sua comissão de 

redação os professores Antonio Bahia, Vital Prudêncio e Cassiano Gomes. Era uma 

publicação quinzenal, e seu primeiro número foi lançado em julho de 1890. Sua redação 

estava situada na rua das Portas do Carmo, mas sua entrada seria pelo becco do Motta, no 

centro da capital baiana. Nessa revista temos a expressão de uma parcela considerável da 

classe de professores públicos baianos, classe trabalhadora que já se mostrava bastante 

consolidada e atuante. Contudo, de acordo com A Reforma, não era tão coesa nem unida 

no começo de 1890. Tudo indica que a criação do periódico teve o intuito de servir como 

uma ferramenta para suas lutas, fazendo dele o braço do professorado baiano na “arena 

jornalística”. 

Na seção intitulada “Quem somos, d’onde viemos e para onde vamos”, os 

redatores começaram seu texto tecendo críticas à situação da instrução pública. 

Escreveram sobre a baixa remuneração dos professores, o estado precário das escolas e a 

falta de uma legislação específica que contemplasse as necessidades da instrução pública, 

além de outras queixas. Essa parcela do professorado defendia que dois fatores 

preponderantes para essa situação precária da instrução pública eram a fraqueza e a 

desunião da classe de professores. Na tentativa de reverter essa situação, foram criados o 

Grêmio do Professorado Baiano e seu periódico, no qual se podem ler o princípio 

fundamental e o fim dessa agremiação: 

E assim foi inaugurado o Gremio do Professorado Bahiano, em cujos 
Estatutos o art. 2.º deixa ler como principio fundamental – a congregação da 
classe, formando um só corpo e representando todos por um e um por todos –
; e o art. 4.º patenteia consequentemente que seo fim – é o levantamento da 
mesma por todos os meios compatíveis com as funcções de educar, instruir e 
defender os direitos do povo. Sim: classe saída do seu seio e em cujo coração 
repercutem sempre as mesmas dores, nata para ser-lhe útil, o Professorado 
não podia se esquecer dos direitos do povo, em cuja synthese os seos vão se 
identificar99 [Grifos meus]. 

 
Fica nítido que esse grupo de professores pretendia unir a classe à qual pertencia, 

assim como educar, instruir e defender os direitos do povo. E aqui, mais uma vez, 

defendemos que a nomenclatura povo estaria ligada às classes trabalhadoras, 

principalmente àquelas com menor poder aquisitivo, ou seja, uma população 

majoritariamente negra, que sofreu com a escravidão. Pontuamos que, apesar de não 

 
98 A REFORMA. Órgão do Grêmio do Professorado Bahiano. Quinta-feira, 17 de julho de 1890. n. 1. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
99 A REFORMA. Quem somos, d’onde viemos e para onde vamos. Quinta-feira, 17 de julho de 1890. n. 1. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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utilizarem os termos negros ou negras, nem libertos ou libertas, nas linhas de seus textos 

a exaltação do povo era constante. Segundo o periódico, tais professores e professoras, 

enquanto classe, sentiam-se provenientes do povo, e defendiam seu pertencimento a esse 

contingente populacional. 

Para além de defender a instrução como um alicerce dos direitos populares nas 

páginas dos jornais, a agremiação pretendia ter representação política durante a década 

de 1890. Debateram sobre escolher e lançar um candidato à disputa de uma das cadeiras 

do poder Legislativo. O diretório do Grêmio do Professorado Baiano era composto pelos 

professores Philippe Leal, Odalberto Pereira, Gustavo de Andrade, Prisciliano José Leal 

(que chegou a atuar como inspetor escolar), José Silvany, Argemiro Cavalcante, Luperio 

Leopoldo Doria, Raymundo Cardoso Gomes e Antonio dos Reis. O candidato escolhido 

para a disputa foi o professor João Theodoro Araponga, que também chegou a ser um dos 

inspetores escolares de Salvador, junto com outro professor atuante na agremiação, 

Antonio Bahia. Este último foi responsável por elaborar um parecer sobre a instrução 

pública, apresentado no Congresso da Instrucção, na cidade do Rio de Janeiro, então 

capital do Império do Brasil, em 1882. Nesse parecer, a principal questão levantada por 

ele foi a necessidade de assegurar a igualdade na distribuição do ensino, com o propósito 

de alavancar o progresso do paiz.100  

O professor Cincinato Franca não apareceu ocupando um lugar privilegiado na 

estrutura hierárquica dessa agremiação, nesse momento. Talvez pelo pouco tempo de 

atuação que possuía na cidade do Salvador. Ou, talvez, por coadunar-se com grupos 

políticos opostos. Contudo, esteve bastante presente nas páginas da primeira edição de A 

Reforma e participou ativamente de atividades do grêmio, fazendo pronunciamentos e 

compondo comissões. Em uma reunião da agremiação, ocorrida à rua do Passo, na 2ª 

Aula Primária, na manhã do dia 29 de junho de 1890, o professor Cincinato Franca 

registrou presença. Foi um dos oradores sobre a escolha de um candidato para representar 

a classe no poder Legislativo. Na reunião do dia 1º de julho, Cincinato foi um dos que se 

posicionaram contra o adiamento da decisão sobre o candidato, proposta por outros 

professores. Na 4ª reunião, cuja data não foi informada na fonte, ele constava como um 

dos membros da comissão de censura, junto aos professores João Araponga e Antonio de 

Moraes. 

 
100 A REFORMA. Quem somos, d’onde viemos e para onde vamos. Quinta-feira, 17 de julho de 1890. n. 
1. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Nas páginas de A Reforma encontramos diversos tipos de notícias sobre a 

instrução pública baiana. Desde reuniões do próprio grêmio de professores até o 

provimento de cadeiras públicas primárias ou secundárias, além de jubilações, concursos 

públicos e criação de cadeiras (aulas públicas). A última parte do periódico nos chamou 

a atenção pelo fato de estar repleta de propagandas publicitárias de colégios e outros 

serviços educacionais. Aline Limeira (2010), em sua dissertação, pesquisou sobre 

colégios particulares e propagandas, discorrendo a fundo sobre os custos da instrução 

particular. Encontramos propagandas de colégios privados, como o Collegio 1º de 

Janeiro, que cobravam 360$000 mil-réis anuais para os alunos internos. Outra parte que 

nos chamou a atenção foi a dedicada a anúncios dos próprios professores e professoras, 

oferecendo seus serviços na forma de aulas particulares.  

As últimas páginas de A Reforma foram destinadas a anúncios de professores 

como Luperio Doria, que era colega de Cincinato, professor na Casa de Prisão com 

Trabalho e se dizia habilitado a lecionar qualquer disciplina do curso normal, do qual 

ainda era aluno-mestre pela Escola Normal, no ano de 1890. Outro anúncio encontrado 

foi o da professora de química e física d. Anna Amelia de Carvalho, que oferecia seus 

serviços em sua residência, na freguesia do Politeama. Já o professor da freguesia dos 

Mares, Prisciliano Leal, que também foi colega de Cincinato, oferecia aulas de pedagogia 

e português a domicílio. Por último, gostaríamos de dar destaque a um anúncio que 

demonstra a atividade intelectual de autores de livros didáticos exercida por alguns 

professores baianos. Anunciava-se a produção bibliográfica do professor João Theodoro 

Araponga, a obra Breves elementos de geographia. Tratava-se de um compêndio sobre 

Salvador, a Bahia e o Brasil, para ser utilizado pelos professores no ensino dos alunos e 

alunas, em suas aulas. 

Nas redações das quais Cincinato fez parte, também se teceram redes de 

sociabilidade que atuavam para além das páginas dos periódicos. Naquelas voltadas para 

o abolicionismo, foram organizados diferentes tipos de estratégias de luta contra a 

escravidão. A educação foi uma delas. 

 

2.2 Intelectuais, sociabilidades e educação: experiências de um professor negro no 

abolicionismo baiano 

 

É apropriado começar este subcapítulo pela tentativa de aprofundar um pouco o 

diálogo sobre a história intelectual e suas dimensões, assim como sobre as ferramentas 
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necessárias à produção dessa categoria historiográfica. Para isso, é importante utilizar 

contribuições teóricas como as de Jean-François Sirinelli (2003) e Angela de Castro 

Gomes e Patrícia Hansen (2016) na investigação dos intelectuais abolicionistas baianos e 

de suas redes de sociabilidade. Tais contribuições foram imprescindíveis na reconstrução 

parcial das agências e experiências desses intelectuais – pretos, pardos e/ou brancos – 

relacionadas à educação e às lutas abolicionistas.  

Partimos da definição de história dos intelectuais, proposta por Jean-François 

Sirinelli (2003, p. 232) como um campo histórico autônomo e aberto, “situado no 

cruzamento das histórias política, social e cultural”. É necessário atentar a categorias 

importantes para a história intelectual, também propostas por Sirinelli (2003), como 

itinerário, sociabilidade e gerações de intelectuais. A categoria itinerário foi uma peça-

chave nesta empreitada de pesquisa, principalmente por fornecer ferramentas teóricas 

para a análise da trajetória do agente histórico aqui em destaque. Perceber as mudanças, 

permanências e rupturas em uma história de vida, ao pesquisar trajetórias, é fundamental. 

A questão da sociabilidade também é muito importante, pois as redes de sociabilidade nas 

quais o professor Cincinato esteve inserido nos servem como um lugar para investigar o 

movimento das ideias, como proposto pelo autor acima. 

Intelectuais não podem ser estudados fora do seu contexto, tendo em vista que é 

justamente onde constroem suas trajetórias, permeadas de agências e experiências. Para 

essa questão, Giovanni Levi (2006) e Pierre Bourdieu (2006) apontam possíveis caminhos 

teórico-metodológicos. Por um lado, Levi nos lembra que o contexto histórico é sempre 

móvel e relacional, não é estático e nem está dado. Por outro lado, Bourdieu nos ensina a 

noção de trajetória como uma “série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo 

agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a 

incessantes transformações”.101 Essas trajetórias estão permeadas de experiências e 

agência ativa desses intelectuais, tornando importante atentar, também, para essas 

dimensões.102 

Tampouco podemos pensar tais intelectuais como agentes históricos à frente do 

seu tempo, nem como exceções raras dentro dos seus contextos históricos, muito pelo 

contrário. Importa-nos, nesta pesquisa, a noção de sociabilidade, ou seja, as redes nas 

 
101 Ver: Giovanni Levi (2006), Pierre Bourdieu (2006, p. 189). 
102 Para ampliar o conhecimento sobre os conceitos de experiência e agência, ver: Edward P. Thompson 
(1981). 
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quais todos e todas as intelectuais estão inseridos.103 Tais redes servem como lugar de 

produção, mediação e troca de conhecimento. Rebeca Gontijo (2005) trabalha essa 

questão da sociabilidade intelectual, colocando esses lugares como uma “condição para a 

elaboração intelectual”.104 A autora destaca três aspectos norteadores para o estudo das 

redes intelectuais de sociabilidade: a relação com o político, os valores próprios e o papel 

das representações. Cincinato Franca, juntamente a muitos outras e outras, estava 

defendendo valores próprios e representações, em estreito embate com o político, dentro 

do seu contexto. A relação entre sociabilidade e experiência também é trabalhada por 

Gontijo (2005), assim como a difusão de ideias e comportamentos: 

[...] entrar no mundo da sociabilidade é uma forma de encontrar a experiência 
dos indivíduos em sua vida social [...] compreender as redes de relação entre 
os indivíduos ajuda a destrinchar o clima cultural em meio ao qual circulam 
temas e se difundem normas e valores [...] para a recepção de ideias e a adoção 
de comportamentos.105 
 

Nesta parte, importa atentar para o modo como a educação permeou as redes de 

sociabilidade baianas aqui em destaque. E, principalmente, o modo como o movimento 

abolicionista percebia a educação formal, prioritariamente a instrução pública primária, 

como viabilizadora de mobilidade e/ou emancipação social. Portanto, é fundamental levar 

em conta o fato de que o intelectual aqui em destaque, Cincinato Franca, assim como 

outros das suas redes de sociabilidade, eram professores, dos quais alguns eram 

professores públicos primários. 

Seria falta de prudência pesquisar a trajetória e as experiências desses 

educadores, advogados, jornalistas e outros intelectuais abolicionistas, negros ou brancos, 

sem vinculá-las às relações sociais e à cultura urbana do seu contexto sócio-histórico. 

Adriana Pasquini e Cézar Toledo (2014) nos mostraram caminhos importantes para 

analisar tais relações. Seguimos a metodologia proposta por esses autores, por meio da 

qual nossas reflexões se voltaram para a tentativa de trazer novos olhares e interpretações 

sobre a história da educação. Essa operação metodológica ocorreu através da utilização 

não somente da imprensa periódica e/ou pedagógica, mas também de processos, 

correspondências e documentações diversas. Tais fontes nos permitiram ampliar os dados 

sobre a trajetória de vida do professor Cincinato Franca, bem como a dos outros agentes 

sócio-históricos aqui em questão. 

 
103  
104 Ver: Rebeca Gontijo (2005) 
105 Ver: Rebeca Gontijo (2005, p. 277-278). 
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Diversas redes de sociabilidade abolicionistas começaram a criar associações ou 

clubes voltados para esse fim. Angela Alonso (2015) fez um levantamento das principais 

associações, sociedades e clubes abolicionistas. Ela demonstra que, durante a década de 

1850, foram criadas as primeiras associações voltadas para esse propósito. Segundo a 

autora, as duas primeiras foram criadas nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, 

respectivamente. Primeiro foi fundada a Sociedade Philantropica Estabelecida na 

Capital da Bahia em Benefício dos Brasileiros que Tiveram a Infelicidade de Nascer 

Escravos. Em seguida, a Sociedade contra o Tráfico de Africanos e Promotora da 

Colonização e Civilização dos Índios foi criada na Corte.  

Até o início da década de 1860, a maioria das associações abolicionistas 

encontrava-se na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. No final dessa década, as 

ideias abolicionistas já haviam ganhando materialidade em diversas províncias de norte 

a sul. São Paulo, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraíba, 

Espírito Santo, Pará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Sergipe, 

Alagoas e Rio Grande do Norte já contavam com a agência de associações abolicionistas 

na década de 1880.106 Trilhando o mesmo caminho, as redes abolicionistas cachoeiranas 

e são-felistas fundaram várias organizações voltadas para a luta contra a escravidão, como 

o Clube Carigé. 

Não temos dúvidas de que Cincinato e os demais intelectuais abolicionistas com 

quem atuava enxergavam na educação formal ou informal, por meio da instrução pública 

primária (de meninos e meninas ou de adultos), um meio para a conquista de uma 

determinada e limitada cidadania, como já dito. O intelectual e professor negro Cincinato 

Franca teve uma trajetória permeada de relações e ações voltadas para a instrução, as lutas 

abolicionistas e a defesa dos direitos dos trabalhadores, sempre em conjunto com outros 

e outras intelectuais.  

Na tabela 04, podemos ver alguns e algumas intelectuais das redes de 

sociabilidade abolicionistas das cidades de Cachoeira e Salvador, ligados ao professor 

Cincinato. Decidimos incluir esses nomes na tabela de acordo com dois critérios: 

experiências nas lutas abolicionistas e acesso à educação. As redes de sociabilidade do 

professor Cincinato Franca, na década de 1880, não se restringiam à cidade de Cachoeira. 

Possuíam representantes também na cidade vizinha, São Félix, na outra margem do rio 

 
106 Ver: Angela Alonso (2015, p. 435-446). 
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Paraguaçu, assim como na capital baiana. Eram compostas por intelectuais de diversas 

categorias profissionais, de diferentes raças e gêneros. 

 

Tabela 04: Intelectuais que atuaram em conjunto com Cincinato Franca nas redes 
de sociabilidade abolicionistas baianas no final do século XIX 

 
Intelectuais Cidade Profissão Raça/cor Gênero

Cincinato Franca Cachoeira/
Salvador 

Professor público 
primário 

Negro Homem 

Eduardo Carigé Salvador Jornalista, advogado, 
funcionário público 

Branco Homem 

Manoel Querino Salvador Professor e artista Negro Homem 

Antonio Bahia Araujo Salvador Professor e jornalista Sem 
registros 

Homem 

Sillio Boccanera Jr. Salvador Jornalista e historiador Branco Homem 

José Theodoro Pamponet Cachoeira/ 
São Félix 

Militar, advogado e 
jornalista 

Branco Homem 

Diogo Vallasques Cachoeira/ 
São Félix 

Professor público 
primário 

Sem 
registros 

Homem 

Manoel Antonio Nazareth Cachoeira/
São Félix 

Jornalista Sem 
registros 

Homem 

Cesário Mendes Cachoeira/ 
São Félix 

Advogado Sem 
registros 

Homem 

Henrique Alvares dos 
Santos 

Cachoeira/ 
São Félix 

Médico Sem 
registros 

Homem 

Tranquilino Bastos Cachoeira/ 
São Félix 

Maestro e compositor Negro Homem 

Evarista Cavalcante Cachoeira/ 
São Félix 

Professora Sem 
registros 

Mulher 

Joaquina de Oliveira Barros Cachoeira/ 
São Félix 

Sem registros Sem 
registros 

Mulher 

Maria Camarão Cachoeira/ 
São Félix 

Sem registros Sem 
registros 

Mulher 

Anna Autran Cachoeira/ 
São Félix 

Sem registros Sem 
registros 

Mulher 

 

Cabe agora debruçarmo-nos sobre a agência desse grupo de intelectuais 

abolicionistas, por meio do itinerário intelectual do professor Cincinato Franca no 

Recôncavo baiano. Estavam inseridos e engajados o jornalista, advogado e funcionário 

público municipal Eduardo Carigé107 (1851-1906), que era branco; o professor e artista 

 
107 Nascido no ano de 1851 na cidade do Salvador e filho de Manoel Carigé Baraúna, médico formado pela 
Faculdade de Medicina da Bahia, Eduardo Carigé se destacou como abolicionista durante a década de 1880, 
quando já tinha 30 anos de idade. Para ampliar o conhecimento sobre Carigé, ver Silva (2011). 
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Manoel Raymundo Querino108 (1851-1923), negro; o próprio professor Cincinato Franca 

(1860-1934), também negro; o professor, jornalista e deputado Antonio Bahia Araújo 

(1845-1916), de cuja cor ainda não encontramos registro; o proprietário do jornal 

abolicionista Gazeta da Tarde, Pamphilo da Santa Cruz, sobre o qual também não temos 

registros de cor; e o historiador do teatro nacional Sillio Boccanera Junior,109 branco. 

Também participaram personalidades como o capitão José Theodoro Pamponet,110 o 

professor Diogo de Andrade Vallasques,111 o jornalista Manuel Antonio Nazareth112 e o 

advogado Cesário Mendes,113 de cuja cor não encontramos registros, entre outros.  

A presença de mulheres nessas redes também foi significativa. Entre as 

intelectuais abolicionistas estava a irmã do professor Cincinato, Evarista Cavalcante, que 

também foi professora pública primária. Era casada com outro intelectual ligado a 

Cincinato, Odilon Cavalcante, também abolicionista. Em uma das celebrações levadas a 

cabo por conta do fim da escravidão, ocorrida em maio de 1888, Evarista ofereceu um 

brinde aos abolicionistas cachoeiranos e são-felistas durante o cortejo.114 Outra intelectual 

que esteve presente nos eventos abolicionistas dessa região foi Maria Joaquina de Oliveira 

 
108 Destacado professor, negro, do Lyceu de Artes e Ofícios da Bahia, nascido em 1851 na cidade de Santo 
Amaro da Purificação, na Bahia. No ano de 1876, ajudou na criação da Sociedade Liga Operária Bahiana, 
demonstrando seu comprometimento com questões políticas e trabalhistas. Para aprofundar os 
conhecimentos acerca da trajetória de vida de Manoel Raymundo Querino, ver Leal (2009), Schueler 
(2013), Gledhill (2014) e verbete de Leal e Gledhill (2014) na obra, em versão digital e impressa encontrada 
em Freire e Hernandez (2014), disponível em: 
<http://www.dicionario.belasartes.ufba.br/wp/verbete/manuel-querino-manoel-raymundo-querino/>. 
Acesso em: 1 abr. 2018. 
109 Sillio Boccanera Junior (1863-1928), além de jornalista, foi um dos maiores autores sobre a história do 
teatro no Brasil. Era filho do vice-cônsul espanhol com a baiana Emilia Vaz Boccanera, nascido em 
Salvador e formado em engenharia no Rio de Janeiro. Chegou a ocupar o cargo de diretor do Theatro São 
João e, posteriormente, foi cônsul honorário da Espanha na Bahia. Ver Boccanera Junior (1923). 
110 Joaquim Theodoro Pamponet era descendente de franceses que chegaram à cidade de Cachoeira na 
primeira metade do século XIX. Lutou na guerra do Paraguai e alcançou o título de capitão. Voltando da 
guerra, se engajou na luta contra a escravidão atuando como advogado, assim como redator do jornal O 
Asteroide, no final da década de 1880. Para ampliar os conhecimentos sobre o capitão Pamponet  ou sobre 
o jornal O Asteroide, ver Souza (2010), assim como o blog Vapor de Cachoeira, de autoria do jornalista 
cachoeirano Jorginho Ramos, disponível em: 
<http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2013/02/abolicionistas-cachoeiranos-vibram-com.html>. 
Acesso em: 11 mar. 2018. 
111 Diogo de Andrade Vallasques, oriundo da cidade de São Félix, foi professor público primário na cidade 
de Cachoeira e colega de Cincinato Franca, tanto na instrução pública cachoeirana como nas lutas 
abolicionistas. Ver Cavalcante (2015). 
112 Manoel Antonio Nazareth, além de jornalista, era também administrador do periódico O Asteroide e 
incansável combatente nas frentes anti-scravistas. Atuou em conjunto com o professor Cincinato Franca e 
outros em diversos eventos abolicionistas. Ver Costa (2014). 
113 Cesário Ribeiro Mendes foi um dos ícones do movimento abolicionista cachoeirano e baiano. Seu nome 
ganhou destaque por ter sido preso acusado de acoitamento de escravizados e escravizadas. Ver: O 
ASTEROIDE. Conferencia Abolicionista. Terça-feira, 1º de maio de 1888. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
114 O ASTEROIDE. Noticiario. Festa ao decreto diamantino. Quinta-feira, dia 31 de maio de 1888. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Barros. Ela recebeu o título de sócia benemérita do Clube Rio Branco por ter 

homenageado essa agremiação libertando 3 escravizadas que possuía, durante o evento 

de inauguração, em 1º de maio de 1888.115 A outorga do título foi proposta pelo próprio 

professor Cincinato Franca.116 

A participação de mulheres no movimento abolicionista brasileiro foi 

significativa, atuando principalmente nos diferentes eventos promovidos por essas redes 

de sociabilidade, como celebrações e meetings.117 Na Bahia não foi diferente. Devemos 

lembrar que, nesse período, a participação feminina na vida pública era reduzida, mas, 

apesar disso, parcela considerável de mulheres esteve engajada nas lutas contra a 

escravidão.  

Jailton Brito (1996), em sua pesquisa sobre a abolição na Bahia, nos mostrou 

que a participação feminina não se restringiu aos clubes ou sociedades abolicionistas 

baianas. Pelo menos, assim ficou explícito nos estatutos de duas associações importantes: 

a Sociedade Libertadora Sete de Setembro, em Salvador, e a Sociedade Libertadora 

Cachoeirana, em Cachoeira. Não tinham nenhuma restrição relativa a sexo, crença, 

nacionalidade ou raça para a entrada de sócios. Essa ausência de restrições fez com que a 

sociedade Sete de Setembro, da cidade do Salvador, contasse com 15 mulheres entre os 

seus mais de 500 membros, no ano de 1871.118 Não encontramos nenhuma informação 

adicional sobre essas mulheres abolicionistas, além de serem sócias da Sete de Setembro. 

No meeting abolicionista que ocorreu no dia 19 de maio de 1888, ganhou 

destaque, entre as organizações presentes, o elegante Club Leonor Porto,119 pelo fato de 

ser composto somente por mulheres.120 As integrantes do Leonor Porto compareceram 

todas vestidas de branco e carregando uma bandeira e um retrato da heroína 

 
115 O ASTEROIDE. Noticiario. Liberdades. Sexta feira, 4 de maio de 1888. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
116 O ASTEROIDE. Noticiario. Inauguração Esplendida. Sexta-feira, 4 de maio de 1888. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
117 Sobre o protagonismo feminino nas lutas abolicionistas ver Silva (2014), Silva e Barreto (2014) e Silva 
(2015). 
118 Ver Fonseca (1887, p. 244-248). 
119 Em relação ao Club Leonor Porto, não conseguimos encontrar mais informações além das já citadas no 
corpo deste trabalho. Em relação à intelectual abolicionista que deu nome a esse clube, sabemos que viveu 
entre 1840-1901, foi uma mulher branca, trabalhadora, que se tornou uma importante intelectual, alfaiate e 
modista. Suas produções vestiram as camadas mais abastadas da sociedade pernambucanas do último 
quartel do século XIX. Também foi uma abolicionista ferrenha, membra da associação emancipatória Clube 
do Cupim, no Recife, na década de 1880. O Clube do Cupim foi uma sociedade secreta que defendia e 
promovia a alforria de escravizados e escravizadas. Contou com membros de destaque nas lutas contra a 
escravidão, como Joaquim Nabuco. Além disso, em 1884, no Recife, ela foi uma das fundadoras da 
sociedade abolicionista Aves Libertas. Ver Vainsencher (2009) e Silva e Barreto (2014). 
120 Idem. 
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pernambucana que deu nome ao clube. Na continuação dessas celebrações, no domingo, 

20 de maio de 1888, houve a presença de várias associações abolicionistas, incluindo a 

filarmônica Minerva Cachoeirana. Segundo o relato do jornal O Asteroide, um batalhão 

immenso de moças participou dessa celebração. Cada uma portava uma lanterna de cor 

variada, o que conferiu um realce admirável à festa. Outro grupo de mulheres que também 

se engajou no abolicionismo baiano criou o Clube Castro Alves. O principal objetivo 

desse clube abolicionista feminino era encontrar meios para fornecer educação aos 

ingênuos. Segundo Jailton Brito (1996), duas membras importantes seriam Maria 

Camarão e Anna Autran, que foram, respectivamente, presidenta e oradora do Clube 

Castro Alves. Infelizmente, não conseguimos encontrar mais informações sobre elas. 

Em outro cortejo contra a escravidão que ocorreu nas cidades de Cachoeira e 

São Félix, no sábado e domingo, dias 2 e 3 de junho de 1888, também ficou registrada a 

participação de mulheres intelectuais engajadas na luta emancipacionista. Esteve presente 

o clube abolicionista feminino Padre Regente, que visitou Eduardo Carigé no domingo à 

noite, prestando-lhe uma homenagem. Esse grupo de moças levou uma orquestra que 

tocou o “Hymno Abolicionista” em homenagem a Carigé.121 Além desse clube, outro 

grupo de mulheres também participou do evento. Tratava-se de um coral composto 

somente por moças, que também cantou o hino abolicionista para Carigé, dessa vez a 

convite do padre Guilherme Pinto da Silveira Sales, vigário da paróquia de Cachoeira. 

