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RESUMO

O presente artigo tenta demonstrar o papel da mulher mais precisamente da professora e educadora Possidônia
Santa Cruz de Bragança, esposa do então Médico Francisco de Bragança e que era possuidor de um renomado
sobrenome residiam no município de Laranjeiras/SE, que anteriormente era uma província no século XIX. Foi nesse
século que Dona Possidônia, uma professora de primeiras letras criou o Colégio Santana que muito encantou o
Imperador Dom Pedro II e sua esposa a Imperatriz Tereza Cristina, isso se deu no momento em que o imperador fazia
uma de suas visitas em Laranjeiras/SE. Sendo assim procura-se saber o porquê dessa figura que foi Dona Possidônia
não ter seu nome lembrado neste município.

Palavras- Chave: Mulher. Primeiras letras. Professora.

ABSTRACT

The present article tries to demonstrate the paper of the woman more precisely of the teacher and educator Possidônia
Santa Cruz de Bragança, wife of then Medical Francisco de Bragança and what was an owner of a renowned surname
they were residing in the local authority of Orange trees / If, which previously was a province in the century XIX. It was
in this century which Lady Possidônia, a teacher of first letters created the College Sant&39;ana what much bewitched
the Emperor Dom Peter II and it sweats that it marries the Empress Tereza Cristina, that happened just as the emperor
was doing one of his visits in Orange trees / If. Being so it tries to know why of this figure that was a Lady Possidônia
not to have his name remembered in this local authority.

Key-Words: Woman. First letters. Teacher.

1. INTRODUÇÃO
Falar em educação é um tema que nos remete aos ensinos de primeiras letras no Brasil. Para que possamos entender
um pouco mais sobre este tema será necessária uma busca do processo e desenvolvimento histórico que a sociedade
e a cultura humana faziam parte. Com essa busca teremos o entendimento de como os historiadores e os
pesquisadores de áreas afins, partindo do principio e do reconhecimento de que é um assunto de grande importância
e que tem encontrado um respaldo relevante em sua dimensão histórica.

Para tanto é preciso que haja uma criação de um marco temporal para então podermos ter uma delimitação mais
aprofundada, porém sem generalizações das etapas da história humana que nos permita o estudo das mesmas. Na

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/dona_possidonia_mais_uma_mulher_na_historia_da_educacao_sergipana.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



medida em que determinamos sua veracidade as interpretações das mesmas como também suas abordagens dentro
de um determinado tema terá que ser inserido dentro de uma ordem ou de um tempo-espacial, para que as reflexões
feitas partam dos questionamentos que cobrem e ajudem a debater sobre este tema que é a educação.

De acordo com os autores Andrade (2012) Neris (2012) Almeida (2012) Cruz e Lima (2012), a educação do século
XIX, teve seu momento emblemático, onde a luta de classes (burguesia e proletariado), envolveu a sociedade, a
cultura, a economia e também a política que gerou uma situação onde as ideias pedagógicas e educativas foram
radicalizadas, transformando-se assim em uma ferramenta do controle da sociedade.

Com o advento da revolução industrial, houve um crescimento no desenvolvimento econômico e social. Devido a esse
surgimento iniciou-se uma campanha que transformou o perfil da burguesia, dos seus mais variados grupos. Foram
transformações que ocorreram dentro de uma sociedade que sofriam com a economia e a política, que estão
ideologicamente incrustadas em sua cultura, é exatamente nesse cenário que a educação se torna um mecanismo
que funciona como instrumento de controle para a burguesia e para o povo essa ferramenta será uma forma de
emancipação social.

Nesse campo tão extenso da educação houve o surgimento das pedagogias com várias diferenças, modelos e um
vasto número de orientações, que estão mergulhadas nas etapas e vertentes da pedagogia do século XIX, são
desenhados um cenário com entraves políticos e sociais onde a didática e a pedagogia entram como iniciativas
conservadoras pela burguesia e pelo proletariado que anseiam por mudanças. (ANDRADE; NERES; ALMEIDA; CRUZ
E LIMA 2012).

