
ENTRE CORRESPONDÊNCIAS E REPERTÓRIOS: AS PROFESSORAS PRIMÁRIAS DA DÉCADA DE
1830 EM SERGIPE

Leyla Menezes de Santana[1]

Simone Silveira Amorim[2]

Cristiano Ferronato[3]

Eixo Temático: 18. Formação de Professores. Memória e Narrativas

Resumo:

O artigo tem como objetivo analisar a presença de professoras primárias na província de Sergipe na
década de 30 dos oitocentos. De abordagem histórica cultural, pois envolve sujeitos produtores e
receptores de cultura, procura-se caracterizar o trabalho docente na primeira metade do século XIX, suas
origens e implicações, com ênfase para a presença dessas professoras primárias, bem como descrever,
através das correspondências emitidas por essas professoras ao Presidente da Província e/ou Inspetor
Geral das Aulas, como se deu a configuração docente, com ênfase para cultura material escolar.
Normativas políticas e sociais foram analisadas a partir do relatório emitido pelo Vice-Presidente da
Província de Sergipe que traz no seu repertório considerações acerca da educação feminina. Para este
trabalho foram consultados autores como Chartier (2002), Nunes (2008), Lima (2007), Juliá (2001).

Palavras-chave: Professoras primárias; Sergipe provincial; Configuração docente.

Abstract:

The article aims at analyzing the presence of female primary teachers in the province of Sergipe in the 30s
of the 19th century. It is based on a Cultural History approach, because it involves individuals who produce
and receive culture, seeks to characterize the teaching work in the first half of the nineteenth century, its
origins and implications, with emphasis on the presence of those female primary teachers, as well as to
describe, through correspondence sent by those teachers to the President of the Province and/or General
Inspector of classes, as the teaching profession organization took place, with emphasis on school material
culture. Normative and social policies were analyzed from the report issued by the Vice-President of the
Province of Sergipe that brings in its repertoire considerations about female education. For this work some
authors were consulted like Chartier (2002), Nunes (2008), Lima (2007) and Juliá (2001).
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1. Introdução

Com o olhar voltado para a História da Educação na Província de Sergipe, a pretensão deste artigo é
analisar a presença de professoras primárias na referida província, na década de 30 dos oitocentos. Para
tanto, fez-se necessário caracterizar o trabalho docente na primeira metade do século XIX, suas origens e
implicações, com ênfase para a presença de professoras primárias, bem como descrever, através das
correspondências da época, a atuação dessas professoras de primeiras letras através da identificação,
mesmo que limitada, da representação feminina no período proposto e suas possíveis contribuições para a
configuração do trabalho docente sergipano.

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, vinculada ao Mestrado de Educação da Universidade
Tiradentes, a intenção é apresentar resultados preliminares utilizando-se da abordagem histórica cultural,
pois envolve sujeitos produtores e receptores de cultura, neste caso específico, mulheres, professoras
primárias, participantes de um sistema educativo, com práticas de ensino entrelaçadas com as normativas
políticas e sociais exigidas ao período. Busca-se analisar, através das correspondências – documentos
escritos - que foram enviadas pelas professoras primárias ao Presidente da Província e/ou Inspetor Geral
das Aulas - a presença dessas mulheres, identificando-as e caracterizando o trabalho por elas
desenvolvido. As correspondências até aqui encontradas estão hospedadas no Arquivo Público do Estado
de Sergipe (APES).

Outra fonte documental explorada nessa pesquisa foi o relatório emitido pelo Vice-Presidente da Província
de Sergipe, Manuel Joaquim Fernandes de Barros, nos dias 29 de Janeiro de 1836 e 05 de fevereiro de
1836, que traz no seu repertório considerações acerca da educação feminina. Salienta-se que os Relatórios
dos Presidentes de Província eram publicações regulares, destinadas à prestação de uma série de
esclarecimentos sobre administração, e forneceram dados variados sobre as finanças de uma determinada
província. Segundo Funari (2006, p.85), é válido afirmar que assim como das fontes d’água, dessas fontes
documentais jorrarão informações que, quando bem analisadas, serão usadas para entender tanto o
processo quanto a formatação da educação primária da época aqui estudada.

