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A ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM MINAS GERAIS (1825-1852)
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	É a partir da década de 20 do século XIX, que, pela primeira vez, a importância da formação dos professores é discutida de forma mais intensa em Minas Gerais. Essa discussão esteve atrelada a uma organização que se propunha para o ensino público naquele período.
	A necessidade acerca da escolarização da população, principalmente daquelas que eram consideradas pelos dirigentes como as “camadas inferiores da sociedade”, foi intensamente discutida nas Províncias de todo o Império na primeira metade do século XIX. O mesmo acontecia na província mineira. Observa-se, nas discussões sobre a importância de se organizar um sistema público de ensino e de escolarizar a população, a produção de um discurso no qual, a falta de uma formação específica dos mestres de primeiras letras, passa a ser colocada como a principal causa para o pouco sucesso da instrução primária na Província de Minas Gerais.
	Percebe-se, nesse momento, uma crescente intervenção do Estado na instrução pública. Diversas leis foram produzidas com o objetivo de garantir a freqüência da população livre à escola e de normatizar a formação que seria dada aos professores, que atuariam no sistema público de ensino.
	Os professores que ensinavam até então foram considerados incapazes e desinteressados pelos dirigentes mineiros. Os saberes e as práticas escolares utilizados por eles foram desqualificados. Nesse momento vai se estruturando uma representação de que a construção de espaços específicos para a escola era imprescindível. Juntamente com essa representação é construída a idéia de que era preciso formar um novo professor e dar a ele uma formação específica. Era preciso garantir um outro conjunto de saberes, os quais os professores deveriam dominar.
	Várias foram as estratégias utilizadas pelos governantes mineiros e pela elite local, no sentido de construir uma nova representação acerca dos professores primários. O momento foi marcado pela produção de discursos, nos quais a necessidade de organização da instrução pública e da formação de professores era insistentemente pregada. Através de discursos como o legislativo, aqueles produzidos por presidentes de província, por professores e por tradução de manuais didáticos, foram construídas representações sobre quem deveria ser o professor primário e os conhecimentos que estes deveriam adquirir. Aqui tomamos como exemplo o discurso jornalístico encontrado no Jornal O Universal, cuja primeira publicação se deu em 1825.
	O Universal apontado como um dos mais importantes jornais de Minas Gerais na primeira metade do século XIX foi publicado por um período de 17 anos (1825-1842). Desde o seu primeiro número, com a publicação de uma matéria intitulada Educação Elementar, na qual traz à cena a defesa do método mútuo, o jornal defende a necessidade de escolarização para toda a população.
	Em suas páginas é possível constatar um intenso debate sobre a Educação Elementar e sua importância para a civilização e moralização da população. Através do jornal, é possível compreender “a luta política por afirmar a importância da instrução pública no processo de consolidação do Estado Nacional e na expansão, entre nós do ideário civilizatório e cientificista do século XIX”. (Faria Filho, 1999, p. 119)
	A importância que é atribuída à instrução e a sua organização na primeira metade do século XIX fica explicita com a publicação da citada matéria Educação Elementar, a qual tinha por objetivo divulgar e propagar o método mútuo. A matéria dedicada à educação ganha destaque durante os 16 primeiros números do jornal publicados entre 18 dejulho de e 22 de agosto de 1825.
	A matéria inicia atribuindo críticas ao sistema de instrução seguido até então no Brasil, no qual era adotado o método individual, afirmando ser o mesmo dispendioso e limitado. Defende, em contraposição, a necessidade de uma educação para todo o povo, como propósito de generalizar uma educação de qualidade, sem grandes despesas para o governo e cuidando também para que fosse rápida e para que o trabalhador não fosse privado do tempo que deveria ser empregado no trabalho.
	Nas páginas do jornal o principal problema a ser resolvido, segundo defende o autor Suspeitamos que a série de artigos denominada Educação Elementar publicada no O Universal em 1825 tenha sido de autoria de Hipolito da Costa. Essa suspeita se dá pois, em outubro de 1816 foi publicada uma série de artigos no Correio Brasiliense assinada por este autor que em muito se assemelha com a publicação realizada no jornal mineiro.(cf. Bastos, 1999.) da série de artigos sobre a “Educação Elementar” eram a morosidade e a ineficácia do método individual, que fazia com que o aluno freqüentasse, por um longo espaço de tempo, a escola; entretanto, dela saía mal sabendo ler e escrever. Isto, além de prejudicar os alunos, gerava altos custos para a Província, sem ao menos ter resultados positivos.