Aqui os autores apresentam uma batalha em que as influências estão nas esferas e nos níveis da educação, que
inclui a instrução até as escolas infantis, sendo elas elementares e secundárias, deixando assim a constatação no que
se refere aos conteúdos e seus métodos problemáticos.

2. A EDUCAÇÃO NO BRASIL COLÔNIA

No Brasil Colônia, a cultura e o ensino chegam servindo tanto a catequese onde se encontravam os nativos e os
colonos, como também a colonização e os objetivos da política econômica de Portugal. Para Bielisnki (2009), foi em
1808 com a chegada de D. João que um novo cenário cultural ganhou corpo para abrigar a corte. Com todo esse
acontecimento a imprensa desabrocha o ensino superior terá a sua primazia. A educação torna-se um tema limitado
ás especulações no que tange a filosofia literária e o culto ao bacharelismo ficam prevalecidos, porém com total
aversão ao trabalho braçal e mecânico. (BIELINSKI, 2009).

É fato de que a mentalidade da época era preconceituosa. Os trabalhos manuais e mecânicos que eram
desenvolvidos por escravos e pela classe humilde era visto com maus olhos, as barreiras eram criadas e o ensino
principalmente o técnico profissionalizante não podiam ser frequentados pelos mesmos.

O que essas pessoas mais desejavam era ter a oportunidade de se tornar um doutor, só assim podiam ter um status
social e econômico, porém esse era um sonho para poucos e essa classe já citada anteriormente não participava
desse sonho, as únicas profissões de que eles podiam fazer parte era de fabricante, negociante ou lavrador, mas não
era isso que essas pessoas queriam na opinião geral dos mais estudados essas eram as profissões adequadas para
quem não possuía inteligência ou eram desafortunados.

A mentalidade preconceituosa da época ligava os trabalhos manuais e mecânicos aos
trabalhos realizados pelos escravos e pela classe mais humilde, criando assim fortes
barreiras ao ensino técnico-profissionalizante. Formar-se doutor era ter a possibilidade de
subir no status social e econômico, mas tornar-se fabricante, negociante ou lavrador era
situação não desejável para a maioria dos jovens. Essas profissões, segundo opinião geral,
eram destinadas aos menos inteligentes ou deserdados da fortuna... (BIELINSKI, 2009, p.
01).

Pensar a educação brasileira do século XIX é ter em mente que ela foi destinada para preparar uma elite e não um
povo, o status social estava ligado que era prestigiado pela vida que a Corte oferecia como também as atividades
públicas, com isso o contraste era evidente, pois a educação popular era praticamente ausente. A mentalidade do
povo era de que para certos serviços ( oficinas, comércio e agricultura) não era necessário frequentar a escola, a
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renda das casas menos abastadas era completada com a ajuda do trabalho juvenil e infantil para essas famílias a
educação era sinônimo de riqueza.

3. A EDUCAÇÃO EM SERGIPE

Durante o processo em que a República foi instaurada houve uma ampliação na escolarização de meninas e jovens o
número de vagas em escolas públicas e colégios particulares aumenta tanto para o feminino como para o publico
misto.

No processo de instauração da República a escolarização de meninas e jovens é ampliada
com o aumento de número de vagas nas escolas públicas e a criação de colégios
particulares femininos e mistos, este movimento tem nuances específicas em cada região
do país. (FREITAS, 2002, p. 01)

No Brasil e em particular em Sergipe, os colégios que eram do ensino secundário e que tinham como fundamentação
uma orientação leiga ou religiosa, fundados e mantidos por particulares nas últimas décadas tiveram um papel de
grande relevância durante o Império.

Essas instituições na maioria das vezes não eram submetidas a nenhuma inspeção por parte do governo, eram
estabelecimentos que tinham o estimulo da concorrência e procuravam formar uma vanguarda em que o pensamento
educacional era o foco principal. (FREITAS, 2002, p. 01).

De acordo com Freitas (2002), as escolas femininas de Sergipe tinham um significativo grupo de diretoras, nesse
tempo a mulher era submetida ao pátrio poder, mesmo quando solteira, ou quando casada legalmente onde o marido
era o chefe da sociedade conjugal, ela precisava da autorização do marido para poder assinar contratos de trabalho,
pois era vista como uma incapaz no que se referia ao exercício dos direitos civis e políticos.