Para fundamentar a utilização dessas fontes, recorre-se ao seguinte conceito acerca de fonte histórica:
“Também no campo dos historiadores da educação, o entendimento de fonte histórica inclui toda e
qualquer peça que possibilite a obtenção de notícias e informações sobre o passado histórico-educativo.”
(MELO, 2010, p.15).

Estudos voltados para esta temática em diversos níveis, como “A Cultura Material Escolar: desvelando a
formatação da Instrução das Primeiras Letras na Província de Sergipe (1834-1858)” de Gláriston dos
Santos Lima, “A instituição do ensino de primeiras letras no Brasil (1757-1827)” de Mariângela Dias
Santos e o livro História da Educação em Sergipe de Maria Thetis Nunes, foram consultados a fim de
garantir a legitimidade da pesquisa, assim como ajudar na limitação do escopo da investigação. A pesquisa
bibliográfica seja em livros, periódicos ou artigos científicos oferece subsídios para analisar as fontes
catalogadas, como também permite uma interpretação coerente, sempre confrontando as fontes colhidas
com a teoria até aqui fundamentada.

Para analisar as fontes que aqui serão mencionadas, categorias de análise foram selecionadas, tais como
configuração e representação, esta última, por sua vez, destina-se a uma análise a partir da cultura
material escolar. Essas categorias ajudam a compreender melhor os documentos aqui tratados e a
interpretá-los a luz a ciência histórica, bem como do fazer histórico. Nesse sentido, o caminho escolhido
remete a pesquisa a olhar a configuração da profissão docente, apanhar as suas práticas através das
correspondências.

na análise das configurações, os indivíduos singulares são apresentados da
maneira como podem ser observados: como sistemas próprios, abertos,
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orientados para a reciprocidade, ligados por interdependências dos mais variados
tipos e que formam entre si figurações específicas, em virtude de suas
interdependências. [...] Na maior parte das vezes, as figurações que os indivíduos
formam em sua convivência mudam bem mais lentamente do que os indivíduos
que lhes dão forma, de maneira que homens mais jovens podem ocupar a mesma
posição abandonada por outros mais velhos. Assim em poucas palavras,
figurações iguais ou semelhantes podem muitas vezes ser formadas por
diferentes indivíduos ao longo de bastante tempo; e isso faz com que tais
figurações pareçam ter um tipo de ‘existência’ fora dos indivíduos. [...] Aqui e
agora, os indivíduos singulares que formam uma figuração social específica entre
si podem de fato desaparecer, dando lugar a outros, entretanto, seja como for
essa substituição, a sociedade, e com isso a própria figuração, será sempre
formada por indivíduos. (ELIAS, 2001, p. 50-51).

Salienta-se a relevância deste estudo para se compreender a presença da mulher, mesmo que incipiente,
atuando na educação primária e contribuindo para a configuração do trabalho docente em Sergipe na
primeira metade do século XIX. Outro aspecto relevante é apontar indícios da instrução primária em
Sergipe no referido século, contrariando as concepções apontadas pela historiografia consagrada de que a
educação primária no Brasil ficou

confinada entre a desastrada política pombalina e o florescimento da educação na
era republicana. Tempo de passagem, o período imperial não poucas vezes é
entendido, também, como a nossa idade das trevas ou como um mundo onde,
estranhamente, as ideias estão, continuamente, fora de lugar. (FARIA FILHO,
2010, p.135)

Tais indícios da educação primária em Sergipe na primeira metade do século XIX apontam limitações, bem
como na maioria das províncias do Brasil. De acordo com Faria Filho (2010, p.135) havia uma discussão
corrente em torno da necessidade da escolarização da população brasileira. Várias foram as leis provinciais
que na década de 30 do século XIX tornaram obrigatória a frequência da população livre à escola. É fato
afirmar que nem todos estavam a favor do acesso da população a escolarização, pois havia interesses
escravistas, autoritários e desiguais por trás de toda e qualquer tomada de decisão política, além dos
níveis de investimento por parte das províncias serem baixos para a necessidade da época.

