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Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar aspectos relacionados à instrução primária,
ofertada pelo poder público, para os adultos na Província de Sergipe, a fim de instruir e educá-los. O
estudo inicia-se a partir de 1871, quando o presidente Antônio Candido da Cunha Leitão criou o
curso de ensino noturno, até 1878, quando foi oficializado por Lei pelo Império, tendo como base o
crescimento urbano e destaque comercial e industrial, os quais favoreceram para que se investisse na
alfabetização popular aos trabalhadores. Quanto à metodologia, constitui-se em uma pesquisa com
base nos conceitos da história cultural, no embasamento teórico das análises de Elias (1994)
Sociedade e indivíduos. Tendo sido utilizadas fontes bibliográficas, anúncios de jornais e relatórios
de presidentes de Província. Verificamos que a escolarização para os adultos era uma educação
configurada para o desenvolvimento das atividades profissionais.

Palavras-chave: Província de Sergipe. Instrução Primária. Educação para os Adultos.

Abstract: This study aims to identify aspects related to the primary education, offered by the public
power, for young people and adults in the province of Sergipe, in order to educate and educate them.
The study begins from 1871 when the president Antonio Candido da Cunha Leitão created the course
of nocturnal education, until 1878 when it was made official by Law by the empire. Based on urban
growth and commercial and industrial prominence, which favored the workers to be invested in
popular literacy. As for the methodology, it is a research based on the concepts of cultural history, on
the theoretical basis of the analyzes of Elias (1994) Society and individuals. Bibliographic sources,
newspaper ads and provincial presidents&39; reports were used. We verified that the schooling of
and adults was an education configured for the development of professional activities.

Keywords: Sergipe Province. Primary Education. Adult Educatio.

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo identificar aspectos relacionados a la instrucción
primaria, ofrecida por el poder público, para los adultos en la Provincia de Sergipe, a fin de instruir y
educarlos. El estudio se inició a partir de 1871, cuando el presidente Antônio Candido da Cunha
Leitão creó el curso de enseñanza nocturna, hasta 1878, cuando fue oficializado por Ley por el
Imperio, teniendo como base el crecimiento urbano y destaque comercial e industrial, favorecieron
para que se invirtiera en la alfabetización popular a los trabajadores. En cuanto a la metodología, se
constituye en una investigación basada en los conceptos de la historia cultural, en el fundamento
teórico de los análisis de Elias (1994) Sociedad e individuos. Habiendo sido utilizadas fuentes
bibliográficas, anuncios de periódicos e informes de presidentes de Provincia. Verificamos que la
escolarización para los adultos era una educación configurada para el desarrollo de las actividades
profesionales.

Palabras clave: Provincia de Sergipe. Educación Primaria. Educación para adultos.
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Leitão creó el curso de enseñanza nocturna, hasta 1878, cuando fue oficializado por Ley por el
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bibliográficas, anuncios de periódicos e informes de presidentes de Provincia. Verificamos que la
escolarización para los adultos era una educación configurada para el desarrollo de las actividades
profesionales.

Palabras clave: Provincia de Sergipe. Educación Primaria. Educación para adultos.

1. INTRODUÇÃO

A individualidade do ser humano é considerada como unidade isolada em sua particularidade, porém
não podemos viver isoladas, como se fossemos uma ilha, necessitamos de nos relacionarmos com
outros seres para troca de experiências. Assim a sociedade é formada, pelo somatório ilimitado e
dependente das ações, dos feitos e atividades dos indivíduos humanos, que estão entrelaçados, nos
pensamentos idealistas e construtivos. O homem é uma potência no campo da organização, criação e
invenção infinita, é um eterno aprendiz, mas também às vezes destrói tudo aquilo que ele mesmo é
autor.

As relações entre sociedade e indivíduo nos conscientizam dentro da sociedade, para Elias (1994), “a
sociedade se afigura, nesse caso, simplesmente como uma acumulação aditiva de muitos indivíduos”.
A ampliação a respeito da conceituação da relação entre sociedade e indivíduos sobre os olhares de
Elias:

[…] cada pessoa singular está realmente presa; está por viver em permanente
dependência funcional de outras; ela é um elo nas cadeias que ligam outras
pessoas, assim como todas as demais, direta ou indiretamente, que as
prendem. Essas cadeias não são visíveis e tangíveis, como grilhões de ferro.
São mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos reais e
decerto não menos fortes. E é a essa rede de funções que as pessoas
desempenham umas em relação a outras, a ela e a nada mais, que chamamos
‘sociedade’ (ELIAS, 1994, p. 21).

