Exposição permanente
Permanent exhibition

Roda de conversa
Conversation circle

Laboratório de conservação
Preservation laboratory

ACERVO
Alunos na biblioteca da Escola, em São Bento das Lages
Students at the Escola library, in São Bento das Lages

APRESENTAÇÃO
O Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia (Measb) é um equipamento
cultural mantido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Criado em 2004, em Cruz das Almas, o Measb tem o objetivo de preservar a memória
e o patrimônio herdados da primeira instituição de ensino superior agrícola da
América Latina, fundada no Recôncavo Baiano, em São Francisco do Conde, no
século XIX.
A reserva técnica, o espaço expositivo e a administração do Memorial funcionam
em uma casa que também é parte da memória da Instituição. O espaço, com
fachada preservada, já foi residência de docentes na Escola de Agronomia da
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
INTRODUCTION
The Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia (Measb) – Memorial of Agricultural Higher Education of Bahia is a cultural equipment maintained by the Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB). Created in 2004 in Cruz das Almas, Measb’s objective is to preserve the memory and
the estate inherited from Latin America’s first agricultural higher education institution, established
in São Francisco do Conde, Bahia’s Recôncavo, in the 19th century.
The Memorial’s storage, exhibition space and administration are located at a house which is also
part of the instituion’s memory. The space, with the preserved facade, was once home for professors of the Agronomy School from Universidade Federal da Bahia (UFBA).

As coleções documentam a memória do ensino agrícola e das ciências e tecnologias agrárias desenvolvidas no Brasil a partir do século XIX. Trata-se de um diversificado conjunto de documentos, livros, teses manuscritas, fotografias, telas,
mobiliário, modelos didáticos e equipamentos científicos.
O acervo possibilita traçar um panorama do pensamento e do patrimônio constituídos ao longo das distintas fases da antiga Escola Agrícola da Bahia.
COLLECTION
The collections document the memory of the agricultural education and from agricultural sciences and technologies developed in Brazil starting in the 19th century. It is a diverse set of documents, books, handwritten thesis, photographs, painting, furniture, didactic models and scientific
equipment.
The collection allows to draw a panorama of the thought and the estate built through the different
phases of the old Escola Agrícola da Bahia.

EDUCAÇÃO E PESQUISA
Além de oferecer a visita mediada, o Measb promove o debate de questões relacionadas à memória, à preservação patrimonial e ao uso das linguagens artísticas na produção do conhecimento. As coleções estão parcialmente disponíveis
para pesquisa e abertas aos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios
nas áreas de conhecimento compatíveis com a sua missão e objetivos.
EDUCATION AND RESEARCH
Beyond offering a guided visit, Measb promotes debates of issues related to memory, estate preservation and use of artistic languages to generate knowledge. The collections are partially available
for research and opened to curricular internships, mandatory or not, in the knowledge areas that
are compatible with its mission and objectives.

A ESCOLA AGRÍCOLA DA BAHIA NO TEMPO
A história do ensino agrícola no Brasil tem relação
estruturante com o desenvolvimento da economia e
da sociedade brasileira. A Imperial Escola Agrícola da
Bahia (IEAB) foi criada no contexto em que a difusão da
ciência era colocada como forma de enfrentar as dificuldades do setor econômico. São Francisco do Conde
foi escolhida como sede da IEAB pela proeminência da
região na produção do açúcar. A instituição, fundada
na relação com a política e a economia, enfrentou reveses ao longo de sua história. Mudou de nome, de localização, foi dissolvida, recriada, reinventada. A UFRB,
criada em 2005, apesar do seu pouco tempo de vida,

é herdeira dessa história secular, que cabe ao Measb
preservar e difundir.
THE ESCOLA AGRÍCOLA DA BAHIA IN TIME
The history of agricultural education in Brazil has a structuring relation with the brazilian’s society economy and society development. The Imperial Escola Agrícola da Bahia (IEAB) was created in
a context in which the propagation of science was seen as a way
to face hardships in the economic sector. São Francisco do Conde
was chosen as headquarters of IEAB beacuse of the region’s prominence in sugar production. The institution, based on the relation
with politics and economy, faced setbacks through its history. It
changed name, location, it was disbanded, recreated, reinvented.
Despite its short existence, UFRB, created in 2005, inherited this
secular history and it is up to MEASB save and disseminate it.