Outro ponto que merece ser destacado e que se tornou uma característica marcante para a sociedade Sergipana foi à
questão das escolas que não eram mantidas por organizações religiosas, católicas ou protestantes tornavam-se uma
empresa da família.

Outra característica marcante era que estas escolas quando não dirigidas e mantidas por
organizações religiosas católicas ou protestantes, se configuravam em uma espécie de
empresa familiar, onde outras pessoas da família, mãe, irmãs, tias e até mesmo o pai,
assumem funções no estabelecimento de ensino. (FREITAS, 2002, p. 01-02).

Nas palavras de Freitas (2002), diferente das escolas particulares as escolas públicas para ter o número de vagas
expandidas era mais lento como também a criação de escolas que eram especificas para meninas.

Foi durante a Primeira República que a coeducação era condenada por muitos dos educadores como também
legisladores, eles entendiam que seria uma porta aberta para o risco dos dois sexos se aproximarem, porém essa
medida foi adotada por questões econômicas e por escolas que ficavam nos municípios mais distantes da capital e
que não representavam riscos aos centros urbanos considerados importantes.

Em 1831 surgiram em Sergipe às primeiras aulas públicas de primeiras letras, essas aulas eram abertas para meninas
e ficavam nas cidades de São Cristovão, Estância, Laranjeiras e Propriá. No ano de 1834, 29 escolas de primeiras
letras funcionavam dentre essas 25 eram para o ensino masculino e 4 era para o ensino feminino. (FFREITAS;
ARAGÃO, 2015 p. 06).

Enquanto no ano de 1831 surgiam em Sergipe as primeiras aulas públicas de primeiras letras, em 1860, ou seja, 29
anos depois já existiam em Sergipe 66 escolas públicas de primeiras letras, porém com o número sempre maior para
o masculino.

Em 1860, em Sergipe, existiam 66 escolas públicas de primeiras letras, 23 femininas e 43
masculinas, que atendiam a um total de 2.636 alunos. As escolas particulares de primeiras
letras eram 10 e atendiam 423 alunos, mas apenas uma delas era feminina. Em 1870,
estavam em funcionamento, no Brasil, 2602 escolas públicas de primeiras letras, enquanto
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que em Sergipe eram 100, das quais 69 masculinas e 31 femininas. (FREITAS; ARAGÃO;
2015. p. 07).

Para Freitas e Aragão (2015), as últimas décadas do Império foram marcadas pelo crescente número de escolas
femininas e com a implantação das escolas mistas que no mesmo período trouxe o favorecimento e acesso de
meninas e dos jovens aos bancos das escolas, porém essa façanha não era o bastante para mudar o que se era
ouvido antes de que as mulheres precisam mais de educação do que instrução.

A República foi proclamada e com o inicio de suas atividades nasce à necessidade de uma educação voltada para a
mulher, como já podia ser visto a sociedade estava se modernizando, juntamente com a higienização da família e a
formação dos cidadãos, com tudo isso as exigências vão ficando cada vez maiores e os alvos das mesmas foram às
mulheres, que logo no inicio de seus primeiros anos de adolescência deveriam ser preparadas para um único papel a
de ser educadoras do lar. Os discursos que os liberais pregavam eram de que a escolarização primária para as
mulheres seria voltada para o espaço domestico, esse seria o campo de atuação feminina.

Ter o acesso à escola é considerado para muitos uma conquista principalmente quando esses muitos dizem respeito à
mulher. Nas palavras de Bourdieu,

A escola não cumpre apenas a função de consagrar a ‘distinção’ – no sentido duplo do
termo – das classes cultivadas. A cultura que ela transmite separa os que a recebem do
restante da sociedade mediante um conjunto de diferenças sistemáticas: aqueles que
possuem ‘como cultura’ [...] a cultura erudita veiculada pela escola dispõem de um sistema
de categorias de percepção de linguagem, de pensamento e de apreciação, que os
distingue daqueles que só tiveram acesso à aprendizagem veiculada pelas obrigações de
um ofício ou a que lhes foi transmitida pelos contatos sociais com seus semelhantes.
(BOURDIEU, 1974, p. 221).

