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	No decorrer do século XIX algumas províncias brasileiras experimentaram a substituição de um modelo “artesanal” de formação de professores, baseado na tradição e imitação características da cultura pragmática, pelo modelo “profissional” que, segundo Nóvoa (1992) pressupõe alargamento de conteúdo acadêmico, domínio de métodos específicos e aquisição de um ethos condizente com a profissão. Essa pesquisa focalizou o processo de institucionalização da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro na transição entre as décadas de 1860 e 1870 estabelecendo seus nexos com o movimento de transformação da cultura na sociedade ocidental e com as particularidades conjunturais do momento brasileiro. As leituras realizadas juntamente com a exploração das fontes selecionadas, (jornais, manuais, materiais didáticos, relatórios, programas,) apontaram o período da gestão de Alambary Luz como diretor daquele estabelecimento de ensino normal entre os anos 1868 e 1876, como um campo privilegiado para observar a mudança que ocorreu no modelo de formação de professoras e professores primários levando em conta as seguintes hipóteses:
1a. hipótese: Entre os anos 1860 e 1880, viveu-se na Província do Rio de Janeiro a experiência de substituição do modelo “artesanal” de formação de professores, baseado na tradição e imitação características da cultura pragmática, pelo modelo “profissional”, baseado no critério da racionalidade em que conhecimentos teóricos e prática profissional acontecem em lugares distintos e pressupõem um alargamento do conteúdo acadêmico, domínio de métodos específicos e aquisição de um ethos condizente com a profissão. 
No primeiro modelo o aprendiz de professor aprende vendo e praticando na própria sala de aula, como monitor, adjunto ou substituto de um mestre mais experiente no “ofício”, como nas oficinas artesanais; no segundo modelo temos a formação baseada em critérios racionais com nítida separação entre conhecimentos teóricos e prática profissional que acontecem em lugares distintos e pressupõem um alargamento do conteúdo acadêmico, programas organizados por disciplinas e o domínio de métodos específicos. A esses componentes curriculares soma-se um período de experiência onde alunas e alunos-mestres devem mostrar que sabem fazer, “de acordo com as regras” aprendidas, para só então serem habilitados para o exercício da profissão.
2a hipótese: A necessidade deste novo professor, formado prioritariamente nas escolas normais relaciona-se à novas formas de distribuição do poder  na sociedade como também ao processo de urbanização que caracterizou o ocidente.
No decorrer do século XIX, ao poder arbitrário, dependente de uma vontade única, substituem formas negociadas, pactos regulamentados, codificações em que maiores parcelas da população participam do poder. Com tal representação disseminada na sociedade, torna-se anacrônica a velha relação instituída pelos antigos mestres baseada no autoritarismo. À obediência cega deve substituir a vontade disciplinada e ao novo professor cabe a tarefa de guiar essa vontade. Para isso não só basta instruir, é necessário educar. Paralelamente o processo de urbanização produz a necessidade de um tipo novo de socialização: é necessário “civilizar” esse número crescente de crianças que afluem às escolas assumindo uma tarefa que antes era do domínio privado relativa às famílias. O novo professor deve estar em condições de preparar jovens para conviverem civilizadamente com seus semelhantes, participarem das decisões, ou acatarem-nas não pela obediência cega, mas pelo consentimento. No caso brasileiro, a demanda por esse novo professor coincide com o período de ampliação da participação política que fragmenta e cria partidos, abala hegemonias solidamente constituídas num cenário de acelerado processo de urbanização.
3a hipótese: As transformações ocorridas na Escola Normal da Província do Rio de Janeiro durante o período focalizado traduzem a maneira como foram apropriados em práticas concretas alguns dos modelos de formação de professores em circulação na época.
O modelo de formação de professores nas escolas normais ganhou consistência no decorrer do século XIX em países da Europa e nos Estados Unidos. A década de sessenta foi especialmente importante para a definição desse modelo. Na Europa, as derrotas sofridas pela França nos campos de batalha para os países vizinhos forçaram este país a realizar um auto-exame da situação educacional. Os liberais aproveitaram para usar as críticas como armas contra o partido conservador e pregar a necessidade de reformas na instrução a começar pela formação mais eficiente de professores. Nos Estados Unidos a vitória dos estados do norte sobre os do sul também favoreceu a divulgação de modelos de escolas normais mais afinados com as novas necessidades do desenvolvimento das forças produtivas naquele país. As seções pedagógicas das exposições internacionais passaram a divulgar os novos métodos e materiais para o ensino elementar, currículos de escolas normais, legislação educacional, relatórios oficiais dando uma maior visibilidade às questões relativas à instrução de cada país. A crença do século no progresso ilimitado da ciência favorecia a associação entre instrução e desenvolvimento das nações. Havia um interesse especial na divulgação desses dados em jornais e revistas da época que naturalmente correspondia a uma demanda real por essas informações.