Podemos observar que na análise de Elias, a relação de sociedade e individuo, são elos
interdependentes. Ou seja, que uma depende da outra. É necessária para vivencia e sobrevivência dos
seres humanos. Bourdieu (2011, p. 19) em seu livro “A Reprodução” escreveu que “as relações entre
indivíduo e sociedade são influenciadas pelo poder de dominação de um sobre o outro”. Evidente
que este poder é representado por diferentes formas, seja, na política, na religião ou na escola.

Dessa convivo interdependente é que se formam as nações, países ou Estado. No Brasil, o período
Imperial necessitava de uma sociedade ativa para o desenvolvimento do país. Para essa época a
instrução educacional primaria foi apresentada através das leis constitucionais, edificando a
importância de se educar os indivíduos: crianças e adultos. A instrução primária escolar no século
XIX do Império era pautada em Leis, as quais vincularam a sociedade brasileira ao sistema de
educação inserido na carta magna a constituição de 1824. Dessa forma a “promulgação da Lei de 15
de outubro de 1827 estabeleceu que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haveria
escola de primeiras letras” (NUNES 1984, p. 39).

Na Província de Sergipe, após o regulamento orgânico da instrução pública de 24 de Outubro de
1870 ocorreu novas propostas de mudanças na educação. Em 1871, na administração do presidente
da província de Sergipe, Antônio Candido da Cunha Leitão, percebendo as necessidades da instrução
escolar para os adultos trabalhadores criou o curso de aulas noturnas na capital Aracaju, para a:
“Instrução por todas as classes da sociedade e principalmente por aquelles que, dedicando as Hora
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do-dia ao trabalho vêem-se privados do benificio da eschola” (SERGIPE, 1871, p. 3).

Escolas noturnas para trabalhadores adultos foram implantadas em outras províncias do império pelo
poder público, como podemos observar nas pesquisas, as províncias de Alagoas, Bahia, Pernambuco,
Minas gerais; mas, não era pautada nas Leis do império, sim em caráter provisório como discorre
Costa. (2007) “Instruções provisórias sobre escolas noturnas para adultos, de 1872. E é o próprio
Leôncio de Carvalho que, em 6 de setembro de 1878, lança o decreto 7031 A, estabelecendo cursos
noturnos para trabalhadores nas escolas primárias públicas, também na Corte (COSTA 2007, p. 26).

A educação para adultos, também teve incentiva de associações privadas, na alfabetização de
primeiras letras, objetivando o individuo aprender ler e escrever. Em Sergipe: Laranjeiras, pela
sociedade Monte Pio das Artes e Santa Luzia – no Engenho Novo, pelo professor João Manoel
Madureira, e na corte Imperial por associações filantrópicas e também em outras províncias.
Conforme Costa (2007, p. 65), “as primeiras escolas noturnas foram criadas em 1868 no Maranhão,
depois em Sergipe e na Corte”. Após o decreto da Lei 7031 em 1878, foram legalizadas pelo
Império.

Ofertado pelo poder público, aulas noturna primária para os Adultos em Sergipe correspondia à
seguinte instrução do ensino: “Moral e Religião, Leitura e noções gerais de Gramática Nacional,
Aritmética e Geometria, estudo do processo de peso e medida, Desenho Linear, noções gerais de
comercio, inclusive escrituração mercantil, além de História do Brasil e Sergipe” (SERGIPE, 1871,
p. 4).

Em Sergipe apesar de o ensino primário público ser ofertada gratuita, como se refere à constituição, a
educação era voltada para a elite, que tinha uma preferência maior pelo ensino privado. As classes
menos favorecidas principalmente as da zona rural, se matriculavam, mas no período da lavoura
necessitavam voltar ao trabalhar e reprovavam por falta ou abandonavam as aulas, informa Nunes
(1984) “Ensino de primeiras letras evidencia-se o pouco interesse que havia pela alfabetização da
população sergipana”. Assim, era necessário novo mecanismo de resolução (NUNES 1984 p. 61).