É válido afirmar que, anterior à década aqui estudada, a instrução pública no Brasil bem como em Sergipe
obteve significativas conquistas a partir da Lei Geral do Ensino de 15 de outubro de 1827, que em seu
artigo 1º prescrevia a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos mais
habitados para a população livre. A referida Lei representou um grande avanço para a educação feminina,
pois com ela a mulher ganhou o direito legal à educação pública, tendo em vista que “durante 322 anos –
de 1500 a 1822 – período em que o Brasil foi colônia de Portugal, a educação feminina ficou geralmente
restrita aos cuidados com a casa, o marido e os filhos. A instrução era reservada aos filhos.” (RIBEIRO,
210, p. 79)

Por se tratar de uma lei que atendia a toda população livre, é saudável considerar que assim como as
mulheres tinham direito a esse primeiro nível da educação escolar a população pobre também. Porém,
para Faria Filho (2010, p.136), a definição de escolas de primeiras letras: “corresponde ao momento inicial
de estruturação do Estado imperial e, nesse sentido, às primeiras iniciativas de se legislar sobre o tema” e
sendo uma escola para os pobres, “não deveria ultrapassar o aprendizado das primeiras letras”.

Segundo Nunes (2008, p. 50), houve um retardamento no que diz respeito à criação de escolas de
primeiras letras para meninas, pois só ocorreu quatro anos depois da publicação da lei de 15 de outubro
de 1827, em Sergipe.
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Data de fevereiro de 1831 a criação, na Capital, em Estância, Propriá e
Laranjeiras, as cadeiras públicas para o sexo feminino. Só nessa época o governo
provincial avocava a responsabilidade de ministrar as Primeiras Letras à mulher
sergipana. (NUNES, 2008, p. 50)

O governo provincial, nesse primeiro momento, pois privilegiou os lugares de maior concentração
econômica e social, como São Cristóvão, Estância, Propriá e Laranjeiras, o que reflete uma ação limitada
no que se refere a criação das cadeiras públicas para o sexo feminino, pois esta iniciativa inibida, deixou
de fora várias outras vilas que careciam de instrução pública para meninas.

Esta ação limitada refletia uma das principais tensões vivenciada pela instrução pública no Brasil na época
que era a diferença entre os saberes escolares destinados aos meninos e às meninas. Havia um cunho
moral e religioso na educação feminina influenciado pela formação imposta pela Igreja Católica. Dessa
forma, por muitos anos provinciais se manteve a educação dos meninos separada das meninas. Claro que
já há estudos que apontam que em algumas províncias brasileiras foi possível visualizar salas de aulas em
regime de co-educação (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 203 e 204).

As correspondências oficiais apontadas pela pesquisa demonstram que outras vilas foram contempladas, a
exemplo de Santo Amaro e Nossa Senhora do Socorro. Este fato ocorreu a partir de 1835 - ano em que o
Presidente da província de Sergipe, Dr. Manuel Ribeiro da Silva Lisboa, procurou organizar a educação em
Sergipe, promulgando em 5 de março de 1835 a Carta da Lei, que segundo Nunes (2008), foi a “primeira
lei orgânica de instrução” no espaço sergipano.

E quem eram essas mulheres que foram assumindo a função de professoras de primeiras letras em terras
sergipanas Onde elas eram formadas Perguntas desta natureza acompanha este estudo a fim de
compreender como se deu o acesso dessas mulheres às salas de aulas como mestras de primeiras letras.
Salienta Gondra e Schueler (2008, p. 205) que os saberes prescritos em leis para a instrução primária
feminina consistia na preparação para a vida doméstica, esse era o ideal para as meninas: aprenderem as
funções domésticas.

Porém é evidente entender também que a Lei Geral de Ensino de 15 de outubro de 1827 previa que “para
assumir a profissão de Mestras, o artigo 12º estabelecia que “aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de
reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do artigo
sétimo” assumiriam estes cargos”. (SANTOS, 2011, p.93). Dessa forma, compreende-se que elas, ao
assumirem a função de professoras primárias, além de fazerem um exame para medir o nível de
conhecimento, também precisavam ser portadoras de vasto conhecimento em educação doméstica, com
ênfase em princípios morais e religiosos.

2. As Professoras Primárias Sergipanas através das correspondências oficiais

Essa pesquisa tem como principal fonte histórica as correspondências emitidas pelas professoras primárias
tanto para o Presidente da Província, quanto para o Secretário de Governo da Província. Será por essas
correspondências que se entenderá como se deu a configuração do trabalho destas mulheres enquanto
professoras primárias na década de 30 do século XIX na província de Sergipe. Outro desenho que essas
correspondências ajudará a compor é o da representação no que se refere à cultura material escolar, que
consiste, também, na materialidade da educação a partir dos seus objetos.

