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Resumo
O presente artigo assume como objetivos identificar as representações do ser professor de primeiras letras
em Sergipe e decifrar os mapas escolares utilizados como instrumento de prática educacional no século XIX,
trazendo em particular o ano de 1835. Trata-se de uma pesquisa documental, mas com valorização ao estudo
da História Cultural, pois devolve o sujeito ao seu tempo e espaço. Com a proposta de referenciar as
discussões, destacam-se os pesquisadores e estudiosos da temática: Azevedo (1996), Nascimento (1999),
Faria (2000), Nunes (2008), Chartier (2002), dentre outros. Ressalta-se que as fontes contribuíram para
identificar as representações docentes do período analisado, as necessidades econômicas que tinham os
mestres de primeiras letras, a importância do acompanhamento das famílias dos alunos e o status social
mantido pela função docente.
Palavras-chave: Instrução primária. Representações. Formação.

Abstract
This article aims to identify the representations of being a first letters teacher first letters in Sergipe and
decipher the school maps used as a tool for educational practice in the 19th century, specifically the year of
1835. This is a documentary research, but with appreciation to the study of Cultural History, because it puts
the individual at the time and space he or she belongs to. With the proposal to make reference to the
discussions, we highlight the researchers and scholars of this theme like Azevedo (1996), Nascimento (1999),
Faria (2000), Nunes (2008), Chartier (2002), among others. It is noteworthy that the sources contributed to
identify the representations of teachers from the year studied, the economic needs of the first letters teachers
had, the importance of monitoring the students&39; families and social status maintained by the fact of being
a teacher .
Keywords: Elementary Education. Representations. Training.

1. Introdução
As pesquisas em História da Educação Brasileira, durante o século XIX, vêm surgindo como um importante
marco para o estudo educacional e cultural do país. Tais estudos trazem uma perspectiva de compreensão
acerca dos problemas, acontecimentos, representações e configurações que contribuíram para a existência de
determinadas circunstâncias a respeito do cenário educacional no Brasil.
As condições políticas, econômicas e sociais no país durante o século XIX permitem a construção do
pensamento para melhor interpretação do processo de constituição, escolarização e normatização da
educação no Brasil. O entendimento do conjunto dessas interpretações estabelece-se como campo possível de
compreensão da História da Educação Brasileira.
Durante o século XIX o Brasil passou por importantes transformações políticas, inclusive em relação à
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organização do sistema escolar. Os estudos relacionados ao período reúnem dados significativos com a
abordagem de diversos elementos empíricos na tentativa de reconstrução do complexo objeto de estudo.
Sob a ótica da educação, as informações encontradas em algumas obras demonstram diversas tentativas de
organização escolar no Brasil Imperial até o Estado Republicano. Dessa forma, o presente artigo
fundamenta-se em pesquisadores e estudiosos que contribuíram para a construção histórica da nossa
educação, como Azevedo (1996), Nascimento (1999), Faria (2000), dentre outros, que abordam a temática
da educação brasileira nos primórdios de sua constituição, em especial, para elucidar a historicidade
educacional em Sergipe, busca-se Nunes (2008) na tentativa de resgatar informações que possam situar os
acontecimentos locais.
Os estudos relacionados à educação brasileira são bastante amplos, são diversas as características
educacionais que intrigam os pesquisadores e o trabalho de resgate histórico. No entanto, para a discussão
nesse artigo, buscou-se uma problemática, cujo trato das evidências exige interpretação cuidadosa e
minuciosa. O objeto desse estudo é claramente os professores de primeiras letras em Sergipe e utiliza como
fonte de pesquisa os mapas escolares do ano de 1835.
A instrução primária no século XIX inicia um processo de valorização e normatização a partir de diversas
tentativas de organizar o sistema educacional, principalmente sob o olhar democrático e público como uma
proposta política do império. Pesquisas já realizadas e citadas como embasamento teórico, apontam como
característica comum dos professores de primeiras letras, em sua maioria, a inexistência de formação
específica para o exercício do ofício e um histórico econômico-social muito baixo, alguns até com outras
práticas profissionais de cunho artesanal ou doméstico voltadas para o sustento familiar.
No intuito de intensificar as discussões do presente estudo, para representar o professor de instrução
elementar no século XIX é necessário recuperar essa história cultural do século passado na tentativa de
reconstruir o pensamento pedagógico no Brasil e em Sergipe. Para tanto, o artigo utiliza-se do arcabouço
intelectual da produção de Chartier (2002) buscando contribuição no alcance para o objetivo proposto que é
identificar as representações do ser professor de primeiras letras em Sergipe a partir da análise dos mapas
escolares do ano de 1835.
A utilização dos mapas, como instrumento de uma prática pedagógica e também como documento do
contexto e do trabalho educacional daquele período, caracteriza essa pesquisa na metodologia documental,
pois visa o estudo e análise das configurações dos dados desse documento para se obter a representação em
busca do significado do ser professor de primeiras letras no ano de 1835.
Diante do exposto, é importante ressaltar que o artigo constitui parte de uma pesquisa em andamento do
Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes, portanto, as análises e considerações aqui tratadas ainda
permitirão outras abordagens e características da construção da pesquisa.
Quanto à organização do artigo, apresenta-se: I - faz-se uma breve introdução histórica acerca da instrução
primária em Sergipe, sob a luz da legitimação do processo de escolarização até o ano de 1835; II - trata das
fontes utilizadas durante a pesquisa para elucidar a representação proposta de construção cultural; III -
tecem-se as considerações acerca dos documentos analisados.