Por outro lado, o século XIX foi marcado pelas mudanças sociais e desenvolvimentistas, das
transformações do mundo capitalista, após o surgimento de indústrias nos centros urbanos,
principalmente a partir da década de cinquenta do século XIX. O crescimento das cidades era visível,
o comercio aumentava e a ralação campo e cidade inverteram-se. Assim o sistema de educação
escolar foi também refletido com a chegada do mundo moderno, era necessário montar estratégias
educacionais de instrução primaria, objetivando um progresso semelhante aos países desenvolvidos,
como a Inglaterra e a França:

[...] As aulas das escolas noturnas tinham como públicos-alvo trabalhadores
adultos e tinha como objetivo afastá-los ‘das práticas perdidas, das
companhias corruptoras’ e regenerá-los. Para reforçar a importância delas,
ele evoca exemplos da Inglaterra, França e Estados Unidos. [...] Antônio
Candido da Cunha Lobão foi o iniciador desse tipo de aula em 10 de junho de
1871 quando criou o curso noturno anexo ao Atheneu e em agosto do mesmo
ano foram criados em Estância, São Cristóvão, Laranjeiras, Maruim e
Propriá. (RELATÓRIO. Jornal do Aracaju, Sergipe. Ano III nº 23.257,
1872 p. 1, col. 3).

No entanto, um país agrário, onde a burguesa latifundiária não tinha interesse em uma sociedade
escolarizada e esclarecida, para eles o que interessavam era o trabalho escravo e a monocultura de
exportação. Não havia tanto interesse e assim, dificultava as ideias proposta por aqueles que tinha
olhar voltado em tornar o país numa sociedade civilizada. Porém o crescimento urbano foi inevitável,
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assim como o crescimento comercial e inicio de implantações de fábricas indústrias.

A educação para os adultos em aprender a ler, escreve e somar era a instrução básica que
representava uma crença no poder da escola proporcionar o progresso e modernização social do
Brasil. Preparar o indivíduo para atuar no mercado de trabalho comercial, nas relações de compra e
venda, já que os processos iniciais de instalação das fábricas necessitavam dessas transações de
comercialização. Então eram preferíveis pessoas que tivesse pelo menos a educação de instrução
primaria. Assim, era uma forma de preparar a população, para atuar na construção do futuro.
Conforme a autora Marilza da Silva o “incremento da escolarização popular foi colaborado pelas
lutas sociais, nesse caso com a questão da Abolição da Escravatura” (CORREIA 2011, p. 40).

Após essas considerações sobre o ensino noturno, ressalta-se que este texto tem por objetivo
identificar aspectos relacionados à instrução primária, ofertada pelo poder público, para os adultos
trabalhadores na província de Sergipe, a fim de instruir e educá-los. O estudo inicia-se a partir de
1871 quando o presidente Antônio Candido da Cunha Leitão criou o curso de ensino noturno, até
1878 quando foi oficializado por Lei, pelo império.

Destacam-se, aqui, o crescimento urbano e o desenvolvimento do comercio e processo de
industrialização, os quais contribuíram para alfabetização popular, para os trabalhadores. Constitui-se
em uma pesquisa sob a matriz historiográfica da historia cultural, no embasamento dos conceitos de
Elias. (1994), tendo em vista a relações entre sociedade e indivíduo. Ter utilizadas fontes
bibliográficas, anúncios de jornais e relatórios de presidente de província. Constatou-se que a
escolarização de adultos era uma educação configurada para o desenvolvimento das atividades
profissionais.

2. CRIAÇAO DE AULAS NOTURNAS PARA OS ADULTOS

Antônio Candido da Cunha Leitão nasceu na cidade do Rio de Janeiro, a 23 de outubro de 1845. Era
filho do doutor Antônio Gonçalves de Araújo Leitão e de dona Anna Rosa da Cunha Leitão.
Formado em letras bacharelado pelo imperial colégio de Pedro II, fez o curso de ciências sociais e
“jurídicas pela faculdade de São Paulo, onde recebeu o grau de bacharel em 1868, e o grau de doutor
em 1869” (BLAKE, 1883, p. 124).

Jovem escritor, reconhecido pelo seu talento foi nomeado oficial de gabinete do ministro no império
e secretário de Estado dos Negócios da Justiça na Corte. Em 1871, foi nomeado presidente da
Província de Sergipe. Dois anos depois, como deputado parlamentar representante na Corte do Rio
de Janeiro, apresentou projetos em defesa da educação e da lavoura;