No Brasil essas idéias circularam na imprensa comum e especializada, em revistas, em relatórios. O projeto que se desenvolveu na Escola Normal fluminense trazia as marcas desse tempo. Sintonizado com as discussões dos liberais na França, mas também influenciado pelas recentes conquistas dos Estados Unidos, desejava-se formar esse novo professor primário que possibilitaria ao país se antecipar no rumo do progresso. Entre os modelos em circulação e a apropriação que deles foi feita no projeto cotidiano da Escola vivido pelos professores e alunos uma série de mediações ocorreram sendo impossível reduzir essas práticas a meras cópias acríticas daqueles modelos estrangeiros.
4a. hipótese: Os retrocessos do novo modelo de formação de professores podem ser entendidos como transações entre distintas representações que os diferentes grupos tinham da formação do professor definindo as ações, ora em direção ao modelo profissional, ora em direção ao modelo artesanal.
Os constantes encerramentos e/ou reformas de escolas normais que caracterizam o período não podem ser interpretados como malogros resultantes de idéias exógenas mal transplantadas à nossa realidade, como vem afirmando a historiografia até aqui, mas a análise pode ser enriquecida se procurarmos as explicações a partir das contradições entre as representações oriundas dos diferentes grupos que produziram um período de transações entre dois modelos de formação de professores, em que elementos novos e antigos entraram em confronto.
Para a compreensão desse período de transição a pesquisa partiu de um corte temporal de longa duração que tentou apreender o movimento de constituição da profissão docente durante a modernidade, em especial aos nexos que esta constituição estabeleceu com o movimento de secularização da atividade docente no mundo ocidental. Procurou situar como este processo ocorreu no Brasil desde o período colonial, destacando o século XIX e o papel das escolas normais na definição de um tipo de saber autorizado que passará cada vez mais a distinguir o "novo" professor primário do "antigo" mestre-escola não especializado.
	Em seguida tratou o período delimitado de oito anos que correspondeu à gestão de José Carlos Alambary Luz como diretor da Escola Normal de Niterói investigando suas idéias sobre a formação de professores a partir de relatórios oficiais, correspondências e artigos do jornal “A Instrucção Pública”. Foi realizado um detalhamento da prática cotidiana realizada na Escola Normal de Niterói buscando identificar como os processos de difusão e imposição de saberes se relacionam com a materialidade das práticas (entendidas como práticas culturais) que deles se apropriaram. Neste sentido, programas, materiais didáticos, compêndios, métodos, dispositivos de organização de tempo e espaço, códigos disciplinares foram tomados como objetos culturais e analisados segundo as práticas que os produziram e os usos que foram feitos deles. O currículo da escola foi visto como uma construção coletiva em que estiveram presentes a concepção modernizadora do diretor Alambary mas também as contradições entre o que já era consagrado pela tradição, a cultura dos professores que efetivamente trabalhavam as matérias em sala de aula e os limites da administração.
Finalmente tentou-se relacionar os limites da formação institucionalizada à lógica do processo paralelo de formação pela “prática” que interferia diretamente nas condições de existência das escolas normais, tornando-se uma explicação possível para o fracasso escolas no período pelas dificuldades que opunha à hegemonia do modelo “profissional”.
O modelo institucionalizado da formação de professores
Formar professores numa instituição especialmente organizada para esse fim pressupunha o domínio de determinados pré-requisitos que demarcavam a diferença entre a formação do tipo “artesanal” e uma formação “profissional”. A “nova” formação “profissional”, realizada na escola normal, se opunha à “antiga” formação “artesanal” tendo em vista que, na visão dos organizadores da escola normal dessa época, os novos “professores” que se formassem deveriam se distinguir dos antigos “mestres” improvisados pelo domínio de conteúdos e métodos específicos e, pela aquisição de uma postura – um ethos –  profissional. Definia-se, assim, um campo de normas e saberes próprios da profissão em contraposição à improvisação, à aprendizagem por imitação, característica dos mestres sem formação. O estudo do elenco das disciplinas vivenciadas pelas alunas e alunos-mestres durante a sua permanência na Escola Normal de Niterói, descortina aos poucos como a tripla intenção – incorporação de um conteúdo, um método, e um perfil profissional – foi se concretizando a partir de negociações em que transparecem representações de vários sujeitos envolvidos na formação do professor primário. 