4. A CRIAÇÃO DA PRIMEIRA ESCOLA PÚBLICA EM SERGIPE

No ano de 1870 aqui em Sergipe que ainda era uma província foi criado o Atheneu Sergipense a criação do Atheneu
Sergipense em 1870 concentrando os cursos de Humanidades e Normal indicava um avanço para a época, como
demonstrou Alves (2005). No entanto, essa parece não ter sido a melhor forma, pelo que se depreende dos
argumentos do Presidente da Província.

Cinco annos vão caminho fóra [...] O ensino primário não avantajou-se. [...] O curso normal
definhava, porque faltava-lhe autonomia propria, ensino mais desenvolvido, que
offerecesse habilitações mais largas áquelles que se dedicassem ao magistério. Cheio de
fé entendi que devia separar o curso normal do curso de humanidades, e separei-o
creando a eschola normal. Foi por ventura imprudente Não, não e não! Era mister elevar a
instrução primaria [...] era mister levantar do leito das agonias o ensino primario da
provincia. [...] As novas condições da eschola normal dar-nos-hão a excellencia do
magisterio. A excellencia do magisterio salvará o ensino elementar. A eschola normal tem
agora um curso de trez annos em seis cadeiras [...] A Directoria da eschola esta em mãos
mui habeis, pois que gratuita e patrioticamente occupa o lugar de Director o vosso distincto
collega Dr. Manoel Pereira Guimarães. [...] (Antonio dos Passos Miranda, Presidente da
Província de Sergipe, em discurso de 1o de março de 1875, proferido na Assembléia
Legislativa). (ALVES, 2005, P. 03).

Segundo Alves (2005), o Atheneu Sergipense, estabelecimento público tinha como finalidade proporcionar à
mocidade a instrução secundária necessária para o acesso aos cursos superiores, bem como para o desempenho
das variadas funções na sociedade, além de habilitar profissionalmente para o magistério primário.

5. ORIGEM DE LARANJEIRAS

No inicio do século XVII a colonização do Vale do Cotinguiba, teve a montagem dos primeiros engenhos de açúcar,
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com um clima favorável, solo massapé o produto foi de fácil escoamento que era comercializado utilizando o rio
Cotinguiba. Surgindo de um laranjal o povoado de Laranjeiras é denominado Sítio ou Vale das Laranjeiras, que
pertenceu ao engenho Comandaroba, que se tornou um ancoradouro e em um entreposto comercial. No ano de 1794,
surge um núcleo urbano no local. A origem de Laranjeiras tem outras versões para o seu nome há quem diga
explicações para a origem do nome refere-se a uma flor, assim explica Pe. Philadeplho[1] Oliveira, que essas versões
sejam mais poéticas do que históricas. Uma das

“Laranjeiras nasceu de uma flor... À margem esquerda do rio Cotinguiba existia uma
Laranjeira, debaixo da qual os primitivos habitantes, cantando ao som da viola os amores
felizes ou infelizes, descansavam do rigor do sol, aguardando a hora da viagem.
Laranjeiras nasceu aos acordes da música e entre as flores”. (SEMEC, 2000).

Há também outra história para Laranjeiras que é a da não existência de laranjeiras que aqui são as árvores, mas sim,
o que tinha era a cana de açúcar, pelo simples motivo dessas árvores ficarem na Vila que dava acesso a Socorro. Daí,
ao se dirigirem para a feira da Vila, os habitantes descansavam às sombras dessas laranjeiras que ficava na região.
(SEMEC, 2000).

No livro da SEMEC[2] (2000), Laranjeiras no inicio do seu desenvolvimento e do vale do Cotinguiba, contava com a
presença dos primeiros padres da Companhia de Jesus, eles construíram a sua primeira residência no local
denominado de “Retiro”, depois esses mesmos padres se tornaram donos de muitas terras e escravos que viviam na
região; eles também eram donos dos engenhos Dira, Ibura, Camassary e o engenho Comandaroba.

No ano de 1734 a residência (sede) dessa ordem religiosa tinha mudado para a Comandaroba, lá foi construída a
Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba. Em 07 de agosto de 1832 através de uma resolução,
Laranjeiras foi elevada à condição de Vila.