[...] Três revistas redigiu o doutor Cunha Leitão, sendo ainda estudante de
direito. Um dos seus artigos publicados nesta ultima, a ‘Critica de Guisot, lhe
attrahiu’ louvores, assim como o artigo ‘Poder moderador’. Theses e
dissertação para obter o grau de doutor, apresentada e sustentada em 1869. S.
Paulo, 1869 - Versa a dissertação sobre o ‘Casamento civil’.Direito civil:
Colaborador&39;. Ensino livre: projeto de lei, apresentado á câmara dos
senhores deputados na sessão de 16 de julho de 1873. Rio de Janeiro, 1873,
26 pags. in-4º. O - Sobre a lavoura: discurso proferido na sessão de 5 de
fevereiro de1873. Rio de Janeiro, 1873, 34 pags. in-8º. O Reforma eleitoral:
discurso proferido em sessão de 8 de julho de 1874. Rio. de Janeiro, 1874,
in-8º. A decadência e crise da lavoura: discurso proferido na câmara dos
senhores deputados. Rio de Janeiro, 1875, in-8º. Liberdade do ensino
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superior: discurso proferido em sessão de 4 de setembro de 1877. Rio de
Janeiro, 1877 (BLAKE, 1883, p. 124).

O presidente Antônio Candido da Cunha Leitão tomou posse da província de Sergipe em 11 de maio
de 1871. Como governante teve o desafio de criar aulas noturnas para os adultos trabalhadores,
legalizadas por Lei. Após ser aprovada na assembleia provincial de Sergipe em complemento ao
regulamento orgânico da instrução pública de 24 de Outubro de 1870. Instituiu as aulas noturnas na
capital Aracaju, “por acto de 10 de Junho ultimo creci n’esta capital um curso de aulas nocturnas”
(SERGIPE, 1871, p. 3).

As ofertas de aulas noturnas eram principalmente para os trabalhadores que não podiam estudar
durante o dia. Ficavam fora do sistema escolar de aprender a ler e escrever. De acordo com Nunes,
“Cunha Leitão foi o iniciador desse curso de aula noturna em anexo a escola Atheneu e em agosto do
mesmo ano foram criados também cursos noturnos em Estância, São Cristóvão, Laranjeiras, Maruim
e Propriá” (NUNES 1984, p. 118).

O ensino de primário de primeiras letras para trabalhadores, do curso noturno tinha um regulamento,
para que ocorresse o funcionamento das aulas. O espaço escolar fornecido inicialmente na cidade
Aracaju ocorreu em anexo ao Colégio Atheneu sergipense. o ensino só podia funcionar a partir de 10
alunos matriculados. As aulas ocorriam em dias alternados, ou seja, uma noite, sim, outra, não. A
matrícula era gratuita e podia ser feita em qualquer tempo, ou semestre, sendo que as aulas
começavam às 18 horas e terminavam às 21 horas. De acordo com o regulamento demonstrado no
relatório de presidente da Província:

[...] Curso de aulas nocturnas na capital. 1º Cada uma das aulas começará
funcionar desde que haja mais de dez alunos matriculados. 2 º Cada aula
funcionará uma noite sim , outra não alternadamente, não podendo começar
antes de seis horas da tarde, nem acabar depois das nove da noite. Cada uma
durará nunca menos de uma hora. 3º A matricula n’este curso serà gratuita
(SERGIPE, 1871, p. 3).

Cunha Leitão, além de criar o curso de ensino noturno nas cidades mais populosas da província
sergipana, criou aulas também no presídio na capital Aracaju, para instrução dos presos. A escola
funcionava três horas por dia e o regulamento para que exercerem-se as aulas só poderia a partir de
duas turmas matriculadas com dez ou mais de dez alunos, conforme relatório de província: “O
professor deverá se um dos empregados da penitenciaria, quando houver outro além do
administrador, peceberá a gratificação de trinta mil menreis”. (SERGIPE, 1871, p. 10).

A instrução primária elementar era composta por: Moral e Religião, Leitura e Escrita, Noções Gerais
de Gramática da Língua Nacional, elementos de Aritmética e Geometria, estudo do sistema de Pesos
e medidas do Império, Desenho Linear com aplicações às artes e construções, Geometria Nacional e
análise dos clássicos, Noções gerais de Comércio, inclusive escrituração mercantil por partidas
dobradas, Francês, História do Brasil, especialmente de Sergipe, e explicações sucintas da
organização política do Império também compunham o rol das matérias a serem ensinadas.