	Dessa forma, na série de artigos sobre a Educação Elementar o autor defendia o método mútuo, sendo a economia o princípio básico no qual baseava-se tal método. O princípio de economia era também pensado em relação ao tempo, ou seja, no método mútuo os alunos gastariam menos tempo para aprender a ler, escrever e contar; pois, aprenderiam com os monitores, o que, segundo os defensores do método mútuo, contribuía para o melhor aproveitamento do tempo. Além do mais, a adoção do método resolveria o problema da falta de professores, fato comum à época e considerado, pelos dirigentes mineiros, uma das principais causas do atraso em que se encontrava a educação primária.
	Nesta série de artigos, ficam evidentes quais eram as grandes questões a serem resolvidas para a melhoria da instrução pública na visão dos dirigentes - o melhor aproveitamento do tempo e a redução dos gastos. A maior complexidade da organização da instrução proposta pelo método mútuo traz também uma discussão sobre a necessidade de oferecer uma formação adequada aos professores primários.
	Os defensores do método mútuo defendiam-no como uma poderosa arma na luta para fazer com que a escola atingisse um número maior de pessoas. A crença no método fez com que em Minas Gerais algumas escolas fossem organizadas segundo tais ordenamentos pedagógicos. No ano de 1829, o conselho da Província mandou publicar um livro com não mais de 14 páginas com o seguinte título: Castigos Lancasterianos - Em consequência da Resolução do Exmo. Conselho de governo da Província de Minas Gerais, mandando executar pelos Mestres de 1as letras e de gramática Latina. Neste livro são descritos minucioasamente os castigos lancasterianos a serem utilizados nas escolas da Província. Os castigos propostos tinham como objetivo manter a ordem a disciplina em sala, sempre tendo como intenção garantir o melhor e maior aproveitamento do tempo.
	Mesmo com a intensa propaganda sobre a superioridade do método mútuo, as fontes nos indiciam que a maioria das escolas, mesmo na capital da província, continua a adotar o método individual. Já no início dos anos 30, era constatada a inviabilidade do método mútuo na Província mineira. Primeiramente, porque esse método exigia espaços adequados e uma variedade e quantidade grande de materiais pedagógicos, para utilização dos alunos, e tais materiais não eram disponibilizados para que a eficácia do método fosse garantida. Em segundo lugar, porque os dirigentes mineiros alegaram que os professores não eram devidamente formados para ensinar através do método, por não haver uma instituição que os formasse adequadamente.
	Ao longo dos anos, as discussões sobre o melhor método de ensino continuaram a ocupar a atenção daqueles que organizavam a instrução pública, juntamente com a discussão acerca da necessidade de formar um professor que melhor pudesse praticá-lo. Paralelamente ao discurso jornalístico, são produzidas outras estratégias para consolidação do objetivo de organizar a instrução e de normatizar esse ramo da administração pública, como é o caso da produção de uma legislação específica para a área.
	Nos discursos produzidos pelos Presidentes da Província mineira, a Instrução Pública encontrava-se em um estado lastimável e precisava ser organizada. A necessidade de instruir e civilizar a população era evidente.
	No ano de 1835, como seqüência dos debates que se travavam em relação à constituição do Estado Nacional e da importância de garantir a unidade e uniformidade do estado Imperial em todas as Províncias do País, o debate acerca da necessidade de organizar o sistema de instrução ganha uma maior intensidade.
	O desrespeito pelas leis e a conseqüente falta de moralidade, se dava, segundo a elite, devido ao atraso em que se encontrava a educação, sendo este considerado o “grande mal da sociedade”. 
	Em Minas Gerais, esse debate ganha mais destaque com a instalação da Assembléia Legislativa Provincial no ano de 1835. No dia 2 de fevereiro, é publicada, n’ O Universal, a fala do presidente da Província, Bernardo Jacintho da Veiga, no ato de instalação da Assembléia. O Presidente em seu discurso evidencia a importância da instrução pública, dos salários dos mestres, da necessidade de habilitá-los, da pouca freqüência dos alunos às aulas e do pouco resultado obtido pelo método mútuo, que fora adotado em algumas escolas.