6. ASPECTOS NATURAIS DE LARANJEIRAS- LOCALIZAÇÃO

Localizada a leste do Estado de Sergipe, o município de Laranjeiras fica próxima à área da costa litorânea, na região
do Cotinguiba, onde outros municípios também estão incluídos Maruim, Santo Amaro, Capela, Japaratuba,
Carmopólis etc. Laranjeira também se limita com outros municípios como Riachuelo que fica ao Norte, Nossa Senhora
do Socorro que fica ao Sul, Maruim e Santo Amaro ao Leste e o município de Areia Branca a Oeste.

A altitude do município de Laranjeiras é de 6 (seis) metros acima do nível do mar. Localizada em uma área formada
por uma planície flúvio- marinha onde os terrenos são sedimentares intermediários, existentes entre os terrenos
antigos de áreas interioranas do estado. Com um clima tropical úmido, que é típico da faixa atlântico leste. Durante
todo o ano as chuvas são frequentes e bem distribuídas.

7. RIO COTINGUIBA

Localizado na bacia do rio Sergipe, o rio Cotinguiba tem uma área de 3.270km² abrangendo 14,9% do Estado
constituindo um importante afluente da sua margem direita. Seu nascimento é na fazenda Cafuz, próximo ao povoado
de Pedrinhas que atravessa toda zona urbana do município desaguando no rio Sergipe.

A influência do mar faz com que grande extensão de suas águas fique salgada. Dessa maneira os abastecimentos
domesticam é comprometido, servindo apenas para o abastecimento das indústrias. Durante muito tempo o rio
Cotinguiba foi um centro pesqueiro e uma importante fonte de sobrevivência para as camadas de baixa remuneração
do município.

Foi na região do Vale do Cotinguiba que a mão de obra escrava foi mais explorada em toda província de Sergipe Del
Rey. Inúmeros conflitos entre as autoridades do local e escravos que, às vezes se rebelavam e resistiam de várias
maneiras contra a violência e as humilhações em que os senhores de engenhos os submetiam.

8. DONA POSSIDÔNIA, MAIS UMA MULHER NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SERGIPANA

Estudar o feminino é estudar as particularidades de se estudar o progresso da história da mulher. A história do
feminino está relacionada à história do privado, o bastidor aquilo que não se estava a vista, mas tinha extremo poder.
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Perrot (2005) cita a fala de um viajante inglês de 1830: “Embora legalmente as mulheres ocupam uma posição muito
inferior aos homens elas constituem, na prática, o sexo superior. Elas são o poder que se esconde atrás do
trono.(2005,p.65).

Para a historiografia pessoas como a professora Possidônia Santa Cruz de Bragança é vista como uma humanista
que procurava “civilizar” à população Laranjeirense com seu conhecimento. Louro (2006), os legisladores nos idos de
1827, que se estabelecessem “escolas de primeiras letras”, as chamadas “pedagogias em todas as cidades, vilas e
lugarejos mais populosos do Império”.

Porque a história de uma família tão proeminente na cidade, que teve figuras marcantes no desenvolvimento da
mesma, fundadores de dois hospitais responsáveis pelo controle de duas epidemias que possivelmente dizimariam
boa parte da população da localidade. Fundado em Laranjeiras uma verdadeira dinastia de médicos, também teve a
sua grande mulher: Possidônia Santa Cruz de Bragança, professora de Primeiras Letras,fundadora do Colégio
Sant&39;ana, colégio que encantou a D.Pedro II e a imperatriz Tereza Christina no momento da visita do casal a
Laranjeiras.

Colégio que foi marcante na formação das meninas da elite branca laranjeirense,já no século XX a escola foi
transferida para Aracaju pelas mãos de Quintina Diniz primeira deputada da Assembleia Legislativa do estado de
Sergipe. Porque essa mulher que andou por todos os caminhos possíveis da educação em Laranjeiras não é tão
mencionada na atualidade.