Essas correspondências possuem riquezas de informações; trata-se de uma documentação que se
relaciona com o interesse humano, sendo de suma importância para esta pesquisa. Para Freyre (2000), as
correspondências oficiais, possuem o seu valor, interesse e préstimos, pois “[...] é para os que procuram,
de preferência, no papel velho, o documento que esclareça ou ilustre antes o processo social que a
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ocorrência excepcional, embora nem sempre se possa desgrudar uma do outro, sem quebrar a vida que
está no conjunto” (FREYRE, 2000, p. 290). Assim sendo, o olhar fixar-se-á bem mais no processo social
embutido nas correspondências do que mesmo na própria materialidade delas.

Para o marco temporal selecionado para esta pesquisa, década de 30 do século XIX, foram encontradas no
Arquivo Público do Estado de Sergipe onze correspondências, sendo que duas são do ano de 1833 e as
demais do ano de 1835, após o Ato Adicional de 1834 que determinou às Províncias a manutenção e
regulamentação do ensino primário e secundário. Todas essas correspondências foram escritas pelas
próprias professoras primárias e foram endereçadas ou ao Presidente da Província ou ao Secretário de
Governo da Província.

Apesar de Nunes (2008, p. 50) afirmar que a província de Sergipe foi contemplada por escolas de
primeiras letras para meninas em 1831, quatro anos após a publicação da lei de 15 de outubro de 1827,
nenhuma correspondência desta data foi localizada. Tendo em vista que o objetivo aqui é apontar as
memórias destas professoras primárias através das correspondências, é suficiente que se tenha tais
correspondências, independente da ordem cronológica em que estas cartas estão posicionadas.

Outro aspecto de relativa importância é o conteúdo apontado por estas correspondências e este será a
principal via de acesso para se compreender tal configuração docente, pois vale-se nesse momento bem
mais do assunto proposto pela professora, do que da quantidade de correspondências localizadas e aqui
apresentadas.

Para esta análise, serão utilizadas quatro correspondências. Duas do ano de 1833 e duas do ano de 1835.
As duas correspondências do ano de 1833 apresentam o mesmo conteúdo. As professoras afirmam ter
recebido um ofício juntamente com a Collecção de Trasladas litographadas por parte do Secretário de
Governo da Província, o Sr. Brás Diniz de Vilas Boas.

CORRESPONDÊNCIA 1 CORRESPONDÊNCIA 2
Ilmo Senhor

Tive a honra de receber o officio, que V.S. me
dirigio datado em 11 do corrente, que
acompanhando a Collecção de Traslados
litografadas, contem diversas licções, para o
uso das minhas allunnas; em resposta
cumpre-me dizer, que empregarei as minhas
forças, pª q ellas conseguir os bons
resultados, a que se dedica a importante
obra.

Deos guarde a V. Exa. Sergipe 16 de Abril de
1833.

Ilmo Senhor Bras Dinis de Villas Boas

Secretario do Governo desta Provincia.

Maria Diniz Rodrigues de Almeida

Ilmo Senhor

Foi-me entregue o ofício que ordena de V. Ex
[...] o qual me comunica ter V.S. doado a esta
Aula a quantia de 12 resma papel, tinta, lápis,
canivetes, somente para as Allunnas
indigentes, como também uma collecção de
traslados litografada e que tudo [...]prestar
contas a Camara respectiva conforme
declarou o referido Offíco: cujas obrigações
protesto cumprir pelo amor consagrado as
minhas alunas e a minha Patria e não menos a
minha Patria.

Deos guarde a V.S. Aula Nacional da Villa de
Estª, 28 de Agosto de 1833.

Ilmo Senhor Bras Dinis de Villas Boas

Secretario desta Provincia de Sergipe.

Anna Joaquina Oliveira Santos

Tabela 1 - Correspondências enviadas ao Secretário do Governo da Província Brás Diniz de Villas Boas por:
Maria Diniz Rodrigues de Almeida, 16 de abril de 1833 e por Anna Joaquina Oliveira Santos, Villa de
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Estância, 28 de agosto de 1833. APES E1, 644.