Os saberes da Escola Normal foram entendidos não como modelos impostos de cima para baixo, ou ditados pelas influências dos “países mais adiantados” dos quais “copiávamos” acriticamente as novidades, mas como um campo em constituição no qual circulavam modelos sim, mas que eram experimentados, negociados, ratificados ou rechaçados, os quais estabeleciam redes de solidariedades e antagonismos que não podem se reduzir à submissão pura, ou cópias irrefletidas. Se as trocas culturais, de um lado, e os interesses econômicos e políticos, do outro, balizavam um universo de possibilidades, não é menos verdade que cada formação social respondeu de forma particular e criativa a esse conjunto de fatores.
G. Vincent (1980, p.66) estabeleceu uma relação entre as escolas normais que se constituíram na França, a partir de 1820, e a falência dos três modelos de escola elementar então existentes – as escolas rurais que utilizavam basicamente o método individual; as escolas dos Irmãos lassalistas e demais congregações, regidas pelo modelo da Conduite (lassalista); e em concorrência a essas, as escolas de ensino mútuo. À margem desse sistema instituído, que tornou-se inadequado, surgiu um novo tipo de escola que generalizou-se posteriormente.
Os métodos aperfeiçoados prenunciaram mudanças consideráveis como, por exemplo, a menor importância dada à cultura da memória através da utilização de procedimentos didáticos que induziam à reflexão e ao julgamento, que opunham ao domínio da palavra (imposta), o domínio das idéias (racionais) e recusavam o antigo sistema disciplinar enaltecendo o self government. Nessa nova relação o mestre passou a assumir um duplo papel: ao tradicional, vigilante, associou também o de educador.
A Escola Normal da Província do Rio de Janeiro viveu esse período de transição em direção aos “métodos renovados” entre o final da década de 1860 e os anos 1880. Tempos de novas idéias mas também de reações, de marchas e contramarchas, enfim, tempos de transações.
Veremos, a seguir, como se constituíram os novos saberes nessa instituição. Para efeito de organização da exposição abordaremos separadamente o que chamaremos de três tipos de saberes constitutivos da formação na Escola Normal nesta nova fase,  “tipos” que em realidade se interpenetram e não possuem fronteiras fixas: o primeiro deles, “saber se portar” relaciona-se à constituição do ethos profissional, ou seja, as características de caráter e comportamento do professor que se relacionam prioritariamente com o domínio da moral; em seguida, veremos a formação propriamente intelectual, o “saber o que ensinar”, ou seja, a bagagem de conteúdos entendidos como necessários ao exercício da profissão e, por último, o “saber como ensinar”, ou domínio dos métodos convenientes para atingir os fins previstos
Saber se portar: o ethos profissional
	Formar um professor numa instituição apropriada para tal fim pressupunha encaminhá-lo na direção de um modelo profissional idealizado, em contraposição ao professor prático, sem formação. Pois, justamente, não era essa a função da escola normal? Dar uma formação prévia que permitisse ao futuro professor reproduzir o modelo aprendido distinguindo-se, portanto, do antigo mestre-artesão? Para tal, juntamente com  o domínio de um conteúdo e de um método dever-se-ia tratar, também, da sua formação para o domínio de si mesmo, ou seja, do desenvolvimento de determinadas características pessoais entendidas como adequadas ao perfil do novo profissional. 
	Em primeiro lugar, o normalista e a normalista do terceiro quartel do século XIX deveriam compreender bem a diferença entre instrução e educação, pois sua tarefa não se restringiria à mera transmissão de conhecimentos. Era necessário transcender para algo que já havia sido sinalizado por Comênio há mais de dois séculos antes, ou seja, de que a escola não é somente o lugar da instrução, mas da educação. A consolidação dos Estados Nacionais no mundo ocidental, assumindo a tarefa da instrução popular antes reservada à esfera privada, familiar e/ou religiosa, trouxe consigo esse atributo novo para a escola. Mas o que significava educar? Em relação ao papel do professor iria ocorrer, a partir de então, uma mudança substancial pois passa-se a esperar dele também um papel de formador, como se  percebe  noutro trecho do compêndio de Silva Pontes: 
O preceptor forma, por assim dizer, os elementos da sociedade, dá uma direção útil e moral a esses seres, que virão a compô-la, desenvolve neles os germens do bem e alevanta em seus corações uma barreira contra o mal. Que luzes verdadeiras, que exato conhecimento do homem, que virtudes de fino quilate precisa reunir aquele, que, sem se iludir acerca de suas forças, se entrega a tão nobre missão! (Pontes, 1881:3)

Já não se tratava mais de simples transmissão de conteúdos. Para realizar essa “educação”, agora não apenas intelectual mas também física, e sobretudo moral, fazia-se necessário que também ele, o professor, desenvolvesse certas habilidades para além do mero domínio de um cabedal de conhecimentos básicos. A essas habilidades Silva Pontes dedicou um capítulo, logo na primeira parte do livro, que intitulou “Qualidades de um bom professor” onde enumerou e analisou uma série de atributos que considerava fundamentais para o exercício da profissão.