De acordo com Nascimento (2007), há 153 anos na cidade de Laranjeiras casou-se o médico Francisco Alberto de
Bragança, até então Laranjeiras ainda era uma província de Sergipe, a moça escolhida Chamava-se Possidônia Santa
Cruz ao que tudo indica recebeu o sobrenome de Bragança depois de casada com esse ilustre médico. O casamento
aconteceu no dia 27 de novembro de 1852. Ele era Baiano, não se sabe ao certo se era natural desse estado, em
Laranjeiras o médico estabelece-se, isso tudo aconteceu na primeira metade do século XIX.

O doutor Francisco era um poliglota, humanista e latinista, foi na cidade de Laranjeiras que ele começou a clinicar e
daí foi ganhando notoriedade. Para a época a cidade Laranjeiras só tinha a ganhar com um médico de tamanha
qualidade. Dessa união nasceram os filhos: Antônio Militão de Bragança, que decidiu seguir a carreira do pai
tornando-se também médico, em Sergipe Antônio Militão tem um nome muito importante no que tange as praticas
médicas em Sergipe, além dele nasceram também Maria Vicência e Bragança de Oliveira, Maria Apolinária de
Bragança e Azevedo finalizando com Tereza Virgilina de Bragança e Azevedo essa sendo a última filha do casal que
foi concebida no ano de 1864. (NASCIMENTO, 2007, p. 11).

Não era de se estranhar que naquela época as filhas quisessem seguir o mesmo caminho do magistério que sua mãe
tanto amava. Dona Possidônia de Bragança, na década de 1840 na companhia do seu futuro marido, dedicou-se aos
estudos de Aritmética, Gramática Portuguesa e Francês. O seu professor foi o médico e marido da mesma que a
preparou para o concurso público para a cadeira do ensino oficial de primeiras letras que era destinada as meninas
pobres de Laranjeiras, ela também fundou e dirigiu o colégio Nossa Senhora Santana em Laranjeiras.

Diferente de hoje os concursos para o magistério era realizados em cidades vizinhas. No ano de 1848, aconteceu na
cidade de São Cristovão capital da província de Sergipe o concurso para a cadeira de primeiras letras destinada ás
meninas. “O concurso para a cadeira de primeiras letras de meninas aconteceu no ano de 1848, em São Cristovão
capital da província de Sergipe”. (NASCIMENTO, 20017, p. 11).

A professora Possidônia de Bragança, que pelo visto era uma mulher de uma inteligência notável, pois naquela época
não tinha muitas mulheres com tal inteligência assim, ou tinha e estavam escondidas, pois bem essa mulher que
conseguiu aprender com o seu esposo passou em primeiro lugar, sim ela conseguiu realizar essa façanha.

Logo que obteve a certeza de sua primeira colocação, mesmo sem exercer ainda a profissão Dona Possidônia foi logo
solicitando ao presidente da Província o senhor Zacarias de Góes e Vasconcelos, para que o mesmo providenciasse
os materiais que iria utilizar em sala de aula.

Possidônia Bragança, após obter a primeira colocação, antes mesmo de entrar em
exercício, solicitou ao presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos os
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recursos necessários para fazer as bancas e mesas para a aula, compra de papel, tinta,
lápis, compêndios e tinteiros. (NASCIMENTO, 2007, p. 11).

9. A PROFESSORA VITORIOSA DO SÉCULO XIX

De volta à cidade Laranjeiras, Possidônia que a essa altura já era professora de fato trouxe consigo alguns materiais
que poderiam ser utilizados por ela para que assim pudesse ensinar as suas meninas as primeiras letras. A professora
merecedora do primeiro lugar no concurso de Cadeira de primeiras letras de meninas, regeu na cidade de Laranjeiras
a cadeira até o dia em que se aposentou, passando assim o canudo por assim dizer as mãos de sua filha Maria
Apolinária de Bragança e Azevedo que também era habilitada para exercer tal função. (NASCIMENTO, 2007, p.
11-12).

Não terminando por aqui a história da professora que atuou na cidade de Laranjeiras ainda tem algumas páginas para
serem contadas e que certamente são pouquíssimos os leitores que tem conhecimento dela. A mulher que um dia, ou
melhor, que se dedicou a ensinar meninas na cidade onde se casou e residiu por muitos anos merece ter sua história
contada em mais de uma ou duas laudas.