LINHA DE TEMPO /

Turma de Agronomia, 1955, em excursão pela Caatinga
Agronomy class, 1955, outing to Caatinga

TIMELINE

1859

Através do Decreto Imperial no 2.500-A, D. Pedro II cria o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA).
Through the Imperial Decree no 2.500-A, D., D. Pedro II created the Imperial Instituto
Bahiano de Agricultura (IIBA).

1877

O IIBA inaugura a Imperial Escola Agrícola da Bahia no Engenho de
São Bento das Lages, de propriedade dos Monges Beneditinos, na cidade de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano.
IIBA opens tha Imperial Escola Agrícola da Bahia in São Bento das Lages’ Mill, property
of Benedictines Monks in the city of Sâo Francisco do Conde, in Bahia’s Recôncavo.

Gabinete de mecânica – Monte Serrat |
Mecanics room - Monte Serrat

1904

O IIBA é extinto e a Escola suspende as atividades, revertendo os seus
bens para o Estado da Bahia.
IIBA is extinct and the School cancels its activities, returning its estate to the State of
Bahia.

1905

Reorganização da Escola com o nome de Instituto Agrícola da Bahia.
Reorganization of the School with the name Instituto Agrícola da Bahia.

Piano Essenfelder, ao fundo, a chapeleira |

Órfãos de São Bento das Lages | São Bento das

Essenfelder piano, on the back, hat rack

Lages’ orphans

1911

A administração do Instituto Agrícola da Bahia volta para o Governo Federal, que o transforma na Escola Média-Teórico-Prática de Agricultura.
The administration of Instituto Agrícola da Bahia goes back to the Federal Government, that transforms it in the Escola Média-Teórico-Prática de Agricultura.

1917

O Governo Federal decide pela extinção da Escola Média-Teórico-Prática de Agricultura.
The Federal Government decides to extinguish the Escola Média-Teórico-Prática de
Agricultura.

1919

O Governo do Estado da Bahia restabelece o funcionamento da instituição como Escola Agrícola da Bahia.

Livro Lindenia Iconographie des Orchidées,
1885 | Book Lindenia Iconographie des Orchidées, 1885

The State of Bahia government reestablishes the Escola Agrícola da Bahia.

1931

A Escola é transferida para a capital do Estado, Salvador, passando a
funcionar provisoriamente nos pavilhões da Hospedaria dos Imigrantes, no bairro de Monte Serrat.
The Escola is trasfered to the state’s capital, Salvador, working provisionally at the
Hospedaria dos Imigrantes pavillion, in the Monte Serrat neighborhood.
Modelo de engrenagem vertical | Vertical gear

Bússola de tangentes | Tangent compass

model

1942

A Escola, com o nome de Escola Agronômica da Bahia, é transferida
para Cruz das Almas.
The Escola, named Escola Agronômica da Bahia, is transfered to Cruz das Almas.

1967
Termo de arrendamento do Engenho São Bento
das Lages | Leasing term of Engenho São Bento das Lages

A Escola Agronômica da Bahia é incorpora ao patrimônio da Universidade Federal da Bahia (UFBA) com o nome de Escola de Agronomia.
Escola Agronômica da Bahia is incorporated to the Universidade Federal da Bahia (UFBA)’s estate with the name Escola de Agronomia.

Modelo de bomba hidráulica de dupla ação |
Double action hidraulic pump model

2004

Criação do Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia.
Creation of Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia.

2005

Criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a partir do desmembramento da área de Ciências Agrárias da UFBA.
Creation of Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), from the disruption
of the Agricultural Sciences area from UFBA.

Modelo de máquina a vapor | Vapor machine
model

Tese inaugural, José Cyrino dos Santos Sobrinho,
1899 | Inaugural thesis, José Cyrino dos Santos Sobrinho, 1899

Aberto ao público de terça a sexta, das 09h às 12h
Agendamento de segunda a sexta de 09h às 12h e 14h às 17h
Open to the public Tuesday to Friday, 9 a.m. to 12 p.m.
Schedule a visit Monday to Friday, 9 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m.

CONTATOS / CONTACTS
memorial@proext.ufrb.edu.br
+ 55 75 3621-4329/ 3857
Endereço/Address: Rua Rui Barbosa, 710, Centro Cruz das Almas - Bahia CEP 44.380-000
Fan Page: www.facebook.com/memorial1859
Site: www.ufrb.edu.br/memorial/
FICHA TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION
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Capa/Cover: Inconografia do livro Lindenia Iconographie
des Orquidées, 1885. Fotografia/Photography: Maitê Rangel
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