Uma questão que deve ser pautada tem relação com a raça ou cor de pele das 

mulheres intelectuais citadas nas páginas anteriores. Isso se deve às diferenças nas 

condições de existência material entre a maioria das mulheres brancas e a maioria das 

mulheres negras, no Brasil das últimas décadas do século XIX. Referimo-nos à 

possibilidade existente para as mulheres brancas, aqui citadas, de acesso mais fácil à 

educação e de tempo disponível para atuar no ato da escrita ou nas lutas por reformas 

sociais. A maioria das mulheres negras na Bahia do período abolicionista encontrava 

dificuldades enormes de acesso à educação e tinha que contribuir, senão se 

responsabilizar por completo, com as despesas da casa. Isso não era um fato isolado 

característico do Brasil ou da Bahia, e ocorreu em diversas partes do mundo, como nos 

Estados Unidos.122 

As ações dessa rede de intelectuais estiveram presentes nas páginas dos 

periódicos voltados para a luta contra a escravidão. Na manhã de uma terça-feira de abril 

 
121 Idem.  
122 Ver Davis (2016). 
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de 1888, às vésperas da abolição, o capitão João Theodoro Pamponet, advogado e redator 

do periódico abolicionista O Asteroide, e encontrado em diversos registros documentais, 

ainda oferecia “seus serviços ao abolicionismo d’esta comarca”.123 Na nota, o capitão 

Pamponet afirmou que todos os “escravisados” que se julgassem no direito de adquirir 

sua liberdade por meio de uma das chamadas leis abolicionistas poderiam procurá-lo em 

sua residência.124 Na imagem 13, vemos o anúncio publicado pelo abolicionista baiano. 

 
Imagem 13: Anúncio abolicionista redigido por Theodoro Pamponet no periódico 

O Asteroide, 1888 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O ASTEROIDE. Conferencia Abolicionista. Terça-feira, 1º de maio de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 

 

Esses intelectuais abolicionistas, incluindo o professor Cincinato Franca, não 

ficaram à margem daqueles que exaltaram a importância da educação, por meio da 

instrução pública, para a melhoria das condições de existência da população negra 

brasileira após a abolição. Aqueles que lutavam pelo fim da escravidão no Brasil não se 

utilizaram apenas das páginas de periódicos como plataforma de luta, mas também de 

palcos teatrais, procissões cívicas, comícios, conferências e outros meios.125 Encontramos 

notícias relatando a presença de alunos das escolas públicas primárias em diversos 

 
123 O ASTEROIDE. Annuncios. Terça-feira, 24 de abril de 1888. Hemeroteca Digital Brasileira (online) 
da Biblioteca Nacional. 
124 Idem. 
125 Ver Alonso (2015). 
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eventos abolicionistas, tanto na cidade de Cachoeira como em Salvador, sempre vestidos 

formalmente e portando seus estandartes.126 

No domingo, 29 de abril de 1888, foi realizada uma conferência abolicionista 

promovida pela redação de O Asteroide, na cidade de Cachoeira. Seu objetivo principal 

era garantir que a abolição dos escravizados cachoeiranos e são-felistas ocorreria até 25 

de junho daquele ano. Contou com a presença de Cincinato Franca, além de outros 

integrantes do periódico, como Manuel Nazareth e o dr. Henrique Alvares dos Santos. No 

relato sobre o evento, além de críticas aos partidos monarquistas, acusando-os de 

subjugarem as ideias abolicionistas, encontramos a denúncia da perseguição e prisão de 

Cesário Mendes por forças policiais.127 O advogado Cesário Ribeiro Mendes foi detido 

sob a acusação de acoitar escravos.  

Prontamente, ele contou com a ajuda do advogado dos cativos, Eduardo Carigé, 

incansável defensor de escravizados e abolicionistas nas tramas da Justiça. Carigé, por 

sua vez, contou com o apoio fundamental do juiz Amphilophio Botelho Freire de 

Carvalho na luta contra a escravidão pelos meios legais. Jailton Brito (1996) defende, de 

acordo com as fontes que utilizou em suas pesquisas, que o trabalho desses dois 

intelectuais conseguiu libertar por volta de 200 escravizados na Bahia, entre 1886 e 1887. 

Enquanto Carigé e Freire de Carvalho faziam sua parte, outros intelectuais abolicionistas 

organizaram um protesto contra as prisões de Cesário Mendes e de seus correligionários. 

Essa manifestação teria contado com cerca de três mil pessoas. Uma significativa 

participação popular também ocorreu na ocasião da recepção de um importante 

intelectual abolicionista pernambucano.128 

Foi um período bastante conturbado na cidade heroica do Recôncavo baiano, 

Cachoeira, terminando com alguns intelectuais abolicionistas presos e uma reação 

popular em sua defesa. Os fundadores de O Asteroide e seus redatores não pareciam se 

intimidar com a repressão, continuavam suas ações contra a escravidão a despeito da 

perseguição dos opositores. 

[Manoel Fontes Moreira] Defendia com tanta convicção, com tanta altivez das 
colunas do seu jornal, que ameaçado pelos dominadores do dia auxiliado pela 
subornada polícia e os serviçais da guarda negra, ele mesmo com Sulpicio [de 
Lima Camara] saíram pela cidade ao distribuírem a sua folha, já algumas vezes 
confiscada e rasgada pela polícia escravocrata, quando encontrada sendo 

 
126 O TEMPO. Congresso Nacional. Terça-feira 3 de julho de 1894; O ASTEROIDE. Grande Enthusiasmo 
(Continuação do n. anterior). Segunda-feira, 28 de maio de 1888. Hemeroteca Digital Brasileira (online) 
da Biblioteca Nacional. 
127 O ASTEROIDE. Conferencia Abolicionista. Terça-feira, 1º de maio de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
128 Ver Brito (1996). 
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distribuídas pelos gazeteiros. Não temendo, nem distanciando a linha de 
combate, em pleno dia quando Fontes e Camara saiam para distribuir o seu 
jornal foram presos pela polícia e escoltados até a enxovia com ordem de 
espancamento, vendo os exemplares de sua folha destruídos. Quando Fontes e 
Sulpicio entraram para o cárcere, para onde já tinha, pelo mesmo delito de 
libertar escravos, entrado Cesario Ribeiro Mendes, a população partidária da 
grande causa [abolição da escravidão] movimentou-se.129 
 

A prisão de Cesário Mendes, Moreira Fontes e Sulpicio Camara repercutiu em 

parcelas da sociedade cachoeirana, que se organizaram coletivamente, convocando a 

conferência abolicionista. O professor Cincinato Franca foi um dos oradores do evento, 

fazendo referência, entre outros assuntos, ao maestro Tranquilino Bastos, compositor de 

importantes sinfonias abolicionistas. Bastos foi outro importante intelectual negro baiano 

nascido na cidade de Cachoeira. Segundo Cincinato, a escravidão não poderia ser tolerada 

no coração dos discípulos do maestro abolicionista e kardecista, corrente espírita que, 

ainda segundo o professor, prega a liberdade natural dos espíritos e, portanto, dos 

homens.130 Outra referência feita na notícia acima se dirige à Guarda Negra, uma das 

forças escravocratas repressivas, questão para a qual devemos ter um olhar atento. O 

próprio Cincinato era vice-presidente da guarda redentora da cidade de Cachoeira em 

1889, ano em que contava como integrantes cerca de 400 libertos. Uma questão que deve 

ser problematizada aqui é a relação desse grupo de intelectuais abolicionistas com o 

movimento republicano que se consolidava e se fortalecia na década de 1880.  

Como já dito anteriormente, alguns intelectuais negros, como José do Patrocínio, 

foram contrários às ideias republicanas. Principalmente após a abolição, quando alguns 

passaram a defender a monarquia pelo fato de ter sido a princesa Isabel a responsável pela 

assinatura da Lei Áurea. Assim, acabavam colocando a princesa regente como única 

responsável pela libertação da população ainda escravizada no ano de 1888. Outro indício 

contribui para defendermos a hipótese de que ao menos uma parcela das redes de 

sociabilidade em que Cincinato Franca estava engajado seguiu passos próximos aos de 

Patrocínio. Na quinta-feira, dia 24 de janeiro de 1889, saiu uma nota nas páginas da edição 

do periódico Cidade do Rio congratulando os abolicionistas cachoeiranos pela fundação 

de sua Guarda da Redemptora: 

Os abolicionistas da cidade da Cachoeira, província da Bahia, fundaram a 
Guarda da Redemptora, contando como socios mais de 400 libertos. Foi eleito 

 
129 CORREIO DA MANHÃ. O 13 de Maio em Cachoeira (Bahia). Domingo, 12 de maio de 1929. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
130 O ASTEROIDE. Conferencia Abolicionista. Terça-feira, 1º de maio de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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seu presidente o valente abolicionista daquela cidade Cesario Mendes e vice-
presidente o professor Cincinato Franca.131 
 

A Guarda da Redentora ficou mais conhecida como Guarda Negra da 

Redemptora. Isso ocorreu por conta de a maioria de seus membros serem libertos negros. 

As guardas negras constituíram-se em grupos que atuavam em defesa da monarquia e, 

principalmente, da princesa Isabel, contrários aos ventos republicanos que sopravam na 

sociedade brasileira. Tiveram início na Corte imperial, e foram prontamente se 

espalhando por diversos centros urbanos que possuíam uma população considerável de 

libertos, como Salvador e Cachoeira.  

Isso demonstra que, no Recôncavo baiano, também houve presença marcante de 

homens negros nas lutas pela abolição, o que vai de encontro a afirmações encontradas 

em autores do período que participaram das lutas e qualificaram negras e negros livres ou 

libertos como não solidários àqueles e àquelas escravizadas.132 Tais autores, como o 

médico negro abolicionista Luis Anselmo da Fonseca, propuseram que livres e libertos 

teriam sido meros espectadores ao invés de agentes atuantes e presentes no movimento 

abolicionista.  

O fato de a guarda negra redentora cachoeirana ter sido fundada pela rede de 

intelectuais abolicionistas da qual fazia parte o professor Cincinato Franca, sendo ele 

próprio o seu vice-presidente, também nos indica alguns possíveis conflitos e embates em 

relação ao republicanismo. O elevado número de membros libertos citados na nota do 

jornal, cerca de 400, também nos leva a pensar sobre as relações estabelecidas entre esses 

grupos de pessoas, assim como a politização e o engajamento intelectual da população 

liberta. Na imagem 14, podemos ver uma pintura do busto de Anselmo da Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 CIDADE DO RIO. Cousas do Dia. Quinta-feira 24 de Janeiro de 1889. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
132 O médico negro e abolicionista baiano Luis Anselmo da Fonseca, autor do livro A escravidão, o clero e 
o abolicionismo (1939), afirmou que os “homens de cor” teriam ficado à margem das lutas abolicionistas. 
Defendeu que a população negra deveria ter seguido o exemplo do professor e abolicionista negro Francisco 
Alvares dos Santos, sobre o qual voltaremos a discorrer neste trabalho. Ver Fonseca (1988) e Brito (1996). 
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Imagem 14: Pintura do busto de Luis Anselmo da Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Portal online Negro Geniais. Disponível em: <http://negrosgeniais.blogspot.com/2017/10/luis-
anselmo-da-fonseca-medico-e.html>. Acesso em: 28 abr. 2019. 

 

As guardas negras consistiam em espaços privilegiados para que a população 

negra pudesse estreitar laços, desenvolver práticas de cidadania e de luta por direitos, 

como a educação, por exemplo. E, como nos lembra Wlamyra Albuquerque (2009), 

devemos sempre estar atentos ao simbolismo, aos sentidos e à importância da luta e da 

conquista da liberdade para a população negra escravizada. Também devemos recorrer 

aqui às contribuições de Flávio Gomes (2005), que aponta que a população negra 

escravizada, liberta e livre não era passiva, mas atuante e engajada na luta pela conquista 

de suas principais causas: fim da escravidão e direito à cidadania para ex-escravizados e 

ex-escravizadas. 

A historiografia recente vem atribuindo às guardas negras, assim como a outras 

formas de associativismo negro, como as irmandades, o papel de espaços politizados de 

luta e construção da identidade da população negra. Em uma sociedade que considerava 

pretos e pardos como inferiores e perigosos, muitas vezes excluindo-os e marginalizando-

os, tais espaços se constituíram em mecanismos essenciais na conquista e no exercício da 

cidadania dessa parcela populacional.133 Ações abolicionistas tiveram grande repercussão 

nas últimas duas décadas do século XIX, e aquelas realizadas pelos intelectuais 

 
133 Ver Matos (2009) e Macena (2011).  
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cachoeiranos não ficaram de fora. Não foi diferente na hora da celebração do fim do 

sistema escravagista no Brasil. 

Em meados do mês de maio de 1888, muitos dos intelectuais integrantes do 

Clube Carigé celebraram a conquista, obtida por meio de árdua luta, da abolição da 

escravidão. Entre os diversos telegramas que chegaram à cidade de Cachoeira após a 

proclamação da abolição, havia um especial, para o professor Cincinato Franca, assinado 

por um dos ministros da Corte.134 Tratava-se de um agradecimento ao presidente do Clube 

Carigé em nome da princesa Isabel, assinado pelo ministro João Alfredo. Ele era o chefe 

do Gabinete Imperial de 10 de Março, criado com o propósito de resolver o problema que 

a escravidão se tornara para o país, ajudando no processo da abolição. Iniciativas 

pioneiras na instrução pública brasileira partiram da atuação política de João Alfredo, que 

participou da criação das aulas noturnas e do ensino profissionalizante.135  

Depois de ler tais telegramas, Manuel Nazareth, administrador do periódico O 

Asteroide, se juntou ao cortejo que saía da cidade de Cachoeira em direção à cidade 

vizinha, São Félix. Juntaram-se também o capitão Pamponet, presidente do clube 

abolicionista Rio Branco, da mesma cidade, assim como o professor Diogo Vallasques, 

que, além de lecionar na instrução pública primária cachoeirana, era o orador do Clube 

Abolicionista Triumpho, de São Félix. O cortejo seguiu com pronunciamentos eloquentes 

de vários intelectuais, incluindo Cincinato Franca, que, em conjunto com outros sócios 

do Clube Carigé, também foi responsável pela organização do evento. As cidades de 

Cachoeira e São Félix estavam em êxtase com as boas novas, contudo foi notória a 

posição alheia tomada pela Câmara Municipal de Cachoeira, conhecida como um dos 

redutos escravocratas da região. Cesário Mendes, intelectual abolicionista que havia sido 

preso, acusado de acoitar escravizados, também foi lembrado durante a celebração, 

recebendo vivas da multidão e sendo apontado como um dos mártires do abolicionismo 

cachoeirano. 

Os cortejos abolicionistas cachoeiranos quase sempre contaram com a presença 

de Tranquilino Bastos, o compositor e maestro, negro, da filarmônica Euterpe 

 
134 O ASTEROIDE. Salve dia 13 de Maio Salve Brazil Livre. Sabbado, 19 de maio de 1888. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
135 João Alfredo era abolicionista engajado e entusiasta ferrenho da educação. Nascido na casa-grande de 
um engenho em Pernambuco, branco de família abastada, se formou em direito e chegou a ser diretor da 
Faculdade de Direito do Recife. Quando se mudou para a Corte, já atuando na vida política há um bom 
tempo, ajudou a fundar várias instituições de ensino, como a Escola de Aprendizes-Marinheiros, a 
Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito e a Escola Central, também conhecida como Escola 
Politécnica. Ver Gaspar (2009).  
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Ceciliana.136 Manoel Tranquilino Bastos (1850-1935), também conhecido como “o 

maestro abolicionista”, nasceu na cidade de Cachoeira, filho do português Antonio Durão 

e da liberta Carlota Maria da Conceição. Foi um importante abolicionista ligado à rede de 

sociabilidade cachoeirana, compositor de canções com letras contrárias à escravidão, 

como o “Hymno Abolicionista”.137 Na imagem 15, vemos o retrato do maestro negro. 

 

Imagem 15: Maestro Manoel Tranquilino Bastos (1850-1935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Portal online Negro Geniais. Disponível em: <http://negrosgeniais.blogspot.com/2017/10/luis-
anselmo-da-fonseca-medico-e.html>. Acesso em: 28 abr. 2019. 

 

Bastos foi o responsável por alegrar a festa com suas composições, entre elas 

esse hino, que também ficou conhecido como “Hino dos cativos”. Essa canção foi uma 

das que ganhou mais destaque na obra de Tranquilino Bastos, sendo tocada em diversas 

ocasiões, durante os diferentes eventos promovidos pelos grupos de intelectuais 

 
136 Segundo Manuela Costa (2014, p. 1), “a Euterpe Ceciliana juntou-se, em 1884, à Sociedade Libertadora 
Cachoeirana, promovendo músicas durante as conferências abolicionistas em prol de arrecadar fundos para 
a alforria de escravos. Essa filarmônica foi fundada no dia 13 de maio de 1870, por Manoel Tranquilino 
Bastos, que atuou como maestro da mesma e compôs músicas, como o ‘Hino abolicionista’, para serem 
tocadas em meetings públicos promovidos pela referida sociedade abolicionista”. 
137 Esta canção foi composta pelo maestro Bastos em 1884, sendo executada publicamente pela primeira 
vez em agosto do mesmo ano, na ocasião de um evento abolicionista realizado pela Libertadora 
Cachoeirana. Ver Castro (2016). 
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abolicionistas. Seu autor se consagrou nas lutas abolicionistas por contribuir na busca da 

conquista ao acesso a uma determinada cidadania para a população negra. 

O cortejo do sábado, dia 19 de maio de 1888, foi promovido em nome da 

Sociedade Libertadora Cachoeirana, a maior e mais antiga associação abolicionista da 

cidade de Cachoeira, segundo Jailton Brito (1996). Os membros da Libertadora 

Cachoeirana responsáveis pela promoção do ato foram o advogado José Vilas-Boas, o 

professor Cincinato Franca, o médico Arthur Rocha Lima e o capitão Manuel Paulo de 

Mattos.138 É interessante pontuar que Cincinato Franca, além de ser um dos fundadores 

do Clube Carigé, também era membro da Libertadora Cachoeirana. Essa associação foi 

criada na década de 1870, enquanto o Clube Carigé surgiu em 1887. Ter integrado e 

atuado em diversas associações, frentes e até profissões era comum no período. Essa 

característica pode ter se constituído como mecanismo de fortalecimento desse 

movimento e de muitos outros.139 

Estiveram presentes integrantes das sociedades e clubes abolicionistas de 

Cachoeira e São Félix, que somaram um total de 15 associações. Todos muito pomposos 

e portando seus estandartes, preparados para a comemoração. Todas as escolas públicas 

e particulares de ambos os gêneros dessas duas cidades do Recôncavo baiano também 

comparecem à celebração. Cada escola carregava seu estandarte, todos adornados com 

emblemas de poetas, oradores ou estadistas, incluindo a do professor Cincinato Franca, 

que mais uma vez contou com a participação de seus alunos em eventos desse tipo. Todos 

os seus estudantes estavam vestidos pomposamente de branco e um deles portava o 

estandarte, que levava a frase “Obreiros do Futuro”.140 Fica evidente a existência de uma 

estreita relação entre a educação e os movimentos abolicionistas, enunciando também a 

preocupação com a educação dos trabalhadores do amanhã. Nesse contexto específico, 

percebemos que as redes abolicionistas contaram com a presença e o apoio de escolas, 

tanto públicas como particulares, nas caminhadas contra a escravidão. 

O Clube Carigé, por meio de seus integrantes, não poderia ter ficado ausente 

desse préstito. Tanto porque o seu presidente, o professor Cincinato Franca, foi um dos 

organizadores como porque era uma das associações de destaque na luta antiescravista na 

região do Recôncavo baiano na década de 1880. O carro puxado pelos membros do Clube 

 
138 O ASTEROIDE. Grande Enthusiasmo. Segunda-feira, 28 de maio de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
139 Ver Borges (2014). 
140 O ASTEROIDE. Grande Enthusiasmo. Segunda-feira, 28 de maio de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Carigé tinha um boneco que representava o anjo da liberdade, além das fotos de Eduardo 

Carigé e de Pamphilo da Santa Cruz, importantes abolicionistas da cidade do Salvador. 

Esse cortejo também contou com a presença da filarmônica Euterpe Ceciliana, sob a 

regência do maestro abolicionista Tranquilino Bastos.  

As celebrações continuaram durante o domingo, dia 20 de maio de 1888.  Desta 

vez, o cortejo foi organizado pelo Clube Rio Branco.141 Cincinato Franca também esteve 

presente, representando o Clube Carigé e congratulando o Clube Rio Branco, do qual 

também era sócio. Lembrou à multidão presente a importância do partido abolicionista e 

das cidades de Cachoeira e São Félix enquanto lugares de asilo para os infelizes 

foragidos.142 No final desse mesmo mês de maio, foi comemorado o aniversário de um 

ano do Clube Carigé, fundado em 24 de maio de 1887 por Cesário Mendes, Cincinato 

Franca, José Pamponet e outros sócios, que não conseguimos identificar.  

As experiências abolicionistas cachoeiranas chamaram a atenção da cidade por 

meio das celebrações, mas também trouxeram a ira dos senhores escravistas da região. 

Desde a fundação da primeira sociedade contrária à escravidão, a Libertadora 

Cachoeirana, os proprietários de escravizados começaram a fundar suas próprias 

sociedades, como a União Agrícola e Comercial dos Emancipadores de Cachoeira.143 É 

curioso o fato de essa associação ter em seu nome a alcunha “emancipadores”, tendo em 

vista que lutavam contra a abolição da escravidão, e que esse termo era relativo à 

libertação dos escravizados e das escravizadas. Talvez estivessem tentando de se colocar 

como aqueles que seriam os emancipadores dos ideais de liberdade na região do 

Recôncavo, no sentido de afastar tais ideias. 

Os intelectuais abolicionistas do Recôncavo baiano, incluindo o professor 

Cincinato Franca, conclamavam cativos e cativas a fugir dos cativeiros e se abrigar na 

cidade de Cachoeira. Tais ações, como já dito, levaram à prisão não somente de Cesário 

Mendes, que afirmou ter ajudado a libertar 480 escravos, mas também de outros três 

membros do Clube Carigé.144 Entre 1887 e 1888 foram presos Cesário Mendes, por 

acoitar escravizados, e Olympio Pereira da Silva (proprietário da tipografia de O 

 
141 O Clube Rio Branco foi uma associação abolicionista criada na cidade de São Félix em 1º de maio de 
1888. Ver: O ASTEROIDE. Noticiario. Inauguração Esplendida. Sexta-feira, 4 de maio de 1888. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
142 O ASTEROIDE. Grande Enthusiasmo. Segunda-feira, 28 de maio de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
143 Ver Brito (1996). 
144 O ASTEROIDE. Anniversario do heroico Clube Carigé. Segunda-feira, 28 de maio de 1888. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Asteroide), Sulpicio Camara e Manoel Fontes Moreira (fundadores desse mesmo jornal), 

acusados de propaganda abolicionista.145 

No começo da década de 1890, quando Cincinato foi transferido para a cidade 

do Salvador, os ares começaram a ficar mais republicanos e as lutas começaram a se 

expandir para outras frentes. Na capital da Bahia, a atuação intelectual e educadora do 

professor cachoeirano continuou chamando a atenção. Pouco tempo depois de se mudar, 

Cincinato já estava engajado, junto a outros intelectuais, nas redes de sociabilidade 

soteropolitanas, participando de reuniões e atividades. As redes abolicionistas baianas, do 

Recôncavo e de Salvador, mantinham constante contato e trabalhavam em conjunto para 

alcançar seus objetivos, mesmo após a abolição. Isso fica evidenciado nos indícios 

encontrados nas várias notícias de periódicos da época, utilizadas neste trabalho.  

O diário Pequeno Jornal noticiou que, em uma quinta-feira do mês de setembro 

de 1891, estiveram reunidos vários representantes do movimento abolicionista baiano na 

casa de Eduardo Carigé, o patrono dos escravos. O objetivo dessa reunião foi se 

posicionar contra a imigração de trabalhadores chineses. Voltar-se contra a imigração 

pode ser um sinal de receio pela perda de vagas de trabalho ou outro tipo de perda. Silvio 

Lima (2005) demonstrou em suas pesquisas que foram justamente os abolicionistas 

aqueles que opuseram maior resistência à vinda de chineses para o Brasil como mão-de-

obra.  

A justificativa utilizada era a de que seria uma nova versão escravocrata das 

relações de trabalho, explorando a população chinesa. Contudo, o fato também está 

relacionado a uma questão racial, uma vez que a raça oriental, também conhecida como 

amarela, ocupava no período um lugar hierarquicamente inferior à raça branca. Uma das 

organizações criadas para combater a vinda dos chineses foi a Sociedade Central de 

Imigração, criada em 1883 e que contava com André Rebouças em seu quadro de 

membros. Críticas pesadas apareceram nas páginas do periódico A Imigração, fundado 

por essa sociedade. O chineses eram descritos como “uma raça atrofiada e corrupta”, 

“bastardizada e depravada”. Essa organização defendia a imigração europeia, utilizando 

o argumento de que trariam matizes culturais e civilizatórios, além de mão-de-obra.146 É 

 
145 Ver Costa (2016). 
146 Para aprofundar os conhecimentos sobre a questão da imigração de chineses como mão-de-obra para o 
Brasil ver, também o texto “Os filhos do império celeste: a imigração chinesa e sua incorporação à 
nacionalidade brasileira”, de Silvio Lima (s/d) disponível no portal online Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-
brasileira/alteridades/imigracao-chinesa/>. Acesso em: 29 abr. 2019. 
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inquietante saber que, mesmo contando com sujeitos negros, como Rebouças, Querino e 

Franca entre seus quadros dirigentes, essas associações contrárias à imigração chinesa 

defendiam a vinda do ex-colonizador europeu como trabalhador. 

Outra questão que importa aqui está relacionada a quem esteve presente nesse 

encontro, ou seja, quais eram a composição e dimensão dessa rede de sociabilidade, na 

qual Cincinato estava inserido plenamente desde sua chegada à capital baiana. A reunião 

contou com a presença de diversos clubes e sociedades abolicionistas, além de 

importantes intelectuais. Segundo o periódico, havia cidadãos de todas as classes, entre 

eles representantes de diversos clubes e sociedades, como o Clube Luiz Gama, o Clube 

Carigé, a Sociedade Libertadora Bahiana, o Clube Luiz Alvares, o Clube José Bonifácio, 

o Clube Francisco do Nascimento e o Clube Rio Branco.147 

Entre os intelectuais abolicionistas da cidade que marcaram presença, estava 

Cerqueira Lima, jornalista que atuava bastante em conjunto com Eduardo Carigé e 

Cincinato Franca, desde sua ida para Salvador. O nome de Eduardo Carigé sempre 

ressoou com grande intensidade nas redes de sociabilidade abolicionistas baianas, 

servindo até como alcunha para o clube fundado pelo professor Cincinato. A presença 

importante de outros intelectuais negros professores no Clube Carigé, como Manoel 

Raymundo Querino, também foi registrada. Ele atuou como artista, escritor e professor 

do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, sendo um dos alunos fundadores dessa instituição 

de prestígio, no ano de 1877. Era um abolicionista negro de grande destaque social e 

político, engajado no movimento operário e na instrução de adultos, bandeiras também 

defendidas por Cincinato Franca.  