Todas as profissões merecem destaque, mas uma profissão que deve ter o direito de ser lembrada sempre é a de
professor, ser professor é ter amor, tempo, disposição e acima de tudo dedicação para querer ensinar principalmente
em se tratando do século em questão, onde tudo ou quase tudo era proibido.

De acordo com Nascimento (2007), Possidônia Bragança foi bem vista devido a sua atuação como professora, pois,
além disso, ela também foi diretora e proprietária do Colégio Nossa Senhora Santana, não eram só as filhas da elite
de Larenjeiras que eram educadas lá, como também meninas que moravam em outras cidades de Sergipe e eram
filhas de famílias muito importantes, foi nesse colégio que também suas filhas trabalharam como professoras.

As filhas de Dona Possidônia, também tinham o dom para o ensino, no Colégio Nossa Senhora Santana fundado por
sua mãe, há registros de que Teresa Virgilina de Bragança e Azevedo era apta em quatro modalidades de ensino
Teresa Virgilina ensinou Música, Geografia, Trabalhos Manuais e Catecismo, para a época as mulheres dessa família
tinham aptidões maravilhosas, já Maria Apolinária de Bragança e Azevedo preferiu o ensino de Gramática.
(NASCIMENTO, 2007, p. 12).

O colégio funcionava em uma casa na Rua Conceição (atual Praça Possidônia Bragança), a fama do Colégio era
conhecida principalmente pela elite da cidade. O motivo dessa fama era pela qualidade do trabalho que era oferecido
e também por realizar festas de encerramento do ano letivo, no século XIX, era o acontecimento dentro da cidade de
Laranjeiras de maior destaque social.

Diante desse acontecimento a elite da cidade de Laranjeiras se reunia, apareciam barões, os homens de negócios, os
intelectuais da época, dentre esses intelectuais se destacavam; Fausto Cardoso, Martinho Garcez, Baltazar Góes,
Felisbelo Freire, Rodrigue Dória, Samuel de Oliveira e Guedes Cabral. Não era só a elite Laranjeirense que se fazia
presente nesse acontecimento de grande pompa, a senhora Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro também tinha a sua
presença garantida, ela era aluna do então já citado colégio. (NASCIMENTO, 2007, p. 12).

Alguns anos mais tarde a Senhora Quintina que já foi citada no parágrafo anterior adquire a propriedade do Colégio
Nossa Senhora Santana, com isso ela transfere o Colégio da cidade de Laranjeiras para Aracaju, que a partir de 1855
se torna a capital de Sergipe. Nos dizeres de Nascimento (2007), foi na década 30 do século XX, que Quintina Diniz
se tornou a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Não é qualquer estabelecimento que ganha notoriedade como foi o Colégio de Dona Possidônia, para termos uma
ideia de como era grande o valor desse colégio para a época e que foi relatado pelo próprio Imperador Pedro II
quando fez a sua viagem aqui para a província de Sergipe. Em seu diário o Imperador fez uma anotação com o titulo
de “Viagem Imperial à Província de Sergipe ou Narração dos Preparativos, Festejos e Felicitações que se efetuaram
por ocasião da Visita que lhe fizeram suas Majestades Imperiais, em Janeiro de 1860”. (NASCIMENTO, 2007, p. 12).

Quem tomou a iniciativa da publicação desse texto foi o então presidente da Província de Sergipe que na época era o
senhor Manuel da Cunha Galvão. Na noite do dia 14 de janeiro o Imperador Pedro II juntamente com a Imperatriz
chegou a Laranjeiras. Ao desembarcarem ouviu-se do colégio a voz da aluna Joana Ladislau de Faro Jurema que
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recitou os versos que ressaltava a fé e o patriotismo. Não demorou muito para o Imperador querer conhecer o local de
onde foi saudado logo em sua chegada por cânticos que as alunas entoavam em francês. Aliás, era uma prática bem
comum no Colégio Nossa Senhora Santana conversar em francês principalmente nas reuniões que aconteciam.