Ressalta-se que a instrução primária elementar era o suporte básico de educação para o indivíduo
aprender a ler, escrever e contar. O incentivo para educação por parte dos governantes era a oferta da
instrução primária as crianças ser alfabetizadas e passar para o ensino secundário, mas, o processo
era lento num país agrário. Os relatos de Nunes (1984) consolidam a situação da época:
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Ensino de primeiras letras evidencia-se o pouco interesse que havia pela
alfabetização da população sergipana [...] o pequeno número dos que
frequentavam as aulas de Latim, Filosofia e Geometria, alcançando 160
alunos, refletia o descompasso entre a educação oferecida e a estrutura
sócio-econômica da província, apenas interessada a uma elite pertencente a
classe dominante. (NUNES 1984, p. 61).

Porém, a partir da metade do século XIX, as mudanças ocorrerem principalmente na Europa após o
movimento industrial e capitalista de mercado de venda e consumo. Esses seguimentos precisavam
prosseguir em movimento. Dessa forma, era necessário instruir as pessoas pelo menos com a
alfabetização primária, para que a sociedade aprende-se a ler escrever.

As evidencias históricas nos levam a crer, que a instrução primária de ensino no Império, era
colocada como favorecimento para progresso do Brasil, semelhante aos países desenvolvidos, e
assim que se começou a ampliar o sistema escolar brasileiro. Criando a possibilidade do acesso à
escolarização por parte das camadas populares mais carentes, do sexo masculino e inicialmente com
uma pequena participação do sexo feminino. A escola de instrução primária de ensino noturno
criadas no Império para os adultos, nas províncias do Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Sergipe,
Maranhão e São Paulo, por iniciativa do poder público. Seguiu os mesmos métodos de instrução de
ensino, dado nas escolas diurnas.

O método Lancaster o ensino era pelo uso da repetição e memorização, De acordo com a proposta, o
professor ensinava a lição a um grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes, enquanto outros
recebiam a lição através daqueles a quem o mestre havia ensinado. Eram divididos em pequenos
grupos, acreditava-se que esta dinâmica inibia a preguiça do individuo. Conforme Aragão e Freitas,
(2016), era um de seus pilares uma rígida disciplina.

[...] Método Mútuo, foi sistematizado pelos ingleses Andre Bell e Joseph
Lancaster, com o propósito de ensinar de uma só vez a um grande número de
alunos. Nesse método, um professor ensinava a matéria para um grupo de
alunos mais adiantados (monitores), os quais deveriam instruir seus colegas
da mesma forma como aprenderam com o professor. (ARAGÃO; FREITAS
2016, p. 139).

As aulas noturnas eram destinadas os trabalhadores, que se viram privado da escolaridade, devido
suas atividades de subsistência, necessário para sua sobrevivência. Além desses, tinha-se o propósito
de combater a ociosidade daqueles que a sociedade considerava preguiçosos. Afastá-los também das
práticas de crimes, das companhias corruptoras. A educação é aplicação dos métodos próprios para
assegurar o desenvolvimento na formação do ser humano e aprender as condutas de moral e ética
necessária numa sociedade. “através da educação a sociedade busca realizar em seus membros o seu
próprio ideal” (AMORIM 2010, p. 6).

A educação no período Imperial foi se moldando de acordo com o desenvolvimento e evolução que o
país transitava. No século XIX a partir da década de sessenta a comercialização interna se fixava em
torno das técnicas de produção do café e produção canavieira do açúcar. Em Sergipe a fabricação de
aguardente feita do melaço da cana, assim como outras fabricações e produtos de subsistência,
movimentava a economia em casas comerciais. Conforme Sobrinho (1983, p. 21), “o
desenvolvimento da cultura canavieira em Sergipe levaria ao estabelecimento de casas comerciais na
própria província, principalmente na cidade de Maruim”. Assim o comércio se expandia nas maiores
cidades sergipana.
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3. O CRESCIMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

A partir da metade do século dezenove houve uma articulação no desenvolvimento das cidades, após
a revolução industrial substituindo o trabalho artesanal e do livre comércio da Europa favoreceu a
saída do homem do campo para as cidades. Com a expansão industrial por outros países da Europa,
entre eles: A Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia, as relações comerciais aumentaram e
transitando em outros continentes: América, Estados Unidos e Ásia, Japão. Os centros urbanos
cresceram em termos populacionais, ocasionando fortes mudanças e transformando completamente o
modo de vida em sociedade e condições de trabalho. Ler escrever e as operações matemáticas de
somar e contar era necessário para o individuo.