Manoel Querino sentiu literalmente na pele, e por conta dela, o que significava 

ser negro, principalmente enquanto aluno do Liceu de Belas Artes da Bahia, numa 

sociedade extremamente racista, patriarcal e eurocêntrica, onde quanto mais branca a cor 

da pele, maiores os privilégios. Sua trajetória no liceu foi permeada de dificuldades para 

conseguir seus diplomas de desenhista e, posteriormente, de arquiteto, mesmo sempre 

tendo sido aprovado em todos os anos e muitas vezes com desempenho considerado 

“distinto”. Para além da precariedade do funcionamento da instituição, devido à falta de 

apoio governamental e de verbas, teria sido mais difícil para ele por conta do racismo que 

estruturava a sociedade baiana e brasileira do período. Na imagem 16, vemos o professor 

Manoel Querino. 

 
147 PEQUENO JORNAL. Revista Diaria: Importante reunião. Bahia – Sabbado 5 de Setembro de 1891. n. 
461, Anno II. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Imagem 16: Professor Manoel Raymundo Querino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal online Dicionário Manoel Querino de Arte na Bahia. Disponível em: 
<http://www.dicionario.belasartes.ufba.br/wp/verbete/manuel-querino-manoel-raymundo-querino/>. 
Acesso em: 29 abr. 2019.   

 

Talvez devido a experiências como essas, Manoel Querino tenha escrito, na 

última fase de sua trajetória intelectual, obras voltadas para a valorização da cultura e das 

contribuições africanas na construção da nação brasileira. Indo na corrente contrária às 

ideias racialistas hegemônicas da sociedade do período, em obras como A raça africana 

e seus costumes na Bahia e O colono preto como fator de civilização brasileira, ele 

combateu a eugenia embranquecedora de Nina Rodrigues e outros. Nesses escritos, 

sempre procurou combater supostas proposições “científicas” que procuravam 

inferiorizar negros e negras e desvalorizar africanos, africanas e seus descendentes afro-

brasileiros. Concordamos com Helen Gledhill (2014) quando ela defende que Querino 

participou do movimento que ficou conhecido como black vindicationism, composto por 

defensores, negros e brancos, da população negra, quando o racialismo imperava no 

Brasil. 

O movimento abolicionista baiano também contou com nomes que trilharam 

suas trajetórias em outras províncias e ganharam destaque em nível nacional, já 

pesquisados a fundo pela historiografia. Sujeitos como André Rebouças, Luiz Gama, 
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Castro Alves e Rui Barbosa estiveram na linha de frente da luta contra a escravidão.148 

Barbosa foi um dos intelectuais abolicionistas que defenderam, de maneira contundente, 

a educação como via de mobilidade social para a população negra.  

Contudo, não foram somente profissionais liberais como engenheiros, médicos, 

professores e advogados que lutaram contra a escravidão no Brasil, e consequentemente 

na capital da Bahia. Jailton Brito (1996) afirma que estiveram presentes e engajados nas 

lutas contra a escravidão na Bahia diversos trabalhadores negros, pretos e pardos, 

efetivando a participação popular. O autor cita o “crioulo” Marcelino José Dias e Jorge 

Saveirista, além de lideranças abolicionistas populares como Roque Jacinto da Cruz e 

Manoel Benício dos Passos, também conhecido como “Macaco Beleza”. O combate à 

escravidão contou também com o líder operário, negro e africano, Ismael Ribeiro, 

importante dirigente de classe que chegou a participar do diretório do Centro Operário. 

Um texto escrito por um intelectual negro e abolicionista baiano contemporâneo 

e conterrâneo de Cincinato Franca relatou a participação popular nas lutas abolicionistas. 

Segundo o engenheiro, geógrafo e historiador Teodoro Fernandes Sampaio (1855-

1937),149 as lutas contra a escravidão contaram com significativa participação popular e 

de movimentos sociais. Em artigo publicado pelo periódico Diário da Bahia no dia 17 de 

fevereiro de 1885, Sampaio afirmou que as discussões sobre a abolição ocorriam em 

diversos lugares, como praças públicas, cafés, oficinas e veículos, entre outros. Relatou 

que as pastelarias localizadas na praça do Palácio tornavam-se verdadeiras “assembleias 

abolicionistas”, que contavam com a presença de sujeitos oriundos de todas as camadas 

sociais. Sampaio também afirmou que, entre aqueles e aquelas que se levantavam contra 

a escravidão, estavam professores, negociantes, integrantes do Exército, tipógrafos e 

outros empregados.150 

Cincinato Franca e os intelectuais ligados a ele, além de enxergar a educação 

como um dos principais direitos aos quais a população negra deveria ter acesso, também 

tiveram destaque nos movimentos sociais voltados para a luta abolicionista e para a 

educação. Esses movimentos ganharam dimensão e marcaram presença em diversas 

cidades e regiões brasileiras no último quartel do século XIX, e a Bahia não ficou de fora. 

Diversos clubes ou associações abolicionistas, literárias ou educacionais foram fundadas 

 
148 Ver Brito (1996). 
149 Nascido na cidade de Santo Amaro, vizinha a Cachoeira, filho da escravizada Domingas da Paixão do 
Carmo e do padre Manoel Fernandes Sampaio. Seu pai foi o responsável por lhe proporcionar o acesso e a 
permanência na educação, nos níveis primário, secundário e superior.  
150 Ver Brito (1996, p. 16-17). 
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entre as décadas de 1870 e 1890, algumas delas no Recôncavo baiano e na cidade do 

Salvador. Cincinato Franca, demarcando sua posição de intelectual engajado nessas 

frentes, participou da criação de algumas dessas organizações sociais e atuou em prol do 

acesso à instrução. Nas próximas linhas, nos debruçaremos sobre suas experiências, ou 

relacionadas a ele, nessas empreitadas. 

 

 

2.3 Promover o acesso à instrução: movimentos sociais e práticas educativas difusas 

 

Diversas foram as práticas e mecanismos utilizados por esses intelectuais na luta 

contra a escravidão e em prol da instrução. Promoveram espetáculos teatrais, abriram 

aulas públicas, criaram diversas associações educacionais e abolicionistas, fizeram 

cortejos, meetings e até ações ilegais, como acoitar escravizados ou escravizadas. A 

agência coletiva desses sujeitos foi fundamental na atuação contra a mazela da escravidão. 

A segunda metade do século XIX foi marcada pela fundação de associações beneficentes 

nos principais centros urbanos brasileiros. Muitas delas eram voltadas para a alforria de 

escravizados e escravizadas, como já visto anteriormente. Contudo, muitas outras se 

engajaram na promoção da instrução primária para a população menos abastada, e 

especificamente para a população negra, independentemente de sua condição (livres, 

libertos ou escravizados). 

O professor Cincinato Franca, assim como os demais membros do Clube Carigé, 

também atuou no sentido de ampliar o acesso da população à educação por meio de 

práticas educativas difusas. Mostraram-se incansáveis na luta pela abolição e pela 

instrução do povo. Seu projeto educacional buscava utilizar a instrução como ferramenta 

para alcançar uma sociedade sem crimes e ociosidade, voltada para o trabalho e para a 

prosperidade. Desde 1887, Cincinato e os demais membros do clube já ofereciam aulas 

noturnas a todos aqueles que tivessem interesse, na sede da instituição, situada na ladeira 

da Cadeia, na cidade de Cachoeira. Não importava a condição dos sujeitos, podendo se 

matricular pessoas livres, libertos e até escravizados, apesar da proibição ainda existente 

da instrução de cativos ou cativas.  

As aulas eram públicas e gratuitas, sendo compostas pelas disciplinas de francês, 

português, aritmética e sistema métrico. Os filhos dos associados também podiam 

frequentar as aulas e eram considerados sócios até os 17 anos. Sócios antigos, que já 

haviam pago por suas entradas no clube, não precisariam pagar nada mais. Os sócios mais 
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recentes deveriam pagar o total de 6$000 (seis mil réis) em 6 prestações. Interessante foi 

a maneira como isso foi noticiado nas páginas de O Asteroide. O periódico abolicionista 

insistiu em frisar que, mesmo após o fim da escravidão, os integrantes do clube 

continuaram sua agência intelectual, promovendo a instrução da população negra: 

Libertou a vida negra do tronco, falta-lhe emancipar o espirito das trévas; a 
intelligencia da ignorancia e alma do servilismo, inoculando no cérebro dos 
libertos a instrucção, o conhecimento da constituição e o amor ao trabalho, a 
Patria, a familia e a Deus. Feito isto estará completa a missão d’este club, que 
hoje, digo, desde abril próximo passado, pela imprensa chamara, 
gratuitamente, a todos para aprender a ler, sem excepção, quer livre quer 
fosse escravo. Está aberta a aula noturna do Clube Carigé, regida pelo digno 
presidente professor Cincinato Franca, aqual principia das 7 às 9 horas da 
noite, todos os dias úteis; não ha condição, é publica e gratuitamente.151 
[Grifos nossos]. 
 

A nota lembrou que, mesmo depois de ter libertado as vidas negras do tronco, 

faltava fornecer-lhes a instrução. Contudo, esse anseio não seria no sentido de prover o 

acesso à educação, mas possuía propósitos que caminhavam de acordo com os valores 

sociais vigentes no período. O acesso da população liberta à instrução primária oferecida 

por Cincinato e demais intelectuais membros do Clube Carigé teve o intuito de 

desenvolver o amor ao trabalho, à pátria, à família e a Deus. Isso ajuda a defender hipótese 

já proposta nesta tese. A instrução, durante o período analisado, foi muitas vezes utilizada 

para inculcar valores hegemônicos morais, religiosos e, também, nacionalistas, 

principalmente na população negra e liberta.  

Essa missão educadora e civilizatória, realizada pelos sócios do Clube Carigé, 

deu continuidade ao seu trabalho enquanto abolicionistas – trabalho que, no caso de 

Cincinato, teve início ainda antes da abolição, desde abril de 1887. Buscou facilitar o 

acesso à instrução primária a negros livres, libertos e escravizados em suas aulas noturnas. 

Esse projeto educacional, do qual fazia parte Cincinato, buscava utilizar a instrução para 

ajudar a moldar e estruturar um determinado tipo de sociedade. Por um lado, procurava 

“emancipar o espírito dos libertos das trevas, a inteligência da ignorância e a alma do 

servilismo”. Em contrapartida, visava “inculcar” no cérebro dos libertos, para além da 

instrução, o conhecimento sobre as leis e a Constituição.  

O projeto também contribuiu para defender estruturas que eram alicerces da 

sociedade patriarcal brasileira, como a pátria, a família e a crença em um deus, nesse caso 

o Deus cristão. Isso nos faz perceber que o fato de lutar pelo fim da escravidão e pelo 

 
151 O ASTEROIDE. Noticiario. O Club Carigé. Terça-feira, 12 de junho de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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acesso da população negra e trabalhadora à instrução primária possuía um sentido próprio 

no período em questão. Ou seja, inserir essa população antes escravizada nos moldes 

sociais vigentes na época, com o intuito de ensinar-lhes também os limites existentes 

naquele contexto sócio-histórico. 

Na notícia sobre a atuação de Cincinato Franca na abertura das aulas que 

funcionaram no Clube Carigé, já discutida anteriormente, consta que o total de estudantes 

chegou a cerca de 200 libertos. Todos eles receberam gratuitamente os materiais 

necessários ao estudo.152 Cincinato já havia realizado outros feitos voltados para a 

instrução da população negra, como no ano de 1887, quando fundou a aula noturna para 

trabalhadores, como já dito. Contudo, não devemos pensar que nosso docente estava à 

frente do seu tempo.153 Ele atuou, sempre ao lado de vários outros intelectuais também 

engajados, na luta contra a escravidão e posteriormente na luta pelo acesso à condição de 

cidadania para a população negra livre e liberta.  

A partir da década de 1870, a sociedade baiana viu aumentar a criação de 

diversas associações voltadas para a instrução, em sua maioria também abolicionistas. 

Essas associações buscavam promover práticas educativas difusas e foram criadas por 

movimentos sociais diversos, compostos por homens e mulheres, de diferentes raças e 

classes sociais.  

Podemos estabelecer uma relação entre o crescente número de associações 

abolicionistas criadas com o também crescente número de associações literárias e 

educacionais criadas na Bahia, a partir da década de 1870. Tal relação explica-se pelo 

fato de os movimentos sociais abolicionistas defenderem o acesso da população negra à 

instrução como um alicerce fundamental após o fim da escravidão legal no Brasil. Ao 

elencar essas iniciativas, devemos começar pela Sociedade Imperial Lyceu de Artes e 

Offícios, fundada no dia 10 de outubro de 1872, na cidade do Salvador. O Liceu de Artes 

e Ofícios da Bahia foi uma importante instituição educacional, voltada para uma espécie 

de ensino profissionalizante. Na composição do seu quadro docente e administrativo, 

contou com um dos intelectuais atuantes nas redes de sociabilidade ligadas a Cincinato, 

o professor Manoel Querino. Na tabela 05, podemos visualizar as diversas associações 

que possuíam objetivos educacionais encontradas nesta pesquisa, referentes à Bahia 

durante as décadas de 1870 e 1880. 

 
152 CIDADE DO RIO. Cousas do Dia. Quinta-feira 24 de janeiro de 1889. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
153 Como nos lembra Pierre Bourdieu em “A ilusão biográfica” (2006). 
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Tabela 05: Associações literárias e educacionais, Bahia 1870-1890 
 

Associação Objetivo Cidade Ano de 
fundação 

Intelectuais 
participantes 

Sociedade Imperial 
Lyceu de Artes e 
Ofícios 
 

Educacional Salvador 1872 Manoel 
Querino 

Associação de 
Estudantes Club 
Litterario 

“concorrer a todos os 
meios ao seo alcance, 

para a cultura 
intellectual de seus 

membros” 

Salvador 1874 ---- 

Grupo Litterario Rio-
Contense 

“disseminar no 
maximo grao possível 
a instrucção popular” 

Rio de 
Contas 

1877 José Gregório 
da Costa 

Sociedade Litteraria 
Greve Academica 
 

Educacional ---- 1877 ---- 

Sociedade Educação 
Popular 

“um fim tão útil como 
é a educação do 

povo” 

Cachoeira 1884 Henrique 
Alvares dos 

Santos 

Club d’Instrucção “em nome da 
instrucção, do 
progresso e da 

civilização” 
 

Cachoeira 1887 Henrique 
Alvares dos 

Santos 

Clube Carigé Educacional e 
abolicionista 

Cachoeira 1887 Cincinato 
Franca 

Fontes: APEB. Carta ao presidente da província da Bahia informando a criação do Club Litterário. Bahia, 
21 de Septembro de 1874. APEB. Carta ao presidente da província informando sobre a fundação do Grupo 
Litterario Rio-Contense. Bahia, 2 de janeiro de 1877. APEB. Carta ao secretario de governo da Bahia 
solicitando a copia do relatório de abertura da Assembleia Legislativa. Bahia, 26 de Maio de 1879. APEB. 
Carta ao presidente da província da Bahia informando a criação da Sociedade Educação Popular. Bahia, 
19 de julho de 1884. APEB. Directoria do Club d’Instrucção. Cachoeira, 30 de septembro de 1887. Seção 
Colonial/Provincial: Governo da Província, Instrução Pública, Sociedades (diversas) 1832-1887. Maço: 
4078. 
 

Em setembro de 1874, uma carta recebida pelo presidente da província da Bahia 

informou sobre a criação da Associação de Estudantes Club Litterario. No texto da 

correspondência, encontramos o seu principal objetivo: “concorrer a todos os meios ao 

seo alcance, para a cultura intellectual de seus membros”.154 No documento não é citada 

 
154 APEB. Carta ao presidente da província da Bahia informando a criação do Club Litterário. Bahia, 21 
de Septembro de 1874. Seção Colonial/Provincial: Governo da Província, Instrução Pública, Sociedades 
(diversas) 1832-1887. Maço: 4078. 
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a cidade onde foi criado esse clube nem por quem foi fundado. Consta somente que foi 

“criado na Bahia”, o que nos faz inferir que tenha sido na capital, Salvador, conhecida 

também como “cidade da Bahia”.  

No interior da província, também foram abertos associações e clubes literários, 

como o Grupo Litterario Rio-Contense, fundado em janeiro de 1877, na cidade de Barra 

do Rio de Contas. Segundo seu diretor, o professor José Gregório da Costa, esse grupo 

tinha por fim “disseminar no maximo grao possível a instrucção popular”.155 Ainda nesse 

mesmo ano de 1877, foi inaugurada a Sociedade Litteraria Greve Academica. No 

documento em que foi divulgada sua fundação, não ficou registrada a cidade onde se 

localizava nem quem o assinou. A correspondência que anunciou a inauguração dessa 

sociedade foi dirigida ao presidente da província da Bahia.  

As cidades de Cachoeira e São Félix também contaram com associações voltadas 

para a ampliação do acesso e a permanência na educação. Nessas iniciativas promotoras 

de práticas educativas difusas, nos deparamos com a participação de intelectuais ligados 

às redes de sociabilidade abolicionistas. Um deles foi o médico Henrique Alvares dos 

Santos, formado em medicina pela Escola de Medicina da Bahia. Ele já foi citado aqui, 

por conta de sua participação na conferência abolicionista promovida pelo jornal O 

Asteroide, no ano de 1888.  

O dr. Henrique participou de uma associação que ganhou destaque nesta 

pesquisa pelo fato de ter defendido a educação popular, ou seja, voltada para as classes 

trabalhadoras, denominadas por ele e por outros intelectuais do período de povo.156 No 

mês de julho de 1884, assinou a carta que informava ao governo provincial sobre a criação 

da Sociedade Educação Popular como seu presidente. Não sabemos os nomes dos demais 

membros da sociedade, tendo em vista que não constavam no documento encontrado. 

Contudo, podemos afirmar que a atuação do médico Henrique dos Santos e dos demais 

intelectuais presentes nas redes de sociabilidade abolicionistas baianas caminhava 

juntamente com uma agência educacional voltada para a instrução do povo. No trecho 

 
155APEB. Carta ao presidente da província informando sobre a fundação do Grupo Litterario Rio-
Contense. Bahia, 2 de Janeiro de 1877. Seção Colonial/Provincial: Governo da Província, Instrução 
Pública, Sociedades (diversas) 1832-1887. Maço: 4078. APEB. Carta ao secretario de governo da Bahia 
solicitando a copia do relatório de abertura da Assembleia Legislativa. Bahia, 26 de Maio de 1879. Seção 
Colonial/Provincial: Governo da Província, Instrução Pública, Sociedades (diversas) 1832-1887. Maço: 
4078. 
156 A categoria povo aparece comumente na documentação pesquisada, assim como naquela pesquisada 
para a produção da dissertação de mestrado Pela instrucção dos filhos do povo: escolarização e cultura 
escolar na Salvador do pós-abolição. Essa categoria procura descrever as camadas populacionais com 
menos posses materiais, desprovidas de capital social. Ela também foi utilizada pelo professor Cincinato 
Franca, carregando esse mesmo sentido. Ver Cavalcante (2015). 
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abaixo, extraído da carta escrita por Henrique dos Santos, destacamos o objetivo principal 

da Sociedade Educação Popular. Fica evidente a estreita relação entre abolicionismo e 

educação: 

Tenho a honra de apresentar a V. Exca. o estatuto da Sociedade Educação 
Popular, fundada na cidade de Cachoeira desta Provincia, pedindo como 
Presidente da mesma sociedade a proteção dessa Presidencia para um fim 
tão útil como é a educação do povo157 [Grifos nossos]. 
 

Essa correspondência tornou-se de suma importância por demonstrar os fortes 

indícios da relação entre a agência abolicionista, a atuação política e a promoção da 

educação popular, pelo menos para uma parcela das redes de sociabilidade aqui em 

destaque. Como vimos no documento acima, o objetivo principal da Sociedade Educação 

Popular seria a educação do povo. Na Bahia e especificamente na cidade de Cachoeira, 

isso significa lutar pela educação para uma população majoritariamente negra, tendo em 

vista que eram maioria entre o povo baiano.  

No dia 18 de agosto de 1887, o médico Henrique dos Santos participou da 

inauguração de mais uma associação em prol da educação na cidade de Cachoeira, dessa 

vez como seu vice-presidente. Tratava-se do Club d’Instrucção, que teria sido fundado 

em nome da instrucção, do progresso e da civilização, de acordo com a documentação. 

Categorias como progresso e civilização faziam parte dos ideais defendidos pelos 

movimentos sociais abolicionistas desse período, nas principais cidades escravistas do 

Brasil. Esse clube em especial foi um pouco além dessa defesa, afirmando também que 

era criação em nome do que era edificante, bello e sublime. Essas categorias carregam 

um sentido muito subjetivo, mas nos levam à hipótese de que estariam voltadas para 

valores hegemônicos naquele contexto, majoritariamente eurocêntricos.  

A diretoria do Club d’Instrucção contava também com Sillio Boccanera Junior, 

que, além de ter sido seu presidente, foi jornalista e um dos maiores historiadores do teatro 

brasileiro, como já dito. Intelectual branco, descendente do vice-cônsul espanhol na 

Bahia, ocupou o cargo de secretário da superintendência da Brazilian Imperial Central 

Bahia Railway, empresa inglesa responsável pela implantação e pela exploração do 

transporte ferroviário baiano.158 O fato de nascer em berço de ouro não fez com que Sillio 

Boccanera Jr. fosse avesso à abolição. Muito pelo contrário, foi redator do periódico 

 
157APEB. Carta ao presidente da província da Bahia informando a criação da Sociedade Educação 
Popular. Bahia, 19 de julho de 1884. Seção Colonial/Provincial: Governo da Província, Instrução Pública, 
Sociedades (diversas) 1832-1887. Maço: 4078. 
158 Para saber mais sobre a Brazilian Imperial Central Bahia Railway ou sobre os trabalhadores baianos no 
pós-abolição, ver Souza (2011). 
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abolicionista cachoeirano O Guarany,159 fazendo parte da mesma geração intelectual do 

professor Cincinato Franca e daqueles que lutaram contra a escravidão e a favor da 

educação do povo. Devemos problematizar aqui uma provável relação entre a educação 

(formal ou informal) e uma tentativa de controle social ou de manutenção do status quo, 

nas últimas duas décadas dos Oitocentos.  

Como muitos outros, o Club d’Instrucção solicitou a ajuda da presidência da 

província da Bahia para conseguir realizar naquele momento o objetivo de criar uma 

biblioteca, que causaria a propagação das sciencias.160 A questão do apoio fornecido por 

governos provinciais a organizações abolicionistas ou educacionais já foi trabalhada pela 

historiografia e fica evidente, também, na documentação pesquisada.161 Como vimos, 

esse clube carregava ideais comuns à sociedade do período, como progresso e civilização, 

e o meio que defendia para alcançar tais ideais era a instrução.  

Os indícios encontrados durante esta pesquisa indicam que a instrução serviu, 

também, como uma ferramenta para alcançar esses ideais progressistas e civilizatórios. 

Defendemos a hipótese de que, com a chegada iminente da abolição, a instrução foi 

idealizada como útil ao propósito de controle social do povo baiano. Essa idealização e 

esse propósito permearam os segmentos sociais mais abastados no último quartel do 

século XIX, incluindo os representantes políticos do período. Não devemos deixar de 

analisar como a população da Bahia, principalmente a população negra menos abastada, 

reagiu a esses anseios. Muitos sujeitos conseguiram rebater as pretensões políticas de 

utilizar a educação como ferramenta de controle social e manutenção do status quo. Indo 

na contramão dessas pretensões, utilizaram a educação como meio de acesso a uma 

condição de cidadania, mesmo que fosse muito limitada e superficial.162  

Na segunda metade da década de 1880, ventos liberais sopravam na Bahia, pelo 

menos em parte da mais alta hierarquia da política provincial. Alguns políticos, como 

Antonio Luiz Affonso de Carvalho, foram enérgicos entusiastas da instrução pública. 

Affonso de Carvalho foi duas vezes presidente da província da Bahia, primeiro entre 1886 

e 1888, e retornando depois, no ano de 1889. Esse homem público já foi pesquisado pela 

 
159 O jornal O Guarany tinha como proprietário e redator Augusto Ferreira Motta, jornalista e abolicionista. 
Esse intelectual participava das redes de sociabilidade ligadas a Cincinato Franca, nos feitos voltados para 
a emancipação de cativos. Ver Cavalcante (2015). 
160APEB. Directoria do Club d’Instrucção. Cachoeira, 30 de septembro de 1887. Seção 
Colonial/Provincial: Governo da Província, Instrução Pública, Sociedades (diversas) 1832-1887. Maço: 
4078. 
161 Ver Silva (2009). 
162 Para saber mais sobre o processo de escolarização na Bahia, ver, entre outros, Cavalcante (2015) e Sousa 
(2006). 
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historiografia. Atuou em defesa da educação desde 1870, quando ainda era presidente da 

província do Paraná. Propôs a criação de uma Escola Normal na cidade de Curitiba, mas 

infelizmente não teve sucesso, alegando dificuldades financeiras da província paranaense, 

fato que se repetiu em outras províncias. No ano de 1889, já como presidente da província 

da Bahia, Affonso de Carvalho fez diversas reclamações, que ficaram registradas nos 

relatórios da presidência. Protestava argumentando que as ações necessárias para realizar 

melhorias na instrução pública não eram concretizadas, não saíam dos papeis.163 De fato, 

ao vasculhar o processo de escolarização e a cultura escolar na Bahia durante as décadas 

de 1880 e 1890, encontram-se projetos políticos educacionais estruturados e reclamações 

dos sujeitos inseridos na seara da educação em uma situação desestruturada, sem 

banheiros, pátios e livros, entre outros recursos básicos.164  

O vice-presidente da província baiana nesse período, conselheiro João 

Capistrano Bandeira de Mello165, acompanhava Affonso de Carvalho nas preocupações 

com a instrução pública. Alternou-se entre sua ação política e sua carreira enquanto 

docente e administrador escolar, entre outras fontes. Graduou-se pela Faculdade de 

Direito de Pernambuco, em 1858, passando a atuar como docente dessa instituição até o 

ano de 1886. Esteve presente no governo provincial baiano de 1886 até 1888, ano no qual 

decidiu se estabelecer no Rio de Janeiro, ocupando o cargo de reitor do Colégio Pedro II 

e lecionando na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. Sua veia de professor e, 

talvez, de defensor da educação para o povo ficou registrada em um relatório sobre a 

província da Bahia, escrito por ele ao fim do seu mandato, em 1888: 

Attendendo ao grande numero de meninos, filhos de operarios das fábricas 
existentes na Plataforma [distrito de Salvador] e de pessoas alli residentes, 
resolvi, para não ficarem privados do ensino primario, que anteriormente lhes 
era facultado, porquanto havia uma eschola n’aquella povoação, contractar 
uma Professor, afim de leccionar os meninos pobres [...].166 
 

Ao que parece, pelo menos na dimensão do discurso, Bandeira de Mello foi 

atuante e engajado na instrução pública, principalmente a que era voltada para as camadas 

 
163 Ver Mimesse e Palaro (2011); Oliveira, Vogt e Remer (2008).  
164 Ver Cavalcante (2015) e Sousa (2006), entre outros. 
165 João Capistrano Bandeira de Melo Filho (1836-1905) nasceu em Olinda e faleceu no Rio de Janeiro. 
Descendia de uma família privilegiada, que contou diversos políticos entre seus membros. Fizeram parte 
dessa família, por exemplo, o visconde de Saboia e o ex-senador Viriato de Medeiros. A trajetória de 
Bandeira de Melo Filho foi dividida entre a atuação política e a agência educacional. Ver Azevedo (1996).  
166 MEMÓRIA ESTATÍSTICA DO BRASIL. Relatório do Exm. Sr. Conselheiro Dr. João Capistrano 
Bandeira de Mello. Bahia, 29 de fev. 1888. Memória Estatística do Brasil na Biblioteca do Ministério da 
Fazenda do Rio de Janeiro (online). Disponível em: 
<http://memoria.org.br/pub/meb000000340/rpebahia1888a/rpebahia1888a.pdf>. Acesso em: 15 mar. 
2018.  
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com menos recursos e maiores dificuldades para se escolarizar. No entanto, devemos ter 

cautela nessas hipóteses. A intenção do discurso deve ser levada em conta, e talvez essa 

intenção fosse voltada somente para agradar alguns setores da população ou para 

apaziguar demandas antigas, e não necessariamente uma defesa concreta da instrução 

pública. Nesse caso, o discurso se dirigia aos trabalhadores das fábricas do distrito de 

Plataforma e suas famílias, situado no subúrbio ferroviário de Salvador, o primeiro bairro 

a se consolidar nessa região. Isso ocorreu principalmente por conta da construção da via 

férrea adjacente em 1850 e, também, da fundação da fábrica de tecidos São Brás, em 

1875.167 Bandeira de Mello terminou sua resolução afirmando que resolveu contratar um 

professor para lecionar para os meninos pobres, filhos de operários.  