A partir destas correspondências nota-se que as professoras conferem grande importância aos utensílios
escolares e a seus usos no processo de configuração da instrução primária na província. Nesse sentido,
uma reflexão de Chartier ajuda a compreender as relações entre a materialidade da escola e as práticas
que envolvem os seus usos, pois “[...] é necessário recordar vigorosamente que não existe nenhum texto
fora do suporte que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não
dependa das formas que através das quais ele chega ao leitor.” (CHARTIER, 1990, p.126-127).

É possível visualizar através dessas correspondências os materiais utilizados pelas professoras primárias,
nesse caso específico, uma coleção de traslados litografados que continha diversas lições; bem como
percebe-se que este material era distribuído sistematicamente pela estrutura administrativa da província.
Esses traslados litografados que eram utilizados nas lições de leitura e escrita e possuíam letras e
gravuras, conferiam uniformidade ao que era ensinado. Outro aspecto que dá pra perceber nas
correspondências é que provavelmente esta coleção era individual, ou seja, cada aluna recebia o seu
exemplar, o que facilitaria a aprendizagem.

Há nessas duas correspondências certa uniformidade de conteúdo, porém um aspecto atrai muito atenção
na correspondência 2, da professora primária da Vila de Estância, a senhora Anna Joaquina Oliveira
Santos: o fato dela descrever, antes mesmo de citar a coleção de traslados litografados, o recebimento de
outros materiais e que estes foram destinados “somente para as Allunnas indigentes” (APES, E1, 644,
28/08/1833). Tal adjetivo, evidencia, a presença de alunas de camadas mais pobres frequentando as
aulas.

Segundo Nunes (2008) mais da metade da população sergipana durante as primeiras décadas dos
oitocentos era considerada livre. “Gente pobre, na sua maioria livre, vivendo nas periferias das vilas e das
grandes propriedades [...]. Dessa população livre saíram os contingentes para as escolas públicas de
Primeiras Letras.” (NUNES, 2008, p. 43-44). Tanto o acesso dessas alunas pobres, como os meios para
mantê-las em salas de aulas, através de subsídios didáticos, é uma dinâmica que por si só merece
destaque nos estudos voltados para a educação primária no século XIX.

A respeito dessa materialidade escolar ou cultura material escolar presente no século XIX, é necessário
entender que

o estudo da cultura material escolar não pode ser entendida como simples reflexo
das relações sociais. Por outro lado, os modos de uso dos objetos, sua escolha, a
receptividade, ausências e presenças de utensílios, o preço, os processos de
aquisição e procedência, entre outros, são elementos que participaram
ativamente da criação, operação, manutenção e/ou desativação das experiências
escolares. Neste aspecto, é importante chamar a atenção para os suportes
materiais que concretizaram a escola como lugar de transmissão do saber, mas
também estarmos atentos para o fato de não tomar a estrutura material escolar
como um palco onde se moveram os sujeitos da educação no passado (VEIGA,
2000, p. 4).

Nesse sentido, vale destacar duas correspondências que serão aqui analisadas a fim de que elementos da
cultura material escolar sirvam de meios tanto para uma possível interpretação das relações sociais
presentes no cotidiano da escola primária do século XIX, como também que sirva para se compreender a
ordem moral e política da época.

CORRESPONDÊNCIA 3 CORRESPONDÊNCIA 4
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Ilmo e Exmo Senhor,

Tendo-me sido ontem entregue a Portaria, q
com data de 14 do corrente mês, foi por V.Exª
dirigida, passo a cumprir literalmente o que
nella me hé ordenado.[...]Quanto, finalmente
os livros e compêndios por onde ensino, não
existião outros, além de huns que me forão
remetidos pelo Predecessor de V. Ex., com o
título de = Fonte da Verdade, ou caminho
para a virtude= mas constando-me q fora
prohibidas por V. Exa, abrtura delles nas
Aulas, passei a não consentir, que as minhas
Discípulas os trouxesse, por isso se achão
substituídos por outros

Deos Guarde a V. Exa

Aula Nacional em Sergipe, 18 de Julho 1835

Ilustrissimo e Excelentissimo Presidente
d’esta Provincia,

Doutor Manoel Ribeiro da Silva Lisbôa.

