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A ESCOLA NORMAL DO PIAUÍ: ORIGEM, CONSOLIDAÇÃO E APOGEU 
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	Traçamos no presente texto o perfil da Escola Normal de Teresina desde sua criação no ano de 1864 até 1973 quando foi transformada em Instituto de Educação. Ao abordarmos a fase de surgimento, tecemos considerações sobre a finalidade da instituição; a procura sobre a modalidade do ensino oferecido pôde ser acompanhado na evolução crescente das matrículas como mostramos no período da consolidação e no seu apogeu ilustramos os currículos adotados, as reformas de ensino e o surgimento de congêneres do interior do Estado; concluímos expondo nosso pensamento sobre a importância desta instituição para a sociedade piauiense. Para tanto fizemos uso de pesquisa documental recorrendo a fontes primárias e oficiais, registro de memória, livros e fotos,  tendo como fundamento a História Cultural de autores como Roger Charteier, Le Goff e Peter Burke. O objeto de investigação é a Escola Normal de Teresina representada pelo atual Instituto de Educação “Antonino Freire”. Ressaltamos que este estudo é parte de uma pesquisa mais ampla, em andamento, e que irá contribuir para um maior conhecimento sobre a importância das Escolas Normais na história da educação brasileira, a exemplo do que já tem sido feito em outros Estados como: São Paulo e Goiás.

	DO SURGIMENTO
	No Piauí, especificamente em Teresina, as propostas de formação de professores seguem as diretrizes nacionais e ambas acompanham as mudanças sociais, econômicas e políticas, o que dará a cada fase um norteamento político/ideológico diferente.
	Com o objetivo de formar professores para o ensino elementar é criada, ainda no Império, pela Lei Provincial n.º 565 de 05 da agosto de 1864 uma Escola Normal em Teresina. A reduzida procura pelo curso, provavelmente provocada pela taxa cobrada, levou o Presidente da Província a extinguir a Escola através da Lei n.º 599 de 09 de outubro de 1867. Contudo, a idéia persiste e a 29 de agosto de 1871, pela Lei n.º 753 é reaberto o ensino normal anexo ao Liceu Piauiense com uma grade curricular distribuída em três anos de duração e não mais em dois anos como na primeira experiência. Por razões ainda não conhecidas o curso fora novamente extinto pela Resolução Provincial n.º 858 de 11 de julho de 1874. Uma terceira tentativa ocorreu em 1882 através da Resolução n.º 1.062 de 15 de julho daquele ano, sendo esta a mais duradoura, pois funcionou seis anos até que a Resolução n.º 1.197 de 10 de outubro de 1888 suprime a escola Normal de Teresina e perde o Estado do Piauí a possibilidade de formar seus professores.
	Economicamente o Estado vivia um esvaziamento tanto dos cofres públicos quanto do seu rebanho de gado (principal fonte de renda daquela época) fatos que induziram os governantes a priorizarem as questões de natureza econômica em detrimento à educação. Quiçá esteja nesta colocação a explicação de tamanha instabilidade na fase de surgimento de uma Escola Normal em Teresina.

DA CONSOLIDAÇÃO      
Transcorreram-se 17 anos e o poder público não cogitava  o restabelecimento da instituição de ensino normal. Em 1908 um grupo de piauienses interessados pelo ensino funda em Teresina a Sociedade Auxiliadora da Instrução, entidade não governamental, que dentre suas finalidades se destaca o reerguimento da antiga Escola Normal que recomeça seus trabalhos a 1º de janeiro de 1909 com a denominação de Escola Normal Livre e cujo estatuto fora publicado juntamente com o da Sociedade Auxiliadora da Instrução em órgão oficial de n.º 995 no dia 03 de fevereiro de 1909. A iniciativa desses piauienses foi um marco na educação do Piauí que a partir de então pôde contar com uma escola para formação de professores de forma sistemática e contínua. 
No ano de 1910 um dos membros da Sociedade Auxiliadora da Instrução e professor da Escola Normal Livre, o Dr. Antonino Freire, foi nomeado Governador do Estado (1910 – 1912) e, dentre suas medidas, oficializou o ensino normal transformando a Escola Normal Livre em Escola Normal Oficial. Durante seu mandato foi regulamentada  a instrução pública, ampliado o curso normal para quatro anos de duração e criada a Escola Modelo para a prática das profesorandas.
No governo de João Luiz Ferreira (1921 – 1924) foi redigido um relatório apresentando a situação geral do ensino no Estado o que levou à elaboração do Decreto n.º 771 de 06 de setembro de 1921 alterando o Regulamento Geral da Instrução Pública e consequentemente o ensino normal. 
Com a criação da cadeira de História no currículo escolar o governo sente a necessidade de escrever a história local e recorre ao Professor Mathias Olympio para que ele se incumbisse de tal ofício. Como marco final deste período, têm-se o início da construção do prédio próprio destinado ao funcionamento da Escola Normal Oficial e da Escola Modelo com instalações necessárias e suficientes, compatível ao modelo dos educandários dos grandes centros do País. Deste evento, resultou o aumento da credibilidade e o respeito da sociedade de então à Instituição, comprovado pelo acréscimo de matrícula que em 1910 fora de 16 alunas, 33 em 1911, 52 em 1912, 62 em 1913, 52 em 1914, 40 em 1915, 66 em 1916, 51 em 1917, 52 em 1918, 63 em 1917, 65 em 1920 e em 1921, 82 em 1922, 96 em 1923 e 124 em 1925.