As redes de sociabilidade das cidades de Salvador, Cachoeira e São Félix 

deixaram marcas nas lutas pelo acesso à instrução por meio de diferentes movimentos 

sociais. Contudo, vale pontuar novamente que esse acesso era limitado por um viés 

voltado para as ideias republicanas de progresso, civilização e modernidade. Isso fica 

evidente na análise de outro evento em comemoração à emancipação escrava, no sábado, 

dia 2 de junho de 1888. Pela manhã chegou a Cachoeira uma comitiva vinda da capital 

da província, que contou com a presença de todos os clubes e sociedades abolicionistas 

de Salvador, além do invicto chefe do abolicionismo bahiano, Eduardo Carigé.168 A 

chegada de Carigé e das entidades abolicionistas foi motivo de celebrações e homenagens. 

Com direito a girândola de foguetes, flores e ovações por parte de cachoeiranos e são-

felistas, o cortejo passou pela porta da redação de O Asteroide e do Clube Carigé até a 

primeira parada, na casa de Cesário Mendes, onde todos e todas almoçaram.  

Foram propostos brindes aos libertos e a diversos clubes, entre eles o Clube Luiz 

Gama, o Clube José Bonifácio, a Libertadora Cachoeirana, o Clube Carigé e o Clube Rio 

Branco. Entre as entidades citadas na notícia sobre a celebração, duas nos chamaram a 

atenção: o Clube Francisco Nascimento e a Sociedade Educação Popular. O primeiro por 

se tratar de um clube que, em seu nome, carrega uma homenagem a um dos integrantes 

mais importantes do movimento abolicionista cearense. Contudo, Nascimento não é 

muito lembrado pela historiografia, talvez por não ter atuado no centro econômico e 

político do país, a região Sudeste, mas no Nordeste. Francisco José do Nascimento (1839-

 
167 Ver Serpa (2001). 
168 Essa foi a maneira como a redação do periódico, no qual encontramos a notícia sobre esse evento, se 
referiu a Eduardo Carigé. Ver: O ASTEROIDE. Manifestação Honrosa. Quarta-feira, 6 de junho de 1888. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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1914), também conhecido na literatura como Dragão do Mar, foi considerado um dos 

principais precursores da abolição antecipada cearense, que ocorreu em 1884, quatro anos 

antes da nacional.169 

A segunda entidade que mereceu nossa atenção foi a Sociedade Educação 

Popular, da cidade de Cachoeira, já citada. A sua participação nesse cortejo reforça mais 

uma vez a hipótese da intrínseca relação entre o movimento abolicionista baiano e a 

instrução, principalmente aquela voltada aos libertos e libertas. Sabemos que o presidente 

da Educação Popular foi um agente histórico engajado nas lutas das redes de sociabilidade 

do movimento abolicionista baiano, o são-felista dr. Henrique Alvares dos Santos. Ele 

também esteve presente nessa ocasião, sendo um dos oradores do cortejo, que se estendeu 

até o domingo, atravessando o rio Paraguaçu até a cidade de São Félix. Lá foi feita uma 

homenagem na qual Eduardo Carigé entregou uma grinalda de flores ao capitão Theodoro 

Pamponet, um dos nomes mais citados do abolicionismo dessa cidade. Outro 

homenageado por Eduardo Carigé foi Cesário Mendes, que recebeu uma coroa de flores 

quando o cortejo voltou, em canoas embandeiradas e cheias de povo, para a cidade de 

Cachoeira.170 

O professor Cincinato Franca também estava presente e foi muito atuante nessa 

celebração, falando à multidão por diversas vezes. O último ato antes de Eduardo Carigé 

voltar a Salvador ocorreu justamente na casa do docente. Na segunda feira, 4 de junho de 

1888, a casa de Cincinato Franca estava lotada para a despedida de Carigé e dos demais 

abolicionistas da capital da Bahia. O anfitrião ofereceu um buquê de flores e agradeceu a 

visita. O professor cachoeirano não se contentou em oferecer flores e organizou uma 

comissão para acompanhar Eduardo Carigé até o cais. Um detalhe importante sobre essa 

comissão é que ela foi composta pelos alunos de Cincinato, o que reforçou a aproximação 

existente entre a instrução e esse movimento abolicionista. Chegando ao cais, Eduardo 

Carigé, chamado pelos seus pares de chefe do abolicionismo baiano, presenciou uma 

 
169 Nascido em uma família de pescadores negros em Canoa Quebrada (CE), começou a trabalhar cedo 
como mensageiro de um navio, onde aprendeu a profissão de prático, chegando ao cargo de prático-mor da 
barra do porto de Fortaleza. Foi um dos responsáveis por barrar o embarque de escravizados e escravizadas, 
bloqueando o porto para o tráfico interestadual de cativos, que era de interesse das elites escravistas 
cearenses. Foi homenageado por diversas entidades abolicionistas na Corte, e recebeu uma patente do 
governo do Ceará no início da República, quando era governador outro abolicionista, João Cordeiro, um 
dos presidentes da Sociedade Libertadora Cearense, importante entidade emancipacionista. Em conjunto 
com outros jangadeiros, Francisco do Nascimento bloqueou o embarque de escravizados e escravizadas no 
porto de Fortaleza, o que acabou ajudando a forçar a abolição naquela província. Ver Lopes (2004) e Xavier 
(2009).  
170 O ASTEROIDE. Manifestação Honrosa. Quarta-feira, 6 de junho de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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homenagem das educandas do Collegio S. Felixta. Elas compareceram enfeitadas com 

emblemas e bandeiras e recitaram uma poesia como homenagem à despedida a Carigé.171 

A imbricação entre abolicionismo e educação no Recôncavo baiano e na capital da Bahia 

contou com Cincinato Franca como um dos seus principais representantes. 

Na cidade do Salvador, um lugar importante para essa imbricação abolicionista-

educacional foi a Escola de Medicina da Bahia. Primeira instituição de ensino superior 

no Brasil, fundada em 1808, por d. João VI, contou com inúmeros abolicionistas em seu 

quadro discente. Era um espaço onde a educação se permeava por ideias liberais, 

defendidas e difundidas pelo movimento abolicionista, que ocupava algumas cadeiras de 

estudantes e de professores. Jailton Brito (1996) nos lembra que, assim como as suas 

correspondentes de outras províncias (as faculdades de direito de Recife e São Paulo), a 

Escola de Medicina da Bahia estava na vanguarda das lutas abolicionistas na sociedade 

baiana. Segundo Brito (1996, p. 20), “a maioria dos estudantes e professores da faculdade 

baiana era abolicionista”. Não por acaso, uma das primeiras entidades abolicionistas do 

Brasil foi fundada justamente por alunos de medicina da faculdade da Bahia, a Sociedade 

Libertadora 2 de Julho. Na historiografia, encontram-se informações divergentes sobre o 

seu ano de criação. Brito (1996) aponta que teria sido em 1852; já para Ângela Alonso 

(2015), a fundação da referida sociedade ocorreu no ano de 1850.  

A Escola de Medicina baiana foi um espaço intelectual privilegiado, ocupado 

majoritariamente por estudantes brancos, mas também por estudantes negros, pretos e 

pardos que ali conseguiram um lugar. Segundo Jailton Brito (1996), dessa faculdade 

saíram importantes nomes do abolicionismo baiano, como Jerônimo Sodré, José Luiz de 

Almeida Couto, Manoel Victorino, Luiz Anselmo da Fonseca e Eduardo Carigé, que não 

chegou a se formar. Alguns desses alunos, como Sodré, Victorino e Fonseca, tornaram-

se professores da instituição. O fato de o corpo docente ser composto por intelectuais 

abolicionistas, mesmo parcialmente, ajudava a formar novas gerações defensoras das 

ideias liberais e emancipacionistas. Manoel Victorino e Luis Anselmo da Fonseca são 

considerados alguns dos nomes mais importantes do abolicionismo na Escola de 

Medicina da Bahia. Victorino foi muito homenageado durante um cortejo realizado por 

alunos da instituição para celebrar o 13 de maio de 1888.172 

 
171 O ASTEROIDE. Manifestação Honrosa. Quarta-feira, 6 de junho de 1888. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
172 Ver Brito (1996, p. 21). 
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Diversos sujeitos, movimentos sociais e instituições públicas do final do século 

XIX alinharam a luta abolicionista à promoção do acesso à instrução por meio de práticas 

educativas difusas. Na Bahia também ocorreu esse alinhamento, tanto de maneira 

individual, por meio de professores como Cincinato, como coletiva, através de 

associações ou clubes. Com o fim da escravidão, a pauta do acesso da população negra 

liberta à educação torna-se elemento central na luta de boa parte daqueles e daquelas que 

estiveram nas trincheiras abolicionistas. 

Neste capítulo, começamos percorrendo as experiências do professor Cincinato 

por meio das linhas e entrelinhas de jornais e periódicos. Analisamos sua participação e 

repercussão em todas as publicações encontradas na pesquisa, de maneira ampla, 

percebendo que foi citado muitas vezes, em mais de 40 jornais de 10 cidades diferentes. 

Em seguida, nos debruçamos mais detalhadamente sobre algumas publicações 

abolicionistas e pedagógicas com relevância para este trabalho. Nessa análise, vimos que 

o intelectual em destaque teve repercussão e participação significativas, tanto nos 

folhetins abolicionistas como nos periódicos pedagógicos. 

A segunda parte do capítulo foi destinada à reconstrução de algumas 

experiências de Cincinato durante sua trajetória no movimento abolicionista baiano. 

Aqui, o intuito foi perceber como a educação estava relacionada às lutas contra a 

escravidão por meio das ações promovidas pela rede de sociabilidade dos intelectuais 

cachoeiranos, são-felistas e soteropolitanos. Defendemos que a educação esteve 

intrinsecamente ligada à agência de sujeitos, grupos e movimentos sociais que 

defenderam o fim da escravização da população negra. Esse entrelaçamento entre 

educação e abolicionismo ocorreu em grande medida através  de ações para promover o 

acesso à instrução, assim como da presença de educandos e educandas de escolas públicas 

e privadas em cortejos e eventos abolicionistas.  

Por último, buscamos nos aprofundar um pouco mais sobre as práticas 

educativas para além das escolas regulares, promovidas por sujeitos (oferta de aulas 

públicas e gratuitas) e organizações sociais (associações, sociedades, clubes). Analisamos 

algumas experiências do professor Cincinato Franca e de sua rede de sociabilidade, como 

as aulas ofertadas no Clube Carigé, para as quais conclamou negros livres, libertos e até 

escravizados. Em seguida, listamos algumas iniciativas coletivas que ofertaram 

letramento ou instrução em diferentes cidades da Bahia, incluindo Cachoeira, percebendo 

a participação ativa do professor Cincinato, assim como de intelectuais da sua rede de 

sociabilidade. 



112 
 

 

Com a conquista da liberdade e o fim da escravidão, também chegou ao Brasil o 

sistema de governo republicano, em 1889. Imbricada com os ideais de modernização, 

civilização e progresso, a instauração da República repercutiu nas diferentes dimensões 

sociais, incluindo a educação. Ao passar a defender esses ideais, a partir do começo do 

século XX, o professor Cincinato começou a ampliar ainda mais seu capital social. A 

partir de meados dos anos 1900, Cincinato ocupou cargos de destaque na administração 

escolar, chegando a ajudar a fundar e a dirigir o primeiro grupo escolar da Bahia. Essa 

projeção fez com que alcançasse uma popularidade significativa, que, por sua vez, 

possibilitou sua candidatura e eleição a deputado estadual, no ano de 1911. No próximo 

capítulo, nos debruçaremos justamente sobre suas experiências relacionadas à trajetória 

no Grupo Escolar Rio Branco e na política formal representativa. 
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3 PROFESSOR E DEPUTADO: O GRUPO ESCOLAR RIO BRANCO E A LUTA 

POLÍTICA EM DEFESA DOS OPERÁRIOS  

 

O deputado Cincinato Franca apresentou um 
projeto regularizando as horas de trabalho dos 
operários e marcando a idade mínima com que 

as crianças devem entrar para as fábricas.  
(O Paiz, Rio de Janeiro, 18/05/1911) 

 
O deputado Cincinato Franca recebeu ontem em 

sua residência, em Itapagipe, grande 
manifestação de operários, em virtude de ter 

apresentado o projeto que regulamenta as horas 
de trabalho.  

 (A República, Curitiba, 16/08/1912). 
 
 

Muito provavelmente, o acesso do professor Cincinato a espaços e lugares 

sociais privilegiados da Instrução Pública baiana possibilitou-lhe enriquecer seu capital 

social, assim como o político.173 No capítulo anterior, entre outras questões, busquei 

demonstrar como o trabalho docente e intelectual de Cincinato, desenvolvido na instrução 

pública primária do distrito da Penha durante as décadas de 1890 e 1900, teve destaque e 

foi reconhecido. Esse capital social abriu caminho para que ocupasse cargos importantes, 

como no Conselho Superior do Ensino da Bahia, chegando até a se tornar o gestor do 

primeiro grupo escolar da Bahia, criado em 1905 na Penha.  

Neste capítulo, proponho às leitoras e leitores que mergulhemos na última parte 

da trajetória de vida desse intelectual negro, percorrendo desde o início da década de 1900 

até o ano de 1934, quando falece. Busquei aqui fazer uma reconstrução das experiências 

do professor à frente do Grupo Escolar da Penha, posteriormente denominado Grupo 

Escolar Rio Branco, e durante seus anos como deputado. Como já demonstrado, o 

professor negro nascido no Iguape iniciou sua trajetória intelectual engajando-se nas lutas 

abolicionistas e na educação da população negra (livre, liberta e até escravizada), na 

cidade de Cachoeira.  

Após a conquista da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, o professor 

Cincinato, já residindo em Salvador, voltou suas forças para a luta pelo acesso dos 

operários e de suas famílias à instrução primária. Preciso relembrar, também, que ele 

lecionava no turno diurno para meninos (de 6 a 14 anos) na 1ª Escola Primária do Distrito 

 
173 Aqui nos referimos às diferentes categorias relacionadas ao conceito de capital, propostas por Pierre 
Bourdieu (1985), como o capital social. Segundo o autor, essa categoria de capital corresponde a recursos 
efetivos ou potenciais que resultem de relações sociais institucionalizadas ou não, dentro de determinado 
meio social ou rede de sociabilidade. Ver Bourdieu (1985). 
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da Penha, e também abriu uma aula noturna para adultos, à noite, no mesmo espaço, por 

sua própria iniciativa. Também já pontuei que o trabalho docente de Cincinato foi muito 

reconhecido, por conta dos resultados que seus educandos obtinham ao final de cada ano 

letivo, sempre entre as mais altas colocações e recebendo premiações por isso. 

 

 

3.1 “Um dos mais conspícuos membros do magistério primário”: Cincinato Franca 

no Grupo Escolar Rio Branco, 1904-1925 

 

No começo dos anos 1900, o professor Cincinato Franca já contava com um 

significativo reconhecimento como professor do magistério primário da Instrução Pública 

do Estado da Bahia. Como demonstrei nas páginas anteriores, Cincinato constava em 

1904 entre os membros do Conselho Superior do Ensino, ao lado de outros intelectuais 

da educação, da política e de outras áreas. A participação nessa rede de sociabilidade, 

cujos membros pertenciam ao alto escalão da instrução pública e da política baianas, 

muito possivelmente contribuiu para que Cincinato fosse o escolhido para estar à frente 

da escola complementar do Grupo Escolar da Penha. O professor e morador da Penha 

estava alinhado ao grupo político de José Marcelino de Souza, que ocupava o cargo de 

governador do estado no ano de 1904, tendo sido ele próprio o responsável pela escolha 

de Cincinato para o Conselho Superior do Ensino. 

 Em uma pesquisa sobre o Grupo Escolar Rio Branco, que resultou em sua 

dissertação de mestrado, Cândida Monteiro (2017) aponta que a denominação “Grupo 

Escolar” já constava na legislação educacional da Bahia no ano de 1895, em referência 

às escolas anexas à Escola Normal. Contudo, a mesma autora chama a atenção para o fato 

de que o primeiro grupo escolar a possuir as características inerentes a essa modalidade 

escolar na Bahia foi o Grupo Escolar da Penha. Por meio da lei municipal n. 749 de 8 de 

abril de 1905, a escola do sexo masculino da qual Cincinato era regente foi transformada 

em grupo escolar, contendo uma escola elementar e uma escola complementar. Foi o 

primeiro estabelecimento de ensino público primário municipal de Salvador a ter ambos 

os níveis, somente para o sexo masculino.174 

O Grupo Escolar da Penha iniciou suas funções em um prédio localizado na rua 

do Bispo, ao lado da casa onde funcionava a 1ª escola masculina da Penha, regida pelo 

 
174 Ver Monteiro (2017, p. 78). 
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professor Cincinato Franca. Os relatórios e ofícios do período que discorrem sobre a 

infraestrutura da instituição, redigidos por inspetores escolares, descrevem uma situação 

precária no ano de 1906. Segundo o inspetor de ensino Presciliano Leal, o prédio era 

pequeno para comportar a quantidade de educandos que frequentava as aulas, mais de 

100 no total. Além disso, o inspetor apontou que o chão do imóvel era de cimento e as 

paredes eram imundas, o que seria, de acordo com ele, inapropriado para uma escola. 

Outro problema aos olhos de Presciliano Leal era a localização do grupo escolar, pois 

entendia que se encontrava no “extremo da cidade”.175 

O professor Cincinato contou com a ajuda de uma professora adjunta, que 

assumiu a regência da escola elementar, ficando ele responsável pela regência da escola 

complementar do grupo escolar. As fontes demonstram que, além de ser um defensor do 

acesso da população pobre, negra e operária, Cincinato também era um professor 

preocupado com as práticas pedagógicas. Ao longo de sua carreira docente, enviou 

diversos ofícios solicitando materiais pedagógicos ou melhorias estruturais para suas 

escolas. Desde quando ainda era o regente da 1ª escola masculina da Penha, pedia livros, 

mapas, relógios, mesas e cadeiras, entre outros itens, e não deixou de fazer o mesmo para 

suprir seu grupo escolar.176  

Assim como muitos outros educadores do período, o professor Cincinato 

preocupava-se em estar atualizado com o que existia de mais inovador e moderno para o 

ensino. Buscava informar-se sobre quais eram as práticas, materiais e metodologias de 

ensino utilizadas em países considerados da vanguarda da educação à época, como 

Estados Unidos e Suíça. Uma metodologia defendida por ele nos primeiros anos do grupo 

escolar, e que estava em voga na década de 1910, foi o método intuitivo. Esse método 

buscava possibilitar a aprendizagem por meio da exposição de objetos e práticas 

pedagógicas diversificadas, como excursões pedagógicas. Seguindo essas premissas, 

Cincinato levou seus educandos para uma excursão no ano de 1908.177 

Em novembro de 1908, o Conselho Municipal, órgão responsável pelo ensino 

público primário de Salvador, transferiu o Grupo Escolar da Penha para outro local no 

mesmo distrito. Foi organizado um evento de inauguração, ao qual compareceram o 

intendente municipal e outras autoridades.178 Segundo um relatório de autoria do 

 
175 Ver Monteiro (2017, p. 81-82). 
176 Ver Cavalcante (2015) e Monteiro (2017). 
177 Ver Monteiro (2017, p. 86). 
178 O PAIZ (RJ). Telegramas; Interior; Bahia (28). Domingo, 29 de novembro de 1908. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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conselheiro Antonio Carneiro, citado por Cândida Monteiro (2017, p. 88), o grupo escolar 

recebeu um prédio mais espaçoso e arejado, com espaço suficiente para comportar as 

necessidades da instituição. Contudo, a autora lembra que a narrativa de Cincinato sobre 

o prédio se opõe completamente à da autoridade municipal. Em outro relatório, dessa vez 

de sua própria autoria, o diretor do grupo escolar defendeu que o prédio não tinha a 

quantidade de salões suficientes para abarcar os diferentes níveis de ensino da 

instituição.179  

Apesar das diferentes perspectivas sobre o novo prédio, o intendente municipal 

tinha interesse em que o grupo escolar permanecesse nesse local. Uma notícia publicada 

em 1910 pela Revista do Brasil,180 que bajulava o intendente Antonio Carneiro da Rocha 

e elencava as “melhorias” feitas por ele, informou sobre a intenção da compra do edifício 

no qual foi instalado o Grupo Escolar da Penha. A notícia ainda relatou que Carneiro da 

Rocha teria reorganizado convenientemente o local, fornecendo-lhe mobília escolar, e 

terminou defendendo que a instituição era um lugar que deveria ser visitado.181 Essa 

revista, de publicação periódica quinzenal, afirmava em suas páginas que seria “sempre 

independente e sem ligações partidárias, imparcial, científica, artística, comercial, 

literária, industrial, humorística e ilustrada com caricaturas e fotogravuras”.182 Apesar 

dessa afirmação, ela foi fundada pelo bacharel José Alves Requião, intelectual baiano 

que, nesse período, estava vinculado ao grupo político do governador José Marcelino de 

Souza, ao qual também pertenciam o professor Cincinato Franca e o intendente 

municipal.  

O professor e diretor do Grupo Escolar da Penha continuou a constar nas páginas 

da Revista do Brasil no ano seguinte. Em junho de 1911, Cincinato foi citado algumas 

vezes na seção de “Chronicas parlamentares”, tendo em vista que foi eleito para o cargo 

 
179 Ver Monteiro (2017, p. 86). 
180 A Revista do Brasil foi fundada em 1906, chamando a atenção por ter sido o primeiro periódico de cunho 
satírico e com caricaturas a publicar propagandas coloridas na Bahia, muito provavelmente inspirada pela 
revista carioca O Malho, fundada em 1902. Além disso, possuía uma tiragem de 15 mil exemplares, um 
número alto para o período, e era comercializada também em outras cidades e estados, como Ilhéus, Feira 
de Santana, Belo Horizonte, São Paulo, Pelotas, Fortaleza, São Luís, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
Sua tipografia ficava localizada na rua das Princesas n. 16, região central e comercial de Salvador e uma 
das mais movimentadas na primeira década do século XX. Esse periódico, de propriedade do bacharel José 
Alves Requião, começou apoiando o grupo político ao qual pertenciam o então governador Marcelino de 
Souza, seu sucessor Araújo Pinho e o professor Cincinato Franca. Posteriormente, com a cisão do Partido 
Republicano da Bahia, em 1907, posicionou-se ao lado o grupo político de José Joaquim Seabra. Ver 
Januário (2017).  
181 REVISTA DO BRASIL (BA). Altos e Baixos. Administração Municipal. 15 de maio de 1910. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
182 REVISTA DO BRASIL (BA). Revista do Brasil, Director-proprietario. 15 de maio de 1910. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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de deputado e iniciou seu trabalho na Câmara no começo desse ano. Na próxima parte 

deste capítulo, trabalharei mais a fundo sobre a trajetória intelectual do professor na seara 

política, e voltarei a tratar dessa notícia. Ao começar a ler a parte do texto que discorre 

sobre Cincinato, chamou minha atenção o fato de ele ser descrito como “um dos mais 

conspícuos membros do magistério primário nesta capital”.183 Ao descrevê-lo como um 

dos mais notáveis docentes do ensino primário, a revista provavelmente não tentou 

somente exaltá-lo, mas também chamar a atenção sobre a oposição que recebia de alguns 

dos seus pares. A notícia sobre Cincinato discorre sobre um de seus projetos de lei. Ao 

analisar somente as questões referentes à instrução primária que aparecem na proposta, 

torna-se possível compreender que os anseios do professor Cincinato eram considerados 

exagerados por alguns de seus pares: 

Um outro deputado, que é um dos mais conspícuos membros do magistério 
primário nesta capital, o sr. Cincinnato Franca, submeteu a consideração de 
seus pares um projeto de muito alcance pelas ideias socialistas que encerra. 
Esse projeto [...] proscreve a admissão, nas fábricas ou oficinas, de operários 
ou aprendizes de qualquer dos sexos, menores de doze anos; e só permite os 
empregos aos maiores dessa idade, quando souberem ler e escrever. É levar 
longe demais longe demais o amor pela instrução do povo (REVISTA DO 
BRASIL, 1911). 

 
Sem dúvidas, era um projeto ousado, que buscava acabar com o trabalho de 

menores de 12 anos nas fábricas, assim como garantir que operários e operárias tivessem 

a instrução primária. Contudo, existiram divergências contra essa proposta impetrada por 

Cincinato. Definindo o seu projeto como socialista, a redação da revista defendeu que 

proibir analfabetos de serem operários ou aprendizes de algum ofício fecharia as portas 

do “trabalho honesto” e abriria as portas da “mendicidade” e da “vagabundagem”. Posso 

inferir que, se aprovado, esse projeto teria impacto considerável em grande parte da 

população baiana. Isso porque muitos dos educandos e educandas da instrução pública 

primária do estado precisavam encontrar uma forma de trabalho para contribuir com a 

existência material de suas famílias, sendo forçados a faltar ou abandonar a escola.  

