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A PROFISSIONALIZACÃO DOCENTE CATARINENSE: UM RESGATE DA MEMÓRIA DO SÉCULO XIX Texto extraído da Tese de Doutorado em Filosofia e História da Educação, defendida em Fevereiro de 2001, na UNICAMP, com o título: Gênese e Expansão do Magistério Público na Província de Santa Catharina, nos anos de 1836-1889, sob a Orientação do Prof. Dr. Dermeval Saviani. 

						Fábia Liliã Luciano Profª. Drª. das Disciplinas de História da Educação e Metodologia da Pesquisa nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNESC e UNISUL. 

1. COM PADRES E LEIGOS TEVE INICIO O MAGISTÉRIO CATARINENSE

A gênese escolar pode ser justificada pela importância da instrução, que conferia um status de superioridade social, política e intelectual. Da forte procura pela escolarização, surgiu a necessidade de habilitados e a criação de cursos normais, uma vez que, com o aumento de escolas e alunos, a quantidade de professores em condições de exercer o magistério era insuficiente, demandando assim, a formação de mais profissionais para garantir, com eficácia, os propósitos do Estado. A Europa era referência para a educação, desde a forma de estrutura até a organização da instrução, disciplinas, conteúdos, métodos e prática docente. 
A instrução e a docência esboçaram os seus primeiros traços com o Decreto de 1830, que determinava a criação das primeiras escolas de ensino elementar, seguido da instalação da Assembléia, em 1834 e a oficialização do ensino, em 1836. Portanto, para entender a regulamentação do magistério catarinense no século XIX, faz-se necessário adotar, como matriz, a análise da sua profissionalização à luz de elementos históricos de um passado próximo.
Para Nóvoa (1995:25), a realidade do exercício docente esteve atravessada por uma atualidade radical das opções com que os professores se confrontam, as quais não se compadecem com um olhar nostálgico sobre o passado, antes exigem uma ruptura decidida com os próprios alicerces fundacionais da profissão docente. 
Nos registros oficiais do século XIX, o professor era considerado a mola do processo educacional, pois lhe era imputado à responsabilidade do ensino, como requisito para o desenvolvimento e progresso da Província e do Império. Mas as condições físicas, administrativas e pedagógicas oferecidas, dificultavam a consecução desses objetivos, principalmente pela falta habilitados, problemas que foram enfrentados durante o período imperial. 
Até o final de 1889, as escolas enfrentaram a falta de prédios, mobília e material didático e docentes habilitados. Dentre os elementos responsáveis pelo mau estado da instrucção, Francisco José de Souza Andréa 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José de Souza Soares de Andréa, em 01 de março de 1840, p. 09 – APESC. considerava que sem professores habeis, mal se podia esperar progresso, apontando como a principal causa do caos educacional, a falta de profissionais que salvo exceções, constituía-se em mestres ignorantes. 
Essa idéia foi reproduzida pelos Presidentes, cuja tônica era responsabilizar somente os professores pelo desenvolvimento educacional, tomando a falta de habilitados como fator da não elevação do nível de ensino. No entanto, oportunizar a qualificação docente na própria Província foi arrastada até o ano de 1883. 
Os professores catarinenses, do início do século XIX, podem ser caracterizados, na sua maioria, como leigos que, quando muito, se destacavam na leitura e escrita. Esse quadro não poderia ser diferente, tendo em vista a ausência de uma Escola Normal. Diante dessa situação, o ensino secundário No ano de 1845, foi criado o colégio dos padres jesuítas (pioneiro no ensino secundário), o Belas Letras em 1849 e em 1857, o Liceu Provincial de Desterro (primeira escola pública secundária).  assumiu o papel de agência formadora, sobretudo, para os docentes primários. A instrução secundária se resumia nas cadeiras isoladas, sendo que, em 1837, mais duas cadeiras foram criadas, podendo-se inferir a dificuldade quanto à presença de professores para ministrá-las. Tanto as cadeiras isoladas como os colégios secundários não se destinavam diretamente à formação, mas auxiliaram na difusão dos conhecimentos básicos para a instrução elementar. 
Em 1880, por força de uma ação mais contundente por parte do governo e exigida pela sociedade civil, foi criado o curso normal, Portanto, as políticas que regulamentaram a profissão o magistério pautaram-se na formação docente e na criação de uma Escola de Curso Normal. 