DO APOGEU
	Após sua instalação no novo prédio e consolidada a Escola, é discutida a possibilidade de ampliação do curso normal para cinco anos de duração, visto que no momento havia excesso de normalistas na capital do Estado. Os defensores desta proposta defendiam que o reduzido número de anos dos cursos de outrora servia para atender a urgente necessidade de professoras diplomadas nas escolas primárias daqueles anos.
	Os históricos escolares constantes no arquivo do Instituto de Educação (Antiga Escola Normal Oficial), demonstram uma alteração curricular ano a ano. Têm-se como exemplos a cadeira de Aritmética e Álgebra ministrada no segundo ano do curso de formação em 1926 ter sido reduzida em 1927 apenas para Aritmética; em 1928 constava no currículo do 4º ano as cadeiras de Português e História Natural ambas suprimidas em 1930 e introduzidas as de Literatura e Higiene. Apesar dessas alterações percebe-se, pelo ensino ministrado, uma preocupação com a cultura geral  em detrimento à formação específica do professor, posto que  havia apenas a cadeira de Pedagogia direcionada à prática escolar.
   Através da Lei  n° 1.196 de 18 de julho de 1928 o Instituto de Ensino Profissional de Parnaíba, localizado na cidade de mesmo nome, é equiparado  à sua congênere da Capital com a denominação de Escola Normal de Parnaíba. Posteriormente foram criadas também escolas normais em Picos, Floriano e outros Municípios com o objetivo de diplomar normalistas e suprimir a carência deste profissional no interior do Estado.
A partir da década de 30 o currículo retrata uma nova concepção de ensino normal que sai da elitização cultural em busca da competência profissional favorecendo a entrada das camadas menos ricas que buscavam tal ensino como curso de preparação para um trabalho do qual já possuíam aptidão latente. Nesse mesmo período tem fim a educação essencialmente religiosa para uma de caráter cívico e moral, era a ideologia de Vargas refletida na educação.
Por volta dos anos 40, foi criado o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos -  INEP - e no Piauí fora instituído o Serviço de Inquérito de Pesquisas Pedagógicas - SIPP - para manter correspondência com aquela entidade federal visando a construção da História da Educação Brasileira.
Com a Lei Orgânica do Ensino em 1946, o curso normal é regulamentado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC - e passa a funcionar em apenas três anos com uma estrutura “mais voltada para a formação de enfermeiras que de professoras” (Brito, 1984, p.8 e 9).
Em 1947 foi dada à Escola Normal Oficial a denominação de Escola Normal “Antonino Freire” em homenagem a um dos seus idealizadores, homem que procurou cercar o magistério das garantias e vantagens necessárias ao desempenho desta tarefa.
Na década de 50 o curso normal manteve uma constância curricular e no Estado aconteceram cursos de férias para professores normalistas do interior, o que contribuiu para a melhoria do nível educacional.
A partir de 1960 o ensino primário recebeu atenção especial pela oferta de cursos de capacitação para os professores leigos e Cursos de Emergência aos provenientes do Ginásio (hoje Ensino Fundamental). Nessa década, as cadeiras metodológicas foram ampliadas e o curso normal piauiense passou a ter predominância do caráter prático. Esse período também foi marcado pela popularização do ensino com a oferta do curso normal noturno.
Em 1973 ocorreram mudanças significativas : a Escola Normal “Antonino Freire” constituiu-se em Instituto de Educação , transferiu-se  do prédio da Praça Marechal Deodoro para suas novas instalações na Praça São José, hoje Firmina Sobreira. Tem fim o período de apogeu para dar início a uma nova fase.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Resgatado este período do ensino normal no Piauí, através da história da Escola Normal “Antonino Freire” – ENAF -, conclui-se que o seu surgimento (1864 – 1910) foi marcado por avanços e retrocessos permeados pelos interesses administrativos da Província. A partir do movimento extra-administrativo em prol da educação no começo do século XX ensino e Escola Normal ganham força, são reconhecidos pelo poder público e garantem sua continuidade. Por volta dos anos 20 o ensino normal via ENAF começa a despontar no cenário da educação piauiense ora movido pela procura do saber ou pelo interesse de administradores mais sensíveis à causa; ora o ensino funcionava como oportunidade de libertação feminina ou a vocação pelo magistério e/ou altruísmo favoreciam. O certo é que a matrícula cresceu, a qualidade do ensino melhorou e a escola ganhou o prestígio merecido pela excelente formação das normalistas que elevaram a educação elementar do Piauí ao seu melhor conceito.
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