No ano de 1912, o Grupo Escolar da Penha foi renomeado pela Intendência 

Municipal, passando a se chamar Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Ao que parece, as 

tensões no Partido Republicano Baiano já causavam impacto. Em notícia publicada pelo 

jornal Gazeta de Notícias, encontrei uma denúncia que teria sido feita por famílias de 

educandos do grupo escolar do professor Cincinato. Segundo a nota, publicada em 23 de 

outubro de 1912, a instituição se encontrava fechada e sem funcionamento “há muitos 

 
183 REVISTA DO BRASIL (BA). Chronicas Parlamentares. 30 de junho de 1911. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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dias” por conta de uma restrição no prédio que abrigava a mesma.184 Esse jornal também 

era dirigido pelo proprietário da Revista do Brasil, José Alves Requião. Alguns dias 

depois, a Gazeta de Notícias publicou uma carta escrita e assinada pelo próprio diretor do 

Grupo Escolar Rio Branco, que continha uma áspera resposta à denúncia contra a 

instituição, carregada de críticas ao governo estadual, à democracia e à República 

brasileira: 

Grupo Escolar da Penha 
Amigo sr. José Alves Requião, li no vosso conceituado jornal de 23 do cadente 
uma judiciosa notícia sobre o fechamento do referido grupo e chamando a 
atenção do executivo municipal para o fato lamentável de se conservar 
encerradas por tantos dias, as aulas de um instituto primário. Realmente se 
acham fechadas quatro classes do grupo, que representam a grande frequência 
diária de 200 alunos que atualmente se vêm condenadas ao abandono da escola 
que precisa de um simples conserto nas suas sentinas. Infelizmente, a infância 
na República não merece proteção; porque desgraçadamente o analfabetismo 
impera nessa hipócrita democracia como elemento vivo de seu poderio. A 
escola está fechada, porque assim entende a repartição de obras do município; 
porque em se tratando de escola não é cousa de necessidade a sociedade 
republicana. A ignorância é a base onde se levanta a prepotência para o triunfo 
dos sabidos, no regime das falsas democracias; por tanto a escola deve ser 
fechada e a criança tangida e abandonada. Faço justiça ao exmo. sr. dr. 
Intendente que à minha presença, ordenou providências urgentes ao conserto 
do grupo; mas continua tudo no mesmo, apenas o solo a partir do grupo 
esburacado ou escavado e abandonado... mas o conserto é na escola primária!... 
A Bahia precisa de tudo menos de escola! O baiano é tradicional, é histórico, 
é grande e valoroso, heroico, não precisamos de escolas; porém eu como 
professor há 29 anos, e amigo da infância e da instrução popular, único 
elemento que há de salvar a república, protesto contra o fechamento do 
Grupo Escolar Rio Branco do qual sou obscuro diretor e preceptor. 

Bahia, 26 de outubro de 1912. 
Cincinato Franca [Grifos meus].185 

 
 O texto de Cincinato está recheado de ironias acerca da importância da instrução 

primária, além de realçar o problema do analfabetismo, que infelizmente imperava entre 

a maioria da população baiana. Questiona também a importância da escola, alegando que 

não era uma das prioridades da sociedade republicana, nesse caso da administração 

municipal. Apesar de reconhecer os esforços do intendente municipal, provavelmente por 

conta de pertencer à mesma rede de sociabilidade, Cincinato termina sua resposta 

reforçando que nada tinha sido feito ainda pelo Grupo Escolar Rio Branco. Nas últimas 

linhas, posiciona-se como defensor da infância e da instrução popular, que segundo ele 

seria a única via de salvação da República brasileira. Ao longo deste trabalho, demonstrei 

que a trajetória intelectual de Cincinato Franca foi marcada pela sua agência em prol da 

 
184 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Chronica social. Grupo Escolar da Penha. Bahia, quarta-feira, 23 de 
outubro de 1912. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
185 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Chronica social. Grupo Escolar da Penha. Bahia – Segunda-feira, 28 
de Outubro de 1912. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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liberdade e do acesso à instrução primária da população negra, assim como da população 

mais carente de recursos econômicos. Ao colocar-se como “amigo”, ou seja, defensor, da 

instrução popular, ele continuou demonstrando estar engajado na luta pelos mais pobres, 

trabalhadores operários e suas famílias. 

Em sua luta pela educação, especificamente pelo grupo escolar que dirigia, 

Cincinato buscou conhecer exemplos de instituições similares à sua em outros estados. 

No ano de 1911, ele teve a oportunidade de viajar para conhecer grupos escolares nas 

cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, percebendo realidades muito diferentes da do 

Grupo Escolar Rio Branco. Para relatar suas impressões sobre a situação da instrução em 

cada cidade que visitou, Cincinato escreveu uma carta ao jornal carioca Gazeta de 

Notícias, publicada em novembro do mesmo ano. Em seu texto, o diretor do grupo escolar 

da Penha teceu inúmeros elogios à instrução pública de São Paulo, colocando-a como um 

exemplo a ser seguido pelo resto do país: 

Seus grupos escolares são verdadeiras agremiações da escola moderna. Cada 
classe contendo 35 alunos, em salas separadas, é dirigida por um adjunto, que 
obedece à inteira orientação do diretor, que é um professor diplomado. [...] O 
ensino é feito pelo esforço do professor, de maneira que em um grupo [escolar] 
contamos seis, oito, dez adjuntos e o diretor, que fiscaliza todas as classes [...]. 
Que verdadeiro contraste com o grupo escolar da Penha, nesta capital 
[Salvador] onde o número de crianças atinge a 245, e o município deu dois 
adjuntos, inclusive uma gratuita, para dirigirem quatro salas, repletas de 
meninos!!...186 

 
O professor Cincinato aproveitou para fazer as críticas que julgou necessárias à 

instrução baiana, alfinetando o intendente municipal por ter responsabilizado a gestão 

municipal pela difícil situação em que se encontrava sua instituição. Na continuação do 

texto, ele demonstrou, mais uma vez, empatia e alteridade para com a classe operária, ao 

discorrer sobre o grupo escolar noturno do distrito do Brás, em São Paulo. Definiu a 

escola como uma “grandeza moral” da população local, um lugar onde o operariado 

podia, segundo ele, “modelar sua mentalidade, elevando essa classe, tão abandonada entre 

nós, ao conhecimento moral do seu valor social [...]”. Terminou a parte que versava sobre 

a capital paulista afirmando que ali a instrução pública era uma força e uma verdade, 

diferente de outros lugares. A carta de Cincinato ajuda a corroborar nossa hipótese em 

relação à sua atuação intelectual docente, voltada para a defesa dos interesses da classe 

operária e da educação pública. 

 
186 GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ). Notícias da Gazeta. A instrucção no Rio e em São Paulo. Rio de Janeiro 
– Terça-feira 14 de novembro de 1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Em relação à instrução pública do Rio de Janeiro, sua percepção foi 

completamente oposta à de São Paulo. De acordo com Cincinato, na localidade de Estácio 

de Sá (RJ), a instrução primária ainda seria um mito, uma utopia. Ao descrever a Escola 

Normal, sem ar, luz e mobília adequadas, utilizou os adjetivos decadente e anacrônica. 

Ao final de sua estadia na capital carioca, o diretor do Grupo Escolar Rio Branco visitou 

uma escola de educação infantil, denominada por ele de Jardim de Infância, no largo de 

Santana, região central da cidade. Começou seu relato criticando a iluminação do local, 

mas expôs que o fato de a escola ter sido obrigada a ceder seu espaço físico para a exibição 

de um filme, por ordem da gestão municipal, causou-lhe revolta ainda maior.  

Na conclusão do texto, volta a glorificar a educação paulistana, afirmando que 

ali a escola estava organizada e que atraía seus educandos com uma atmosfera de simpatia 

e alegria. Concluiu citando um intelectual francês do período, o psicólogo Theódule-

Armand Ribot, para embasar o argumento que frisava a importância de uma atmosfera 

como aquela, que segundo ele seria essencial para a aprendizagem dos estudantes. 

Interessante pontuar que Cincinato começou o texto cumprimentando seu destinatário, 

referindo-se a ele como “meu caro Aloysio”, provavelmente um colaborador do jornal 

carioca Gazeta de Notícias. Essa fonte me trouxe alguns indícios sobre a extensão das 

redes de sociabilidade do professor negro vindo do Iguape, provando que mantinha 

contato e trocas com intelectuais de outros estados brasileiros. Além disso, demonstra que 

Cincinato conhecia trabalhos e teorias de intelectuais de outros países, que pesquisavam 

sobre educação e infância.  

Ao que tudo indica, as constantes reclamações públicas veiculadas em eventos 

ou periódicos e as aprendizagens trazidas das viagens ao Rio de Janeiro e a São Paulo 

surtiram algum efeito. No ano de 1913, a situação do Grupo Escolar Rio Branco melhorou 

um pouco, senão na infraestrutura, pelo menos no seu quadro de profissionais, passando 

a contar com 5 professoras adjuntas e 1 professor adjunto, além do diretor, Cincinato 

Franca. Fiz essa constatação por meio da primeira página da edição de 27 de setembro de 

1913 do jornal baiano Gazeta de Notícias, da cidade do Salvador.187 A edição contou com 

letras garrafais na manchete da capa e fotos de todos os professores e professoras, além 

de uma foto dos alunos. Foi ressaltada a importância da instituição escolar da Penha, na 

península de Itapagipe, que, de acordo com o periódico, era “Uma escola digna de nota: 

 
187 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Instrucção Pública. Uma Escola Digna de Nota: Grupo Escolar Rio 
Branco. Bahia – Sabbado, 27 de Setembro de 1913. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
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Grupo Escolar Rio Branco”. Por ser uma tentativa de reverter a imagem negativa e 

depreciada da instrução pública baiana, assim como de enaltecer o grupo escolar de 

Cincinato, a primeira página desse jornal mereceu um olhar mais atento e minucioso.  

A extensa notícia começou valorizando os (supostos) esforços do intendente 

municipal em melhorar e difundir o ensino primário na Bahia, afirmando que isso fora 

feito para mostrar que o estado era “progressista” no que tange à instrução pública. Em 

seguida, qualificou a instituição como “a melhor escola que o município desta capital 

possui”, atribuindo essa condição ao trabalho do diretor do grupo escolar. Segundo o 

jornal, por amor às crianças e à pátria, Cincinato teria feito tudo que estava ao seu alcance 

para conquistar melhorias para o grupo. Relatou que ele procurou sempre solicitar 

materiais escolares necessários para o ensino primário e estar alinhado com os moldes da 

“escola moderna”. As categorias moderna e progressista, foram utilizadas pela própria 

redação do jornal e vão ao encontro dos ideais republicanos em voga nas primeiras 

décadas do século XX.  

Tais ideias refletiam-se também na infraestrutura das escolas, procurando 

sempre lugares amplos, arejados e iluminados, com a necessária higiene. E foi assim que 

a notícia da Gazeta de Notícias baiana descreveu o prédio onde funcionava o grupo 

escolar: “higienicamente pedagógico, isolado, com grande área, recebendo luz pela 

direita, luz pela esquerda, anterior e posteriormente; o ar visita-lhe todos os 

departamentos com muita rapidez”. O prédio também contava com uma biblioteca, um 

museu e um gabinete, além das 5 salas “amplas” distribuídas para as 3 modalidades de 

ensino existentes.  

A notícia também relatou que o prédio do Grupo Escolar Rio Branco abrigava 

uma escola complementar, uma primária e um “curso inicial”, que Cincinato teria 

apelidado de “arremedo da escola infantil”. A autora Cândida Monteiro (2017), em sua 

dissertação de mestrado sobre o grupo escolar de Cincinato, defendeu que a escola infantil 

foi instalada em 1916. Contudo, parece que já estava em funcionamento desde 1913. 

Apesar de o curso inicial, de acordo com o jornal, ter 50 meninos de 5 a 6 anos 

matriculados, para o diretor da instituição ainda seria um arremedo, provavelmente por 

causa da falta de materiais adequados para o ensino dessa faixa etária, relatada mais 

adiante na mesma notícia. Ainda segundo o jornal, o total de matrículas no mês de 

setembro de 1913 chegava a 225 educandos, e a frequência média era de 

aproximadamente 200 educandos. Na imagem 17, é possível ver uma parte da fachada do 
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prédio descrito acima, além de parte dos corpos discente e docente da instituição, que 

segundo a Gazeta de Notícias da Bahia deveria ser considerada uma “escola modelo”. 

 

Imagem 17: Professores e alunos do Grupo Escolar Rio Branco – 1913 

Fonte: GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Instrucção Pública. Uma Escola Digna de Nota: Grupo Escolar 
Rio Branco. Bahia – Sabbado, 27 de Setembro de 1913. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da 
Biblioteca Nacional. 
 

Apesar de a imagem não ser colorida e estar bastante deteriorada, é possível ver 

que o corpo discente da instituição era composto somente por meninos, devido à 

peculiaridade de o grupo da Penha atender somente o sexo masculino. Além disso, com 

um olhar minucioso, podemos perceber a presença considerável de meninos pardos e 

pretos, ou seja, negros, nesse conjunto de educandos. No lado esquerdo da fotografia, 

aparece, de perfil, olhando para seus alunos, o professor Cincinato Franca, próximo de 3 

professoras adjuntas. No lado direito, podemos ver as outras 2 professoras e o professor 

adjunto. 

Ao discorrer sobre as professoras e o professor adjuntos, a notícia relatou que o 

diretor do grupo demonstrou, algumas vezes, sua satisfação com esses profissionais. 

Destacou a assiduidade, o comprometimento e o modo com que o professor e as 

professoras adjuntas trabalhavam, além da harmonia que percebia na equipe. Outra 

questão valorizada na notícia foi o fato de que cada adjunta ou adjunto tinha uma sala 

separada para trabalhar, o que evitava confusão. Dentre o corpo docente adjunto, duas 

professoras ganharam destaque, recebendo maior parcela de atenção e análise. Uma delas 
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foi a professora Augusta Franca Neves. Seu nome completo traz indícios de ter sido 

parente de Cincinato. Era muito comum na época, como já citamos, o ofício em família. 

O primeiro sobrenome, Franca, é homônimo do da família materna do diretor, e o 

segundo, Neves, do da família paterna. Infelizmente não encontrei nenhuma informação 

sobre os laços familiares dessa professora, somente informações relacionadas ao seu 

trabalho no Grupo Escolar Rio Branco. 

A outra adjunta que ganhou destaque na fonte em questão foi a professora 

Tertuliana Gonçalves Diogo. O motivo gerador de tal destaque foi o fato de ela ser a única 

pessoa fenotipicamente negra, além do professor Cincinato, no quadro de docentes da 

instituição. Assim como sua colega, professora Augusta Franca Neves, não encontrei 

nenhuma informação sobre a professora Tertuliana além daquelas relacionadas ao seu 

trabalho docente. Encontrei informações sobre o trabalho dela no grupo da Penha e uma 

breve citação sobre o dia do seu aniversário, que a descreveu como professora do 

Educandário dos Perdões, no ano de 1915. Essa informação pode indicar que ela teria 

sido transferida do grupo escolar de Cincinato Franca.  

 

Imagem 18: Professora Tertuliana Gonçalves Diogo – Adjunta do Grupo Escolar 
Rio Branco, 1913 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Instrucção Pública. Uma Escola Digna de Nota: Grupo Escolar 
Rio Branco. Bahia – Sabbado, 27 de Setembro de 1913. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da 
Biblioteca Nacional. 
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Na imagem 18, temos uma fotografia da professora Tertuliana, retirada da capa 

da mesma edição da Gazeta de Notícias baiana. É possível perceber, evidentemente, 

traços físicos da raça negra, como a tonalidade da pele e o cabelo crespo. Não há como 

saber se ela se reconhecia como mulher negra somente pela fotografia ou pelas 

informações relativas a sua função no grupo escolar. Contudo, assim como o restante da 

população negra desse período, ela tentou se enquadrar aos padrões hegemônicos 

europeus, na dimensão estética, nas suas vestes e penteado. 

As pesquisas sobre processos de escolarização e culturas escolares já se 

dedicaram ao estudo sobre o processo de feminização ocorrido nas escolas primárias de 

diversas cidades brasileiras, que se acentuou no começo do século XX. Os mapas e 

relatórios escolares da Bahia, nas primeiras duas décadas dos anos 1900, demonstram que 

a quantidade de mulheres que lecionava no ensino primário aumentou e a de homens 

diminuiu.188 Infelizmente não podemos dizer o mesmo sobre o acesso das mulheres 

negras à profissão docente, tendo em vista que não existem muitos trabalhos sobre essa 

questão. 

Dois dias depois dessa extensa notícia sobre o grupo escolar de Cincinato, a 

Gazeta de Notícias citou mais uma vez a instituição, ao relatar o gesto de agradecimento 

realizado por 2 docentes. Interessante que um desses professores, ou melhor, professora, 

foi justamente d. Tertuliana Gonçalves Dias, juntamente com o seu colega, sr. Edgar 

Pitangueira.189 Na perspectiva da redação do jornal baiano Gazeta de Notícias, o Grupo 

Escolar Rio Branco era um exemplo a ser seguido, com infraestrutura adequada e 

metodologias modernas, apesar de ter chamado a atenção para a falta de materiais. A 

dificuldade de obter recursos materiais ao longo da história desse grupo escolar também 

foi relatada por Cândida Monteiro (2017), que demonstrou que o seu diretor fez diversas 

solicitações à Intendência Municipal, na tentativa de sanar essa deficiência. 

Independentemente da ausência de materiais escolares, a instituição da Penha, 

em Itapagipe, se destacou na educação baiana. Da mesma maneira, destacou-se também 

o seu diretor, professor Cincinato Franca, tanto pelo seu trabalho como pela pessoa que 

era. Seus pares intelectuais e seus educandos fizeram várias homenagens públicas ao 

professor negro vindo do Recôncavo baiano. Além de seu trabalho ser constantemente 

elogiado em diversos jornais, não só da Bahia mas de vários outros estados, seus 

 
188 Ver Sousa (2006), Santana (2011) e Cavalcante (2015). 
189 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Grupo Escolar Rio Branco. Bahia – Segunda-Feira, dia 29 de setembro  
de 1913. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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aniversários e alguns incidentes que o envolveram também tiveram espaço na imprensa. 

Seus educandos demonstraram respeito e carinho pelo seu mestre ao longo de toda sua 

trajetória, e não foi diferente no Grupo Escolar Rio Branco.  

 
Imagem 19: Alunos e professores do Grupo Escolar Rio Branco – Homenagem ao 

professor Cincinato Franca, 1919 

Fonte: BAHIA ILLUSTRADA (RJ). Homenagem dos alumnos do Grupo Escolar Rio Branco ao seu mestre 
Cincinnato Franca. Maio de 1919. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
 

Alunos da instituição da Penha preparam uma festa para celebrar os 30 anos que 

seu diretor dedicou ao magistério, educando meninos e adultos, trabalhadores, operários, 

libertos e escravizados. A festa foi celebrada no dia 7 de setembro de 1913, 

homenageando o dia em que Cincinato tomou posse como professor público primário. Já 

em maio de 1919, seus educandos fizeram-lhe uma homenagem por meio de uma revista 

periódica, a Bahia Illustrada. Com a ajuda de outras professoras e professores, um grande 

contingente de meninos conseguiu publicar uma foto, onde apareciam todos e todas, em 

frente à fachada do prédio. A fotografia foi acompanhada por uma mensagem que 

destacou os “serviços prestados à infância baiana” ao longo dos 34 anos de docência de 

Cincinato Franca. Na imagem 19, leitores e leitoras podem ver a foto e ler a mensagem 

citadas. 

É importante ressaltar algumas questões sobre essa fotografia, que é rica em 

vestígios históricos. Devo começar lembrando que fotografias eram caras e não tão 

comuns no primeiro quartel do século XX, o que imprime um sentido de ocasião especial 
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ao ato de ser fotografado. Tendo isso em consideração, percebemos que todos os 

estudantes e a professora estão muito bem vestidos. Todos os meninos vestiam uniformes 

escolares do período, de diferentes tipos, e estavam calçados, pelo menos aqueles dos 

quais podemos ver os pés na imagem. Outra questão de suma importância para este 

trabalho é a diversidade racial que pode ser observada no registro. Aparecem educandos 

brancos, pretos e pardos de diferentes tonalidades de pele, por conta da intensa 

miscigenação presente na formação da sociedade brasileira.  

Também deve ser destacada a quantidade significativa de alunos negros com 

pele preta, fator que contribui para afirmar que o professor Cincinato Franca continuava 

agindo em prol do acesso à educação para a população negra. Apesar disso, não encontrei 

registros históricos que contivessem afirmações ou um reconhecimento do professor 

acerca de sua negritude ou cor de pele. Tampouco encontramos falas suas versando sobre 

a questão racial, apenas sobre a escravidão e a classe trabalhadora operária. 

Outro reconhecimento ao trabalho docente do professor foi publicado pela 

mesma revista, Bahia Illustrada, no ano de 1918. Cincinato foi um dos educadores 

homenageados em um extenso artigo intitulado “Alguns mestres da infância na Bahia” e 

assinado por Durval Lima.190 Primeiro, devo pontuar que essa revista tinha sua matriz no 

Rio de Janeiro e uma sede na capital baiana, e também vendia seus exemplares para o 

interior dos dois estados. Mas, porque uma revista carioca teria o nome Bahia Illustrada? 

A resposta dessa pergunta está relacionada à significativa migração de sujeitos ou famílias 

baianas para a cidade do Rio de Janeiro durante o final do século XIX e o começo do XX. 

Alguns exemplos já foram vistos neste trabalho, como a família Rebouças e José do 

Patrocínio.  

Essa revista era um meio de comunicação voltado para a comunidade baiana, 

principalmente aquela que residia no Rio de Janeiro. Durval Lima residia em Salvador e 

colaborava com a sede baiana do periódico. Também era professor, além de jornalista e, 

assim como seu colega Cincinato, era fenotipicamente negro. A imagem 20 consiste em 

uma fotografia do professor Durval, encontrada em uma edição da Bahia Illustrada no 

ano de 1933. 

 

 

 

 
190 BAHIA ILLUSTRADA (RJ). Alguns mestres da infância na Bahia. Por: Durval Lima. n. 12, anno 11. 
Outubro de 1918. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Imagem 20: Professor Durval Lima, 1933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: BAHIA ILLUSTRADA (RJ). A Fundação do Centro Bahiano. n. 1, anno 1. Novembro de 1933. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
 

O jornalista e professor Durval Lima era um dos colunistas da revista Bahia 

Illustrada, assinando diversos textos publicados em suas páginas. O artigo sobre a 

importância dos professores primários é um longo texto que versa sobre as contribuições 

de vários professores e professoras baianas. O autor evidenciou o objetivo do texto 

afirmando que iria escrever sobre “uma legião de obreiros fortes, tocada de uma faculdade 

que se diria sobrenatural, quando escarada ante a situação que a rodeia”. Defendeu que 

os professores primários eram os arquitetos do edifício moral da Bahia. Nas décadas de 

1930 e 1940, Durval Lima defendia a democracia e a liberdade, dando palestras sobre 

esses temas em escolas e instituições de ensino.191 Era muito mais jovem do que o 

professor Cincinato Franca, possivelmente considerado por Lima como um exemplo a ser 

seguido.  

A lista de docentes elaborada por Durval Lima conta com homens e mulheres, 

professores em início de carreira e aqueles já com significativa experiência, que atuavam 

 
191 A NOITE (RJ). O Dia da América na Escola Comercial do Instituto Santa Rita. Terça-feira, 9 de 
outubro de 1945. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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na capital baiana e no interior do estado. O primeiro a ser exaltado nessa lista é justamente 

o professor Cincinato Franca: 

Cincinnato Franca – Quem não lhe bem diz o nome? Que de anos dedicados 
a formar futuros cidadãos da Pátria; quantos discípulos homens e crianças 
lhe beijão as mãos benfazejas?! Em Itapagipe fizeram-no legislador do 
Estado; foi deputado duas vezes. Hoje é um herói e um santo (LIMA, Durval. 
Bahia Illustrada, 1918). 
 

Através da escolha das palavras e adjetivos utilizados por Durval Lima, infere-

se que possuía uma profunda admiração pelo trabalho intelectual de Cincinato Franca. 

Também foi enaltecido um contemporâneo do professor da Penha, Possidonio Dias 

Coelho, que foi inspetor da instrução primária do Salvador no período em que Cincinato 

atuou. Em seguida, o autor do artigo passou a reconhecer a dedicação de diferentes 

professoras primárias. Entre elas estava a professora Amélia Rodrigues,192 que foi 

contemporânea e conterrânea do diretor do Grupo Escolar Rio Branco, também nascida 

no Recôncavo baiano. Ela foi definida por Lima como a “sacerdotisa da instrução 

primária”. A última parte do artigo foi dedicada aos professores de outras cidades baianas, 

como Caetité, Alagoinhas e Ilhéus.  

Por outro lado, devemos sempre lembrar que toda trajetória de vida, assim como 

todo processo histórico, é marcada por experiências diversas, permeadas de tensões, 

conflitos, embates, negociações e mudanças, além de glórias e elogios. Dessa maneira, 

também encontrei narrativas contrárias ao professor Cincinato Franca, que chegaram até 

a noticiar um atentado sofrido por ele. O ataque ocorreu devido a diferenças políticas, e 

por isso discorrerei sobre o fato na próxima parte deste capítulo, que aprofunda essa 

dimensão de sua trajetória. Contudo, os indícios encontrados nesta pesquisa indicam que 

os conflitos e embates que envolveram com Cincinato ocorreram mais por conta das suas 

atuações abolicionistas e políticas do que por seu trabalho de professor e diretor.  

Todavia, como trajetórias de vida não consistem em diferentes dimensões 

compartimentadas, mas relacionadas e entrelaçadas, alguns conflitos permearam a sua 

ação enquanto educador. No final de 1919, o professor Cincinato voltou a chamar a 

atenção da sociedade baiana, fazendo jus ao adjetivo utilizado em uma notícia da Revista 

do Brasil já citada: conspícuo. Dessa vez, o diretor do Grupo Escolar Rio Branco 

protagonizou um ato político completamente relacionado à educação e à classe do 

 
192 Amélia Rodrigues (1861-1926) nasceu na área rural da cidade de Santo Amaro da Purificação, próxima 
a Cachoeira, no Recôncavo baiano. Mulher branca de família de poucos recursos econômicos, tornou-se 
professora primária e escritora, conseguindo acesso aos estudos por meio de iniciativas de grupos religiosos 
católicos. Ver Biblioteca Virtual Consuelo Pondé (s/d). 
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professorado baiano. Junto a um grupo de seus alunos e em praça pública, Cincinato 

rasgou vários retratos do então senador José Joaquim Seabra. O protesto do diretor e dos 

alunos do grupo escolar da Penha acabou gerando conflitos com pessoas que passavam 

no arrebalde de Itapagipe, mas foram contidos pelo subdelegado de polícia. Um detalhe 

ao final da notícia, publicada pelo jornal carioca A Rua, denota a oposição ao professor 

Cincinato Franca: 

Causou péssima impressão o fato do professor Cincinato Franca acompanhado 
de alguns alunos da aula primária haver rasgado vários retratos do Senador 
Seabra no arrebalde de Itapagipe, o que ia provocando conflitos, evitado pela 
intervenção do subdelegado de polícia e amigo da situação que contiveram os 
ânimos exaltados, dizendo que se devia ter contemplação com o professor 
Cincinato que, além de estar muito neurastênico, parecia estar embriagado.193 
 

Na tentativa de desqualificá-lo, a autoridade policial relatou que na ocasião em 

questão ele parecia estar bêbado, com os ânimos exaltados, quase neurótico. O redator da 

notícia deixou escapar que o subdelegado era “amigo da situação”. Ele se refere à disputa 

política pela sucessão do governo do Estado, tendo de um lado os apoiadores do senador 

J. J. Seabra e do outro os apoiadores de Rui Barbosa, entre os quais o professor Cincinato. 

Voltarei a tratar dessa disputa mais adiante, ao debruçar-me sobre a trajetória política do 

diretor do Grupo Escolar Rio Branco. Durante a segunda metade da década de 1910, a 

Bahia foi marcada por crises econômicas, que também repercutiram nas finanças do 

governo e geraram atrasos de salários dos funcionários públicos, incluindo professores. 

No próximo subcapítulo voltarei a essa seara, reconstruindo parcialmente a luta de 

professores e professoras baianas por melhores condições de trabalho. 