A visita do Imperador foi uma revolução dentro do estabelecimento de ensino tão importante da cidade, as paredes do
Colégio foram todas decoradas e não foi qualquer decoração, as decorações foram feitas com quadros de ponto de
marca, um trabalho manual e que foi realizado pelas próprias alunas do Colégio. As mesas também foram decoradas
com o mesmo tipo de ponto sendo que o trabalho foi realizado em labirinto que também é um trabalho feito
manualmente, no século XIX a educação que a mulher recebia era bem diversa. (NASCIMENTO, 2007, p. 13).

Nascimento (2007) relata que o Imperador Pedro II durante a sua visita ao Colégio já citado anteriormente resolveu
verificar o Livro de Matricula e constatou que havia cem alunas, dessas cem alunas setenta eram frequentadoras
assíduas das aulas. Para essas meninas que estavam presentes ele começou argui em três modalidades de
disciplinas, não se conformando ainda solicitou que a própria professora Possdônia de Bragança fizesse algumas
perguntas sobre a Doutrina Cristã as mesmas.

O final da visita do Imperador Dom Pedro II foi marcada com um presente doado pela aluna Maria Joaquina de São
Pedro Rosa em nome de todo o Colégio. “ Ao final da visita, D. Pedro recebeu um lenço de cambraia em labirinto
oferecido pela estudante Maria Joaquina de São Pedro Rosa, em nome do Colégio”. (NASCIMENTO, 2007, p. 13).

Os acontecimentos não pararam por ai o Imperador teve mais surpresas durante o dia que se findava. Naquele
mesmo dia tinha acontecido uma missa e depois do termino dessa missa a professora Possidônia Bragança, estava
acompanha de seu marido o médico, Francisco Alberto Bragança e todas as alunas do Colégio Nossa Senhora
Santana. Tal acontecimento tinha um único objetivo o de fazer uma homenagem a Imperatriz.

Uma das estudantes do estabelecimento resolveu fazer um discurso e oferecer um lenço de cambraia trabalhado em
labirinto a Imperatriz que trazia uma inscrição: “ A sua majestade a Imperatriz – Homenagem da Professora
Possidônia Maria de Santa Cruz Bragança”. (NASCIMENTO, 2007, p. 13). Em seguida a senhora diretora do Colégio
recitou uma poesia, logo depois a Imperatriz recebeu mais dois lenços de suas duas filhas Maria Vicência e Maria
Apolinária.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia que se tem é de que o século XIX para essa mulher foi marcante, pois ela conseguiu obter o respeito perante
uma sociedade que era tão focada no lado masculino. A cidade de Laranjeiras teve uma personagem ilustre que
merece ser mais estudada. Relatar sobre a mulher e a educação do século XIX, mais precisamente a professora
Possidônia de Bragança foi uma das tarefas mais feliz já realizada por mim. Até agora são poucos os estudos que
tratam da educação e da importância que é a de Dona Possidônia de Bragança como também a importância que o
Colégio Nossa Senhora Santana exerceu para a sociedade Laranjeirense. Na realidade o que falta é documentos que
tratem mais sobre esse assunto, a educação do século XIX poderia ser mais bem compreendida se existisse esses
documentos trazendo sobre essa mulher e de como era o funcionamento dessa Educação de Primeiras Letras que
tanto ajudou a formar muitas meninas daquela cidade como também a importância que ela exerceu durante o
magistério e ao mesmo tempo procuro entender o porquê dessa figura não ter o seu nome tão destacado, uma coisa é
certa, importante ela foi para a cidade de Laranjeiras e muito mais para a educação de primeiras letras.
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[1]Philadelpho Jônatas de Oliveira nasceu na cidade de Laranjeiras, em 15 de janeiro de 1879, estudou as primeiras
letras em sua terra natal, transferiu-se para o Ateneu em Aracaju onde fez os estudos secundários. Em 21 de
dezembro de 1901, no seminário de Olinda, ordenou-se sacerdote e voltou para Sergipe, onde foi vigário da Igreja
Nossa Senhora da Conceição em Laranjeiras como pároco de Laranjeiras. Faleceu em 1972 aos 93 anos.

[1]Secretária Municipal de Educação Cultura e Turismo- (SEMEC)
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