	Através d’ O Universal, nos é possível acompanhar a intensa movimentação da Assembléia Legislativa na tentativa de organizar a Instrução Pública. As iniciativas iam tanto no sentido de realizar debates sobre a importância da educação, quanto em relação ao estabelecimento de uma legislação que viesse a organizá-la e aos investimentos financeiros que eram realizados Ao analisarmos os relatórios dos presidentes de província no período Imperial, notamos que esse interesse e tentativa de organização davam-se inclusive em termos de investimentos financeiros. Segundo os relatórios, eram gastos mais de um terço das rendas da província com a instrução.. Várias reuniões da Assembléia Legislativa Provincial são publicadas no jornal.
	Uma das tentativas mais importantes para organização da instrução p´blica realizada pelos dirigentes mineiros é noticiada no dia 23 de fevereiro de 1835, onde se informa que foi lido, na sessão da Assembléia Legislativa Provincial, no dia 18 do mesmo mês, o projeto do Deputado Bernardo Vasconcelos sobre a instrução pública. Esse projeto amplamente discutido refere-se ao que será depois a lei nº 13 (primeira lei que propôs uma organização para a instrução pública em Minas Gerais).
	O jornal ao que tudo indica na análise feita tinha a clara intenção de tornar público todo o esforço que vinha sendo realizado pela Assembléia Legislativa para que a instrução pública pudesse alcançar seus objetivos. Nos anos de (1836, 1837 e 1838), são publicadas várias falas de Presidentes de Província sobre ainstrução pública, que nos permitem perceber como foi se produzindo a necessidade de organizar a instruçãopública e a formação dos professores. Além disso também nos foi possível perceber como aos poucos, os dirigentes mineiros foram tomando para si a responsabilidade pela organização do sistema de instrução que se queria instituir.
	Assim, em 28/03/1835, a Lei n.13 é sancionada pelo vice-presidente da província Antônio Limpo Paulino de Abreu, atendendo ao disposto no ato adicional de 1834. A partir da implementação da lei, a instrução pública é dividida em dois graus Na escola de primeiro grau ensinar-se-ia “a ler, escrever e a prática das quatro operações”, e na de segundo, ensinar-se-ia “a ler, escrever, arithmética até as proporções, e noções gerais dos deveres moraes e religiosos”. As escolas de 2º grau, de acordo com o artigo 2º da lei, eram aquelas que funcionariam em cidades e vilas em que se julgasse conveniente, e do 1º grau “em todos os lugares em que attenta a população, poderem ser habitualmente frequentadas por vinte e quatro alumnos pelo menos”.
:
	O objetivo das “escolas de primeiras letras”, tão defendidas pelos dirigentes mineiros, era generalizar para toda a população as primeiras noções sobre saber ler, escrever e contar. Não se imaginava por outro lado, uma relação desta escola com outros níveis de instrução como o secundário e o superior (Faria Filho, 1999). Em 1843, o Presidente Bernardo Jachinto da Veiga descreve os objetivos da instrução primária em exposição feita para aquele que será o seu sucessor. Segundo o Presidente na Instrução Primária:

só se deve ensinar, quanto for indispensável à todas as classes para os uzoz ordinarios da vida, e para preparo de mais elevada instrucção; e assim deve ella ser a mesma por toda a parte, e nas aulas primarias tanto desta capital, como de todas as cidades, villas e freguezias da Província devem os mestres ser capazes de ensinar aos  meninos o seguinte.
Ler, escrever, contar as quatro primeiras operações da Arithmética, quebrados, raizes quadradas, e proporções. Geometria prática (...). Essas cousas são todas aos homens de campo, e aos homens de qualquer mister na sociedade, e poucos precisam de mais, e por isso escusado he perderem o seu tempo em aprenderem o que não lhes convém.

	A legislação volta-se também para a formação dos professores. Através do art.7 da Lei n.13 foi criada a primeira Escola Normal de Minas Gerais, a Escola Normal de Ouro Preto, onde deveria ser ensinado o método de ensino “mais expedito, e ultimamente descoberto, e praticado nos países civilizados”. Para tanto, através do artigo 8 da referida lei, o governo ficava autorizado a contratar quatro cidadãos brasileiros para se instruírem dentro ou fora da província, a fim de reger essa escola normal.