Aparentemente, a década de 1920, última na qual Cincinato esteve na direção do 

Grupo Escolar Rio Branco, começou um pouco melhor para a instrução pública da Bahia, 

ou pelo menos essa era a imagem que o intendente municipal queria passar. No ano de 

1921, é noticiada a compra do prédio onde funcionava a instituição de ensino da Penha, 

em Itapagipe.194 Cândida Monteiro (2017) discorre sobre a aquisição do edifício, 

ressaltando a demora na compra do imóvel para o grupo escolar, inaugurado em 1905. A 

autora também lembra que, até o início dos anos 1920, eram poucos os prédios escolares 

pertencentes ao município de Salvador ou ao estado da Bahia. 

A notícia que informou sobre a compra do imóvel versava extensamente acerca 

das contribuições do intendente, o coronel Manoel Duarte, mas é importante pontuar que 

 
193 A RUA (RJ). A sucessão bahiana: Um professor promove desordem em Itapagipe. Terça-feira, 16 de 
dezembro de 1919. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
194 A MANHÃ (BA). A gratidão do funccionalismo Municipal. Bahia, Quarta-feira, 12 de janeiro de 1921. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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maior enfoque foi dado aos seus feitos na instrução pública. Além de realçar a importância 

da compra do prédio do grupo escolar como uma grande conquista, também citava a 

compra de materiais para a instituição. Deve ser feita uma pergunta sobre o que levou o 

intendente a utilizar justamente o Grupo Escolar Rio Branco na tentativa de construir uma 

representação positiva da sua gestão. Sem dúvidas, a resposta deve estar relacionada à 

situação precária do ensino público baiano, tanto em relação à infraestrutura como às 

condições de trabalho. Essa crise resultou em uma grande greve do professorado baiano, 

decidida pela classe no final de 1917, interrompendo o início dos trabalhos letivos de 

1918.  

Mesmo com as iniciativas do professor Cincinato, buscando melhorias e com a 

conquista da aquisição do imóvel no qual funcionava, o Grupo Escolar Rio Branco 

continuou enfrentando dificuldades. O “arremedo da escola infantil”, como era chamada 

a escola infantil pelo seu diretor, não estava em funcionamento no ano de 1924. De acordo 

a Cândida Monteiro (2017, p. 106), um relatório do delegado escolar Felliciano Andrade 

e o Demonstrativo do professorado municipal apontaram que a escola infantil do grupo 

não funcionava. Apesar disso, o número de matrículas e de frequências foi 

significativamente alto nos primeiros 5 anos da década de 1920, ainda que menores que 

nos anos anteriores. A autora supracitada relatou que, em 1924, um ano antes de Cincinato 

Franca deixar de ser seu diretor, a instituição possuía 159 matriculados e uma média de 

frequência de 107 alunos.195 

No dia 16 outubro de 1925, após 43 anos de dedicação à docência e de luta pelo 

acesso à educação da população com escassos recursos econômicos, majoritariamente 

negra e pertencente às classes trabalhadoras, o professor Cincinato Franca se aposentou. 

Cândida Monteiro (2017, p. 107) publicou em seu trabalho o Ato nº 72, no qual o 

intendente Joaquim Wanderley de Araújo Pinho deferiu o pedido de aposentadoria do 

diretor do Grupo Escolar Rio Branco. No documento, o intendente justificou que o pedido 

foi aceito levando em conta o estado de saúde delicado em que se encontrava Cincinato, 

assim como o extenso período em que prestou serviços à instrução pública primária. 

Não tenho como atestar se a saúde desse intelectual da educação estaria de fato 

debilitada ou se foi realmente ele quem pediu pra se aposentar, pois não encontrei outra 

fonte além da supracitada. O que me atrevo a afirmar é que, aos 65 anos de idade, e após 

uma trajetória marcada por reivindicações sociais, Cincinato Franca, além de cansado, já 

 
195 Ver Monteiro (2017, p. 106). 
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possuía desavenças políticas relevantes. As tensões, embates e conflitos dos dois 

mandatos como deputado possivelmente influenciaram a sua saída do grupo escolar, 

tendo afetado sua saúde e/ou minado suas relações políticas.  

São exatamente as tensões, conflitos, embates e negociações vividas por 

Cincinato Franca durante sua trajetória política que serão o objeto da próxima parte deste 

capítulo. Proponho que nos debrucemos sobre as diferentes experiências desse docente 

ao longo dos anos em que foi deputado pela Bahia, buscando reconstruir parcialmente 

essa parte de sua trajetória. 

 

 

3.2 Legislar pela instrução do povo: a trajetória política do professor Cincinato 

Franca, 1900-1930 

 

A trajetória intelectual de Cincinato Franca foi permeada pela política desde o 

início, na década de 1880. Faço essa afirmação considerando a definição mais ampla e 

abrangente do conceito de política. Dessa maneira, consigo incluir nessa dimensão de 

política as experiências abolicionistas do professor, assim como suas experiências em 

diferentes movimentos sociais. Ainda me apegando a esse conceito mais amplo de 

política, também se torna possível abarcar as experiências de Cincinato inseridas de fato 

no ambiente político composto pelos 3 poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo).  

Exatamente sobre esta última dimensão política discorre esta parte do trabalho, 

privilegiando um olhar histórico sobre sua extensa trajetória política. O intelectual e 

professor negro, vindo do Recôncavo, conseguiu ser eleito em dois mandatos diferentes, 

além de ter se engajado e se mantido inserido na luta política durante muito tempo. 

Cincinato iniciou seu primeiro mandato no ano de 1911. Participou ativamente das 

reivindicações trabalhistas da classe docente soteropolitana e da greve do professorado 

de 1918, assim como da greve geral ocorrida em 1919. Continuou engajado na política e 

foi eleito novamente, começando seu segundo mandato como deputado no ano de 1923. 

A trajetória política do professor Cincinato tem suas origens relacionadas 

justamente à educação, sobretudo à instrução primária. Como vimos no capítulo 1, desde 

o começo da década de 1900 ele acessou espaços privilegiados na educação pública da 

Bahia, ocupando um cargo no Conselho Superior do Ensino. Esse conselho respondia 

diretamente à Inspectoria do Ensino, responsável por fiscalizar a instrução pública, que, 

por sua vez, era subordinada à Directoria do Interior, Justiça e Instrucção Pública. O 
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primeiro registro Cincinato como membro do conselho foi em 1904, quando era 

responsável pela Instrução Primária. Não tenho certeza se esteve ausente entre esse ano e 

1908. O que já afirmei anteriormente é que o professor negro vindo do Recôncavo fez 

parte do conselho entre 1908 e 1911, já eleito deputado.196 Esse lugar social e a rede de 

sociabilidade que o rodeava, assim como toda sua trajetória intelectual, devem ter 

contribuído para que conseguisse acessar o jogo político. 

Consegui identificar três diferentes momentos de destaque na trajetória política 

do professor Cincinato. O primeiro deles foi a partir de meados de 1900 até o final de 

1912, perto do final do seu primeiro mandato. Nesse período, Cincinato ganhou destaque 

no seu núcleo político apoiando a campanha civilista. Foi eleito deputado estadual, 

apresentou projetos de lei em benefício de operários e da instrução e participou 

ativamente dos embates políticos. O segundo momento importante diz respeito a 

reivindicações e movimentos trabalhistas da classe docente soteropolitana, entre 1915 e 

1920. Cincinato teve importante atuação na greve de professores de 1918, consolidando-

se como uma liderança de sua classe trabalhadora. Por último, o outro momento que 

ressalto corresponde a seu segundo mandato como deputado e ao final da sua trajetória 

política, entre 1921 e 1930. Levando em consideração essa periodicidade e a extensão de 

cada um dos momentos elencados, resolvi dividir esta seção em três partes. 

 

 

3.2.1 O professor tornando-se deputado: em defesa do civilismo, dos operários e da 

instrução (1900-1912) 

 

O período denominado Primeira República (1889-1930) foi permeado por 

disputas entre diferentes projetos políticos de sociedade. A instrução primária, 

especificamente o letramento, possuía uma importância significativa na escolha do 

projeto em disputa queseria implementado. A partir de 1881, com a Lei Saraiva, 

implementada pela reforma eleitoral desse ano, tornou-se obrigatório o domínio da escrita 

e da leitura para ser apto a votar. Isso fez com que a instrução passasse a ser um fator 

preponderante no jogo político.  

 
196 ALMANAK LAEMMERT. Estado da Bahia. Directoria do Interior, Justiça e Instrucção Pública. 
Inspectoria do Ensino. Rio de Janeiro, 1908-1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
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Essa reforma e a Lei Saraiva foram analisadas pela historiografia especializada 

na temática, com diferentes perspectivas. Em suas pesquisas, Aldrin Castellucci (2010) 

analisa as mudanças acarretadas pela lei supracitada, problematizando narrativas 

anteriores à sua. Ao revisar o impacto acarretado pela lei, Castellucci (2010, p. 206-210) 

apontou que as conclusões da obra Os bestializados, de José Murilo de Carvalho (1997, 

p. 43-85), estariam equivocadas. De acordo com Castellucci, o primeiro equívoco se 

relaciona à diferença entre eleitores e votantes durante o Império. Essa diferença não foi 

considerada por Carvalho, levando-o a defender que a lei de 1881 teria reduzido a 

participação popular na escolha dos representantes, de aproximadamente 10% para menos 

de 1%. Os votantes, ainda segundo Castellucci, não tinham direitos políticos plenos e o 

seu voto era destinado à eleição dos eleitores. Esses eleitores, escolhidos pelos votantes, 

eram os responsáveis por eleger os representantes políticos do Brasil. Dessa maneira, o 

autor concluiu que se torna inviável mensurar a participação popular a partir da análise 

utilizada por Carvalho. 

A questão apontada por Castellucci que possui maior relevância para esta tese é 

o fato de a quantidade de eleitores ter aumentado consideravelmente desde a Lei Saraiva 

(1881), continuando a crescer durante a Primeira República. Em 1889, o número de 

votantes aumentou para 2% da população do país. Na cidade do Salvador, o mesmo autor 

demonstra que, em 1890, o quantitativo de eleitores foi calculado em 5,4% da população. 

Aprender a ler e a escrever, entre outros requisitos, determinava o número de eleitores, 

que por sua vez influenciava os resultados do pleito político. Quanto maior a quantidade 

de eleitores pertencentes às camadas com menores recursos econômicos, como operários, 

maiores eram as chances de vitória de Cincinato e de sua rede nas urnas. 

Na segunda metade da década de 1900, o professor negro vindo do Iguape já 

demonstrava simpatizar com os correligionários políticos Rui Barbosa (1849-1923), 

jurista baiano nascido em Salvador. A “Águia de Haia”, como ficou conhecido após 

representar o Brasil em um evento político internacional, a 2ª Conferência de Paz, em 

1907, na Holanda, ganhou destaque como jurista e político no começo do século XX. Rui 

Barbosa teve acesso à instrução escolar desde os 5 anos de idade e foi um defensor 

ferrenho da educação ao longo de sua trajetória intelectual. Seu pai, o médico João José 

Barbosa de Oliveira, foi diretor da Instrução Pública da Bahia no começo da década de 

1850.  

O jurista baiano ingressou na seara política na década de 1870, sendo eleito para 

a Câmara baiana em 1877, e no ano seguinte passou a ocupar uma das cadeiras do 
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Parlamento do Império. Era membro do Partido Liberal, defendia as eleições diretas e o 

regime federativo e foi um dos apoiadores da Lei Saraiva, favorável à sua implementação 

em 1881. Após ter conquistado reconhecimento internacional por conta de seus discursos 

liberais na conferência de Haia, retornou ao Brasil em 1907 como uma das principais 

personalidades políticas daquele momento. Essa experiência o levou à decisão de 

candidatar-se à presidência do país, dando indícios de suas ambições logo no ano 

seguinte, em 1908. 

O professor Cincinato, junto com outros intelectuais ligados a ele, apoiou 

ativamente a campanha para a eleição presidencial de Rui Barbosa. Em 20 de agosto de 

1909, Cincinato, junto com um dos seus correligionários políticos do distrito da Penha, 

enviou um telegrama à Águia de Haya, felicitando-o pela candidatura ao maior cargo do 

poder Executivo. A mensagem foi enviada em nome dos “amigos do primeiro distrito da 

Penha [...]”, que já consideravam o candidato baiano como o “futuro presidente da 

República”.197 A correspondência foi assinada por Cincinato Franca e pelo coronel 

Germano Assis Junior, ambos ligados ao grupo do então governador Araújo Pinho, do 

Partido Republicano da Bahia (PRB), fundado em 1901. Alguns dias depois, Cincinato 

enviou outro telegrama ao presidenciável baiano, mais uma vez com felicitações por sua 

candidatura.198 

Assim como na ocasião da candidatura de Rui Barbosa, Cincinato também 

enviou um telegrama quando da posse do governador baiano em 1908. A mensagem foi 

destinada ao presidente da República, Afonso Pena, agradecendo-lhe por ter empossado 

o candidato eleito Araújo Pinho no governo estadual. Dessa vez, além de Cincinato e 

Germano Assis Junior, também assinaram a correspondência o dr. Carlos Freire, o major 

Heráclio Pires e o dr. Virgílio Gonçalves, que era uma das lideranças políticas da 

Penha.199 Todos os que colocaram seus nomes no telegrama eram do PRB.  

Na Bahia, de acordo com Aldrin Castellucci (2008), as disputas e embates 

políticos foram amenizados durante 1901 e 1907, por conta da coesão das elites políticas 

em torno do PRB. Após esse período, começaram a imperar a discórdia e a disputa na 

política baiana, inclusive no interior do próprio partido. Deflagrou-se uma cisão entre os 

 
197 GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ). As Candidaturas Civis: Nos Estados e no Estrangeiro. Domingo, 20 de 
agosto de 1909. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
198 O SECULO (RJ). Acontecimentos Políticos: O Sr. Rui Barbosa. Segunda-feira, 30 de agosto de 1909. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
199 JORNAL DO BRASIL (RJ). O Caso da Bahia: Tellegramas. Quinta-feira, 2 de abril de 1908. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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membros do PRB. O motivo foram divergências sobre quem deveria ser o candidato ao 

governo para o mandato de 1908 a 1912.200 De um lado posicionaram-se os apoiadores 

do candidato indicado por José Marcelino, que estava no final do seu mandato no governo 

do estado. Entre eles estavam o professor Cincinato Franca, o dr. Virgílio Gonçalves, Rui 

Barbosa e Afonso Pena. Do outro lado estavam os aliados de Severino Vieira, antecessor 

de Marcelino à frente do mais alto cargo do Executivo estadual, que defendiam outro 

candidato.  

Ao final do embate, Araújo Pinho, o candidato apoiado pelos marcelinistas, saiu 

vitorioso. Com o fim do seu mandato no governo do estado, José Marcelino se candidatou 

ao Senado Federal e apoiou a candidatura de Rui Barbosa à presidência da República, na 

chamada campanha civilista. Esse nome se deveu ao fato de a disputa eleitoral ter sido 

travada contra o marechal Hermes da Fonseca, que representava as forças armadas e os 

interesses das elites políticas mais conservadoras.201 Essa disputa teve impactos 

significativos para o PRB, causando o enfraquecimento da sigla e permitindo a ascensão 

política de J. J. Seabra.  

 
Imagem 21: Campanha Civilista em Salvador, 1910 

Fonte: Acervo Iconográfico da Fundação Casa de Rui Barbosa. Autoria de READ, R. A. 

 
200 Ver: Castellucci (2008, p. 33-34). 
201 Ver Sarmento e Sampaio (s/d). José Marcelino. Portal online do Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Getulio Vargas (FGV). Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/MARCELINO,%20Jos%C3%A9.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019. 
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A imagem 21 consiste na fotografia de um evento da campanha realizado no 

Teatro Politeama, na capital baiana, em 1910. Na mesa, além do candidato à presidência, 

estava também José Marcelino, que era senador nesse ano.202 O grupo de intelectuais 

políticos da Penha parecia ter uma importância significativa entre os civilistas, talvez 

devido ao fato de o distrito ser um dos mais populosos da cidade. Cincinato Franca 

ganhou destaque dentre seus correligionários, chegando a ser indicado por um dos mais 

experientes e influentes deles, o deputado Virgílio Gonçalves, para ocupar uma vaga de 

senador. Ele era uma das lideranças políticas da região de Itapagipe durante as duas 

primeiras décadas do século XX, ao lado de José Marcelino.  

Ao que parece, houve um desentendimento entre Gonçalves e Marcelino no ano 

de 1909. O professor Cincinato foi colocado como condição para a resolução do conflito, 

que ocorreu por conta da exclusão de Virgílio Gonçalves de uma chapa formada para as 

eleições vindouras. O desentendimento acabou por levá-lo a renunciar ao cargo de 

deputado estadual, gerando uma crise que José Marcelino preferiu evitar. Segundo a 

notícia que informou sobre o fato, ao pedir que seu aliado da Penha desistisse da renúncia, 

Marcelino escutou dele a seguinte resposta: 

O sr. José Marcelino, compreendendo que esta renúncia não lhe ficava bem, 
na qualidade de chefão [...] correu a casa do sr. Virgílio [...] [que] acedeu às 
suplicas lamuriosas do chefão... e renunciou a renúncia, mas, com a condição 
do Cincinato Franca, seu dedicado amigo, ser eleito senador [...]203 [Grifos 
meus]. 

  
Não consegui encontrar o resultado final da negociação envolvendo a condição de 

Cincinato tornar-se senador do estado. Os indícios encontrados indicam que, em vez de 

entrar para o Senado, acabou sendo indicado para ocupar outro cargo no Legislativo 

estadual. O professor vindo do Iguape foi convidado por José Marcelino para compor a 

 
202 “Aspecto do Teatro Politeama, na noite de 15 de janeiro de 1910, quando Rui Barbosa, já no palco, se 
dirigia à tribuna para ler sua plataforma de candidato à Presidência da República pelo Partido Civilista. No 
palco, de pé, veem-se os membros da mesa da sessão solene, presidida pelo senador José Marcelino de 
Souza. A assistência volta-se para o fotógrafo, assustada com o estampido do magnésio”. Ver: Portal online 
da Fundação Casa de Rui Barbosa. Acervo Iconográfico. Disponível em: 
<http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Preview.fwx?&position=32&archiveType=ImageFold
er&archiveId=5001&albumId=5001&sorting=ModifiedTimeAsc&search=1910&fileId=CE29C4840AA5
3CD6D10ABCAA711A45DA5C7B6A664273B498F3FFF064C42E881824E7E072C2C70B224D037E3
F25438E01494AFB3BB21E04AB22D4D85BDEE50CA12D3233BD7E70EA7752B4C5ED55CBF9B0B
ADB6C72FE324CFE575C190155FEC277B10800017F21EABA0660FD91E8BF1065C016CE378B180
E73A365D33159E7BD1B84B7E6592CB2964120AF9E98B452E691F80545EB091BB467836FB61D3B
8E68A6>. Acesso em: 27 nov. 2019. 
203 REVISTA DO BRASIL (BA). De Monóculo... Brasil – Bahia, 15 de janeiro de 1909. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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chapa de deputados governistas. A notícia sobre a oficialização de sua candidatura foi 

publicada pelo jornal carioca O Paiz no dia 22 de novembro de 1910.204 No ano seguinte, 

quando assume o mandato, Cincinato já estava propondo projetos de lei ousados para o 

período. Todas as propostas de autoria do deputado Franca que encontrei ao longo desta 

pesquisa estavam relacionadas ao acesso à instrução pública e às condições de trabalho 

de operários e operárias, assim como de suas famílias. 

O professor, agora deputado Cincinato, apresentou um projeto de lei no dia 17 de 

maio de 1911. Devido ao teor da proposta apresentada, o projeto foi noticiado até por 

periódicos de outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.205 Dois eram os objetivos 

do deputado da Penha, sendo o primeiro voltado para a regulamentação das horas de 

trabalho dos operários da Bahia, fixando em 8 horas diárias o turno. O segundo objetivo 

buscou regulamentar a idade mínima permitida para crianças ou jovens trabalharem nas 

fábricas, pois era uma prática comum no período. Não tenho fontes para afirmar, mas 

segundo os indícios encontrados o projeto não foi aprovado na Câmara de Deputados 

nessa ocasião. Defendo essa hipótese porque o deputado Cincinato Franca voltou a 

submeter a mesma proposta à apreciação de seus pares em agosto de 1912. Também não 

tenho informações relacionadas à decisão final sobre o texto em defesa dos operários e 

das crianças, mas sei que o autor do mesmo recebeu um significativo gesto de 

agradecimento pelo seu ato. Tal gesto foi noticiado por um jornal paranaense, vinculado 

ao Partido Republicano:  

O deputado Cincinato Franca recebeu ontem em sua residência, em 
Itapagipe, grande manifestação de operários, em virtude de ter 
apresentado o projeto que regulamenta as horas de trabalho.206  
 

Ao mesmo tempo que conquistava a admiração e o apoio dos operários, também 

provocava indignação e resistência naqueles que eram contrários aos seus ideais, gerando 

embates e disputas. Isso ocorreu, por exemplo, quando apresentou, em junho de 1911, 

outro projeto de lei, ainda mais audacioso que o citado anteriormente. O texto legislativo 

proposto por Cincinato, além de fixar o turno diário de trabalho em 8 horas, dessa vez 

 
204 O PAIZ (RJ). Telegrammas: Bahia, S. Salvador. Terça-Feira, 22 de novembro de 1910. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
205 O PAIZ (RJ). Telegrammas: Bahia, S. Salvador (17). Quinta-Feira, 18 de maio de 1911; CORREIO 
PAULISTANO (SP). Telegrammas: Bahia, Menores nas Fábricas. S. Salvador, 17. Quinta-feira, 18 de 
maio de 1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
206 A REPÚBLICA (PR). Revista dos Estados: Bahia. Sexta-feira, 16 de agosto de 1912. Hemeroteca 
Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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trazia outras “ideias socialistas”. Esse foi o termo utilizado pelo jornal que divulgou a 

notícia: 

O sr. Cincinato Franca, submeteu à consideração de seus pares, um projeto de 
muito alcance pelas ideias socialistas que encerra. [...] reduz a oito as horas de 
trabalho para todos os operários; proíbe, terminantemente, os serões noturnos, 
proscreve a admissão, nas fábricas ou oficinas, de operários ou aprendizes 
de qualquer dos sexos, menores de doze anos; e só permite o emprego aos 
maiores dessa idade, quando souberem ler e escrever. É levar longe demais 
o amor pela instrução do povo207 [Grifos meus]. 
 

Vários elementos dessa notícia levantaram questões importantes para esta tese, 

a exemplo das afirmações feitas na primeira e na última frases. As propostas de Cincinato 

foram qualificadas de socialistas talvez porque objetivassem trazer melhorias para as 

condições de vida da população mais carente de recursos econômicos, em sua maioria 

parda e preta. Fica evidente a força de uma perspectiva conservadora na sociedade desse 

período histórico, que ainda buscava manter as desigualdades sociais decorrentes do 

longo período escravocrata. Por sua vez, a última frase trouxe uma crítica a uma das 

bandeiras de luta do professor deputado, a instrução do povo, por conta do suposto 

excesso em sua defesa. Pelo visto, a desvalorização da educação esteve presente ao longo 

do processo histórico brasileiro, resistindo até os dias atuais. 

Outra questão relevante foi a tentativa de proibir o trabalho de menores de 12 

anos em fábricas ou oficinas. Com isso, o deputado da Penha buscava possibilitar que 

meninos e meninas dessa faixa etária pudessem frequentar a escola em vez da fábrica, 

uma luta levada por professores e professoras desde o período imperial. A última proposta 

apresentada por Cincinato buscou ampliar as possibilidades do acesso à instrução e do 

letramento de trabalhadores e trabalhadoras. Contudo, colocar o domínio da leitura e da 

escrita como condição de acesso a postos de trabalho causaria ainda maiores dificuldades 

à existência material das classes menos abastadas. Não que essa fosse, necessariamente, 

uma das preocupações dos deputados de oposição, mas ainda assim a proposta foi 

criticada como inconstitucional. No trecho abaixo, extraído da notícia supracitada, 

denota-se a resistência contra a proposta e o seu autor na Câmara de Deputados da Bahia: 

Segundo esse projeto que, em todos os seus dispositivos, excede da esfera de 
atribuições do poder legislativo estadual, por se tratar de matéria referente ao 
direito substantivo, o maior de dez e menor de vinte e um anos que for 
analfabeto, não poderá ser um operário ou aprendiz de qualquer ofício; são-lhe 
fechadas as portas do trabalho honesto e consequentemente, abertas, de par em 
par, as da mendicidade, da vagabundagem, senão as de crimes outros 
horripilantes. Esse projeto, o seu inteligente e ilustrado autor requereu que o 

 
207 REVISTA DO BRASIL (BA). Chronicas parlamentares: Bahia, 17 de junho de 1911. Publicado na 
edição de 30 de junho de 1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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fosse enviado à Comissão de Constituição para harmonizar (sic!) a 
discussão.208 
 

Ao mesmo tempo em que as propostas de Cincinato desagradavam a uma parcela 

dos deputados baianos, que lhe faziam oposição, parece que agradavam aos outros 

agentes históricos envolvidos nesse enredo. O Centro Operário da Bahia,209 instituição 

que representava trabalhadores e trabalhadoras de fábricas e oficinas artesãs de diversos 

tipos, apoiou as iniciativas em sua defesa, movidas pelo deputado. Em julho de 1911, o 

COB enviou uma petição à Câmara de Deputados requerendo a aprovação do projeto de 

lei que regulava as bases de trabalho e as medidas higiênicas das fábricas, proposto por 

Cincinato.210  

Durante sua trajetória intelectual, o professor e deputado da Penha expressou 

empatia e atuou diversas vezes em defesa dos trabalhadores e de suas famílias. Ainda no 

início de sua carreira docente, levou os alunos da 1ª escola primária de Cachoeira para as 

comemorações da abolição da escravidão, no final de maio de 1888. Em um dos eventos, 

os educandos do professor Cincinato apresentaram-se uniformizados de branco, 

carregando uma faixa contendo o emblema Obreiros do Futuro.211 Dessa maneira, 

defendo que continuou a lutar por melhores condições de trabalho e de existência material 

para o povo, categoria utilizada por ele próprio, na Câmara de Deputados.  

A defesa dos operários e dos ideais socialistas, durante o primeiro mandato de 

Cincinato, dominou as controvérsias e divergências da disputa política na Bahia com a 

cisão dos republicanos, após 1907. Os embates aumentaram significativamente, causando 

o enfraquecimento do PRB e a fundação do Partido Republicano Democrata (PRD). À 

frente dessa nova legenda estava J. J. Seabra, que ganhou força política com a 

instabilidade dos seus opositores. O ano de 1911 foi marcado por conflitos no poder 

Legislativo e pela renúncia do governador Araújo Pinho pouco antes do fim do seu 

 
208 REVISTA DO BRASIL (BA). Chronicas parlamentares: Bahia, 17 de junho de 1911. Publicado na 
edição de 30 de junho de 1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
209 O Centro Operário da Bahia surgiu em 1893, quando dois grupos operários adversários resolveram 
deixar as diferenças de lado e se unir em prol de sua classe. O movimento operário brasileiro, ou os 
movimentos operários, se formou na última década do século XIX, quando cresceu o número de fábricas e 
oficinas. Como já pontuamos, as primeiras fábricas instaladas na Bahia se localizavam justamente na 
península de Itapagipe, incluindo o distrito da Penha. A década de 1890 foi um período de organização e 
associação dos trabalhadores da produção fabril, que criaram diferentes coletivos voltados para a luta por 
melhores condições de trabalho. Ver Castellucci (2008). 
210 JORNAL DO COMMERCIO (RJ). Telegrammas. Bahia (26). Quinta-feira, 27 de julho de 1911. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
211 O ASTEROIDE (BA). Grande Enthusiasmo (Continuação do n. anterior). Segunda-Feira, 28 de maio 
de 1888. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional; Ian Cavalcante (2015). 
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mandato. Enquanto deputado estadual, Cincinato Franca viveu esse momento 

intensamente desde antes do seu ingresso na Câmara.  