2. Breve histórico da instrução primária em Sergipe do século XIX.
Com efeito, para o ensino primário no Brasil na metade do século XIX é importante resgatar o processo de
escolarização e da instituição escolar primária em Sergipe. Destaca-se que o quadro educacional nessa
província não era particularmente diferente do que estava ocorrendo no Brasil em relação à educação.
Diversas foram as tentativas de normatização da escolarização no país desde a sua independência política e a
outorgação da Constituição de 1824, que em seu Artigo 179, faz referência à educação no item XXVII “A
instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”, e a partir da promulgação da Carta por D. Pedro I
passou-se a intensificar as discussões acerca da situação educacional do país e dos projetos para a criação de
escolas.
Nesse sentido, Nunes (2008, p. 42) faz referência também à Lei de 15 de outubro de 1827, como a única
tentativa de organização do ensino primário até 1946. Este decreto veio a se tornar um importante
instrumento na educação imperial, de tal forma que passou a ser a principal referência para os professores da
instrução primária e secundária nas províncias. Essa Lei tratou dos mais diversos assuntos como
descentralização do ensino, admissão e remuneração dos professores, o método de ensino, o currículo
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mínimo, e as escolas das meninas.
Apesar de dada importância a essa legislação, em Sergipe as solicitações para a execução do ato institucional
começou a efetivar-se de fato a partir do Ato Adicional de 1834 que estabeleceu um conjunto de mudanças
que afetaram significativamente as diretrizes da Constituição de 1824, principalmente referente às atribuições
dos Conselhos Gerais de Província.
Repercutia consideravelmente no desenrolar da educação do Brasil, o parágrafo 2º do Artigo 10, desse Ato
Adicional, que transferia às Assembléias Legislativas Provinciais, então criadas, o direito de legislarem em
matéria de ensino primário e secundário, embora não excluísse a competência do poder central na criação de
escolas no país. (NUNES, 2008, p. 55)