2. O PROFESSORATO COMO INICIATIVA DE FORMAÇÃO DOCENTE

O termo professorato era empregado no século XIX para designar o que no século XX passou a se chamar de formação docente. A designação adotada como sinônimo de habilitação profissional se diferenciava do termo professorado, empregado no mesmo século para definir a ação ou o exercício docente, enquanto no século seguinte foi utilizado como o coletivo de professores. 
Foi na metade da década de 1830, que as preocupações com a formação profissional passaram a fazer parte dos discursos e ações de Presidentes, defensores e representantes da instrução pública. Essa situação levou o governo a tomar algumas medidas, visando minimizar a falta de habilitados e de uma Escola Normal. 
A formação para a docência esteve em discussão desde o surgimento do magistério, no ano de 1836, que iniciou sem o rigor profissional, aliado a falta de pessoas com preparação para o exercício docente. Ao assumir uma escola, o professor recebia as orientações básicas, por meio de materiais trazidos do Rio de Janeiro a pedido do Presidente. Tais orientações compreendiam os compêndios e os livros elaborados por uma comissão criada pelo Imperador, cuja finalidade era produzir os materiais didáticos para a instrução no Império. Esse procedimento se dava pela ausência de habilitados para o exercício docente, portanto a saída para esse problema era investir na capacitação.
Para Francisco José de Souza Andréa, 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José de Souza Andréa, em março de 1840, p. 10 – APESC. sem professores hábeis, não se poderia esperar progresso na instrução e, reclamava do desgraçado estado do ensino elementar, e da falta de habilitados, que era assumido por leigos que com pouca instrução que atuavam na profissão. Embora não haja registros da sua existência de fato, podemos dizer que, a primeira ação institucional voltada para a formação profissional se deu na década de 1840, respaldada por uma legislação  Coleção de Leis  da Província de Santa Catharina - Lei nº 136 de 14 de abril de 1843 – BPESC. que permitiu o encaminhamento de jovens para a formação docente, custeado pelos cofres públicos.
A ação de formação profissional daquela época dotou de professores habilitados para o ensino primário, 11 escolas públicas. A instrução elementar se institucionalizava e o magistério se profissionalizava com a legislação que incentivava a preparação docente na Escola Normal da capital, oferecendo vencimentos integrais àqueles que se dispusessem a freqüentá-la, com possibilidades de ascensão da categoria de professor interino para efetivo, além de promover acréscimo salarial. Para aqueles que se negavam, a legislação 	Coleção de Leis da Província de Santa Catharina - Lei nº 183 de 29 de abril de 1843 – BPESC. previa demissão e substituição. 
Francisco José das Neves foi um dos difusores da formação docente à frente da Escola de primeiras letras da capital, ação imprescindível para o magistério e a sua profissionalização, pois era o único espaço onde os futuros mestres receberiam os conhecimentos básicos para a sua prática pedagógica. Embora de relevante função, essa experiência não teve continuidade, devido à demissão do único professor habilitado para assumí-la. 
Os discursos, em torno de um curso normal, estiveram presentes nos diferentes governos provinciais, mas somente em 1876, quase três décadas depois foi criada no edifício Ateneu, uma instituição específica para a formação docente 	Coleção de Leis da Província de Santa Catharina - Lei nº 807 de 20 de abril de 1876 – BPESC. .
	A obrigatoriedade do ensino primário elevou o número de escolas e alunos, demandando mais professores. Para a contratação destes eram aplicados exames, de modo que os docentes pudessem demonstrar condições para o exercício docente. O alto índice de reprovação, nos concursos públicos, exigia a criação de uma Escola Normal. Inicialmente, essa foi pensada sob a forma de um externato, com local destinado à sua preparação e à uniformização do ensino, pois, sem mestres devidamente habilitados era impossível desenvolver e aperfeiçoar o serviço da instrução primária. 
	Para João Thomé da Silva 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, João Thomé da Silva, em 25 de março de 1874, p. 38 – APESC., enquanto não se conseguisse formar docentes, o magistério e a instrução estavam fadados à mediocridade e os esforços, empreendidos para o progresso do ensino, seriam inúteis. Assim, para que o professor pudesse elevar o seu nível em relação à sua missão, era preciso que, ao conhecimento, fosse acrescentada a qualidade da habilitação especial, adquiridas em estabelecimento pedagógico. Preocupado com a exigência que a obrigatoriedade do ensino imputava à Província, o governo 	Ibidem, p. 38. APESC. manifestou-se dizendo que, o magistério não poderia continuar sendo um simples meio de vida, a que occasionalmente se recorre em falta de outro. Mas, que pela sua  relevância pudesse assumir o caracter de uma profissão especial, á qual somente aspire a capacidade provada. 
No ano de 1880 foi autorizada a reformulação da instrução pública, produzindo um Regulamento. Nessa legislação 	Coleção de Leis da Província de Santa Catharina - Lei nº 898 de 01 de abril de 1880 – BPESC. , estava prevista a criação de um curso normal, mas por determinação do governo 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Joaquim Augusto do Livramento, em 05 de abril de 1882, p.112 – APESC., não foi aberto por falta de candidatos. Apesar da insuficiência de interessados para a docência, a sua formação implicava, naquela época, em fator de mudanças no setor educativo, uma vez que, desde 1836, havia preocupação com a profissionalização do magistério. 
Na visão do Presidente 	Mensagem do Presidente da Província de Santa Catharina, Ernesto Francisco de Lima Santos, em 30 de junho de 1882, p. 79 – APESC., a docência demandava inteligencia desenvolvida e um coração reto e bem formado, mas para o governo, estes predicados não podem ser aprecciados no simples ato de um concurso, unica condicção da vitaliciedade. Portanto, para moralizar a profissão era necessário habilitar professores, adotando políticas de regulamentação para a carreira docente. 
Para analisar o magistério catarinense, na última década do século XIX tomamos como referência à implantação do Curso Normal. Este fazia alusão à formação docente, bem como o surgimento dos Delegados Literários, que substituíram os inspetores municipais e paroquiais, com a tarefa de acompanhar e supervisionar o exercício docente da rede pública de ensinos primário e secundário. 
Com o pensamento no professorato, Antônio Gonçalves Chaves 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio Gonçalves Chaves, em 06 de outubro de 1882, p. 11-12 – APESC. fez menção a um estabelecimento voltado para o Curso Normal, anteriormente cogitado na reforma de 1881, cujo compromisso era de que, em modestas proporções, seria o complemento desse conjuncto de medidas, para a formação de um corpo de professores, senão perfeito, ao menos em condições de prestar muito bons e relevantes serviços a instrucção e a educação da mocidade. A profissionalização do magistério era incontestável frente ao desenvolvimento da Província, levando Ernesto Francisco de Lima Santos 	Mensagem do Presidente da Província de Santa Catharina, Ernesto Francisco de Lima Santos, em 30 de junho de 1882, p. 80 – APESC. a fazer a seguinte defesa:




Si para todas as carreiras é necessario que o homem se habilite por meio dos estudos e da practica, cultivando primeiramente o seu espirito e educando o seu coração, como póde qualquer, sem exhibir ao menos presumpções de sua habilitação, da noite para o dia arvorar-se em educador da mocidade? D’est’arte, a não querer-se que esta chaga, que corroe a Provincia, continue a lavrar, que os cofres publicos, de dia para dia, fiquem, improductivamente, mais sobrecarregados, e que entretanto o povo continue envolto nas trevas da ignorancia, é de indeclinavel necessidade que os encarregados dos destinos d’elle, cerrando os olhos a considerações politicas, lancem mão de medidas attinentes a fazer melhorar este mal, já que sua cura completa não é trabalho de momento e depende de um conjuncto de circumstancias beneficas. Eu sei que o meio unico e capaz de habilitar-se um novo pessoal para o professorado é a manutenção regular de escolas normaes, [...] O legislador, dando existencia a uma aula normal, foi a lei de sua creação respectivamente regulamentada e mandada pôr em execução pelo Governo da Provincia. Abriram-se editaes chamando alumnos á matricula, e, com dôr o digo, nem um só appareceu.. 

Embora os esforços para dotar a instrução e o magistério de habilitados, o governo 	Ibidem p. 80-81 – APESC. afirmava que seu empenho estava sendo efetivado, mas não havia interessados. Para explicar a falta de candidato, especulava-se os escassos vencimentos àqueles que, habilitando-se, resolvessem se dedicar à profissão e a facilidade com que alguns obtinham sua nomeação, sem se submeter à realização de concursos. 
Diante da situação, em que se encontrava a instrução e o próprio magistério  foi criado o Instituto Literário e Normal, compreendendo classes primárias, secundárias e uma escola normal. Com a previsão de um internato e uma Escola Normal destinada ao preparo de professores primários, o Instituto Literário permaneceu em funcionamento até o último ano do século XIX.
O professorato pode ser entendido como um dos organismos de socialização da cultura 	RIBEIRO, Maria Luisa Santos. A Formação Política do Professor de 1º e 2º Grau. São Paulo: Cortez, 1987, p. 45. empregado, naquela época, juntamente com as forças sociais (família, igreja, imprensa e a própria sociedade) e civis (a Província, o Império e seus mecanismos de ação) estabelecendo a escola como instituição de cultura, conhecimento e o professor como agente desse organismo social e civil. 

3. PROFISSIONALIZANDO O MAGISTÉRIO: A CRIAÇÃO DO CURSO NORMAL

Para a formação docente no século XIX era necessária a presença de uma escola que pudesse oferecer o curso normal. Embora a formação docente tenha sido prerrogativa de diferentes governos, o curso normal, que teve seu funcionamento de 1844 a 1846, somente foi retomado em 1876. 
Segundo Ribeiro (1995:49), os primeiro cursos normais no Império datam de 1835 (Niterói); em 1836 (Bahia); em 1845 (Ceará) e em 1846 (São Paulo). As escolas normais visavam a melhora no preparo do pessoal docente, no máximo dois anos e em nível secundário.
Em Santa Catarina, as primeiras necessidades para a criação de uma escola normal tiveram origem com a transferência de responsabilidade da instrução do Império para as Províncias, sendo assumida pelo Poder Executivo, em 1834. 
Em 1836, José Mariano de Albuquerque 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, José Mariano Albuquerque, em março de 1836, p. 04 – APESC. expressou sua inquietação em relação ao atraso da instrução, citando, como uma das causas, a falta de habilitados, fazendo-se necessária, a criação de huã Escola Normal onde se habilitem os professores para o magisterio. Essa questão foi discutida em diferentes governos, cujos defensores do professorato, consideravam premente a presença de uma Escola Normal, sem a qual, o nível do ensino estaria comprometido. Nessa direção, Francisco José de Sousa Soares de Andréa 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José de Sousa Soares, em março de 1840, p. 10 – APESC. indagou à Assembléia, no sentido da mesma refletir sobre a instrução e o magistério público, considerando que, sem alunos instruídos, o governo era obrigado a contratar mestres ignorantes, portanto era indispensavel em cada Provincia uma Escola Normal na Capital para ali aprenderem um methodo que seja commum a todo o Brazil.
	Preocupado com os rumos da educação pública, carente de professores preparados, o Presidente 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Antero José Ferreira de Brito, em março de 1843, p. 04 – APESC. defendeu a imediata implantação de uma Escola Normal, esclarecendo que:
[...] deve ter a Escola da Capital mandada crear pela lei n. 136, a um tempo, de instrucção primaria elementar, e de instrucção primaria superior, e havendo para ambos um só professor habilitado, conviria que este, ao menos nos primeiros dous annos, só se ocupe em instruir os Professores já providos, na forma do artigo 3º da citada Lei, e mais alguns individuos, que tendo a primeira parte da instrucção, queiram dedicar-se à acquisição da Segunda, ou habilitar-se para o Professorato, em que necessariamente há de haver muitas vagas, porque dos actuaes Professores menores de trinta e cinco anos, poucos virão instruir-se na Escola Normal, e dos outros acima desta idade, estou que nem um.
Em 1843 foi criada a primeira Escola Normal, como um meio de garantir um futuro melhor para a instrucção primaria. A Escola de Primeiras Letras da capital funcionou como uma instituição modelo. 
No ano de 1844, existiam 18 escolas primárias, sendo que somente 11 professores matricularam-se na Escola preparatória. Em face da necessidade de formação docente, o governo demonstrava insatisfação com os resultados da Escola Normal, que estava disponibilizando recursos financeiros para um retorno pouco perceptível. Neste sentido, Antero José Ferreira de Brito 	Fala  do  Presidente da  Província  de  Santa  Catharina, Antero José Ferreira de Brito, em março de 1844, p. 10 – APESC. exigiu a sua presença e participação, no exame final dos alunos da Escola Preparatória, que tinha o compromisso de melhorar a instrucção primaria.
O processo seletivo de formação era defendido pelo governo, assim como o controle da instrução pública, por meio dos diretores gerais e inspetores paroquiais tornando-os responsáveis pelas decisões administrativas e metodológicas. Podemos considerar a Escola Preparatória como ensaio para uma Escola Normal, mas que não obteve êxito, pois segundo o Presidente  Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Joaquim Augusto do Livramento, em 05 de abril de 1882, p.110 – APESC., o nível de escolaridade da população era insuficiente e as poucas pessoas que dominavam o código escrito e falado, não se disponibilizavam a freqüentá-la pela incompatibilidade entre as exigências da função e os salários oferecidos. 
No início de 1860, Francisco Carlos de Araújo Brusque 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco Carlos de Araújo Brusque, em abril de 1860, p. 51 – APESC. retomou a discussão sobre a profissionalização, defendendo o magistério público como profissão que carece de um noviciado. Portanto, era preciso formar mestre fundando dest’arte uma escola practica de professores de um e outro ensino, da qual sahirão não só melhores substitutos como os melhores mestres futuros.  Imbuído deste princípio, Adolpho de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Adolpho de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, em março de 1866, p. 34 – APESC. sugeriu aos professores a leitura e o estudo do Curso Prático de Pedagogia  Escrito por Mr. Daligault, Director de uma das mais consideradas escolas normaes de França., utilizada pela Escola Normal da Bahia, que era tomada como referência para o Império, que desde a década de 1830, estava investindo na formação docente, enquanto em Santa Catharina, havia falta de professores habilitados e a criação da Escola Normal se encontrava, naquele momento, em discussão. Essa questão assumiu uma conotação dilemática frente ao governo, comparada por João Thomé da Silva 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, João Thomé da Silva, em 21 de março de 1875, p. 65 – APESC. com as plantas exóticas que:

[...] nascem e morrem quasi no mesmo dia. Por que? Por via de regra, só quer ser professor, quem não pode ser outra coisa. falta aqui o gosto pela instrucção, faltam incentivos para os mestres, falta pessoal para as escolas desta categoria, e a provincia é pobre. Além das escolas normaes, existe outro sistema, empregando-os como alumnos-mestres, depois como ajudantes. Mas com quem aprenderão estes adjuntos os methodos de ensino, e o systema practico de dirigir uma escola? com os mestres das escolas? Mas estes, onde aprenderam estas coisas? Acredito numa conciliação entre os dois sistemas. Proponho a criação de uma escola preparatória. Os alumnos que a frequentarem, serão ao mesmo tempo alumnos-mestres nas escolas primarias da capital. Assim, a practica andará perto da teoria. Os alumnos que forem dados por prontos, e houverem atingido a idade de 18 anos, ficarão adidos, na qualidade de adjuntos, às escolas publicas, cujo número de alunos exceder a 50, vencendo por essa occasião uma gratificação rasoavel, proporcional ao tempo de serviço.Esta providencia servirá de incentivo poderoso aos animos vacilantes, e muito contribuirá para que desappareça, ou ao menos diminui essa aversão geral que se tem hoje às augustas funcções do magisterio, facilitando aos pretendentes nobremente, providos de sufficiente grau de cultura intelectual, cercados da influencia corrosiva do patronato escandaloso, tranquilos quanto à sorte que os aguarda no futuro.
O protecionismo e o apadrinhamento para o ingresso no magistério criaram uma situação conflitante por parte dos representantes do governo, que dividiram suas idéias entre defesa e contrariedades à criação de um Curso Normal. Os argumentos contrários justificavam-se pelos gastos que esse acarretariam aos cofres públicos, enquanto os defensores consideravam as despesas para a criação de uma escola preparatória equivalentes a instrução primária de 2ª classe.
Da discussão entre defensores e críticos da criação de uma Escola Normal, a formação docente continuava sendo uma das principais providências, para a reforma da instrução pública.
Ao final de 1869, de acordo com os registros oficiais e em face ao péssimo estado educacional, os professores (definitivos ou contratados) foram acusados pelo fracasso da instrução que, por sua vez, justificavam a sua ineficiência ao pouco conhecimento pedagógico e aos baixos salários pagos.  
A necessidade do professorato foi citada nos relatórios de 1861, 1862, 1870, 1874, 1876, 1878 e 1880, acompanhado da proposta para criação de uma Escola Normal, mas, na ausência dessa, as aulas avulsas de Pedagogia ou instrução de 2ª classe constituíram-se em um ensaio para o curso normal.
Na década de 1870, a reforma da instrução  Coleção de Leis da Província de Santa Catharina – Lei nº. 807 de 20 de abril de 1876- BPESC. determinava a criação de uma Escola Normal na capital, cujo local de funcionamento foi o edifício do Atheneu Provincial. Mas, a legislação não foi executada por motivos econômicos e políticos, levando sete anos para ser implantada. Enquanto a Escola Normal não entrou em funcionamento, foram criadas as cadeiras avulsas de Pedagogia  Relatório do Inspetor Geral da Instrução Pública, Joaquim Eloy de Medeiros ao Vice-Presidente da  Província de Santa Catharina, Joaquim da Silva Ramalho, em 1879, p. 07 – APESC., por ser ella uma expressão incompleta do que se entende por escolas normaes. Foi por meio das aulas avulsas, que a Escola Normal se estruturou como curso de preparação para o exercício docente, demandando ações para conter a situação, que, por muitos anos, vinha sendo reproduzida. 
Convencido do valor das escolas normais e do seu papel, no aperfeiçoamento do ensino, o governo  Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio de Oliveira, em 02 de janeiro de 1880, p. 29 – APESC. recomendou a criação de uma instituição (embora em condições modestas) como medida salvadora da instrução. A implementação de um curso normal fazia-se necessário diante dos medíocres resultados da escola pública. Para viabiliza-lo, os recursos foram disponibilizados pelos cofres públicos, porém com o cuidado de não onerar a Província. Para atender a esse requisito, foram aproveitados professores do Ateneu Provincial estimulados por um aumento de salários para essa tarefa específica.
Em 1880, Antônio de Almeida Oliveira  Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio de Oliveira, em 02 de janeiro de    1880, p. 30 – APESC.
31   Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, João Rodrigues Chaves, em 02 de fevereiro de 1881, p. 10 – APESC.
 pediu ao Inspetor Geral da Instrução Pública que fosse estabelecida a cadeira de instrução primária (uma modalidade para o exercício docente) existente no Ateneu Provincial. Esta reforçava a idéia de um curso normal, indispensável aos normalistas, pois quem quer ser professor deve não só aprender á sel-o, mas ainda exercitar e provar sua vocação. A criação do Curso Normal provocou entusiasmos, embora o governo reconhecesse que era apenas um ensaio, defficiente e imperfeito, para bem corresponder ao seu fim, sendo que, algumas disciplinas foram ministradas em comum com o Ateneu Provincial. Anterior à matrícula, os candidatos ao Normal necessitavam de aprovação nas disciplinas de Instrução Moral e Religiosa, Leitura, Escrita e Operações Fundamentais de Aritmética. O curso possuía duração de dois anos e previa uma escola primária anexa para nella se habilitarem os normistas na practica das maneiras e methodo de ensino. Enfatizando a necessidade do curso normal, para elevar o nível da instrução pública, João Rodrigues Chaves32  Ibidem, p.10-11 – APESC.
33  Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio Gonçalves Chaves, em 06 de outubro de 1882, p.18- APESC. fez o seguinte discurso:

Felizmente a vossa Lei nº 898 de 1º de Abril do anno findo, já consagrou essa proveitosa idéa, creando um curso normal, em que se devem habilitar convenientemente aquelles, que se dediquem ao magisterio. É porem apenas um ensaio, defficiente e imperfeito, para bem corresponder ao seu fim. Algumas das materias exigidas n’esse curso serão, como dispõe a citada lei, ensinadas nas respectivas aulas do Atheneu em commum com outras disciplinas. Receio, que, em resultado, nem umas nem outras se aprenderão com proveito. Penso, que deveis dar a esse curso o caracter definitivo de externato, ampliando desde já o plano dos seus estudos, que deve ser tão severamente observado, que os alumnos saião perfeitamente habilitados, para reger, sem conccurso, ao menos as cadeiras de 1a entrancia, creadas na mesma lei.

O curso normal era uma escola mista, porém as senhoras que a freqüentavam tinham um lugar separado, pois não era permitido o acompanhamento do pai, marido, irmão ou protetores durante as aulas. 
Antônio Gonçalves Chaves34  Coleção de Leis da Província de Santa Catharina - Lei nº 1.029 de 19 de maio de 1883 – BPESC. 
35  Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, João Rodrigues Chaves, em 09 de março de 1882, p. 16 – APESC.
, o entendimento era de que, para atuar no magistério público, deveria ser exigido o título de normalista, como forma de valorizar o ensino primário. Ao dar execução à legislação, foi expedido o Regulamento para o Instituto Literário e Normal. Esse documento tratava especificamente do Curso Normal. 
O Regulamento de 1882 foi praticamente mantido, apesar das alterações de alguns artigos, como passar de cinco para dez, o número de professores que poderiam habilitar-se anualmente. A idade para admissão na Escola caiu de 20 para 18 anos para os homens e de 17 para 16 para as mulheres, acrescentando-se o exame oral e escrito das disciplinas de Instrução Moral e Religiosa, Leitura; Escrita, Operações Fundamentais de Aritmética (números inteiros) e Princípios Gramaticais. Para incentivar os estudantes ao Curso Normal, o governo acenou, com auxílio, aos candidatos sem recursos financeiros. A obtenção da (pensão) obrigava os mesmos a restituir aos cofres públicos o valor recebido nos casos: de abandono e expulsão da Escola, recusa de exercer o magistério depois de habilitado, resistência ao prestar exames, salvo caso de força maior estava previsto a suspensão da bolsa após seis faltas não justificadas, durante o mês. 
O mesmo Regulamento tratou da Escola Anexa, estabelecendo seu programa, onde os alunos da Escola Normal poderiam exercitar sua prática pedagógica. O regime e a disciplina do Curso Normal e da Escola Anexa equiparavam-se ao sistema de ensino do Instituto Normal e Literário. A legislação previa aos professores leigos, gratificação diferenciada daqueles com formação específica. Esse Regulamento previa uma Biblioteca para o Curso Normal e um pequeno Museu (para o Ensino da Escola Anexa).
No ano de 1883, foram aprovadas as instruções provisórias para o Curso Normal, apresentando as diretrizes básicas para o seu funcionamento e determinando a duração, as disciplinas, a matrícula e os exames finais para obtenção do título de normalista. Naquele ano, o Ateneu contava com 14 alunos matriculados e buscava equacionar a redução nos índices de matrícula e freqüência. Com vistas a contribuir para relativizar este problema Antônio Gonçalves Chaves 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio Gonçalves Chaves, em 06 de outubro de 1882, p. 18-19 – APESC. sugeriu converter algumas disciplinas do ensino primário em cadeiras da Escola Normal, sendo admitida, nas mesmas, a freqüência simultânea de normalistas e alunos do Ateneu, concedendo a livre matricula em qualquer de suas aulas, independente de seguir o curso regular e obrigatorio de todas as materias leccionadas, parece-me o unico meio de salvar este estabelecimento de uma aniquilação total.
Mesmo com a publicação do edital de matrícula para esse curso (conforme previam as instruções provisórias), não apareceu aluno. O fracasso nas matrículas para o curso normal foi atribuído a uma falha na organização, bem como o pequeno número de garantias e vantagens que a legislação equipara o salário dos normalistas ao dos atuais professores (sem preparação para o magistério), cujo Regulamento, não poderia ser comparadas às concedidas aos habilitados que freqüentassem o curso normal.
A instrução demandava professores habilitados e o magistério público estava carente de um plano de carreira que pudesse atrair interessado. Essa situação levou o Presidente 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio Gonçalves Chaves, em 06 de outubro de 1882, p. 16 – APESC. a posicionar-se da seguinte forma:


É de esperar, porém, que um tão importante estabelecimento não continue por mais tempo sem ser installado si esta patriotica Assembléa lhe fizer os melhoramentos que reclama, alargando-lhe o circulo dos estudos e dotando de instrumentos e utencilios apropriados ao ensino e estatuindo quaesquer outras providencias necessarias a elevar aquella instituição á altura de produzir vantagens á educação pedagogica dos alumnos-mestres e á instrucção publica. Sem meios para organisar uma - Escola Normal - sob as largas bases em que deve assentar-se, o que seria impossivel nas actuaes circumstancias da Provincia, parece-me que com o plano modesto que aqui vos apresento, poderia-se muito conseguir em favor de uma instituição indispensavel para a formação de bons professores, aguardando para tempos mais prosperos o melhoramento e maior desenvolvimento do seu programma.
	
	No intuito de minimizar tal problema, foi proposto um plano para a referida Escola Normal, cujo curso deveria ser completado em três anos, compreendendo as disciplinas de: Língua Nacional, Aritmética, Pedagogia, Instrução Moral e Civil e História Sagrada, Noções Práticas de Geometria e Desenho Linear, Geografia do Brasil, Metrologia, Cosmografia, História Universal, (especialmente do Brasil e Língua Francesa). As disciplinas estavam distribuídas em seis cadeiras: Português e Pedagogia, Instrução Moral e Civil e História Sagrada, Geometria e Desenho Linear, História e Geografia, Aritmética e Francês.
Para os exercícios de Pedagogia prática foram anexadas, ao curso normal, duas classes primárias na escola da capital, sendo uma para cada sexo, com freqüência não excedente a 60 alunos. O curso era freqüentado simultaneamente por alunos de ambos os sexos, que, nos intervalos das respectivas aulas, deveriam praticar exercícios de Pedagogia, nas classes anexas, sob a direção dos professores regentes. As alunas que freqüentavam o curso normal, além do exercício da Pedagogia prática, deveriam se ocupar na aprendizagem de trabalhos de agulha 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio Gonçalves Chaves, em 06 de outubro de 1882, p. 17 – APESC. .
Tinha o governo muitas expectativas com relação à criação da escola normal, providência necessária que, respaldada pelo Regulamento, concedia anualmente ao Presidente 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Antônio Gonçalves Chaves, em 06 de outubro de 1882, p. 18 – APESC. :
[...] permissão a cinco professores, quando muito, para estudarem as materias que constituem o curso normal, com ordenado, exercida criteriosamente, muito concorrerá para em pouco tempo conseguir a habilitação dos actuaes professores. 
Terminando, resta-me uma consideração que julgo de grande alcance não só para attrahir alumnos á Escola Normal, como para fazer com que os actuaes professores se apressem em habilitar-se nas materias que constituem o seu ensino: É que seja consignado em lei que uma vez installada a Escola Normal nenhum professor será considerado effectivo e vitalicio, salvo os direitos adquiridos, e nem terá direito a aposentadoria se não se mostrar habilitado como normalista.
As exigências da formação profissional para a docência, aliado ao rigor dos exames e os baixos salários, fizeram parte do ensino normal até o final do século XIX e o professorado, segundo o governo 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Theodoreto Carlos de Faria Souto, em 25 de março de 1883, p. 50 – APESC., era uma carreira penosa, condenada á indigencia, um verdadeiro holocausto a uma causa sem duvida sagrada, mas que a Provincia e o Estado não têm o direito de exigir, porque o heroismo não é um dever de ordem juridica.
O Instituto Literário e Normal acrescentou a formação docente (seja essa formação inicial ou mesmo continuada), oportunidades de atualização, por meio das conferências pedagógicas. As conferências pedagógicas eram encontros ou reuniões que aconteciam, anualmente, em local e data determinados pelo Diretor Geral da Instrução, após deferimento do Presidente. A reunião de professores tratava de questões ligadas ao ensino (regime interno das escolas, modos de ensino, meios disciplinares e outros temas específicos à instrução pública). Essas tinham duração de no mínimo 20 dias, e os professores públicos das escolas da capital não poderiam omitir-se de participar, exceto por causa justificada. Essa iniciativa foi adotada apenas na capital, pois os docentes das vilas, freguesias, paróquias, arraiais e curatos ficavam à margem do processo. 
Em 1883, foi instalada a Escola Normal na Província, ficando estabelecido que nenhum professor será considerado effectivo e vitalicio, se não se mostrar habilitado como normalista 	Relatório do Vice-Presidente da Província de Santa Catharina, Manoel Pinto de Lemos, em 28 de fevereiro de 1883, p. 14 – APESC.. O Curso Normal desejado havia sido instalado, uma vez que a sua criação vinha sendo reclamada desde 1840. Otimista com a implantação daquela escola e com os seus efeitos sobre a instrução primária, o governo almejava elevar a qualidade do ensino público. 
O currículo do Curso Normal da capital, voltado para habilitação profissional docente, apresentava as seguintes disciplinas, conforme TAB.1.