Nesse período, os trabalhos legislativos eram iniciados no mês de maio de cada 

ano, mas antes disso os deputados eleitos deviam ser diplomados. A diplomação era 

realizada por uma comissão de verificação, que supostamente se encarregava de legitimar 

a eleição do deputado. Essa comissão era diretamente ligada ao governador e consistia 

em um mecanismo de controle sobre o poder Legislativo, conhecido como a “política dos 

governadores”.212 No dia 4 de abril de 1911, o jornal carioca O Século divulgou a lista de 

senadores e deputados baianos reconhecidos e diplomados, entre eles o deputado 

Cincinato Franca. Apesar do relativo controle exercido pelo governo estadual sobre os 

escolhidos para compor o Legislativo estadual, os partidos exerciam grande pressão na 

disputa pelos cargos de deputado e senador.  

O reconhecimento dos deputados e senadores, citado acima, foi resultado de um 

pleito intenso entre os situacionistas (PRB) e os democratas (PRD) ao longo dos 

primeiros meses de 1911. A razão da discórdia, dessa vez, foi a quantidade de 

representantes que cada sigla teria no Senado e na Câmara de Deputados. Essa correlação 

de forças terminou em um acordo firmado no dia 26 de março de 1911, no Palácio do 

Governo, em Salvador. Nesse dia se reuniram 26 deputados e 14 senadores eleitos, além 

do governador Araújo Pinho. O deputado Cincinato Franca se posicionou em defesa de 

seu grupo político, colocando-se contra o acordo proposto. Devido às disputas internas, o 

PRB perdeu espaço no poder Legislativo e, no ano seguinte, o governo do estado.  

A situação da política baiana era observada atentamente nos principais centros 

urbanos brasileiros daquele período, tendo os seus acontecimentos relatados por 

periódicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre outras cidades. Encontrei as primeiras 

notícias de conflitos políticos envolvendo o professor Cincinato em três jornais 

fluminenses e um paulista.213 Segundo um deles, o acordo foi uma vitória do então 

ministro da Viação, J. J. Seabra, e do seu microscópico partido democrata. Fazendo 

oposição ao governo de Araújo Pinho, o ministro Seabra conseguiu influenciar o governo 

 
212 Ver Aurélio Wander Bastos (s/d). Sistema Eleitoral. Portal online do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/SISTEMA%20ELEITORAL.pdf>. Acesso em 29 nov. 2019. 
213 O SECULO (RJ). A Situação na Bahia: os Correligionários de J. J. Seabra. Segunda-feira, 27 de março 
de 1911. O JORNAL DO COMMERCIO (RJ). O Accordo Bahiano. Segunda-feira, 27 de março de 1911. 
O PAIZ (RJ). Política da Bahia: Accordo entre os Situacionistas e Democratas. Terça-feira, 28 de março 
de 1911. CORREIO PAULISTANO (SP). Notas. Terça-feira, 28 de março de 1911. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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federal a seu favor, usando como justificativa a crise econômica pela qual passava a 

Bahia. Com isso, o governo estadual baiano foi ameaçado de intervenção federal, sendo 

obrigado a recuar e dar espaço às pretensões seabristas. 

Outra discórdia se instalou em agosto de 1911, devido à renúncia de Araújo 

Pinho ao governo do estado. Aldrin Castellucci (2008) relatou que, após a renúncia, o 

cargo ficou sob a responsabilidade do presidente da Câmara de Deputados do estado, até 

o começo do mandato seguinte (1912-1916). Contudo, a permanência do deputado 

Aurelio Vianna, aliado de Cincinato, foi conseguida por meio de muita luta política. A 

oposição a Seabra alegou que ele não poderia ser o governador devido a sua 

inelegibilidade. A alegação foi votada pelo Legislativo duas vezes, resultando no 

reconhecimento da impossibilidade de o ministro da Viação ocupar o mais alto cargo do 

poder Executivo estadual durante o final desse mandato.  

Periódicos de outros estados continuaram a acompanhar de perto o que acontecia 

na disputa baiana. Entre os dias 10 e 24 de agosto de 1911, o deputado Cincinato foi 

mencionado como opositor de J. J. Seabra em quatro jornais diferentes.214 Apesar da 

resistência dos situacionistas em manter ao deputado Aurélio Vianna no poder interino, o 

resultado final não foi o que esperavam. A disputa pelo governo do estado chegou a níveis 

extremos, acarretando o bombardeio da cidade do Salvador pelas forças armadas federais 

nos dias 10 e 11 de janeiro de 1912. Isso forçou a renúncia de Vianna, deixando o caminho 

livre para Seabra, que conseguiu ser empossado governador da Bahia no começo desse 

ano. A partir daí, o professor e deputado da Penha fez contínua e assídua oposição ao 

governo dos democratas. 

O bombardeio de Salvador, decorrente do acirramento do embate entre 

republicanos e democratas, teve consequências graves. Fez com que os deputados e 

senadores opositores a Seabra, que eram maioria, transferissem a sede do poder 

Legislativo estadual da capital para a cidade de Jequié. A minoria legislativa que apoiava 

o ex-ministro da Viação tentou manter a normalidade e o andamento dos trabalhos na 

Câmara da capital baiana. Deputados e senadores radicados em Jequié, incluindo 

Cincinato Franca, não reconheceram a posse de Seabra, alegando fraude eleitoral. Em 

março de 1912, o poder Legislativo estadual divulgou à imprensa sua recusa a legitimar 

 
214 A NOITE (RJ). O Angu Bahiano: Uma situação melindrosa. Quinta-feira, 10 de agosto de 1911. O 
SECULO (RJ). A Situação na Bahia. Sábado, 19 de agosto de 1911. GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ). Por 
Telegramma da Bahia: Política Bahiana. Domingo, 20 de agosto de 1911. O DIA (SC). Pelo Interior: 
Bahia. Quinta-feira, 24 de agosto de 1911. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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e aceitar uma eleição fantástica e inexistente.215 Os deputados baianos da oposição, 

incluindo Cincinato Franca, suspenderam os trabalhos e não compareceram à Câmara. 

Todo o ano de 1912 foi bastante conturbado no que tange às disputas políticas. 

Em dezembro de 1912, chegou ao fim o mandato dos deputados estaduais e as 

listas de candidatos para a eleição seguinte foram divulgadas. O nome do professor 

Cincinato Franca constava entre os escolhidos pelo Partido Republicano da Bahia para 

buscar a reeleição.216 Apesar de não serem conclusivos, os indícios encontrados apontam 

que a tentativa não deu certo para o deputado da Penha, pois no ano seguinte ele voltou 

às atividades docentes. Logo em fevereiro de 1913, Cincinato constou como um dos 

professores palestrantes e como presidente das conferências pedagógicas realizadas nesse 

ano.217 Tais conferências foram propostas pela intendência municipal soteropolitana na 

tentativa de realçar a imagem da instrução pública, bastante debilitada nesse período.  

De volta à direção do Grupo Escolar Rio Branco, o ex-deputado sofreu na pele 

as angústias da crise da educação decorrente da falência dos cofres municipais. A falta de 

recursos acarretou atraso constante no recebimento dos salários. Isso fez com que o 

combatente professor Cincinato se engajasse ainda mais na luta contra J. J. Seabra. As 

experiências vividas por ele a partir desse momento, que desencadearam a greve do 

professorado de 1918 e posteriormente a greve geral de 1919, serão reconstruídas no 

próximo subtópico. 

 
 

3.2.2 O professor e ex-deputado lutando pela sua categoria (1913-1919) 

 

Depois de não conseguir a reeleição como deputado estadual, Cincinato Franca 

retomou suas atividades docentes e intelectuais no ano de 1913. Encontrei informações 

sobre o ex-deputado relacionadas a sua atuação intelectual em redes de sociabilidade e ao 

Grupo Escolar Rio Branco. Contudo, questões políticas pontuam as entrelinhas das 

informações supracitadas. 

 
215 O PAIZ (RJ). O Caso da Bahia. Sexta-feira, 22 de março de 1912. Hemeroteca Digital Brasileira (online) 
da Biblioteca Nacional. 
216 CORREIO DA MANHÃ (RJ). Política da Bahia: Oposição prepara-se para disputar as futuras 
eleições. Terça-feira, 17 de dezembro de 1912. A IMPRENSA (RJ). A Política Bahiana e a Renovação do 
Congresso Estadual. Terça-feira, 17 de dezembro de 1912. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da 
Biblioteca Nacional. 
217 JORNAL DO COMMERCIO (RJ). Telegrammas. Bahia, 6. Sexta-Feira, 7 de fevereiro de 1913. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Logo após o fim do seu mandato, o ex-deputado e professor da Penha apareceu 

como um dos homenageados na comemoração de 35 anos da Sociedade Philarmonica 

Carlos Gomes. Essa filarmônica era uma associação que possuía considerável 

importância na sociedade baiana, tendo em vista que o evento contou com a presença de 

um representante do governador do estado. O professor Cincinato recebeu o título de 

“sócio benfeitor” da sociedade e foi um dos oradores do evento.218 Interessante notar que, 

ao final do evento, o público presente deu vivas a J. J. Seabra, segundo a notícia que o 

divulgou. Apesar de atuar na oposição ao governo seabrista, ele precisava conter seu 

desgosto na busca pela preservação do seu lugar social enquanto diretor do mais 

reconhecido grupo escolar da Bahia. 

Ainda em 1913, Cincinato Franca foi lembrado novamente na imprensa baiana 

em uma notícia sobre a situação da instrução primária e dos grupos escolares do estado, 

que, de acordo com jornal, seria deficitária. O extenso artigo jornalístico fez uma 

comparação entre 3 estados diferentes, incluindo a Bahia. Segundo o periódico, a cidade 

de São Paulo possuía um total de 25 grupos escolares, e no interior do estado havia mais 

102 instituições dessa modalidade educacional. O estado de Minas Gerais, por sua vez, 

apareceu com 110 grupos escolares e não foi citada a quantidade que funcionava na 

capital, Belo Horizonte. A Bahia encontrava-se em uma situação bem distante das outras 

realidades expostas, com um total de 5 grupos escolares.  

O único localizado em Salvador era justamente o Grupo Escolar Rio Branco, 

regido por Cincinato Franca, descrito como responsável por uma direção “competente” e 

“zelosa”. Três grupos ficavam em cidades localizadas na região do Recôncavo baiano, 

um em Nazaré das Farinhas, outro em Santo Amaro e o terceiro na cidade de Cachoeira, 

onde teve início a carreira docente do professor negro vindo do Iguape.219 Essa 

comparação foi feita pelo jornal Gazeta de Notícias, já citado aqui como propriedade de 

José Alves Requião. Seria a intenção do periódico desqualificar a instrução pública baiana 

perante as outras realidades mencionadas? Não tenho como responder essa pergunta 

devido às constantes mudanças nas perspectivas defendidas pelos intelectuais baianos 

inseridos nas disputas políticas. Requião, inicialmente, era aliado do grupo político de 

 
218 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Philarmonica Carlos Gomes: A commemoração dos seus 35 
anniversário. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 1913. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
219 GAZETA DE NOTÍCIAS (BA). Opiniões... A instrucção primaria e os grupos escolares. (Brasil) Bahia 
– Sexta-feira, 11 de julho de 1913. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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Cincinato, e posteriormente teria se unido ao lado oposto, liderado por Seabra, como 

também já vimos. 

Apesar de ter se colocado na oposição ao governador vigente, o diretor do grupo 

da Penha foi escolhido pelo intendente municipal, Júlio Brandão, para ser o presidente 

efetivo das Conferências Pedagógicas, ainda no ano de 1913, como vimos no final do 

subtópico anterior. Na ocasião em que o intendente informou sobre a realização das 

conferências, Cincinato discursou e foi bastante aplaudido pelo público presente.220 Além 

de ser escolhido como presidente de um dos eventos mais importantes da instrução 

pública baiana, ele também foi nomeado como regente da escola noturna da Penha, no 

ano seguinte, 1914.221  

Segundo Cândida Monteiro (2017), nesse mesmo ano, o diretor do Grupo 

Escolar Rio Branco participaria das conferências pedagógicas, mas ocorreram 

divergências que o fizeram desistir. Cincinato apresentaria uma palestra discorrendo 

sobre a discrepância entre os bons resultados colhidos e a falta de estrutura e de recursos 

da educação baiana, criticando até a Escola Normal da Bahia. Comparou a instrução 

pública primária da Bahia ao mesmo nível de ensino oferecido em outros países mais 

desenvolvidos economicamente, além da cidade de São Paulo.222 Ao tecer duras críticas 

ao ensino primário baiano, o professor da Penha utilizou-se do prestígio social que 

conseguira construir ao longo de sua carreira, seguramente para atingir o governo estadual 

e reivindicar melhores condições de trabalho para sua categoria. 

Esse episódio deve ter contribuído para que Cincinato Franca não fosse 

escolhido como um dos professores palestrantes na exposição de encerramento dos 

trabalhos do ano letivo das escolas municipais em 1914. A exposição desse ano foi um 

evento coberto de pompa, realizado no salão nobre do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, 

que começou no início da tarde e se estendeu até as 22hs aproximadamente. Abaixo, na 

imagem 22, vemos uma fotografia do professor Appollonio do Espírito Santo, que foi o 

orador oficial da exposição. 

 

 

 

 
220 JORNAL DO COMMERCIO (RJ). Telegrammas. Bahia, 6. Sexta-Feira, 7 de fevereiro de 1913. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
221 Ver Monteiro (2017, p. 93). 
222 Ibid., p. 94-95. 
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Imagem 22: Professor Appollonio do Espirito Santo na cerimônia de encerramento 
do ano letivo de 1914, Salvador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: A NOTICIA. O encerramento dos trabalhos do anno lectivo das escolas municipaes: Abertura do 
grande certamen. Bahia – (Brasil) – Segunda-feira, 21 de dezembro de 1914. 

 

Em uma extensa notícia sobre o evento, publicada pelo jornal A Notícia, foram 

incluídas duas fotografias da ocasião, dando destaque ao intendente municipal e ao 

professor escolhido como orador do evento. Dessa vez, o diretor do grupo escolar da 

Penha foi somente citado na listagem das escolas presentes.223 O fato de o professor e ex-

deputado Cincinato Franca não ter sido um dos palestrantes do evento traz indícios 

relacionados à dissidência política com o governador do período, J. J. Seabra.  

Outro indício do embate político com o chefe do estado se refere à situação das 

escolas primárias baianas durante o primeiro mandato seabrista, que, segundo Cincinato, 

era de abandono e descaso. A outra fotografia publicada está abaixo, na imagem 23, que 

mostra o intendente municipal, João de Azevedo Fernandes, filiado ao Partido 

Republicano da Bahia. 

 

 

 

 

 

 
223 A NOTICIA. O encerramento dos trabalhos do anno lectivo das escolas municipaes: Abertura do 
grande certamen. Bahia – (Brasil) – Segunda-feira, 21 de dezembro de 1914. Hemeroteca Digital Brasileira 
(online) da Biblioteca Nacional. 
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Imagem 23: O intendente municipal, João de Azevedo Fernandes, na cerimônia de 
encerramento do ano letivo de 1914, Salvador 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: A NOTICIA. O encerramento dos trabalhos do anno lectivo das escolas municipaes: Abertura do 
grande certamen. Bahia – (Brasil) – Segunda-feira, 21 de dezembro de 1914. 
 
 

Ao pesquisar as queixas e embates entre o professorado primário de Salvador e 

o governo do estado, Fabiano da Silva (2017) encontrou notícias que corroboram a 

precariedade da instrução pública primária. Em 1912, primeiro ano do governo de Seabra, 

o jornal A Tarde (oposicionista) publicou uma imagem com estudantes de uma escola 

primária da capital baiana sentados em latas de querosene e apoiados contra a parede para 

conseguir assistir às aulas.224 Por último, possivelmente por conta da crise na instrução 

pública primária e da oposição ao governo da Bahia, o professor da Penha passou a 

compor o corpo diretivo da Liga da Educação Cívica. Assim como outras semelhantes 

que foram fundadas nesse período, essa liga era uma associação voltada para a luta pelo 

acesso e por melhorias na instrução primária.225 

A crise financeira da década de 1910 não se restringiu somente à educação, mas 

assolava todos os setores públicos do estado da Bahia e estava em consonância com a 

situação de outros estados brasileiros. A partir de 1912, a situação começou a se agravar 

ainda mais nas terras baianas por conta das grandes reformas urbanas que ocorreram 

durante o governo de J. J. Seabra. A situação piorou com o início da Primeira Guerra 

 
224 Ver Silva (2017, p. 64).  
225 A NOTÍCIA (BA). Notas e Notícias: Liga da Educação Cívica. Bahia – Segunda-feira, 1º de março de 
1915. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional.  
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Mundial na Europa, em 1914. Segundo Fabiano da Silva (2017), nesse ano houve uma 

significativa alta dos preços por conta dos embates no continente europeu, afetando 

diretamente toda a população baiana. O funcionalismo público municipal sofreu outro 

golpe a partir do ano seguinte, 1916, ficando sem reajustes salariais e sofrendo uma perda 

no poder de compra por conta da inflação, situação que continuou até 1919. A falta de 

recursos do estado da Bahia agravou-se ao longo desses anos, chegando ao ponto de não 

pagar os vencimentos de professoras e professores da instrução pública primária.226  

O professorado da capital baiana demonstrava manter relações e experiências 

coletivas desde o final do século XIX, organizando publicações periódicas como a Revista 

do Ensino Primário, já citada aqui, e fundando clubes e associações voltadas ao 

provimento da instrução primária para a população. Essa característica associativista, ou, 

nas palavras de Edward P. Thompson (2011), o fazer-se227 da classe docente 

soteropolitana, já foi citada por outros pesquisadores da temática, como Ione Sousa 

(2006) e Fabiano da Silva (2017). O ano que precedeu a greve do professorado, 1917, foi 

marcado por cartas, notícias e manifestações populares em protesto contra a falta de 

recursos básicos, como alimentação, e o não pagamento de salários do funcionalismo 

público. Professoras e professores primários também estiveram engajados nos protestos 

desse ano, protagonizando notícias em diversos jornais, assim como em atividade 

intelectual, escrevendo notas para periódicos e revistas e comparecendo a meetings. 

Logo no final de janeiro de 1918, o jornal A Tarde, um dos periódicos de maior 

circulação na cidade, publicou em sua primeira página uma extensa reportagem sobre a 

situação da classe docente de Salvador, indicando o início de uma greve. O periódico 

fazia oposição ao governo do estado, liderado por Antonio Muniz, aliado e sucessor de 

Seabra. A notícia, já analisada por Fabiano da Silva (2017, p. 104), levava a manchete “A 

Greve da Fome”, e logo abaixo informava que o professorado não iniciaria as atividades 

letivas naquele ano. Na reportagem, também foram incluídos os motivos alegados pela 

classe docente para tomar a decisão a favor da greve, elencados em um manifesto assinado 

 
226 Ver Silva (2017, p. 79).  
227 Em sua obra The Making of the Working Class, Edward P. Thompson lembra que uma classe 
trabalhadora não surge ou aparece de modo dado, estático ou ao acaso. Ele defende que a classe trabalhadora 
decorre de um fazer-se (apesar de sua tradução em português, formação, ser equivocada) coletivo por meio 
de experiências conjuntas entre diferentes agentes sociais que comungam características em comum, 
sempre considerando o processo histórico e privilegiando um olhar “visto de baixo” sobre o passado. Ver 
Thompson (2011). 
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pelo “professorado público municipal”.228 Bastante relevante sobre a notícia é o fato de o 

intelectual negro vindo do Iguape ter sua foto estampada na reportagem. Sem dúvidas, o 

professor Cincinato Franca, com aproximadamente 35 anos de carreira na instrução 

pública primária e uma atuação intelectual e política reconhecida, era um dos mais 

significativos representantes da sua classe. Ele participou ativamente do movimento 

grevista, defendendo sua categoria e reivindicando direitos por meio de textos publicados 

em periódicos e declarações públicas em eventos e meetings. 

Ainda no começo de 1918, a situação do professorado baiano repercutiu em 

outros estados, sendo noticiada em jornais do Rio de Janeiro e de Recife. Em fevereiro 

desse ano, o periódico carioca O Paiz229 e o pernambucano A Província230 noticiaram que 

um grupo de professoras e professores baianos haviam enviado um telegrama a uma 

autoridade do governo federal. Os autores redigiram um pedido de ajuda para tentar 

receber seus salários atrasados por dois anos e um mês. A correspondência foi assinada 

pelos professores Cincinato Franca, Possidonio Coelho, Jacintho Carauna e João Moreira 

e pela professora Emília Lobo. Em março de 1918, outro telegrama foi enviado pelo 

professorado baiano. Dessa vez, o destinatário era Almachio Diniz, um advogado e jurista 

baiano que residia no Rio de Janeiro, reconhecido por defender causas em favor de 

trabalhadores. Diniz foi advogado da Aliança Nacional Libertadora, grupo militante 

socialista liderado por Luís Carlos Prestes, em 1935. O jornal carioca Lanterna noticiou 

o fato, que levou a seguinte manchete: 

O Professorado Bahiano Atrasado em seus Pagamentos 
Há dois anos abandonado pelo governo! 
[...] 
“Bahia (19), 1h., p. m. – Doutor Amachio Diniz – Rio. – Professorado 
municipal capital Bahia dois meses campanha pagamento vencimentos 
atrasados dois anos média sem solução, governos que proibiram bando 
precatório seu favor, pedimos valioso amparo eminente conterrâneo justa 
causa junto imprensa e poderes da República. (Assignados) professores: 
Possidonio Coelho, Jacintho Carauna, Cincinato Franca, Jesuina Oliveira e 
Emília Lobo.” 
O dr. Almachio Diniz, em vista deste despacho vai procurar o senhor sr. 
presidente da República.231 
 

 
228 O “Manifesto do professorado público municipal da capital do estado da Bahia ao povo brasileiro” foi 
publicado na edição de 30 de janeiro de 1918 do jornal A Tarde. Continha denúncias e queixas sobre o 
atraso nos pagamentos de salários, que já chegava a quase dois anos. Ver Silva (2017, p. 107-108). 
229 O PAIZ (RJ). Vida Alheia: O Professorado de S. Salvador e o intendente municipal. Segunda-Feira, 18 
de fevereiro de 1918. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
230 A PROVÍNCIA (PE). Telegrammas: Um telegramma da Bahia. Quarta-Feira, 20 de fevereiro de 1918. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
231 LANTERNA (RJ). O Professorado Bahiano Atrasado em seus Pagamentos. Quarta-feira, 20 de março 
de 1918. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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É interessante perceber os indícios encontrados nas entrelinhas do telegrama, 

principalmente os relacionados aos interesses desta pesquisa. Como já defendi, os 

intelectuais da rede de sociabilidade a que Cincinato Franca esteve conectado ao longo 

de sua trajetória mantinham contatos, relações e experiências diversas com intelectuais 

de outras cidades e estados. Nesse caso, o professorado de Salvador, representado pelo 

grupo elencado na citação, recorreu a um advogado conterrâneo na tentativa de interceder 

junto ao poder federal. Outra questão que cativou minha atenção foi o fato de esse 

telegrama ter sido assinado por duas professoras, o que demonstra que a atuação e o 

engajamento de mulheres continuavam nesse período. Cincinato Franca assinou os dois 

telegramas enviados e se manteve em defesa de sua categoria durante todo o período de 

reivindicações. 

Em maio de 1918, o professor vindo do Iguape teve dois textos publicados no 

jornal A Tarde, já citados pela bibliografia especializada.232 Com críticas ao governo, 

especificamente a Seabra, Cincinato alegou desprezo ao mestre do filho do povo. 

Continuou suas críticas chamando a Bahia de mulata velha, uma expressão que, segundo 

Fabiano Silva (2017), era utilizada para se referir de maneira negativa ao estado. Na 

sociedade do período, qualquer aspecto relacionado à negritude era hegemonicamente 

depreciado, uma característica da estrutura social racista e racialista vigente naquele 

tempo, que permeou e ainda permeia a história da Bahia e do Brasil. 

Após meses de negociação e a intervenção de diferentes intelectuais influentes 

na seara política brasileira, o governo seabrista começou a pagar os salários atrasados em 

setembro de 1918. No começo desse mês, o professorado baiano decidiu retornar as 

atividades, apesar da resistência de alguns deles, contrários ao fim da paralização. Um 

grupo de docentes informou à categoria as conquistas obtidas, além dos pagamentos 

atrasados, como equidade de salários e revogação das punições aplicadas.233 O professor 

Cincinato Franca não compôs o grupo que negociou o fim da greve, provavelmente por 

não ter concordado com essa decisão, tendo em vista que continuou fazendo severas 

críticas ao governo de J. J. Seabra e à situação de descaso com a instrução pública primária 

durante os anos seguintes.  

No ano de 1919, uma expressiva parte do professorado baiano continuou a ser 

penalizada com atrasos nos pagamentos, principalmente aqueles que tiveram maior 

envolvimento com as reivindicações e críticas feitas ao governo do estado. Essa parcela 

 
232 Ver Silva (2017, p. 123-124). 
233 Ibid., p. 125. 
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de docentes foi citada por Rui Barbosa, que defendeu publicamente a classe do 

professorado baiano. O senador baiano utilizou a situação dos docentes como uma das 

bandeiras de campanha política de Paulo Fontes à sucessão do governo do estado, em 

eventos realizados em diversas cidades baianas. Rui Barbosa manteve contato com alguns 

docentes, incluindo Cincinato Franca, citado na ocasião em que leu uma lista com 58 

professoras e professores baianos que ainda estavam com salários atrasados. No trecho 

em que cita o professor da Penha, Barbosa relata o valor total do rombo, assim como a 

permanência dos atrasos durante o ano de 1919: 

Ao redator de A Noite, que entre nós se acha, deu o governador por liquidada 
a questão do atraso na remuneração do professorado, para com o qual, segundo 
essa versão, o débito municipal estaria reduzido a uns duzentos contos. Mas ao 
professor Cincinato da Franca, a quem duas vezes ouvi este acerto, declarou 
ao tesoureiro municipal que essa dívida se eleva a 1.800 conto. Este ano, é 
ainda o respeitável professor quem o assegura, não se embolsou ao 
professorado primário desta cidade nem um mês de vencimento.234 

 
Apesar de Cincinato Franca não constar na lista de salários atrasados, o texto 

demonstra questões importantes. O fato de o próprio senador Rui Barbosa citar o 

professor Cincinato em seu discurso de campanha, ao discorrer sobre a situação do 

professorado baiano, contribui para corroborar uma das hipóteses defendidas aqui. O 

professor e ex-deputado, vindo do Iguape, alcançou considerável prestígio social e 

estabeleceu relações e trocas de experiências com importantes intelectuais do período. Ao 

mesmo tempo, os indícios apontam que, no grupo que se tornou oposição a J. J. Seabra, 

seria um dos mais influentes e reconhecidos docentes baianos naquele ano. Os atrasos e 

inadimplências dos pagamentos de salários do professorado primário continuaram por 

mais algum tempo, adentrando o ano de 1920. O candidato ao governo do estado 

defendido pelo grupo político aliado ao professor da Penha foi derrotado nas eleições de 

1919, perdendo o cargo justamente para Seabra, que passou a governar a Bahia mais uma 

vez. 