Dentre todas as qualidades desejadas para o exercício do magistério primário, as de cunho moral assumiam preponderância na concepção de Silva Pontes. Tanto assim que destinou quase a totalidade do capítulo a enumerar e detalhar o que chamou de “principais virtudes do professor”. Eram ao todo doze “virtudes”, dispostas na seguinte ordem: 1ª, Gravidade; 2ª, Discrição; 3ª, Prudência; 4ª, Bondade; 5ª, Paciência; 6ª, Firmeza; 7ª, Modéstia; 8ª, Polidez; 9ª, Amor do retiro e do estudo; 10ª, Exatidão e zelo; 11ª, Piedade e bons costumes; 12ª, Vigilância. A partir da análise do conjunto dessas “virtudes” podemos ter uma idéia mais aproximada do tipo ideal de professor preconizado naquele momento.
	Diante de tal elenco de predicados, uma primeira questão se coloca – de onde teria Silva Pontes partido para chegar a tal formulação? Seriam idéias originais suas ou de autores que lhe serviram de referencial? 
	É possível identificar neste capítulo relativo às qualidades do bom professor reminiscências de um tipo de literatura pedagógica que se difundiu sobretudo nos séculos XVII e XVIII , bastante próxima, seja em forma ou conteúdo, ao texto produzido por Silva Pontes. Este tipo de literatura, por sua vez, foi tributária de duas tradições: uma profana, encontrada nos manuais de aconselhamento de príncipes desde a Renascença e vulgarizada posteriormente; outra religiosa identificada nos manuais de civilidade largamente produzidos por elementos do clero e ordens religiosas principalmente a partir dos movimentos da Reforma e Contra- Reforma.
	Hansen (1996) J. A Hansen. O discreto. In. A NOVAES. Libertinos Libertários.São Paulo : Cia das Letras, 1996., num interessante estudo sobre a representação ibérica e italiana do tipo “discreto” (ideal do cortesão) na literatura barroca, define-o por oposição aos libertinos franceses seiscentistas alegando que embora os dois tipos apresentem alguns padrões semelhantes como a prudência política, o desprezo pela vulgaridade da plebe, a erudição e a adesão aos valores absolutistas, a semelhança é apenas aparente “pois o discreto é tipo católico contra-reformado e as teses neo-escolásticas criticadas pelos ‘libertinos’ franceses são justamente o fundamento da sua prudência política e distinção, que são católicas, ou seja, conservadoras.” (op. cit., p.79)
	A idéia seiscentista segundo a qual era possível ao homem superar sua condição de origem através da educação, entendida como aprendizado do mundo e  decifração de si mesmo a partir do exame de consciência e da introspecção, estimularia um tipo de literatura de caráter educacional que poderia ser definida como a versão pedagógico-escolar dos manuais de civilidade ao estilo barroco. Esse tipo de obra que regulamentava a conduta do professor apareceu, por exemplo, nas várias versões da Ratio studiorum. A primeira delas, de 1599, continha uma codificação detalhada sobre cada uma das funções de quem ensinava , a maneira de fazer a aula e outras atividades escolares, incluindo o cultivo de características pessoais como silêncio, modéstia, discrição, condenando atitudes de familiaridade com os alunos Cf. Ratio Studiorum. Plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus. Paris: Belin, 1997. Apresentação de A Demounstier e D. Julia. . Da mesma forma, Comênio, quando tratou do método dos costumes  Ver: J. A Comênio. Didática Magna. Rio de Janeiro: Simões, 1954. Capítulo XXIII: 226-320. relacionou virtudes que chamou “cardeais”: prudência, temperança, fortaleza, justiça, sendo a mais importante de todas a piedade.  Ainda no século XVIII, temos o mesmo tipo de codificação da conduta do professor na Conduite  Ver: Verbete sobre La Salle no Dictionnaire de Pédagogie:  Buisson, Paris: Hachette. 1911: 973-981. das escolas cristãs de La Salle.
Essas características, desejáveis nos professores, passaram a conferir o aspecto distintivo da profissão. Permaneceram por séculos tão arraigadas às representações dos professores que passaram a se confundir com o ethos desses profissionais. Por isso pareceu sempre tão condenável romper essa aura de prudência, moderação, discrição que circunda a figura do professor e mostrar uma face diferente, mais arrojada e assertiva pois são atitudes que se chocam com representações construídas nesses séculos de codificações.
