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HISTÓRIA DAS PROFESSORAS NA EDUCAÇÃO EM SÃO FRANCISCO DE PAULA: UM 
OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Márcia Cristina dos Santos 
Mazzurana, Cláudia Regina Boff, Denise Elvira Araujo Dartora, Elisiane de Jesus Ferreira, Marcelo 

Monteiro dos Santos, Rejane da Silveira Several (orient.) (UERGS). 
Apartir de uma investigação inicial sobre a história da Educação de Jovens e Adultos em São Francisco de Paula, 
iniciados em 2005 centram nosso olhar, visando pesquisar quem eram as primeiras professoras que atuaram na região 
onde se localiza São Francisco de Paula. Estarão sendo buscadas nas entrevistas com antigos moradores da região, 
análises de fotografias, documentação manuscrita contida no arquivos público e na Cúria Metropolitana, registros 
documentais da biblioteca do município de São Francisco de Paula, em meados do século XIX. Pretendemos através 
de entrevistas e consulta à documentação conhecer as professoras que fizeram parte da realidade educacional em 
diferentes épocas. Reconhecer a forma de organização e caracterização quanto à história do ensino de jovens e 
adultos; resgatar e reconstruí-la, relacionando-a aos registros pré-existentes e aos que estão em processo de pesquisa. 
Partiremos da documentação existente, dos registros realizados por Maria Lúcia Teixeira, Léo Ribeiro de Souza, Iva 
da Silva, Vera Lúcia Maciel Barroso, Arautos Corujistas, para o reconhecimento da história desta educação. 
Utilizaremos referenciais de pesquisa apontados por Jane Soares de Almeida, Demerval Saviani, José Claudinei 
Lombardi, José Luiz Sanfelice, Ecléa Bozzi, Mary Del Priore. Nesta direção buscamos documentos pessoais e de 
arquivos antigos, além de informações baseadas em entrevistas, pesquisas bibliográfica e documental, buscando 
relacioná-las ao sistema de ensino proposto na época, principalmente nas fazendas, com aulas mistas. O enfoque será 
dado às mulheres na profissão; professoras no ensino dos jovens e adultos, a influência dos conflitos entre as 
intendências e as educadoras, revelando a complexibilidade que envolve a profissão, fazendo referências a cultura da 
sociedade da época serão abordados neste trabalho. 
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