TABELA 1 – Currículo da Escola Normal no Ano de 1883

ANO
MATÉRIAS DE ESTUDO
1º 
Língua Nacional; Gramática; Lógica e Etimologia; Redação e Composição; Aritmética e Metodologia; Geometria Elementar (limitada as Noções Gerais e Problemas simples) e Estudo das Formas Geométricas. 
2º
Francês; Geografia Elementar; Geografia do Brasil e especialmente da Província de Santa Catharina; História do Brasil; Pedagogia e Metodologia (Teoria e Prática).
FONTE: Regulamento de 14 de agosto de 1883 que deu execução a Lei nº 1.029 de 19 de maio de 1883 – BPESC.
NOTA: As Noções de História e Geografia foram lecionadas pelos professores do Ateneu, nas suas respectivas aulas, exceto nas disciplinas do 1º ano. Esse curso poderia ser freqüentado por senhoras, segundo determinava o Regulamento de 1881.


	A matrícula no Instituto Literário e Normal, ano de 1885, foi de 27 alunos, número inferior à do ano anterior. Para justificar essa redução nas matrículas algumas causas foram apontadas, como a oferta do ensino nos colégios particulares, o abuso da matrícula de ouvintes nas mesmas condições dos efetivos, a falta de garantia para os alunos do Instituto, as precárias condições físicas e o difícil acesso ao estabelecimento principalmente, nos dias de chuva. Portanto, era urgente restabelecer a disposição da legislação revogada, que incompatibilizava os docentes do Instituto para o magistério particular e os particulares para examinadores. 
Segundo Francisco José da Rocha 	Fala do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José da Rocha, em 21 de julho de 1886, p. 56-57 – APESC., no ano de 1886, o magistério e a instrução pública encontravam-se em um delicado momento, considerando:

[...] o cahos em que se acha a respectiva legislação, com disposições contradictorias de anno para anno; umas em leis especiaes, outras de caracter puramente regulamentar, invadindo leis orçamentarias de effeito annual; outras exaradas em diversos regulamentos, considerados vigentes os que foram reformados, e caducos os que as reformaram, sem terem sido alterados ou reorganisados estes, e só porque não tiveram vossa approvação, aliás superflua quando se trata de actos da competencia do Poder executivo, pois que, quando estes não estiverem de accordo com a letra da Lei, o meio constitucional de os revogar é fazer lei em contrario, e não a tendo feito a Assembléa, nada se pode oppor á validade e procedencia de regulamentos expedidos pela autoridade, que para expedil-os tinha competencia constitucional.
Diante desse cenário, o Diretor da Instrução Pública partiu para o interior da Província com a intenção de conhecer a realidade educacional e ouvir os Delegados Literários. Ao término das visitas, conclui que o atraso da instrução era devido à falta de formação profissional, apesar da criação do Curso Normal. Passada a fase de instalação da Escola Normal, após sua anexação ao Ateneu Provincial, em 1886, a mesma restringiu-se ao curso preparatório para o magistério. 
Em 1887, o Instituto Literário e Normal continuou em funcionamento, mas o governo 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José da Rocha, em 11 de julho de 1887, p.103 – APESC. demonstrava dificuldade para sustentá-lo, diante das reduzidas matrículas. Ao comparar o número de matrículas com a freqüência, na TAB. 2, podemos perceber a situação em que se encontrava o Instituto Literário e Normal. 

TABELA 2  – Matrícula e Freqüência no Instituto Literário e Normal  
no Ano de 1887

AULAS
MATRÍCULA
FREQÜÊNCIA
Português
25
05 a 11
Francês
29
09 a 12
Latim
15
07 a 10
Retórica
07
02 a 04
Inglês
21
08 a 11
História e Geografia
27
02 a 06
Matemática
55
06 a 08
FONTE: Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José da Rocha, em 11 de outubro de 1887 – APESC.