Nesse sentido, a cada província do Brasil, concedeu-se autonomia para organizar as suas próprias diretrizes
com relação ao ensino primário e secundário no Império e dessa forma possibilitou uma grande
heterogeneidade de iniciativas na construção de estabelecimentos, ou ainda, a falta de iniciativas, o que
desencadeou consequências aos rumos educacionais brasileiros.
A situação da educação em Sergipe, na ocorrência do Ato é demonstrada por Nunes (2008):
A província de Sergipe registrava 160.452 habitantes, sendo 112.640 pessoas livres e 47.812 escravas, que
se constituíamem 29,2% da população. Para os 70.8% pessoas livres, desde quando escravos não tinham
direito a escola, o poder público oferecia: Primeiras letras cadeiras providas: Meninos 25; meninas 4; total 29
[...]. (NUNES, 2008, p. 57)
Conforme evidenciado, o cenário da instrução primária em Sergipe ainda buscava motivação para a evolução
educacional proposta pelo Ato Adicional de 1834. Dentre as situações conflituosas, encontrava-se a carência
de professores que suprissem a necessidade da população para o acesso às aulas de primeiras letras.
Retomando as tentativas de escolarização e regulamentação da educação em Sergipe, um marco importante
para esse Estado foi a Carta de Lei, datada de 05 de março de 1835, promulgada pelo então Presidente da
província Dr. Manoel Ribeiro da Silva Lisboa.
Pode ser considerada ‘nossa primeira lei orgânica de instrução’. Abrangia uma minuciosa regulamentação do
ensino, que ia do provimento das cadeiras por concurso à discriminação do ordenado do professor, que era de
200$000, “não sendo permitido a eles ocuparem outro ofício público segundo as leis existentes”. Os exames
realizavam-se publicamente perante o Presidente da Província, que, para isso, convocava ‘pessoas hábeis’.
(NUNES, 2008, p. 58)
Era evidente a elevada quantidade de professores improvisados para o exercício da instrução de primeiras
letras, ou seja, daqueles que não possuíam a formação na Escola Normal. Essa Lei vem contribuir para a
continuidade do processo formativo e de profissionalização dos professores, porém não extingue a prática
continuada de docentes leigos na instrução elementar.
O professor do ensino das primeiras letras era conhecido como mestre-escola, e o aluno aprendia rudimentos
de leitura, de cálculo e de escrita por meio dos métodos utilizados pelos professores primários que eram o
individual ou o mútuo. No método individual, como o próprio nome sugere, alunos de diferentes idades
ficavam juntos numa sala e o professor ensinava a cada um deles individualmente. No método mútuo, grupos
de alunos mais avançados, chamados de monitores, auxiliavam o professor no ensino de classes numerosas,
porém, o método era baseado na memorização e repetição de tarefas que eram rigorosamente planejadas
pelo mestre e executadas pelos alunos, o objetivo central era que, por meio da hierarquização dos aprendizes
e pela observação de uma rígida disciplina, fossem ensinados os rudimentos da leitura e do cálculo e também
da escrita, ao maior número possível de alunos.
No contexto social e político, no Brasil também implodiam grandes transformações, começava a
desenvolver-se uma construção política do governo. As crises da primeira metade do século XIX
(NASCIMENTO, 1999, p. 7) favoreceram condições para o pensamento democrático que o império tentava
demonstrar a partir da independência do Brasil. Os movimentos políticos também contribuíram para as ideias
revolucionárias que agitavam a sociedade no século passado.
No campo econômico, a indústria começava a sentir as deficiências da mão-de-obra não qualificada para o
ofício exigido e do trabalho manual não valorizado pela sociedade escravocrata. Essa necessidade econômica
influenciava obviamente a noção de civilidade nacionalista que ainda tentava se construir no império.
A busca por uma identidade iniciou-se com as alterações políticas e econômicas que vinham se processando,
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e a educação foi um dos problemas a preocupar o governo independente no império.
A escola, pois, ainda que não enquadrada na estrutura de qualquer sistema de ensino, continua a viver, como
a família, sob a sua forma tradicional e manterá ainda por muito tempo [...] ao lado de outras formas de
educação, também de inclinação européia, que se elaboram lentamente sob influências estrangeiras.
(AZEVEDO, 1996, p. 546)
A preocupação com a educação no império sofria influências das tendências disseminadas na Europa,
presentes com a adoção dos métodos, a exemplo do lancasteriano. “De origem Britânica [...] e popularizado
na França [...] esse método visava atender a falta de professores capacitados e oferecer um ensino menos
dispendioso.” (NUNES, 2008, p. 42).
É nesse breve cenário que se situa a instrução primária em Sergipe no ano de 1835, a partir das legislações
citadas, embasando as considerações acerca dos professores de primeiras letras e as significações do
processo ainda em construção dessa prática docente.
Nesse sentindo, considera-se pertinente analisar os instrumentais pedagógicos utilizados pelos professores,
nesse caso os mapas escolares, buscando dessa forma, configurar o processo de representação docente no
ano de 1835.