Saber o que ensinar: o conteúdo alargado
	O “novo” professor, formado nas escolas normais, deveria dominar um conteúdo que o colocasse em condições de manipular os métodos novos. O domínio do modo simultâneo de ensino e do método intuitivo, que pressupunham a atividade constante dos alunos e uma atitude mais dinâmica do professor. O livro didático já não era só o manual amarelado do professor, passaria cada vez mais a fazer parte do universo material escolar dos alunos. Estes, por sua vez, já não deveriam mais ficar silenciosos e passivos o que passou a exigir uma maior prontidão do professor. Por fim, a crescente secularização e universalização da escola primária, com tendências à uniformização dos conteúdos, foi outro fator que influenciou sobremaneira os currículos das escolas normais. 
	O momento  da fundação da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, em sua primeira fase (1835), pode ser identificado com a tentativa de alargamento e aprofundamento do conteúdo até então reduzido, transmitido pelas escolas de primeira letras – ler, escrever, contar e rezar. Após 10 anos de intensos esforços do então diretor Costa Azevedo em formar os professores pelos métodos aperfeiçoados, as sucessivas lideranças políticas colocaram em discussão a necessidade de se despender gastos com a Escola Normal. A formação tradicional empírica também atendia às necessidades de preenchimento das cadeiras vagas nas escolas primárias, embora a custa de uma formação mais deficiente. Quanto esse último aspecto os dirigentes tinham a solução: organizariam um corpo de inspetores eficiente que associasse a função pedagógica à vigilante. Embora houvesse controvérsias quanto a essa fórmula, ela foi vencedora e sob a administração do Presidente Couto Ferraz abandonou-se a formação institucional e partiu-se para o que ele denominou de “método austríaco-holandês” que em síntese formava o professor praticando como adjunto até que estivesse em condições de vir a reger sua própria cadeira de instrução primária. 
	O período da gestão de Alambary Luz iria responder às novas necessidades da formação de professores para uma escola primária que fosse além do que o simples ler, escrever e contar. Na província fluminense, esse processo foi correlato de um outro que pretendeu elevar o nível das escolas primárias urbanas, subdividir a rede em escolas de 1º. e 2º. graus, e dar aos professores egressos da Escola Normal algumas regalias como a prioridade na nomeação para as escolas urbanas.
	Assim, a instrução foi ampliada, mas dentro de um projeto moral que atuava estabelecendo as finalidades, os limites e as fronteiras do conhecimento veiculado, programando-o, dosando-o, pedagogizando-o Vincent (p. 106) também registrou o mesmo movimento na França, por volta da década de 1860, em que os professores  reivindicavam a elevação do nível da instrução primária. A idéia já presente (por exemplo na obra de Gérando), desde a década de 1820, de que dar instrução sem educação tornava-se perigoso, é retomada em função de um projeto moral que já nessa época ganhava concretude traduzindo-se no trinômio – educação física, intelectual e moral – que constituiu a base da ciência pedagógica do século XIX. (G.Vincent, 1980: 106). Houve a necessidade de programas e horários melhor definidos e maior preocupação com os métodos e materiais didáticos. Estes componentes deveriam funcionar em função do projeto moral que subjazia a essa sociedade, daí o sentido de práticas como a preparação prévia das aulas para que os conteúdos não escapassem ao controle docente.
Saber como ensinar: o método
“É dos novos mestres pacíficos, esclarecidos, humanos que há de vir outra geração mais cônscia de seus direitos, mais sujeita aos seus deveres, e mais enérgica na propulsão do país à prosperidade geral”.(Alambary Luz.)

	A parte metodológica do curso estava inserida na 1ª cadeira e pertencia ao professor Antônio Marciano da Silva Pontes. A pedagogia na Escola Normal era enfocada em três direções que deveriam se complementar. A primeira delas tratava dos fundamentos da educação em geral e da educação escolar em particular. A segunda direção cuidava do conhecimento dos métodos de ensino e do manejo da disciplina escolar, numa época caracterizada pela experimentação de métodos simultâneos e pela tendência à negação dos castigos corporais. A última direção cuidava da internalização das normas de conduta consideradas eticamente condizentes com o exercício da profissão. À parte teórica somava-se uma parte prática realizada nas duas escolas primárias, masculina e feminina, anexas à Escola Normal. 
A dificuldade em encontrar um compêndio que auxiliasse as aulas teóricas motivou o professor a organizar apostilas que ditava aos alunos, sendo posteriormente publicadas sob a forma de um compêndio.