A denúncia da permanência dos atrasos durante o começo do segundo mandato 

seabrista à frente do estado foi feita por Cincinato Franca, que teceu severas críticas em 

uma extensa carta, publicada em outubro de 1920.235 Na Carta Aberta ao Cidadão Dr. 

 
234 RUI BARBOSA DIGITAL. Conferência em Santo Amaro por ocasião da campanha de Paulo Fontes, 
1919. Arquivo Rui Barbosa (Online): Produção Intelectual (RB_PI_8/8). Disponível em: 
<http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=arquivoruibarbosa&pagfis=61408>. Acesso em: 
27 dez. 2019.  
235 A MANHÃ. Carta Aberta ao Cidadão Dr. Governador do Estado, José Joaquim Seabra. Bahia, Quarta-
feira, 6 de outubro de 1920. Anno1, n. 140, p. 3. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
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Governador do Estado, José Joaquim Seabra, o professor negro vindo do Iguape relatou 

que estava sem receber seus vencimentos desde dezembro de 1918. Em seguida, passou 

a destacar a importância de valorizar o trabalho e a instrução primária como alicerces para 

o desenvolvimento social. O texto é muito longo e isso dificulta a sua reprodução, mas 

algumas partes não podem deixar de ser citadas, pois permitem uma perspectiva mais 

próxima da atuação intelectual do professor Cincinato: 

[...] O trabalho é o maior esforço que o homem depende para apropriar se de 
um objeto útil às suas múltiplas necessidades; o homem permuta os resultados 
do seu trabalho pelos esforços dos outros, adquirindo os meios de satisfazer as 
todas as suas necessidades. [...] Pois bem, cidadão Dr. Governador, trabalho há 
trinta e oito anos pela grandeza intelectual, moral e cívica de nossa adorada 
Pátria e atualmente condenado ao negro patíbulo do calote que me reduz à 
penúria, à fome e ao desespero da vida. [...] Sois também mestre e bem podeis 
compreender o esforço do professor da infância, aquele que despedaça o 
analfabetismo, elevando o porvir da pátria. [...] Se há tarefa mais brilhante, 
disse Reusselot, não há mais benemérita nem mais difícil do que a do professor 
primário, seu papel deve ser considerado como primeiro dentre aqueles que 
por qualquer título trabalha conscienciosamente e com patriotismo pela 
prosperidade e grandeza nacional. [...] Impossível cidadão dr. Governador; 
portanto salvai a educação do povo; o professor municipal vegeta na penúria e 
a nossa Bahia vilipendiada estendeu a mão à caridade publica, recebendo a 
esmola do estado de S. Paulo para suavizar as augurais da miséria do seu 
professor primário. [...] Mestre dr. José Joaquim Seabra, despeçais esta vil 
miséria do calote ao professor da infância, sois baiano, e a humilhação do 
mestre do filho do povo, é a decadência da sociedade, o desprezo à família e o 
aviltamento à nossa adorada pátria. 
Professor Cincinato Franca [grifos nossos] (A Manhã, 06/10/1920). 

 
Além de valorizar o trabalho e a instrução primária, a carta denota a oposição 

aberta que o ex-deputado e docente da Penha fazia contra Seabra e lembra que Cincinato 

já completava 38 anos na instrução primária. Além disso, demonstra também seu 

conhecimento de autores da ciência da educação, reconhecidos nesse período. A fala de 

Rui Barbosa em 1919, colocando Cincinato como um importante defensor do 

professorado e das supostas mentiras do governo do estado, deve ter contribuído para que 

o ex-deputado se reaproximasse da seara política. Nesse mesmo ano, ele voltou a constar 

nas notícias sobre as disputas políticas baianas.  

No próximo subtópico, percorrerei o final da trajetória política desse intelectual, 

já adentrando o fim de sua carreira docente e de sua vida. Cincinato ainda viveu diversas 

experiências relacionadas ao embate de interesses travado entre aqueles que ensejavam 

influenciar nos rumos da sociedade baiana. Mesmo depois de se retirar da política e se 

aposentar da instrução pública primária, ele foi bastante reconhecido e citado. Tanto em 

vida como após sua morte, continuou a aparecer nas páginas de periódicos variados de 

diferentes cidades.  
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3.2.3 A luta tem que continuar: uma vez mais em defesa do povo na política (1919-1925) 

 

Em março de 1919, Rui Barbosa recebeu um telegrama assinado por vários 

intelectuais ligados ao mesmo grupo político a que Cincinato se alinhava, como o 

advogado Góes Calmon, o funcionário público Simões Filho, o professor Aurélio Vianna, 

da Escola de Medicina, e o professor Virgílio Lemos, da Escola de Direito. O professor 

da Penha e vários docentes da instrução primária também assinaram o telegrama, e entre 

eles estava Vicente Café, que, assim como Cincinato, também participou ativamente do 

movimento grevista e era fenotipicamente negro. A imagem 24 é uma fotografia do 

professor Vicente Café, sendo possível perceber esse fenótipo. 

 

Imagem 24: Professor Vicente Café 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: A Tarde (19 de junho de 1924). Disponível em Luz (2009, p. 59) e Silva (2017, p. 90). 
 

A correspondência foi um apelo da oposição ao grupo seabrista, que buscou 

enaltecer a figura de Rui Barbosa como alguém que poderia ajudar a salvar a Bahia da 

situação crítica em que se encontrava. Um apelo feito em boa hora, tendo em vista que a 
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Águia de Haia fez comícios a favor do candidato ao governo do estado, Paulo Fontes, nas 

cidades baianas no final do ano de 1919.  

No dia 6 de dezembro desse ano, ocorreu um meeting a favor de Fontes, e o 

professor Cincinato Franca foi um dos oradores. O evento ocorreu na região da Cidade 

Baixa, em Salvador, a mesma onde se localizava o distrito da Penha, na península de 

Itapagipe, reduto do ex-deputado. Segundo a notícia do Jornal do Commercio (RJ), o 

evento teria sido “extraordinário”.236 Nessa mesma notícia, encontrei um relato das 

conferências de Rui Barbosa no interior da Bahia, que, na ótica dessa publicação, foram 

eventos magníficos, que contaram com um grande público e sofreram diversas tentativas 

de boicote por parte da oposição.  

Uma narrativa oposta foi publicada por um dos jornais que apoiavam o grupo 

seabrista, o periódico A Rua (RJ). De acordo com esse jornal, Rui Barbosa teria encerrado 

seu tour eleitoral pelo interior da Bahia antes do previsto por conta da suposta “frieza” 

das recepções que teve ao chegar às cidades. Em 7 de dezembro de 1919, a Águia de Haia 

desembarcou na cidade do Salvador. No mesmo dia, antes da sua chegada ocorreu outro 

meeting, também na Cidade Baixa, convocando a população a aderir à recepção do 

político baiano, e o orador foi justamente o professor Cincinato Franca. A notícia foi 

publicada na mesma edição citada anteriormente, e de acordo com essa versão o ex-

deputado da Penha estaria “sofrendo das faculdades mentais”, e por isso teria utilizado 

uma “linguagem virulenta” no seu discurso.237  

A Bahia passava por um momento bastante conturbado, com intensas disputas e 

embates pelo controle do poder público. Houve diversas denúncias de violência física ou 

moral contra os apoiadores do grupo político ligado a Rui Barbosa, tanto na capital como 

no interior do estado. No dia 10 de dezembro, uma sessão do Conselho Municipal da 

cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia, foi interrompida pelo promotor público da 

comarca no intuito de impedir o procedimento de verificação de poderes dos conselheiros 

recém-eleitos. Segundo a notícia que divulgou o ocorrido, a população teria se revoltado 

com o fato e puxado gritos de ordem dando vivas a Rui Barbosa. O Jornal do Commercio 

(RJ) noticiou que operários foram demitidos e não receberam nenhuma compensação, 

somente porque participaram da recepção ao intelectual baiano, realizada em Salvador no 

 
236 JORNAL DO COMMERCIO (RJ). Telegrammas. Bahia: a excursão do dr. Ruy Barbosa, imponentes 
manifestações, tentativas reacionárias, notáveis conferencias. Domingo, 7 de dezembro de 1919. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
237 A RUA (RJ). A succeção bahiana: A excursão de Ruy Barbosa. Segunda-feira, 8 de dezembro de 1919. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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dia 11 de dezembro. Nessa mesma ocasião, um praça da 2ª Companhia de Polícia foi 

levado preso para o batalhão porque teria se pronunciado a favor de Rui Barbosa.238 

Apesar dos conflitos, o professor Cincinato continuou engajado na disputa 

política. Ele foi um dos oradores a favor do candidato ao governo do estado, Paulo Fontes, 

e de Rui Barbosa em uma das conferências realizadas em Salvador entre os dias 15 e 19 

de dezembro de 1919. O comício no qual Cincinato foi o orador ocorreu na sexta-feira, 

dia 19, e foi noticiado em diversos periódicos, entre eles o jornal Estado do Pará (PA), 

que divulgou toda a série de eventos a favor de Rui Barbosa e aqueles nos quais estaria 

presente.239 A única notícia que encontrei sobre o comício de que Cincinato esteve à frente 

foi publicada pelo jornal A Rua (RJ), favorável ao governo de Seabra. De acordo com 

essa narrativa, o comício contou com um público pequeno, mas, ainda assim, o chefe de 

polícia mobilizou 15 praças para supostamente garantir os bens públicos. Também foi 

relatada a participação do professor Cincinato Franca no evento, que, segundo a notícia, 

“pronunciou um discurso desalinhado, pregando o uso do punhal e da dinamite contra o 

governador, o senador Seabra, e todos os próceres situacionistas”.240 De fato, o discurso 

do ex-deputado da Penha inflamou os ânimos de algumas pessoas. Dois dias após o seu 

discurso de campanha, ele chegou a ser agredido num bonde que ia para Itapagipe, região 

do bairro da Penha.241  

Em 1920, o professor Cincinato se manteve presente e atuante nos embates 

políticos. Em janeiro, apareceu em notícias que divulgaram os resultados das urnas 

apuradas. Ele foi o fiscal da 2ª seção eleitoral do distrito da Penha e, mesmo nessa 

condição, foi citado no jornal fazendo meetings a favor da eleição de Paulo Fontes para 

governador da Bahia.242 Em julho desse mesmo ano, Cincinato participou com sua 

retórica de mais um embate entre seabristas, liderados pelo deputado Cosme de Farias, 

político conservador ligado às forças armadas, e apoiadores do senador Rui Barbosa. A 

 
238 JORNAL DO COMMERCIO. Politica Bahiana: Continua a agitação pelo interior – Nova excursão do 
Sr. Ruy Barbosa. Sexta-feira, 12 de dezembro de 1919. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
239 ESTADO DO PARÁ (PA). A lucta politica na Bahia: A propaganda da candidatura de Paulo Fontes 
– Comicios na capital. Domingo, 14 de dezembro de 1919. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da 
Biblioteca Nacional. 
240 A RUA (RJ). A successão bahiana: o caso do comicio em frente á redacção do “Jornal de Noticias”. 
Domingo, 21 de dezembro de 1919. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
241 JORNAL DO COMMERCIO (RJ). Bahia (21): O Professor Cincinato Franca Aggredido. Segunda-
feira, 22 de dezembro de 1919. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
242 O PAIZ (RJ). Política Bahiana. Domingo, 4 de janeiro de 1920. GAZETA DE NOTICIAS. Politica da 
Bahia: Telegrammas recebidos pelo Dr. J. J. Seabra. Domingo, 4 de janeiro de 1920. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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partir daí, com a vitória de Seabra na eleição ao governo do estado, as atenções de 

Cincinato Franca e seus aliados políticos se voltaram para as eleições ao mandato seguinte 

do Legislativo estadual, em 1923. 

Em julho de 1922, ocorreu uma reunião do “partido chefiado pelo dr. Aurelino 

Leal”, importante político que ocupou o cargo de interventor do Rio de Janeiro entre 

janeiro e dezembro de 1923 e no ano seguinte foi um dos deputados baianos eleitos. 

Cincinato Franca pertencia à mesma legenda, o Partido Republicano da Bahia, e esteve 

presente na reunião, que, segundo a notícia do jornal O Paiz (RJ), foi a que contou com a 

maior presença de participantes desde a fundação do partido. Ficou decidido nessa 

reunião o envio de telegramas aos mais influentes intelectuais pertencentes ao grupo, se 

solidarizando e parabenizando por sua atuação política nesse período. Entre os 

destinatários estavam Rui Barbosa, Epitácio Pessoa, Washington Luís e Arthur 

Bernardes.243  

No início de fevereiro de 1923, os resultados das eleições para deputado foram 

divulgados pela imprensa. O professor Cincinato Franca voltou a ocupar uma cadeira no 

Legislativo estadual.244 A legenda republicana era chefiada por Rui Barbosa, e contava 

com outros nomes de destaque entre os deputados eleitos, como Simões Filho.245 No dia 

6 de fevereiro, os republicanos publicaram um manifesto alertando para uma possível 

tentativa de fraude na apuração, por parte dos seabristas. A notícia que divulgou o fato 

afirmou que “a concentração republicana fez distribuir um boletim dizendo que o governo 

está preparando atas falsas e assegurando que o eleitorado oposicionista foi o único que 

concorreu às urnas”.246 O processo eleitoral durante esse período era constantemente 

questionado, com inúmeras denúncias de fraudes e crimes eleitorais, não sendo diferente 

na Bahia. Poucos dias depois, em 1º de março de 1923, a Águia de Haia faleceu. 

Com 63 anos completos, Cincinato Franca adentrou mais uma vez as trincheiras 

da disputa política. Infelizmente não encontrei nenhuma outra informação sobre sua 

atuação como deputado durante o segundo mandato. Somente encontrei outro registro 

histórico sobre o professor da Penha em 1925, já no final do seu retorno ao Legislativo. 

 
243 O PAIZ (RJ). Echos do Movimento Subversivo. Na Bahia: A solomne reunião do partido chefiado pelo 
Dr. Aurelino Leal. Quarta-feira, 12 de julho de 1922. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca 
Nacional. 
244 A RUA (RJ). As Eleições Estaduais na Bahia: A opposição obteve brilhante victoria nas urnas. 
Segunda-feira, 5 de fevereiro de 1923. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
245 DIARIO DE PERNAMBUCO (PE). O “Diario” na Bahia: as eleições para a camara estadual. Terça-
feira, 6 de fevereiro de 1923. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
246 DIARIO DE PERNAMBUCO (PE). O “Diario” na Bahia: O manifesto da concentração republicana. 
Terça-feira, 6 de fevereiro de 1923. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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O jornal Correio do Povo (BA) citou o então deputado Franca ao discorrer sobre as 

eleições que ocorreriam no começo do ano seguinte. Tudo indica que a situação após a 

morte de Rui Barbosa continuou bastante difícil para os membros do Partido 

Republicano, pois Cincinato descreveu a Bahia, segundo o periódico, como “uma mulata 

velha esfarrapada”.247  

No próximo tópico, realço os argumentos defendidos ao longo desta tese, assim 

como as relações existentes entre eles. Penso que é importante discorrer sobre algumas 

questões relevantes propostas por esta pesquisa, como a vinculação entre educação, 

configuração da profissão docente e política. No que tange às relações supracitadas, 

analisar a articulação presente entre os temas e itens tratados também fará parte das 

próximas páginas, como, por exemplo, a atuação do professor Cincinato Franca no grupo 

escolar e as várias ações no âmbito da política e dos movimentos sociais, principalmente 

aquelas do professorado, como demonstrado na construção da narrativa.   

 

3.3 Cincinato, fruto do seu contexto sócio-histórico: um intelectual negro a mais na 

luta social 

 

Comecei este capítulo analisando a criação do Grupo Escolar da Penha em 1905, 

pioneiro na Bahia nessa modalidade e estrutura de ensino. Por meio de periódicos, 

relatórios, ofícios, legislação educacional e bibliografia especializada, como o trabalho 

de Cândida Monteiro (2017), reconstruí (ainda que parcialmente) algumas experiências 

de Cincinato durante sua trajetória nessa instituição. Cincinato conseguiu certo destaque 

nas redes de sociabilidade da educação e, também, da política baiana. Dessa maneira, 

tornaram-se possíveis um olhar mais atencioso e uma compreensão mais ampla sobre essa 

parte de sua trajetória. 

Acredito ser importante ressaltar que o professor Cincinato Franca foi mais um, 

dentre muitos outras e outros, intelectuais negros que se engajaram ativamente em 

movimentos que reivindicaram reformas sociais. Dessa maneira, ele não foi uma exceção, 

mas atuou, de maneira coletiva, em questões sociais e políticas que foram extremamente 

relevantes para o seu contexto sócio-histórico.  

Não podemos pensar tais intelectuais como agentes históricos à frente do seu 

tempo, nem como exceções raras, muito pelo contrário. Ganha destaque assim a noção de 

 
247 CORREIO DO POVO (BA). Confere!... Terça-feira, 28 de outubro de 1925. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
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sociabilidade, isto é, as redes nas quais todos os intelectuais estão inseridos, que servem 

como lugar de produção, mediação e troca de conhecimento. Rebeca Gontijo (2005) 

trabalha a questão da sociabilidade intelectual, colocando esses lugares de sociabilidade 

como uma “condição para a elaboração intelectual”.248 A autora destaca três aspectos 

norteadores para o estudo dessa questão: a relação com o político, os valores próprios e o 

papel das representações. Cincinato Franca e sua rede de sociabilidade estavam 

defendendo valores próprios e representações, em estreito embate com o político, no seu 

contexto. Embate esse que também ganhou contornos de luta coletiva quando atingiu as 

condições de trabalho de professores e professoras baianas, que se organizaram e 

reivindicaram pelos seus direitos enquanto trabalhadores, e Cincinato participou 

ativamente nesse processo. 

Foi justamente durante o período no qual Franca esteve à frente do Grupo 

Escolar Rio Branco, principalmente entre 1905 e 1918, que o professorado da capital 

baiana se fortaleceu enquanto classe trabalhadora. Uma parcela considerável de 

professoras e professores, incluindo Cincinato, se organizou e se movimentou em prol de 

melhores condições para a educação baiana. Processos históricos similares ocorreram em 

outras cidades durante o mesmo recorte temporal, como no Rio de Janeiro. Em um 

trabalho de fôlego, Marcelo Gomes (2018) analisou diferentes movimentos associativos 

na capital fluminense, principalmente aqueles ligados à classe docente carioca. O autor 

demonstrou que, assim como em Salvador, o processo histórico carioca também contou 

com a atuação de intelectuais negros nas reivindicações trabalhistas. 

Em seguida, adentrando no mundo da política baiana a partir da candidatura e 

da eleição de Cincinato Franca ao cargo de deputado, em 1911, me deparei com disputas 

e embates voltados para a regulamentação do trabalho operário nas fábricas. Nessa seara, 

busquei analisar como o professor vindo do Iguape, a partir de então deputado, e sua rede 

de sociabilidade se inseriram e atuaram no âmbito legislativo. Por meio de projetos de lei 

e regulamentações de autoria de Cincinato, foi possível identificar seus objetivos e para 

quem se voltavam. Esse intelectual negro foi reconhecido por operários e suas famílias 

ao propor projetos de lei que defendiam condições mais justas de trabalho e também a 

ampliação do seu acesso à instrução primária. Os passos dados por Cincinato Franca não 

foram os primeiros ou os mais importantes nas reivindicações raciais ou trabalhistas. Ele 

 
248 Ver Gontijo (2005). 
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continuou a caminhada daqueles e daquelas que vieram um pouco antes dele, como José 

do Patrocínio e Joaquim Nabuco. 

Seguindo exemplos de intelectuais um pouco mais experientes, já citados nas 

páginas anteriores, Cincinato Franca consolidou-se como mais um agente histórico em 

defesa de trabalhadores e trabalhadoras. Chegou a seus últimos anos de sua vida lutando 

pela sua categoria profissional e foi um daqueles com mais idade entre professoras e 

professoras engajados nos embates e reivindicações. Dimensão importante da atuação 

intelectual de Cincinato, trabalhada nesse capítulo, foi justamente seu engajamento em 

movimentos sociais. A população baiana passou por uma grande greve que impactou 

quase todos os serviços e formas de comércio e trabalho. O professor da Penha, então ex-

deputado, teve participação ativa no movimento grevista, defendendo direitos e garantias 

de trabalhadores e trabalhadoras, em oposição ao governo de José Joaquim Seabra.  

Finalizei o capítulo buscando reconstruir os últimos anos do intelectual 

Cincinato Franca na política baiana, quando conseguiu ser reeleito para o mandato de 

deputado estadual, que teve início em 1923. Essa empreitada não teve o resultado que eu 

almejava, devido à escassez de fontes com registros sobre as experiências vividas ou 

relacionadas ao professor vindo do Iguape nesse período. No mesmo ano em que terminou 

seu mandato, encontrei uma notícia que o citou como um intelectual e político experiente, 

por conta de sua opinião sobre a situação baiana em 1925. Cincinato Franca faleceu no 

ano de 1934. O período entre sua aposentadoria da política e da instrução primária e o 

ano de sua morte (1925-1934) será abordado ao longo das considerações finais, que se 

seguem nas próximas páginas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após uma longa caminhada e, ainda com muito chão de pesquisa pela frente, 

não consegui chegar nem perto do fim. Considero que fui capaz de confirmar algumas 

hipóteses e de repensar outras. Busquei sempre defender argumentos embasados em 

fontes de diferentes tipos, incluindo também bibliografia especializada nas temáticas 

abordadas. Devo confessar que me deixei levar um pouco, talvez um pouco demais, pelo 

meu objeto de pesquisa, que, inclusive, ainda não consigo enxergar como objeto, mas 

como um sujeito pertencente a seu tempo histórico. Quem sabe isso não ocorreu pelo fato 

de este eterno estudante que vos escreve estas linhas também ser um educador convicto, 

um professor que vê na educação a possibilidade de melhorar o mundo. Minha história é 

similar, em certa medida, à do professor vindo do Iguape. 

Apesar de em determinados trechos ter cometido o equívoco de exaltar 

Cincinato, estou certo de que foi possível para leitoras e leitores compreenderem o 

processo pelo qual o jovem Cincinato passou até chegar ao cargo de deputado estadual 

por duas vezes. Ao iniciar sua trajetória intelectual na luta abolicionista, ele já 

demonstrava interesse em contribuir para, ao menos, aliviar ou possibilitar outros 

horizontes para a situação da população negra nas últimas duas décadas do século XIX. 

Mesmo que os motivos que o levaram a oferecer aulas noturnas para trabalhadores livres, 

libertos e escravizados estivessem relacionados à busca pelos ideais de progresso, 

modernidade e civilização. Mesmo que esses ideais representassem a manutenção do 

status quo na sociedade baiana e brasileira do período. Prover aprendizagens voltadas 

para leitura, escrita, cálculos simples e noções de civilidade era algo capaz de mudar a 

realidade social e a existência material de um trabalhador ou trabalhadora.  

Ao continuar sua atuação intelectual após a conquista da abolição da escravidão, 

seguiu interessado na parcela populacional com menos recursos econômicos e sociais, 

principalmente operários e suas famílias. Esse contingente de pessoas era composto no 

período, hegemonicamente, por pessoas negras que conseguiam encontrar trabalho em 

pequenas fábricas ou lojas. Ao propor projetos para regulamentar a quantidade máxima 

de horas trabalhadas por dia ou para definir a idade mínima com que uma criança podia 

ser admitida por algum empregador, Cincinato procurava possibilitar-lhes tempo para 

estudar. Sua intenção podia até ser sincera, mas as condições precárias de pobreza 

obrigavam adultos e crianças a trabalharem o máximo que pudessem, na busca pelo pão 

de cada dia. 
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Mesmo após a sua morte, foi lembrado tanto por conta do seu papel na educação 

como no movimento operário. Em 1936, uma nota do jornal Correio da Manhã (RJ) 

informou que um grupo de missionárias religiosas oferecia aulas e livros para operários 

das fábricas de Salvador. A sede principal da realização dessa iniciativa foi justamente 

uma escola que recebeu a alcunha de Escola Cincinato Franca, em homenagem ao 

professor da Penha.249 Alguns anos depois, em 1938, outra notícia citou o diretor do 

Grupo Escolar Rio Branco. Dessa vez, o assunto era relacionado a uma medalha que foi 

outorgada ao professor vindo do Iguape por sua participação nas lutas abolicionistas.250 

No movimento do professorado, foi atuante mesmo com uma idade 

relativamente avançada, já próximo dos 60 anos . Ganhou considerável destaque e 

prestígio e, desta vez, estou seguro que não exagero, por seus serviços à educação 

primária, e, em geral, por sua trajetória intelectual voltada para uma sociedade com mais 

oportunidades para quem tinha menos posses. Por suas relações interpessoais dentro e 

fora das redes de sociabilidade das quais fazia parte, o professor Cincinato Franca recebeu 

uma homenagem oficial no centenário de sua morte, como se lê abaixo: 

Centenário, Salvador –  
Será oficialmente comemorado em fevereiro do próximo ano o centenário de 
nascimento do professor Cincinato Franca, grande educador e abolicionista, e 
que tantos e relevantes serviços prestou à Bahia e ao Brasil. Uma comissão 
designada pelo governo do estado e pela prefeitura da capital, sob a presidência 
do professor Joaquim Santos Pereira, já está tomando as providências 
necessárias, sabendo-se que, dentre outras promoções, cogita-se da instalação 
de uma exposição das obras do saudoso educador.251 
 

Interessante notar que encontrei essa notícia em dois periódicos, um do Rio de 

Janeiro e o outro de Brasília, mas em nenhum da Bahia. De toda forma, o intelectual negro 

vindo do Iguape, no Recôncavo baiano, conseguiu conquistar um lugar social de prestígio 

considerável. Recebeu homenagens oficiais do estado da Bahia e da prefeitura de 

Salvador, e esse reconhecimento foi divulgado em outras cidades e estados. Minha maior 

curiosidade após reconstruir parcialmente a trajetória de vida do professor Cincinato 

Ricardo Pereira da Franca é compreender como e porque ele sofreu esquecimento, 

silenciamento ou apagamento temporário entre essa homenagem e o início do século XXI, 

quando reaparece em publicações historiográficas. Para buscar respostas a essa 

 
249 CORREIO DA MANHÃ (RJ). Movimento Operário na Bahia. Sexta-feira, 27 de março de 1936. 
Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional.  
250 REVISTA DA SEMANA (RJ). Relíquias do Passado. 5 de fevereiro de 1938. Hemeroteca Digital 
Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 
251 CORREIO BRAZILIENSE (DF). Centenario: Salvador. 9 de julho de 1960. O JORNAL (RJ). Salvador 
(Meridional), 7 de Julho de 1960. Hemeroteca Digital Brasileira (online) da Biblioteca Nacional. 



161 
 

 

inquietação não me resta fôlego por enquanto, mas quem sabe em breve não consiga 

continuar... 
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