3. Os mapas escolares em Sergipe como fonte de pesquisa
Dos desafios lançados à história da educação, procura-se, através desse estudo, decifrar um instrumento de
prática educacional no século XIX, trazendo em particular o ano de 1835, por meio dos registros em mapas
escolares, que outrora foram ordenados aos professores de instrução primária através de ofícios legais de
Presidentes de Província. Em relação aos mapas, traz-se para contribuição, Munhoz (2012),
Estes documentos que foram obrigados a passar a existir, como um dispositivo de governo, trazem vestígios
de práticas docentes, dados de alunos, e permitem interpretações acerca do modo como foi se constituindo a
experiência discente e docente no Brasil oitocentista. Carregam, paradoxalmente, esta vontade controle -
remeter o mapa em uma obrigação - e uma possibilidade de agência e subjetividade por meio da abertura ao
mestre de um espaço oficial de registro de suas práticas. (MUNHOZ, 2012, p. 24)
Nessa perspectiva, essa fonte documental retoma aspectos interessantes no resgate da memória coletiva e
individual dos professores de instrução primária em Sergipe, objeto desse estudo, de acordo com (LE GOFF,
1994, p. 426), “O estudo da memória [...] é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo
e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento”.
À luz das abordagens de representações, procura-se também entender o sentindo que fora atribuído aos
mapas escolares e as subjetividades das identidades da prática docente. Nesse sentindo, “representação –
pertinência operatória para tratar os objetos analisados, a distinção entre aquilo que é e o que o representa”
(CHARTIER, 2002, p. 18).
Uma grande parte da documentação histórica referente à sociedade sergipana é encontrada no Arquivo
Público do Estado de Sergipe, localizado no centro urbano do município de Aracaju. Nesse local que se
procurou o resgate documental para a fundamentação da pesquisa.
Trata-se, nesse estudo, da análise de dois mapas respondendo a ofícios legais datados do ano de 1835, ora
remetidos pelo então Secretário de Governo Braz Diniz de Vilas Bôas, ora pelo Presidente da Província de
Sergipe Manoel Ribeiro da Silva Lisbôa ou ainda pelo Vice Presidente da Província Manoel Joaquim Fernandes
de Barros.
“Ilmo e Exmo Senr
Cumpri-me responder ao officio, que recebi do antecessor de S. Exa ...do Corre ano exigindo huma relação
nominal das alunas que frequentao esta Aula com os seos progressos, argumento, assiduidade, e freqüência
das mesmas: o que assim executo remettindo a relação inclusa em que me parece achará S. Exa tudo quanto
se me requisita em dito officio. Deos Ge a S. Exa por mtos anos. Larangeiras 10 de Dezembro de 1835.
Ilmo e Exmo Sem. Vice Presidente Dor
Manoel Joaquim Fernandes de Barros
Maria Onofre do Lago
Professôra de 1a Lêtras”

Relação das Alunnas, que por hora frequentâo a Aula de 1a letras da Vila das Larangeiras, da qual he
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Professora D. Maria Onofre do Lago.