O “Compendio de Pedagogia” de Marciano Pontes é uma obra que retrata bem o entrecruzamento de tradições e renovações que caracterizou o momento em que foi produzida. Compõe-se de três partes que correspondem a quatro eixos distintos. A primeira, intitulada “noções preliminares”, cuida de temas gerais; num dos capítulos trata da “definição, importância e fim da educação: divisão e distinção entre educação e instrução”; no outro, das “qualidades de um bom professor” em que o autor analisa os atributos distintivos desse profissional. A segunda parte segue a tendência dos manuais da época ao apresentar a educação tripartida em seus aspectos físico, moral e intelectual. No primeiro capítulo, “Da educação”, o autor trabalha três temas: higiene das escolas, ginástica, e educação dos órgãos dos sentidos. No segundo capítulo, “Da educação moral”, aborda a consciência moral, a vontade, a sensibilidade e as tendências pessoal, social e religiosa. Finalmente, no terceiro capítulo, “Educação Intelectual”, discorre sobre tópicos que se encontram relacionados com o estágio de desenvolvimento da psicologia da época como: atenção, percepção, juízo, comparação, raciocínio, dedução, indução e memória. A terceira e última parte do compêndio divide-se em onze capítulos correspondentes aos dois eixos principais: o primeiro deles relativo às metodologias, geral e específicas das várias disciplinas, incluindo métodos de alfabetização, e a segunda, que engloba os três últimos capítulos, cuida da parte organizativa e administrativa das escolas. Quanto à parte metodológica do “Compendio” podem-se analisar os seguintes aspectos:
Os modos de ensino
	Os novos professores e professoras, formados nas escolas normais, deveriam se distinguir dos seus colegas antepassados em muitos aspectos, mas sobretudo na forma de organizar sua sala de aula. O domínio dos novos métodos permitiria experienciar outros modos de ensino que não o antigo sistema individualizado.
	Ao assumir a cadeira de pedagogia, em 1868, o novo professor, Antonio Marciano, iria preconizar o método de ensino misto, cujas bases explicou no seu Compendio, e que foi a principal forma de ensino utilizada nas escolas da província até o final do século. A versão de Marciano possuía características próprias que não se confundem com as do método misto usado na Europa, cuja base era o ensino simultâneo, com raízes nas escolas religiosas baseadas na Conduite lassalista que se antagonizaram ao ensino mútuo, acabando por suplantá-lo. Aqui na Província, em que não ocorreu esse tipo de influência até esse período, não houve a mesma rejeição pelo método mútuo. Este seguiu um caminho próprio amalgamando-se a outras tradições locais de fazer a “aula”, que se podem identificar na proposta do método misto como preferia Marciano Sobre o método mútuo e misto na Escola Normal da Província fluminense consultar Villela (1999).
As metodologias específicas e o ensino intuitivo
	Quanto às metodologias específicas o período atravessava grandes transformações e a Escola Normal não ficou alheia à maioria delas. A grande novidade do momento foi a retomada do método intuitivo e todo o arsenal de materiais apropriados que se difundiam no mercado especializado. O método em si não era novidade. Na Europa suas raízes partiam do realismo sintetizado nas obras de Comênio no século XVII, passavam pelo naturalismo rousseauniano do século XVIII e início do XIX, para concretizar-se em experiências pedagógicas como as de Pestalozzi. O método baseava-se essencialmente na substituição de um ensino verbalista, com ênfase nas palavras e na memorização por um ensino das “coisas” onde deveria prevalecer o sentido, o julgamento e a atividade intelectual do aluno. Mas, ao ser transportado à prática por professores que desconheciam os seus fundamentos o método desviou-se para o excesso de formalismo. Sem os resultados esperados, seguiu-se ao entusiasmo um período de descrença e os professores caíram na rotina voltando às velhas fórmulas anteriores.
	A década de 1860 assistiria a revalorização dos processos intuitivos de ensino favorecidos pelo sucesso de algumas experiências educativas bem sucedidas em países que conquistavam posições importantes na política, economia e desenvolvimento técnico nessa época. Foi o caso da Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça, que passaram a se destacar sobretudo nas “vitrines” das Exposições Internacionais. A França, mais conservadora, despertou com atraso para essas inovações sobressaltada pelas derrotas para que sofreu e entre o final da década de 1860 e início de 1870 fez também a sua virada em favor do ensino intuitivo. Já na Exposição internacional de Viena, em 1873, apresentou alguns de seus avanços no domínio da tecnologia educacional sendo sua participação ainda tímida, como testemunha o Relatório de Buisson (1875) quando destacou a produção dos outros países comparando-a com a pequena contribuição da França. O Relatório Buisson atribuiu o sucesso escolar que vinha ocorrendo naqueles países ao resgate do método e processos intuitivos, lamentando que a França pós-revolucionária, ao rejeitar o naturalismo rousseauniano tenha se fechado também com relação à contribuição de Pestalozzi e seus seguidores.