No Brasil, houve mudanças econômicas evolutivas devido à forte comercialização do açúcar na
região Nordeste. Na província de Sergipe teve a necessidade de mudar sua capital, São Cristóvão
para Aracaju, devido sua localização na foz do rio Sergipe facilitando o acesso das embarcações que
transportavam mercadorias, principalmente o açúcar. Outra mudança foi à capital da província do
Piauí, como aponta Gandara (2011, p. 101), “em 1852 de Oeiras para Teresina”. As navegações dos
rios e o contato com o litoral eram fatores essenciais na época, devido à facilidade de transportar
cargas e garantir o fluxo de mercadorias.

Após a proibição do tráfico de escravos, com a Lei Eusébio de Queirós, os recursos econômicos
aplicados na compra de escravos, foram investidos e aplicados no setor comercial. Assim a
cafeicultura, que necessitava de mão de obra, estimulou a entrada de imigrantes, que trouxeram
novas técnicas de produção. Estes trabalhadores contribuíram para um mercado consumidor e
também para o desenvolvimento de pequenas indústrias:

Brasil [...] trabalhadores vindos de fora constituíram um mercado consumidor
indispensável ao desenvolvimento industrial, bem como força de trabalho
especializada. O setor que mais cresceu foi o têxtil, favorecido em parte pelo
crescimento da cultura do algodão, em razão da Guerra de Secessão dos
Estados Unidos (grande exportador desse produto) entre 1861 e 1865. Na
década de 1880 ocorreu o primeiro surto industrial, quando a quantidade de
estabelecimentos passou de 200, em 1881, para 600, em 1889. Esse primeiro
momento de crescimento industrial inaugurou o processo de substituição de
importações. Beneficiaram-se o mercado brasileiro e a indústria brasileira
(AZEVEDO 2010, p. 15).

Dessa forma a implantação das primeiras fábricas e manufaturas anunciava a importância de uma
educação diferenciada para as atividades e funções práticas, para atuar no comércio e impulsionar o
processo de industrialização. No final do século XIX por volta de1874, Cresceu o número de
investidores que se dedicavam às atividades industriais, principalmente nos núcleos urbanos,
localizados nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Em Sergipe as primeiras atividades industriais foram às indústrias de açúcar e têxteis. No caso do
açúcar, o desenvolvimento industrial teve início com a implantação dos Engenhos Centrais que
procuravam separar a atividade agrícola da industrial, buscando conciliar a relação de produção
agrária tradicional com modernas técnicas das maquinas a vapor na fabricação de açúcar, visando
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atender a demanda dos principais mercados consumidores:

Após penetrar no setor de importação e exportação de Sergipe, na década de
1870, o capital mercantil assumirá formas tipicamente antediluvianas:
mantinha entraves acumulação do nível dos engenhos, viabilizava a partir de
certo momento para atividades industriais, agrícolas e de serviços.
(SOBRINHO 1983, p. 27).

A modernidade industrial foi envolvendo e moldando a sociedade. Evidente que o crescimento
urbano do país, necessitava de novos valores profissionais, assim as mudanças também ocorreram na
educação, principalmente nos centros urbanos das capitais e cidades mais populosas, através da
educação para Jovens e adultos trabalhadores. Era uma forma também de elevar o perfil do modelo
governamental Imperialista.

O ensino noturno em Sergipe surgiu em 1871, pelo presidente da província Cunha Leitão, acreditava
de ver o seu ato na província se desenvolver. Também o curso Normal para o sexo masculino, tinha o
objetivo de preparar os homens como professores profissionais. “Essa ação objetivava o
desenvolvimento do ensino nas escolas públicas. Tinha o apoio de Manoel Luiz como o diretor de
instrução de ensino público”. RELATÓRIO. Jornal do Aracaju, Sergipe Ano III, Nº 13.247,
(quinta-feira, 7 de março de 1872, p. 1, col.).

Em Laranjeiras foi criado também curso noturno para os trabalhadores operários, em 1871 pelo
Presidente Cunha já citado. Conforme Romão, (2000) “curso noturno criado pela sociedade Monte
Pio das Artes, cuja instituição pagando a província o respectivo professor” (ROMÃO, 2000, p. 43).

Após o surgimento das indústrias, os cursos noturnos foram aumentando e assim, foram criadas
posteriormente, escolas também para os filhos dos operários. Na esfera pública e em unidades
particulares. Esses atos ressaltavam a importância da educação em aprender a ler e escrever e as
operações em matemática de somar, diminuir, dividir e multiplicar. Assim era o valor dos cursos
noturnos em levar esperança, ao povo trabalhador e aos ignorantes, mergulhado em vícios e propenso
a crimes.