	Através dessa mesma lei e de seu regulamento, o de n. 03, foram se produzindo estratégias para legitimar a necessidade de formação dos professores. É partir da criação das escolas de primeiras letras no ano de 1827 e, no caso de Minas Gerais em 1835 a partir da Lei n. 13, que se intensifica a preocupação com a formação dos professores e torna-se esta também uma questão central. É nesse momento que os vários discursos produzirão um sentido para a questão da formação dos professores, através das representações que se constróem sobre quem deveria ser professor e os conhecimentos que ele deveria adquirir.
	Esta preocupação com a formação dos professores se traduz com clareza através da criação de uma Escola Normal. Tal escola tinha por objetivos habilitar os professores para ensinarem nas escolas criadas e, principalmente, buscar estabelecer um maior controle sobre a formação dos professores, através da prescrição de determinadas práticas.
	Apesar de todas as tentativas trazidas pela implementação da Lei n.13 de se organizar a instrução pública, muitas eram as dificuldades que se colocavam. As dificuldades apontadas pelos Presidentes de Província diziam respeito à falta de materiais, de locais adequados para realização das aulas e a falta de professores preparados, de uma instituição que os formasse, bem como a falta de inspeção e a necessidade de conscientizar os pais da importância de mandarem seus filhos à escola.
	A necessidade de organizar a instrução pública está colocada assim como a necessidade de “derramá-la para todas as classes da sociedade”, e que é intensamente divulgado e discutido através d’ O Universal. Há que se fazer, porém, dessa preocupação dos dirigentes mineiros, também uma preocupação dos pais.
	Um dos maiores empecilhos colocados para a não escolarização da população era a pouca importância que os pais davam à escolarização dos filhos. Nota-se, então, que se torna necessário conscientizar os pais da importância de dar educação aos filhos e que aqueles assumissem o dever de mandar seus filhos para a escola. No entanto, muitas vezes, as crianças deixavam de ir à escola por terem que trabalhar para ajudar os pais nas tarefas ligadas à agricultura e à manutenção da casa, dificultando, assim, a concretização dos objetivos da elite dominante.
	A baixa freqüência dos alunos, a alta evasão escolar e a preservação da educação caseira eram comuns e sinalizavam valores apegados ao “governo da casa”. O debate sobre a questão feminina vem somar-se a essa questão, uma vez que algumas famílias insistiam em manter as mulheres sem os conhecimentos mais básicos da instrução. Segundo Ilmar Mattos (1996), em qualquer das situações configurava-se a reação dos poderes privados à intervenção crescente do Estado, que tentava colocar, sob seu controle, a educação e a instrução das famílias com intuito de reafirmar seu projeto centralizador.
	Através da Lei n.13, os governantes mineiros buscavam atuar sobre essa questão, estabelecendo, através do artigo 12, que os pais de famílias eram obrigados a dar aos seus filhos a “instrução primária do 1º grau ou nas escolas públicas, ou particulares, ou em suas próprias casas, e não os poderão tirar dellas, enquanto não souberem as matérias próprias do mesmo grau”. A infração desse artigo, segundo a lei, resultaria na punição com a aplicação de uma multa, caso fossem intimados por três vezes e não corrigissem tal falta.
	Aliada à questão dos pais de terem que mandar seus filhos à escola, vai se colocando outra questão, qual seja, a incapacidade de os pais educarem e ensinarem corretamente as crianças. Aqui, percebe-se a produção da escola como o lugar autorizado para a socialização da infância, assumindo assim uma importância crescente como locus privilegiado de transmissão de saberes e de costumes.
	Nesse processo, o que se percebe é que para se afirmar a escola como principal instituição responsável pela instrução e educação da infância, seus defensores tiveram que deslocar dessa centralidade outras instituições e processos socializadores, como a família e a igreja.(Faria Filho, 1999).