Nomes Filiaçoes Idade Qualidades Matriculação Progresso Assiduidade
1

Carolina Isabel do Amor Divino Manoel da Sa Ramos

11

Bra

Outubro 19

1835

Proveita

Assidua

2

Francisca de Paula de S. José Manoel da Sa Ramos
Pedro 8

Bra

Outubro 19

1835

Proveita

Pouco assidua

3

Umbetina Maria das Virgens Francisco de Almda 11 B.

Outubro 19

1835

Proveita

Assidua

4

Joanna Baptista do Sacramto Luisa Franscisca
8
Parda
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Outubro 19

1835

Semiproveita

Pouco assidua

5

D. Anna do Sacramento
Manoel Ignacio Prudente 9 B

Outubro 19

1835

Semiproveita

Assidua

6

D. Anna Maria dos Reis Antonio Alves GomES 8 B

Outubro 19

1835

Semiproveita

-----------

7

Maria Carolina dos Anjos Manoel Joaquim 7 P

Outubro 19

1835

Semiproveita

Pouco assidua

8

Anna Dalfina do Amor Divino Anna Rosa do S. José 9
P

Novembro 10

1835

Semiproveita

Assidua

9
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Joanna Matildes do Sacramto Antonio da Costa Brotas 5 B
Novembro 14
1835
Semiproveita
----------

10 Rosa Maria de Jezus
Porcidonia Maria da Gloria 9 P Novembro 25 1835 Proveita -----------
11
Maria da Sta Cruz João José de Almda 9
B
Dezembro 1
1835
Proveita
-----------

12

Anna Joaquina do Sacramto
João José de Almda 11

B

Dezembro 1

1835

Proveita

-----------

13

Rita Maria de Andrade
Ignacio José d’Andrade 9

B

Dezembro 1

1835

Semiproveita

P

14
D. Maria de Penuceno João de Penuceno 4
B
Dezembro 7
1835
Semiproveita
P

15 Maria Victória do Nascim10 Francisco P. da Hora 10 B Dezembro 7 1835 Proveita -----------
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Tabela 01 – Mapa, resposta da professora de primeiras letras Maria Onofre do Lago para o Vice Presidente da
Província Manoel Joaquim Fernandes de Barros, datado de 10 de dezembro de 1835. APES E1-644.

“Ilmo Sr,
Encarregado da substituição da Cadeira de Primeiras Letras desta Va na auxencia do actual Professor,
remecto a V.S a lista dos Alunnos que ora frequentao, significando a V.S a epidemia das bexigas com que não
concorrão mais alguns Alunnos.
Deos Guarde V.S Vila do Lagarto 19 de Dezembro de 1835
Ilmo Snr Secretario do Govo
Braz Diniz de Vilas Bôas
José Alvares Pitangueira”

Relação dos Alunnos que frequentao a Aula de Primeiras Letras de 1835
Va do Lagarto 19 de Dezbro 1835

Nomes Entradas
Dia Mez Anno Saídas
Dia Mez Anno
1 Joao Nepuceno da Sa 10 7 Nbro 1835
2 Manoel Florencio Marques 7 7 Nbro 1835
3 Guarbel Martins Santos 6 7 Nbro 1835
4 Theodoro Carlos da Silva 8 17 Nbro 1835
5 Maximiano da Cta 7 25 Nbro 1835