	A partir dessa época os países passaram a acolher, senão o método intuitivo em sua essência, ao menos os processos intuitivos, passando a produzir e consumir materiais específicos que facilitavam a aprendizagem das crianças e valorizavam a atividade mental em lugar da memorização. A Escola Normal de Niterói não ficou alheia a essas mudanças e no período estudado procurou se alinhar com as novas tendências. Através do Compendio de Pedagogia de Silva Pontes os alunos-mestres tomaram contato com o movimento de renovação de métodos e processos de ensino, mas através da apropriação que seu autor, e professor da cadeira de pedagogia, fez das leituras que realizou e da sua prática como professor e diretor de um colégio particular na cidade. 
	Com relação à alfabetização ou método de leitura como chamavam na época. a tendência do momento, representada pelos métodos mais premiados nas Exposições internacionais, caminhava em direção aos métodos analítico-sintéticos de fundamentação intuitiva e que trabalhavam simultaneamente o ler e o escrever. Esses métodos prometiam uma maior rapidez no aprendizado e melhor compreensão dos alunos por trabalhar com “coisas” e idéias do universo infantil e não simplesmente com séries de símbolos que os alunos deveriam memorizar indefinidamente como nos antigos métodos de soletração e de silabação Relatório Buisson (1875).
A questão ainda era nova e controvertida. Muitos especialistas continuavam a insistir na superioridade da soletração que, como dizia o Relatório Buisson (1875: 151), era o método mais empregado na França, Itália, Espanha e Portugal. Em outros países como Suíça, Alemanha, Áustria e parte dos EUA, criaram-se novos métodos por articulação, fonéticos, que reproduziam os sons e não os símbolos gráficos. Na Alemanha surgiu o que chamavam método real, concreto ou natural e que eclipsou todos os outros. Consistia em trabalhar a palavra inserida dentro do seu contexto, ou seja a frase, um pensamento, para indicar as palavras e os sons que a compunham.
O Compêndio de Silva Pontes seguiu o método adotado por Braun que era o fononímico, ou da emissão de sons. Como Braun, Pontes realizou uma comparação entre as vantagens desse método em relação ao da antiga soletração (p.129-134) considerando-o mais racional, de fácil execução, e mais atrativo para o aluno. 
	Marciano apoiava os processos intuitivos para o ensino da matemática e condenava os exercícios feitos de maneira mecânica. Considerava a aritmética, de todas as matérias de ensino, a que mais concorria para o desenvolvimento intelectual das crianças por favorecer a memória, o juízo, o raciocínio, a indução, a dedução. Concordava com os pedagogos “modernos” que preferiam não sobrecarregar as crianças no momento em que iniciavam a escolarização e deixar para mais tarde outras noções mais complicadas. Era a favor do cálculo verbal, por isso era recomendável o uso de jogos como dominó, o bilboquet, a malha. 
O compêndio de Marciano recomendava que para as aulas de matemática, se dividisse “a escola” em quatro “turmas”: a 1ª, que só aprende por meios sensíveis, pela intuição; a 2ª, que associa a prática escrita e grava a taboada; a 3ª, junta aos princípios teóricos exercícios de aplicação; 4ª e última, junta as aplicações às teorias mais abstratas. Foi essa a divisão que propôs para as escolas anexas que eram experimentais e cujo modelo não correspondia ao programa das escolas públicas, mais subdividido e menos intuitivo, iniciando pela taboada.
.	O Compendio de Silva Pontes não tratou da metodologia do ensino da história e quanto à da geografia era bastante limitado. Comentava as divergências na área: –“... os ingleses e os americanos sustentam que o ensino deve começar pela própria casa (...). Outros pedagogos, porém, preferem o método sintético, e começam por dar à criança uma idéia geral e exata da configuração da terra, por meio do globo terrestre, depois passam aos continentes...” (p.167). Explicava que, na França,  A. Rendu recomendava o segundo método (sintético em contraposição ao primeiro, analítico) mas ele preferia o analítico. Como uma criança não pode ter a noção de globos, mapas deveria se familiarizar com a estrutura das cartas fazendo-as construir por si mesmas (p.173), observando os objetos que as cercam, desenhando em suas ardósias a sala onde se acham e daí passar às medidas, às dimensões.