	Ao se produzir a idéia de que somente o mestre é capaz de ensinar com clareza e perfeição um “bem tão precioso” para a vida da criança e, conseqüentemente, da sociedade, vai se produzindo também a idéia de que a família não tem condições de exercer com êxito tal tarefa, por não dispor das condições necessárias para garantir uma boa educação aos seus filhos. Fica evidente, nesse momento, que se produzia um discurso no qual a família é desqualificada para a função que até então vinha exercendo. Mais que isso, percebe-se, sobretudo, a construção de estratégias que visavam produzir a necessidade do professor como uma condição essencial para a organização da instrução. A partir de então, foi se construindo um modelo de professor que deveria ser formado. Também foram produzidas determinadas características e atribuições que caberiam àquele que seria o “sujeito autorizado a formar as novas gerações”. (Faria Filho, 1999)
No decorrer dos anos 30, a idéia de que a instrução escolar atenderia de forma efetiva ao objetivo de moralizar e educar o povo, é afirmada como central. As discussões sobre qual o melhor método de ensino a ser adotado continuam a ganhar a atenção dos dirigentes mineiros. O método simultâneo é considerado como aquele que melhor atenderia às especificidades da instrução escolar, uma vez que ele permitiria que as classes fossem organizadas de forma mais homogênea, ao mesmo tempo em que o professor atenderia a mais alunos de uma só vez; assim sendo, o tempo escolar seria racionalizado.
	A defesa do método simultâneo é realizada principalmente pelo Professor Francisco de Assis Peregrino que, após assinar contrato com o Governo da Província mineira, contrato esse determinado pela lei nº 13, passou dois anos na França para se instruir no método de ensino que lá estava sendo utilizado Este contrato foi estabelecido pela Lei de n.13.. O edital do contrato foi publicado n’ O Universal no dia 29 de abril de 1835. Aqueles que fossem contratados deveriam instruir-se no método de ensino “mais expedito e ultimamente descoberto”, e nas matérias definidas pela legislação em vigor.
	Ao voltar da viagem em 1839, o professor Francisco de Assis Peregrino escreveu uma Memória na qual propunha a reorganização do sistema elementar de ensino através da adoção do método simultâneo. Assim como para os defensores do método mútuo, também para o Professor Peregrino, o método individual, não permitia um bom aproveitamento do tempo, o que fazia com que os alunos ficassem anos seguidos na escola sem nada aprenderem de útil. Para o professor, o referido método também levava a indisciplina, por ficar com um tempo ocioso. Na Memória, o tempo gasto em cada método é detalhadamente calculado pelo Professor Peregrino. Ele atribui ao método individual, devido a sua morosidade, a razão pela qual o sistema público de ensino não apresenta os resultados desejados. A partir de tal constatação, o professor Peregrino passa a defender o método simultâneo como aquele que melhor atenderia às necessidades da província mineira. 
	Na descrição feita pelo professor Peregrino a respeito do método simultâneo, a eficácia do método estava diretamente relacionada ao melhor aproveitamento do tempo escolar, tanto pelos professores, quanto pelos alunos. A análise do documento reafirma que naquele momento de instituição do sistema de ensino público primário em Minas Gerais, as formas de delimitação, organização e utilização do tempo eram as principais questões a ser resolvidas para o bom andamento da instituição escolar. 
	Nos meados da década de 40, com o objetivo declarado de unir os métodos simultâneo, mútuo e algumas partes do individual, com todas as vantagens de cada um, foi criado o método misto. Esse método parece ter sido definitivamente escolhido para ser ensinado na Escola Normal de Ouro Preto, no final dos anos 40, conforme nos indica a análise dos exames realizados pelos professores que a freqüentavam. Essas provas realizadas entre os anos de 1846 até 1850, nos permitem confirmar como os métodos de ensino ganham centralidade na formação daqueles que seriam os futuros professores.
	Percebemos que tanto o discurso da necessidade de instruir a população e organizar um sistema público de ensino, como o discurso da necessidade da formação de habilidades e saberes específicos que o professor deveria ter para ingressar na carreira do magistério público primário, já estava cristalizado na década de 40. Nos ofícios avulsos dirigidos a professores e delegados literários, encontramos a exigência para que os candidatos ao magistério e aqueles que já se encontravam exercendo a função obtivessem o mais rápido possível sua habilitação na Escola Normal da Capital.
	Podemos observar que as discussões sobre os métodos de ensino no Brasil, nesse momento vai se processar no entendimento dos mesmos como uma forma de organização da classe e dos tempos escolares, e não necessariamente como um forma de ensinar. Essas discussões estarão presentes dessa forma a partir de meados da década de 20 até os meados da década de 70, quando então se estabelecem novas reflexões advindas da defesa do método intuitivo.