Maria Diniz Rodrigues de Almeida

Ilustrissimo Excelentissimo

Em cumprimento as ordens de V.Exa. no
officio de 15 de junho próximo findo, em que
ordena [...] eu desaparecer das mãos de
minhas alunnas os Folhetos intitulados- Fonte
da Verdade= para serem presentes a esta
Secretaria, assim cumpro com exatidão,
remetendo a V. Exa o numero de três que se
achavão distribuídos entre ellas.[...] tendo de
ponderar a V. Exa que nesta Aula há falta de
Catecismo de Montpellie]: pelo qual fico
sciente q de agora em diante só devesse
minhas alunas conhecerem a verdadeira
Essencia Divina.

Deos Guarde a V. Exa.

Aula Nacional da Estância 14 de julho de 1835

Ilmo e Exmo. Senhor Doutor

Manoel Ribeiro da Silva Lisbôa

Anna Joaquina d’ Oliveira Santos

Tabela 2 - Correspondências enviadas ao Presidente da Província Manoel Ribeiro da Silva Lisbôa por: Maria
Diniz Rodrigues de Almeida, 18 de julho de 1835 e por Anna Joaquina Oliveira Santos, Villa de Estância, 14
de julho de 1835. APES E1, 644.

Para compreender a dimensão moral e política presente nestas duas correspondências basta perceber a
ação da administração da província ao proibir a utilização do folheto Fonte da Verdade. Segundo Lima
(2007, p. 45), este folheto era um material didático distribuído aos professores das aulas de primeiras
letras para as lições diárias dos alunos, ensinando-lhes os costumes, porém, segundo a administração da
província, nesses folhetos haviam ideias perniciosas que eram perturbadoras da moral cristã, da religião
oficial.

Há nessa proibição uma relação intrínseca entre o poder instituído e a educação, que por sua vez se molda
as ordens da administração. Assim, é preferível compreender cultura escolar “como um conjunto de
normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos.” (JULIA, 2001,
p. 9).

Para Nunes (2008, p. 61), a atitude do Presidente Manuel Ribeiro da Silva Lisboa em proibir a circulação e
por sua vez a utilização do folheto Fonte da Verdade, foi uma posição contrária ao espírito liberal que
vinha norteando os professores da época, pois o forte discurso moral e religioso como exigência no
currículo escolar acabara por minimizar outros conhecimentos, bem como fragilizar o processo de
aprendizagem.

3. Entre fragilidades e desafios: configuração do trabalho docente feminino na década de 1830
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em Sergipe

Pelo relato da professora citada no item anterior, percebeu-se que estas alunas pobres eram financiadas
pela província, que por sua vez tentava suprir as necessidades básicas no que se refere aos utensílios
didáticos necessários à aprendizagem. Esta iniciativa provincial em inserir alunas desprovidas de condições
financeiras e além de inserir, manter com o necessário ao desenvolvimento das atividades escolares,
aponta para a seguinte questão: Por que ensinar as mulheres via mulheres Será que a missão de civilizar
atribuída às mulheres fez com que crescesse a necessidade de uma educação para meninas que até então
era inexistente O papel das mulheres enquanto condutora moral da ordem social sinalizava para uma
necessidade de escolarização desta mulher

Para responder esse questionamentos, bastar visualizar o que, em 1836, o vice-presidente da Província,
Manuel Joaquim Fernandes de Barros, em discurso à Assembleia Legislativa Provincial chamava atenção
para a necessidade de criar mais Escolas Primárias para o sexo feminino visto que:

[..] As mulheres nos ajudam reciprocamente nos trabalhos, e são aquelas que
mais proveito tiramos nos nossos ternos anos, e com quem andamos ligados;
elllas nos infundem as primeiras ideas salutares da moral, bom costumes e
Religião, que tanto se gravão em nossa memória, e de sua boa ou má aplicação,
e direção depende a nossa felicidade e prosperidade do Império (Relatório da
Instrução Pública, 29/01/1836).