	Finalmente, quanto à gramática propõe exercícios mais práticos que teóricos e afirma que o melhor método de gramática seria aquele que mais se afastasse da forma dogmática, e que melhor conduzisse ao uso habitual, e à prática esclarecida da língua. Propôs a divisão da escola em três “turmas ou classes”: “a dos principiantes que devem estudar sem livro, nem lições de cor, senão por explicações orais do professor e exercícios de análise gramatical verbal. A classe média, que dá lições sempre seguidas da prática ou aplicação das regras, que vão sendo estudadas por meio da análise oral sobre exemplos apresentados pelo professor ou sobre trechos da lição de leitura; finalmente a classe adiantada, cujos exercícios e lições práticas devem abranger as quatro partes da gramática”.  Finalizava essa parte com exemplos de exercícios para cada uma dessas fases. A análise da parte referente à gramática nos mostra que Marciano não utiliza o Braun, suas referências para essa parte são os franceses, em especial, A. Rendu. 
Podemos concluir que de uma forma geral a Escola Normal da Província fluminense estava naquele momento alinhada com as principais correntes pedagógicas, atualizada com as idéias dos principais pedagogos da época. Também não se pode duvidar que houve um real esforço na instituição de prover as escolas anexas onde ocorria a prática dos alunos do material básico indispensável para o desenvolvimento do método intuitivo. A lista de materiais que existiam nas escolas ao final da gestão de Alambary atestam o esforço feito de prover as escolas com o que tinha de mais moderno no mercado de materiais pedagógicos.
Os limites da formação institucional: a cultura da formação artesanal e sua reprodução
Como se tentou demonstrar com essa pesquisa os saberes aprendidos pelas alunas e alunos-mestres durante o curso da escola Normal da Província do Rio de Janeiro, entre o final da década de 1860 e meados de 1870, não se reduziam a conteúdos importados e mal adaptados à nossa realidade exótica. Constituíram-se a partir de negociações e de diversos tipos de intervenções. No Brasil, o processo de institucionalização da formação docente teve início a partir das décadas de 30 e 40 do século XIX, com o surgimento das primeiras escolas normais provinciais. Entretanto, esse processo entrou em concorrência com formas tradicionais de formação dos professores até então existentes, mais assemelhadas às das corporações de ofício. Os mestres antigos formavam os novos, que eram em geral alunos pobres mais destacados ou membros da própria família, num ambiente doméstico. O processo de secularização veio impor outra lógica aos mecanismos de reprodução desses mestres – “artesãos”.
Também no Brasil percebe-se esse processo de institucionalização da profissão docente no decorrer do século XIX, iniciado ainda da década de 1830, com as primeiras escolas normais. Mas essa  formação docente nas escolas normais conviviveria com um sistema paralelo de provimento de escolas públicas objetivado nas práticas de acesso à carreira docente – os concursos e nomeações. Em vários momentos, essa outra via de provimento assumiu tal preponderância que chegou mesmo a obscurecer a importância da formação realizada nas escolas normais. O fenômeno é interessante e à primeira vista parece incoerente pois, como entender que o mesmo Estado que institui formação, investindo na criação de escolas normais, em outros momentos promova a extinção das mesmas? Esta oscilação caracterizou o século XIX em quase todas as províncias do Brasil. A explicação recorrente de que eram projetos avançados demais para uma realidade que não se encontrava, ainda, preparada para assimilá-los, não dá conta de toda a especificidade da questão. 
	Os concursos orais e/ou escritos assumiram, também, um papel definidor das capacidades profissionais. Ao analisar os concursos de professores na Corte, na década de 70, Gondra (1998) ressaltou a existência de discursos ambíguos como o do Inspetor Geral que ora defende a exigência de uma formação específica para o exercício da docência, ora contribui para reforçar a idéia de que uma escolarização prévia, seguida de um concurso, poderiam ser dispositivos suficientes para a seleção de bons mestres. Em outros países, como o Canadá, a formação institucional também concorria da mesma com os bureaux de concursos, fortemente instituídos na sociedade. Hamél, (1995) em seu estudo sobre um século de formação de professores no Quebec (entre 1836 e 1839) demonstrou a força dessas comissões de concurso e a supremacia que tiveram os brevéts de capacitação sobre o modelo pedagógico de formação nas escolas normais. 
No Brasil do século XIX, o provimento do magistério público mobilizava uma rede de relações baseada na concessão ou intermediação de favores, em que o emprego público ocupava um lugar central. Uma vasta rede de relações clientelísticas amarrava o sistema social e político de alto a baixo, como observou Richard Grahan (1997), definindo redes de lealdades baseadas em laços de família, amizade, proteção. O emprego público era um dos principais elementos nessa configuração de trocas materiais e simbólicas e uma cadeira numa escola pública não escapava a esse jogo de interesses.
	Concluímos que, durante o processo de constituição da profissão docente, os momentos de crise e extinção das escolas normais não significaram que a formação do professor deixava de ter importância para o Estado que a instituiu. O que aconteceu em alguns momentos pode ser interpretado como um re-direcionamento de prioridades que variaram de acordo com as necessidades materiais e as representações de cada época. 
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