Ao final de 1888, Francisco José da Rocha 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Francisco José da Rocha, em 11 de julho de 1887, p. 103-104 – APESC. referindo-se à redução no número de matrículas no Instituto Literário e Normal criticou esse estabelecimento com o qual a Provincia despende uns 10:000$000 annuaes (valor correspondente a três vezes os gastos com os empregados públicos, incluindo-os professores aposentados – 3:330$000) para tão reduzida clientela. Para aliviar esse ônus, o Presidente sugeriu a instrução geral, combinando a habilitação para o magistério e a preparação para o curso superior, acreditando, com esta ação despertar o interesse pelo referido estabelecimento. Após seis anos de funcionamento, em 1889, a falta de habilitação da quasi totalidade dos professores 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Joaquim Eloy de Medeiros, em 20 de julho de 1889, p. 04 – APESC.
46 	Relatório do Presidente da Província de Santa Catharina, Joaquim Eloy de Medeiros, em 20 de julho de 1889, p. 09 – APESC.
 persistiu. 
No contexto do fracasso da Escola Normal, é possível levantar alguns elementos que implicaram esse processo, um deles pode ser atribuído à inspeção Escolar, uma vez que esta esteve, na maior parte do período, centralizada no Poder Executivo. De posse do controle da Inspeção Escolar, aquele Poder não conseguiu dar conta de consolidar um sistema capaz de agir concretamente na instrução e no magistério público. As informações para a análise da realidade educacional, daquela época, apresentavam-se frágeis e pouco fidedignas em relação aos dados de matrículas, freqüência e desempenho docente, manipulado por alguns delegados literários que não davam ciência à administração central, impossibilitando uma intervenção mais efetiva. Essa manipulação era uma forma declarada de protecionismo para posteriormente, se transformar em troca de favores ou apadrinhamento.
O pensamento que conduzia à criação da Escola Normal deu-se pela sua importância no contexto geral da Instrução Pública Elementar. Entretanto, observou-se que seu efetivo funcionamento ocorreu apenas em 1883 e contou com reduzido número de alunos.
A crença que para educar a população era necessário formar professores, acentuou-se nos últimos anos da década de 1880, a ponto de parecer à solução de todos os problemas. Nesse sentido, as escolas normais foram indispensáveis no processo de formação docente, assim como os seminários para formar bons sacerdotes e os estabelecimentos militares para formar oficiais. Contudo, a falta de recursos, à distância das escolas e os módicos salários, aos professores, permearam a instrução e o magistério público até o ano de 1889.

O critério para melhores condições de vencimentos era a habilitação profissional, mas essa opção excluía os professores das paróquias, arraiais e curatos. A escola normal foi uma iniciativa que se realizou nos centros urbanos (capital e vilas) e às zonas periféricas não foi disponibilizado o acesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

	Com a Assembléia Provincial oficialmente instalada, em 1835, as expectativas de desenvolvimento educacional cresciam diante do primeiro Ato legislativo, que visava à organização da instrução pública. O ato de 15 de abril esboçava nos dois artigos, diretrizes para a regulamentação da instrução e do magistério. Esse ato pode ser considerado simbólico, pois, do ponto de vista prático, não foi implementado.
No ano seguinte, foi aprovada de fato e direito, a legislação da instrução e do magistério. Esta inaugurou oficialmente o ensino e a docência, regulamentando a profissão e organizando a educação na Província. Portanto, é inegável a relevância da instalação da Assembléia, pois a partir desse fato político, foi criada a Lei no 35, de 14 de maio. Logo, podemos inferir que a gênese do magistério público catharinense tem, no ano de 1836, o seu marco institucional, com uma regulamentação específica, privilegiando a carreira funcional docente de primeiras letras, estabelecendo concurso, ordenado e critérios de seleção, determinando as disciplinas a serem ministradas e a metodologia a ser adotada. Certamente, foi esta a precursora para que outras leis pudessem dar conta, de modo mais completo, da instrução e do exercício docente. A cada legislação era acrescentado um novo componente, que incorporados aos demais elementos, consolidava a instrução e o exercício docente. Assim é possível pensar que o magistério se institucionalizou no ano de 1836. 
Na constituição do magistério catarinense, a legislação foi fundamental como conjunto de normas, regras e diretrizes traçadas para organizar a instrução e a docência, inicialmente determinada pelo Império e, posteriormente, pela Província. Esse elemento contribuiu no seu surgimento e na sua expansão, pois era um veículo de comunicação entre o Presidente, alunos, professores, inspeção, instrução e magistério. Desse conjunto de leis, podemos destacar as políticas de formação docente para a regulamentação da profissão.  
No campo da política de formação, destacamos as ações empreendidas pelo governo com vistas ao preparo e à qualificação do professor. De 1836 a 1889, a preocupação com a formação foi constante, uma vez que a instrução necessitava de habilitados para elevar a qualidade do ensino na Província. O número de docentes, que buscava a formação profissional, era reduzido se comparado ao que exercia a docência, em especial no ensino elementar. Essa prática adentrou as décadas de 1850, 1860 e 1870, modificando-se no ano de 1883, quando foi criado o Instituto Literário e Normal, cuja preocupação era dotar o magistério primário de profissionais habilitados e reduzir a quantidade de professores leigos. 
Na regulamentação da profissão, destacamos os problemas relacionados à ausência de estímulos para o exercício docente, devido aos baixos salários e aos privilégios concedidos aos professores particulares. O magistério particular apresentava-se mais atrativo, pois era de livre iniciativa e, normalmente, financiado pelo governo. Este se tornava mais procurado, em virtude da isenção dos rigores dos concursos de seleção para o ingresso no serviço público. 
O problema da ingerência partidária era adotado como prática declarada de protecionismos e perseguições aos professores públicos, tendo a frente desse processo os inspetores, subdiretores, delegados literários, diretores, membros do governo e, às vezes, o próprio presidente. 
A legislação mais completa podendo-se dizer mais próxima de um plano de carreira foi o Regulamento de 21 de fevereiro de 1881, que tratava de modo direto questões inerentes à profissão, estabelecendo as normas para os concursos e apresentando uma tabela de vencimentos.
O contexto político, econômico, social, cultural e histórico, em que esteve circunscrito a docência apresentavam o ensino como uma premência no desenvolvimento e no progresso da nação. Nesse sentido, a pesquisa revela o descompasso entre os discursos e as medidas oficiais que por aquele período passaram. Entre o ideário de progresso e a sua materialização esteve a instrução e o magistério público, consolidando-se como profissão ao final do século XIX.  
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