O administrador, ao defender o ensino feminino, pontuou as suas reais necessidades e o desejo de
melhorar intelectualmente os sergipanos, visto que, caberia à mulher, enquanto mãe, a responsabilidade
de educar os filhos nas normas cristãs e nos bons costumes. O discurso se apresenta como um avanço no
tocante à educação feminina, mas há uma restrição deste conhecimento ao espaço do lar. É válido
ressaltar que a educação feminina proposta pelo vice-presidente da província atenderia não somente às
filhas das classes mais abastadas, mas também às meninas menos favorecidas que teriam oportunidade
de aprender a ler e escrever, mas também:

[...] aprendessem a coser, lavar, engomar, fiar, fazer flores, cuidar de hortas, e
da educação dos animais domésticos; e assim teríamos um viveiro, onde os
Camponezes achassem mulheres, filhas de pessoas pobres, ou órfãs, que lhes
trouxessem em dote os ricos tesouros, que se obtem com a sciencia pratica da
economia, boa ordem, e o conhecimento das cousas domésticas; (Relatório da
Instrução Pública, 05/02/1836).

Assim sendo, a partir dos repertórios aqui analisados, considera-se que às meninas se ensinaria, além das
matérias previstas para obtenção da leitura e da escrita, trabalhos domésticos, que poderiam ser:
bordado, costura e economia doméstica. A princípio, tende-se a avaliar esta iniciativa provincial a uma
questão de domesticação, numa tentativa que empurraria a mulher cada vez mais para o universo de
domínio da casa e dos cuidados com marido e filhos, associando assim a educação feminina, recheada de
ofícios manuais ao casamento.

Em meio a esses discursos, imbuídos de exigências no tocante a expansão das aulas para meninas, bem
como de uma formatação do ensino, modulando o currículo para o ensino feminino, percebe-se ai a
configuração do trabalho docente a ser exercido por esta mulher, professora de primeiras letras, mas que
também deveria ter um perfil de prendada no lar, com exercício contínuo de atividades domésticas, assim
como de conduta moral assertiva e cristã. Não é difícil visualizar o perfil desta professora, pois Anna
Joaquina de Oliveira Santos, professora de primeiras letras da Vila de Estância, ao escrever as
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considerações finais de sua correspondência, afirma: “fico sciente q de agora em diante só devesse minhas
alunas conhecerem a verdadeira Essencia Divina.” (Correspondência 4).

Tal desfecho revela a quem se destinavam as cadeiras de primeiras letras e de que forma as aulas
deveriam ser conduzidas. Este perfil não era garantia de sucesso, porém era o aplaudido pelo pequeno
grupo de homens que detiam o poder, que elaboravam as leis, os decretos e que, com grandes
possibilidades, selecionavam estas mulheres para o exercício da docência.

4. Considerações Finais

A presença de mulheres na docência de primeiras letras na década de 30 do século XIX é a questão que
vem tangenciando o objeto de estudo em história da educação proposta nesta pesquisa. Por se tratar de
um estudo em andamento, algumas considerações, ainda que preliminares, serão aqui pontuadas.

Ao caracterizar o trabalho docente na primeira metade do século XIX tanto no Brasil quanto
particularmente em Sergipe, percebeu-se os indícios da educação primária executada por mulheres, para
tanto a análise dos documentos aqui investigados, bem como o repertório do discurso do vice-presidente
da província foi imprescindível para tal consideração.

É válido enfatizar que a presença feminina, enquanto professoras das escolas de primeiras letras, é
limitada, quando não incipiente, sem expressividade, porém é suficiente para definir os primeiros passos
da configuração da profissão docente entre as mulheres. Tal configuração perpassa o perfil dessas
mestras, bem como toda cultura material escolar presente no entorno da execução de suas aulas.

As correspondências aqui analisadas contribuíram para uma melhor compreensão dos arranjos políticos e
sociais, assim como para entender a uniformidade do sistema escolar da época, seja por meio da
distribuição ou apreensão de utensílios necessários à execução das aulas, como foi o caso dos folhetos
Fonte da Verdade.

Por fim, as quatro correspondências analisadas, enviadas por duas professoras primárias, nos anos de
1833 e 1835, são evidências da presença feminina no magistério sergipano provincial. Não cabe aqui
analisar se essa presença foi ou não eficiente, basta abordar que a partir dessas correspondências oficiais
é possível visualizar indícios de uma possível feminização do magistério, alargando assim as possibilidades
de se pensar e pesquisar como se deu a participação das mulheres na elaboração da docência enquanto
função e profissão bem antes da inserção dessas mulheres nas escolas normais, tendo em vista que o
acesso às escolas normais tem sido o marco decisório para se pensar a feminização do magistério no
Brasil.
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