N.B Todos os Alunnos frequentao com assiduidade a Escola e tem adiantamentos segundo o tempo das suas
entradas.
Tabela 02 – Mapa do professor substituto de primeiras letras José Alvares Pitangueira, destinada ao
Secretário de Província Braz Diniz de Vilas Lisbôa, datado de 19 de dezembro de 1835. APES E1-644.
As transcrições dos mapas escolares se fazem necessárias para que seja possível uma melhor visualização do
documento ao qual o estudo visa analisar. Percebe-se, a partir da Tabela 01, as características descritivas que
a professora de primeiras letras incorpora ao instrumento, tais como: Relação de ordem numeral das alunas;
Identificação nominal; Filiação; Idade; Qualidade atribuída no sentido de raça/etnia; Matriculação, referente
ao período que fora registrado a entrada das alunas; Progresso, como desempenho particular de
aprendizagem, e Assiduidade como forma de medir a frequência individual.
Nesse mapa (Tabela 01) as informações relacionadas às alunas são significativamente entendidas como
Nunes (2008, p. 60) coloca aos leitores de uma prática governamental de controle e fiscalização, uma vez que
ocorria com frequência a mudança de cargos políticos e era necessário trazer ao conhecimento dos novos
administradores a situação particular de cada aula, evidenciado no enunciado da correspondência da
professora. Assim também, como é possível identificar no trecho a representação da obrigatoriedade do
documento “Cumpri-me responder ao officio, que recebi do antecessor de S. Exa [...] do Corre ano exigindo
huma relação nominal das alunas que frequentao esta Aula” (CORRESPONDÊNCIA: professora de primeiras
letras, Sergipe, 10 dezembro 835. APES E1-644)
Logo após a posse, o Presidente Manuel Ribeiro, havia em circular, ordenado aos professores que, de
nenhuma forma, permitissem que freqüentassem suas aulas Estudantes, descalços ou sem camisa
empregando esforços para que se apresentassem aquela decência, asseio e alinho que lhes permitam suas
faculdades domésticas. Alheio a realidade da Província que chegava para governar, desconhecia o presidente
da maioria dos que freqüentavam as aulas. (NUNES, 2008, p. 61)
Cabe interpretar, a partir da citação, a falta desse contexto da realidade social nas aulas de primeiras letras
dos mapas analisados. As informações consistem em dados estatísticos e gerais, como critério de fato apenas
de responder ao ofício, sem o compromisso de, por ventura, comprometerem as aulas desses professores.
Além disso, as considerações pedagógicas também são pouco presentes, tendo em vista o que determinava a
Carta de Lei de 1835.
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Eram estabelecidas a serem cursas nas escolas de Primeiras Letras, numa tentativa de uniformização
curricular. Nas escolas masculinas estudava-se Leitura e caligrafia, Gramática da língua nacional, teoria e
prática de Aritmética até regra de três, Noções de geometria plana, Sistema de pesos e medidas, Moral e
Doutrina Cristã. Já nas femininas contavam com as mesmas disciplinas, excluindo-se noções de Geometria
plana, e quanto a aritmética, só alcançaria as quatro operações. Acrescentava-se trabalhos de agulha.
(NUNES, 2008, p. 61-62)
Conforme evidenciado, não existem nos mapas informações consistentes do desempenho dos alunos em
relação aos conteúdos a serem ofertados a ambos. Porém, é possível identificar o método educacional
praticado, chama-se a atenção para a idade cronológica das alunas (Tabela 01), cuja idade menor é de quatro
anos e maior de onze anos, reforçando, nesse sentindo, aprendizagem através do método mútuo, onde as
alunas mais velhas e com mais conhecimento aprendido poderia monitorar e auxiliar as menores.
Em relação à quantidade de alunos matriculados, também existe um contraste (Tabela 02), a legislação em
voga, já esclarecia as condições mínimas para que existissem as aulas de primeiras letras. Determina a Carta
de Lei, que deveriam existir 16 alunos matriculados para que funcionasse uma escola de Primeiras Letras, 8
para o sexo masculino e 8 para a do sexo feminino (NUNES, 2008, p. 59). Contudo, o professor substituto
(Tabela 02), adiantava-se na correspondência a justificar a ausência de matrículas “[...] significando a V.S a
epidemia das bexigas com que não concorrão mais alguns Alunnos” (CORRESPONDÊNCIA: professor de
primeiras letras, Sergipe, 19 dezembro 1835. APES E1-644)
Durante todo esse período, sabe-se que surgiram diversos surtos de epidemias no Brasil, a que o professor de
primeiras letras (Tabela 02) cita é a “epidemia de bexigas”, provocada pelas condições insalubres de
determinados locais e trazida pelos escravos que chegavam ao país através do tráfico negreiro. Conhecida
também como a “peste branca” espalhou-se por todas as regiões do Brasil e da Europa.
Um novo surto da ‘peste branca’ chegou ao Pará disseminado então por imigrantes nordestinos que migravam
para a região em condições precaríssimas e em péssimo estado de saúde. Fugindo do flagelo da seca esses
imigrantes passaram a ser as novas vítimas da implacável bexiga. (SÁ, 2008, p. 824)
É evidente a preocupação do professor substituto (Tabela 02), e numa interpretação positiva, essa
preocupação não se limitava apenas ao quantitativo de alunos, mas com a epidemia que vinha a acometer
cada vez mais a população. Além disso, havia também nesse período rigorosa fiscalização do trabalho docente
na instrução primária, conforme apresenta (NUNES, 2008, p. 57-58): “Constantemente chegavam ao
Presidente da Província reclamações contra professores, mesmo da Capital “por inteiramente destituídos dos
conhecimentos precisos para desempenhar o Ministério que ocupam”.
Nesse sentido, diante do contexto exposto é necessário retomar o entendimento da História Cultural do
período vivenciado por esses professores, para devolvê-los ao seu tempo, e dessa forma os representarem
conforme a proposta inicial.
A história cultural, tal qual como a entendemos, tem por principal objecto identificar o modo como em
diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma
tarefa desse tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às classificações, divisões e delimitações que
organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real.
Variáveis consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e
partilhadas, próprias do grupo. (CHARTIER, 2002, p. 16-17)