	Outra questão que ganha destaque nesse momento é a preocupação com a organização do espaço escolar, ao se constituir e construir a especificidade da forma escolar, com seus tempos, sujeitos e modos de organização, transmissão de conhecimentos, na produção de um modo de socialização específico da escola a organização é pensada de forma detalhada, sendo considerada primordial para que a eficácia do método adotado fosse garantida.
	O domínio do espaço escolar pelo professor, através da organização eficaz deste, vêm somar-se ao domínio dos métodos de ensino, proporcionando um melhor aproveitamento do tempo escolar, o qual discutimos anteriormente, devendo estes formar um conjunto das novas habilidades do professor que atuaria no sistema de ensino de primeiras letras.
	O professor Peregrino ao propor um plano em sua Memória para melhorar a instrução pública em Minas Gerais também trata desta questão, afirmando a importância da organização do espaço no processo de organização da instrução pública nas primeiras décadas do século XIX. 
	Como aponta Vinão Frago (1998), o espaço escolar não é neutro, ele também educa. O espaço é todo organizado de forma que garanta a eficácia do método seguido e ao mesmo tempo para educar. Na proposta feita pelo Professor Peregrino o espaço deveria ser organizado de forma que as janelas não levassem o aluno a se distrair olhando para o que acontece nas ruas. A cor das paredes e o tipo de chão utilizado deveriam ser pensados para propiciar um ambiente mais higiênico (afinal essa era uma clara preocupação no século XIX). Nas paredes eram ainda espalhados letras do alfabeto, os sons e articulações mais utilizados na língua pátria, máximas de moralidade, retrato do imperador e outros detalhes que visavam contribuir para o processo de educação, moralização e civilização dos alunos.
	O professor Peregrino detalha como deveria ser o local onde estabelecer a escola. Para ele, dever-se-ia geralmente escolher um lugar bem elevado e bem arejado, que fosse colocada no centro da povoação, ou “distrito a que pertencer a escola, porque assim se facilita mais a frequencia dos alunos.” Para Escolano (1998, p.28), “não apenas o espaço - escola, mas também sua localização, a disposição dele na trama urbana dos povoados e cidades, têm de ser examinados como um elemento curricular”.
	Naquele momento, a escola, instituição em construção, localizava-se em casas e igrejas, guardando ainda uma certa intimidade familiar, com o mundo privado. Eram escolas isoladas, estruturadas para atender a determinadas finalidades domésticas ou religiosas, por exemplo e traziam consigo “símbolos, signos, sensibilidades e valores próprios deste mundo”.
	A questão da religião é também pensada ao se organizar os espaços. Cada escola deveria ter “na parede, e acima da cadeira do professor um crucifixo, e o retrato do Imperador. Em um paiz que tem a religião, e forma de Governo do Brasil não seria preciso uma grande dissertação para saber-se o effeito moral d’estes dous objectos”.Os hábitos de higiene eram também prescritos e vigiados, tanto porque poderiam acarretar uma grande perda de tempo, como também porque poderiam colaborar para a falta de uma boa moral por parte dos alunos.
	Era clara a necessidade de estender as possibilidades de acesso da população à escola. A preocupação se dava, sobretudo, em relação aos rudimentos do ler e escrever, estendendo-se, porém, aos homens livres. Ao estudar a instrução escolar em Minas Gerais no século XIX, podemos afirmar que a maior preocupação daqueles que estavam no poder era quanto a melhor forma de utilização do tempo. Esta questão, estando no cerne da modernidade, não poderia deixar de ser um aspecto central no interior dos processos de escolarização.
	Uma melhor e mais eficiente organização e utilização dos tempos escolares foram a grande preocupação daqueles que estavam envolvidos na discussão sobre o processo de escolarização no século XIX, e que defendiam a centralidade da escola na vida nacional, na formação de um povo ordeiro e civilizado. As determinações sobre os conteúdos escolares estavam intimamente relacionadas à organização e à utilização dos tempos escolares e, em decorrência, relacionados aos métodos pedagógicos, e ainda, mais especificamente, à organização das turmas e das classes.
	Trazendo aqui o conceito de discurso fundador de Orlandi, podemos dizer que as discussões sobre os métodos de ensino e, conseqüentemente, sobre o melhor aproveitamento do tempo, dos espaços escolares e da organização do sistema público de ensino, iniciam um discurso fundador sobre a necessidade de formação dos professores.