No Rio de Janeiro a escola noturna era vista pela população como uma ação benéfica de caridade do
governo imperial, a classe popular. Favoreceu aos indivíduos privados da escolaridade a
oportunidade de aprender ler. Já era destinado aos adultos e meninos que trabalhavam e se viram
impedidos de frequentar as escolas diurnas.

Na Província de Alagoas, foram também instituídas aulas noturnas para a instrução primaria aos
jovens e adultos, pelo poder público nas principais cidades, entre elas Penedo. Cidade histórica,
conforme Correia. “em Alagoas, no mês de março de 1872, o governou provincial criou seis cadeiras
noturnas em várias cidades e vilas do interior, as quais passaram a funcionar no mesmo prédio das
aulas diurnas” (CORREIA 2011, p. 88).

Em Minas Gerais, o ensino noturno foi ofertado aos trabalhadores pela fabrica da Companhia Fiação
e Tecidos do Marzagão. Conforme Nogueira (2009), “A pioneira Fábrica do Cedro (1872) também
deteve o pioneirismo na criação e manutenção de escolas primárias, diurnas ou noturnas, para os seus
operários. Assim também a fábrica da Cachoeira, estabelecida em 1872, na cidade do Curvelo por
Mascarenhas Irmãos & Barbosa”. Em ambas as fábricas existem duas escolas de instrução primária
para ambos os sexos, havendo também uma aula de música.

Já bastante desenvolvida educação industrial na província. Como parte
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do empreendimento da Fábrica do Cedro, a escola primária começou a
funcionar, de acordo com o seu levantamento contábil, dois anos depois
de sua instalação, isto é, em 1874. [...] a instrução primária era o único
benefício pelo qual os operários dessa fábrica não precisavam pagar
para usufruir; em alguns contratos a moradia e a alimentação também
poderiam ser gratuitas. (NOGUEIRA, 2009, p. 78).

Na província Bahia as aulas noturnas de instrução primária para os adultos foram estabelecidas pelo
governo provincial, e também incentivadas por muitos professores particulares e outras por algumas
associações de trabalhadores. “Elas foram criadas com objetivo de proporcionar o acesso às
primeiras letras aos trabalhadores analfabetos e aos com poucos conhecimentos de leitura, escrita,
cálculos, princípios cristãos e desenho básico” (SANTOS, 2014, p. 2).

Na Paraíba do Norte, a instrução primaria de ensino público popular noturno foi instituída, como
uma forma de difundir as letras e a cultura, nas cidades mais desenvolvidas como: Campina grande,
Mamanguape, Areia, Pombal e Souza. De acordo com os relatos de Costa, Santos (2016) “o
regulamento de Nº 30 de 7 de Dezembro de 1883, em seu artigo 14, mencionou a criação de Escolas
Noturnas na Paraíba”. A oferta da instrução escolar era para os pais de família, artistas, empregados
públicos, jornaleiros e em grande número aos meninos pobres, nos centros mais populosos. Era
também uma das formas que os governos provinciais encontravam para manter o disciplinamento e o
poder. Nas periferias das cidades, disciplinar as crianças e os pobres desvalidos, os quais deveriam
aprender as primeiras letras e um ofício.

Na busca pela manutenção da ordem social e a educação tendo importante
papel para o desenvolvimento de uma sociedade moderna. À instrução
popular diz respeito às aulas noturnas na Província da Parahyba do Norte. Há
indícios de que a criação das escolas noturnas foi uma realidade percebida na
Província a partir da década de 1870. [...] De acordo com a fala do diretor
Joaquim Moreira Lima, existia na Capital da Província no ano de 1870 uma
aula noturna que atendia os meninos pobres e que foi considerada como ‘útil
e civilisadora’, mais uma vez remetendo à instrução a ideia de civilização.
[...] No ano de 1874, o presidente Silvino Elvidio Carneiro da Cunha,
confirma a criação de escolas noturnas na capital e outras pelo interior da
província, como podemos perceber no relatório de 7 de agosto de 1874.
(COSTA, SANTOS, 2016, p. 10-13).

O Ensino noturno no Maranhão foi criado em 1868 pela iniciativa privada, um professor dava aula
noturna particular. Segundo Castellanos, Castro (2015), esse professor, tempos depois, recebeu uma
proposta do presidente da Província, se ele adquirisse 20 alunos ou mais, teria o direito à
remuneração pela Província: “essa iniciativa de José da Silva Maia, presidente da Província de criar
aulas noturnas em vários locais vinha ao encontro da necessidade de instruir jovens e adultos que
durante o dia não dispunham de tempo para aprender a ler, escrever e contar” (CASTELLANOS,
CASTRO 2015, p. 85).