4. Considerações
Pensar a História da Educação Brasileira no século XIX ainda exige de muitos pesquisadores o mergulho em
algo desconhecido. As concepções históricas da formação docente, de quem são esses professores, e o
sentido dessa profissionalização ao longo dos séculos, envolve uma busca constante de representações ainda
por serem decifradas, são diversas interpretações, características, configurações sociais e culturais que
apenas contemplando o todo anterior é possível desmistificar.
A instrução primária no campo da educação é simbolicamente a fração de uma unidade social, política,
econômica e cultural da nossa história, porém, sem dúvida alguma, de grande contribuição para compreensão
do legado e da identidade dos professores de primeiras letras no estado de Sergipe.
Como foi possível perceber, os professores de primeiras letras passaram por um processo significativo,
diversas foram as tentativas de normatizar e organizar o sistema de educação brasileiro e sergipano.
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Recorreu-se nesse estudo ao ano base de 1835 para a pesquisa, tendo em vista o marco essencial para a
legislação educacional em Sergipe, a partir então, da Lei de 1835, que começou de fato a importar-se com a
escolarização e a instrução primária.
Importante destacar que a fonte documental dos mapas escolares, os instrumentais analisados nesse artigo,
foi uma parcela mínima para que fosse possível compreender o trabalho docente, não apenas como professor,
mas também administrativo e social. Nesse sentido, contribuíram para vislumbrar as necessidades
econômicas que tinham os mestres de primeiras letras, diante das tentativas de manter o quantitativo mínimo
de alunos exigidos, pode-se também perceber a importância e a preocupação do docente no
acompanhamento familiar, de modo que, a estrutura de filiação dos alunos é citada nos mapas. As fontes
ainda contemplam o status social mantido pelo exercício da função docente, ou seja, da importância de ser e
continuar sendo professor no período estudado.
Contudo, ressalta-se a necessidade de dar continuidade à pesquisa, tendo em vista as contribuições que
possam fortalecer a busca pelas representações do ser professor de instrução primária em Sergipe no século
XIX.
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