	A formação dos professores não mais será pensada a partir da década de 20 do século XIX até as primeiras décadas do século XX, sem que se discuta a questão dos métodos de ensino. A legitimidade da formação do professor será conferida através do domínio que este possuir em relação aos tempos e espaços escolares. As discussões sobre os métodos de ensino que enfocavam a questão da organização da classe, do espaço e o papel do professor como agente e organizador da instrução, vai ao mesmo tempo produzir a necessidade da formação do professor para o sistema de ensino que se pretendia organizar.
	Considerações Finais
	Pudemos perceber que as representações da profissão docente em Minas Gerais, na primeira metade do século XIX, foram construídas ao mesmo tempo em que os dirigentes mineiros produziram a necessidade da organização da instrução pública primária, e, conseqüentemente, da formação dos professores.
	A produção de um discurso acerca da necessidade de organizar a instrução e de formar os professores em Minas Gerais esteve atrelada a uma discussão que ocorria em todo o Império, ou seja, tornar o Brasil um país moderno e civilizado. A educação foi considerada como uma das estratégias mais importantes para que tal objetivo fosse alcançado.
	Na província mineira, a educação e a instrução da população foram amplamente discutidas e afirmadas como essenciais. Essas discussões circularam por toda a província através do Jornal O Universal. Esse periódico tinha a intenção de tornar público todos os esforços que vinham sendo realizados pelos dirigentes mineiros, para a organização de um sistema público de ensino. O Universal tinha a clara intenção de mostrar que, somente através da organização da instrução pública, seria possível elevar o país ao nível das nações civilizadas.
	Organizar a instrução em Minas Gerais, nas primeiras décadas do século XIX, era, segundo os dirigentes mineiros, romper com uma estrutura ineficaz, baseada em um método de ensino considerado ultrapassado e dispendioso - o método individual- e, sobretudo, formar devidamente os professores.
	As discussões sobre questões metodológicas foram o fio condutor dos debates nesse momento. Era preciso, segundo os dirigentes mineiros, que se investisse em um método de ensino eficaz e econômico e que, concomitante a isso, proporcionasse um melhor aproveitamento do tempo.
	A partir desse momento ganha força a defesa do método mútuo. A estrutura e a organização desse método permitia uma aprendizagem mais eficaz e rápida, além de resolver um sério problema apontado pelos governantes da província: a falta de professores habilitados e capazes de exercer o magistério.
	Ao se produzir a necessidade de uma outra organização para a instrução primária, percebe-se também a produção do discurso da desqualificação dos professores que até então ensinavam. Estes foram considerados incapazes, desinteressados e despreparados. A falta de professores devidamente habilitados para atuarem no magistério passa a ser considerada a principal causa do fracasso em que se encontrava a instrução. Assim a complexidade da organização da Instrução pública primária proposta pelo método mútuo traz à cena a discussão sobre um novo perfil de professor que devia ser formado.
	A partir de então, nota-se que os dirigentes mineiros produzem a necessidade de uma outra formação para os professores. É criada uma legislação própria a fim de ordenar e estabelecer critérios para a organização da instrução e para o ingresso e a permanência dos professores no magistério primário.
	Nesse movimento de organização da instrução e de estruturação da formação dos professores foi sendo produzida a incompetência da família para educar seus filhos e, ao mesmo tempo, a escola foi promovida como o lugar privilegiado de transmissão de saberes e de costumes. Mais que isso, nesse momento, produz-se a necessidade de um novo professor como condição essencial para a organização da instrução. Aos critérios de ordem moral antes considerado como suficientes, foram acrescidos critérios que diziam respeito a determinadas habilidades que os professores deveriam adquirir.
	Os professores que pretendessem exercer o magistério, tanto público quanto particular, deveriam adquirir os conhecimentos estabelecidos pela lei e dominar os métodos de ensino adotados na Província e, sobretudo, freqüentar a Escola Normal. Nesse sentido, a necessidade de uma instituição capaz de formar adequadamente os professores primários foi insistentemente defendida pela elite mineira. Era consenso entre os dirigentes mineiros que a formação dos professores exigia melhores condições. A Escola Normal passa a ser considerada o espaço legitimado de produção e transmissão de um saber racionalizado que direcionaria as práticas educativas escolares.
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