Outras Províncias também foram notificadas, pelo ensino primário para adultos, na província de São
Paulo e no Rio de Janeiro. A iniciativa privada foi protagonizadora do ensino noturno: “São Paulo
pela maçonaria ao criar a Escola Noturna da Loja América, inaugurada em abril de 1869. [...] da
Corte, quando a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional – Sain, cuja preocupação voltava-se
para o desenvolvimento da industrialização” (NOGUEIRA; PEREIRA 2016, p. 362 -263).
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As informações contidas no livro “O Ensino Público” as escolas noturnas tiveram conquista, e
contribuíram para o desenvolvimento do comércio e também na industrialização no Império. A
quantidade de escolas noturnas teve um aumento significativo, que foram incentivadas tanto pela
iniciativa privada, como também pelo poder público imperialista. Oliveira registra que

Tornando-se livre o ensino em todas as províncias, e apurando-se o gosto do
povo pela instrução, as escolas noturnas aparecerão naturalmente ao lado das
diurnas. Ha vendo quem queira aprender ha verá quem queira ensinar. É isso
uma profissão como qualquer outra. Tem já o Brasil 136 escolas noturnas,
sendo 83 públicas e 53 particulares, umas e outras para o sexo masculino. As
suas matrículas, segundo os da dos mais modernos que Pude obter, sobem a
5.720:2 2.113 das públicas e 3.607 das particulares. Parece que isto já não é
tão pouco para uma instituição que apenas remonta a 1868. Em 1868 (1º de
julho) foi que se abriu a primeira escola noturna que teve o Brasil, de pois do
Liceu de Artes e Ofícios da Corte – a do professor Cruz, de S. Bento, nesta
província (OLIVEIRA 2003, p.180).

No entanto, após a insistência do projeto de Cunha Leitão, como parlamentar defensor do o ensino
noturno foi regulamentado para todas as províncias pelo imperador D. Pedro II, através do Decreto
Nº Lei 7031 A, em 1878 e, o Decreto 7.247, de 19 de Abril de 1879 criando também o ensino
superior. O objetivo era pautado no desenvolvimento do Império brasileiro.

Evidente que as escolas noturnas para jovens e adultos no império foram um avanço para a sociedade
brasileira. O crescimento Urbano e o desenvolvimento da comercialização interna no país, do
mercado de compra e venda deu inicio a alfabetização para os adultos. E sua evolução foi marcada
pela chegada da indústria. O ensino noturno se configurava como uma base sólida permanente, aliada
do progresso da nação brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos analisar que o número de analfabetos era bastante elevado devido à exploração das classes
populares nas lavouras de monocultura pertencentes aos grandes proprietários de terras. Os filhos dos
trabalhadores começavam as atividades braçais ainda na infância, tornando difícil o acesso à
escolarização.

A educação primária brasileira como podemos perceber era voltada mais para a elite a qual tinha
condições de manter escolas particulares para seus filhos apesar das propostas na carta constitucional
estabelecerem o ensino para todo cidadão brasileiro.

Por volta da década de setenta do século XIX as influências do desenvolvimento do comércio e o
crescimento urbano, assim como o surgimento de pequenas fábricas industrial, anunciavam
mudanças nas estruturas governamentais imperialistas. A educação foi o discurso mais apropriado
diante da chegada da modernidade industrial.

Em Sergipe, a proposta pautada por lei para alfabetizar os trabalhadores jovens e adultos, criada por
Cunha Leitão foi também inserido no processo educativo, por outros governantes, assim como outras
províncias brasileiras. Dessa forma, o crescimento urbano das cidades brasileira nas décadas finais
do século XIX alavancou o progresso da industrialização e modernidade.

O surgimento das escolas de ensino primário noturnas teve a finalidade de uma educação voltada
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para capacitar o indivíduo a ser inserido nas relações de comercializações, comércio e na indústria.
Era importante saber pelo menos os conhecimentos relativos à instrução primária; Ler, escrever e
somar.

As mudanças ocorreram de forma gradativa, assim também como a educação contribuiu através da
criação das escolas noturnas, constituindo-se como um meio de qualificar os trabalhadores em curto
prazo.
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