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Como pensar a formação de professores para os anos iniciais? Esta questão remete para o debate atual e pode ser explorada a partir de ângulos variados. Neste estudo, investigo as tensões associadas à criação do modelo de formação escolarizado cujo objetivo era formar professores primários. Tensões que culminaram, na década de 80 do século XIX, com a criação da Escola Normal da Corte e a legitimação do modelo escolarizado de formação de professores. Neste sentido, investiguei quais saberes foram prescritos para serem ensinados na Escola, no momento de sua afirmação enquanto o modelo de formação dos professores primários. Para tanto, utilizei como fontes documentos encontrados na Série “Educação – Ensino Primário (IE5)” do Arquivo Nacional; quatro decretos presentes na Coleção de Leis do Império que datam de 1876, 1879, 1880 e 1881; relatórios do Ministro dos Negócios do Império, bem como os relatórios anuais dos “sucessos mais notáveis” da Escola Normal da Corte, referentes aos anos de 1880 e 1881. 

O decreto de 1879 e a Escola Normal da Corte
Ao longo do século XIX, observamos que a discussão acerca da formação de professores no Império se encontrava presente, podendo-se dizer que este foi um dos efeitos do Ato Adicional de 1834, o qual determinava que as Províncias deveriam se encarregar de organizar o ensino primário e secundário e, ao Governo Imperial, caberia o controle “à distância”. Determinação que gerou debates sobre a formação dos professores primários e o modo como se daria. Assim, inúmeras iniciativas quanto aos modelos para formar os professores nas províncias podem ser observadas. Entretanto, o modelo escolarizado de formação, ao menos na Corte, se manteve ausente até a década de 70 deste século. 
A partir do decreto de 30 de novembro de 1876, assinado pelo então ministro José Bento da Cunha Figueiredo, foram criadas na Corte duas escolas normais primárias, uma para cada sexo. Entretanto tais escolas não puderam ser implementadas, uma vez que não havia recursos suficientes para a sua fundação. Ao mesmo tempo em que a Escola se mantém no papel, a falta de tal instituição é sentida, como registra o Ministro do Império em seu relatório anual. Diante de obstáculos, a criação da Escola Normal foi adiada até 1879, momento no qual o decreto de 19 de abril, assinado pelo ministro Carlos Leôncio de Carvalho, reforma o ensino primário e secundário na Corte, determinando que a formação dos professores primários fosse realizada no interior das escolas normais. O currículo proposto para a Escola trazia conhecimentos e conteúdos mais alargados, que fariam com que a formação deste profissional fosse aprimorada em relação às exigências anteriores. 
No que se refere à formação e exigências que recaíam sobre os candidatos ao magistério, o artigo nono deste regulamento determinava que os mesmos seriam formados nas escolas normais. No entanto, a Escola só foi implantada um ano depois, em 1880, por meio do decreto de 6 de março, assinado pelo ministro Francisco Maria Sodré Pereira. Assim, uma escola normal na Corte foi criada para ambos os sexos, oferecendo o ensino gratuito e, o seu currículo recobria as matérias necessárias aos professores para atuar na instrução primária, tanto de primeiro quanto de segundo grau. 
O regulamento da Escola previa um currículo que ultrapassasse os conhecimentos ensinados nas escolas primárias, objetivando formar bons professores para atuar nos estabelecimentos de ensino, em oposição ao que o que se via em outros modelos, os quais priorizavam a rotina e a memorização. O curso oferecido funcionaria no turno da tarde, a partir das 17 horas, não excedendo às 21 horas da noite, sendo a freqüência permitida a alunos que fossem maiores de 15 anos, para as meninas, e de 16 anos, para os meninos. As matérias do curso encontravam-se divididas em seções e, para que os candidatos se matriculassem na primeira seção era preciso provar que possuíam a idade mínima exigida, boa moralidade e domínio dos conteúdos básicos. Para o último requisito, os candidatos deveriam apresentar um atestado oficial de que tinham sido aprovados nos exames da instrução primária ou serem examinados por professores da Escola a fim de comprovar o domínio dos conhecimentos necessários.
O regulamento de 1880 previa a criação de escolas anexas na qual os alunos pudessem praticar o que havia sido aprendido, buscando aliar teoria e prática na sua formação. Uma vantagem que era oferecida aos alunos formados na Escola e aprovados em todas as matérias é que estes poderiam ser nomeados professores adjuntos efetivos, independentemente de concurso, o que, talvez, tivesse por objetivo estimular a procura pela instituição e a legitimação desse dispositivo de formação profissional.
No momento da abertura da Escola, foi registrado um total de 282 matrículas. A grande quantidade de alunos matriculados acabou por evidenciar o problema do espaço para a realização das aulas, que funcionariam no Externato do Imperial Colégio de Pedro II, pois a instituição não possuía ainda um prédio próprio. O problema de espaço foi “solucionado” por meio da transferência da Escola para o edifício da Escola Politécnica. O relatório do professor encarregado Foi nomeado pela Congregação o professor Carlos M. P. de Laet.  pela Congregação A Congregação era composta por professores e substitutos da Escola. O relatório dos “sucessos mais notáveis” da Escola Normal foi apresentado à Congregação e enviado ao Ministro do Império, anexado ao seu relatório anual e, apresentado à Assembléia Geral Legislativa.  da Escola de narrar os “sucessos mais notáveis” do ano de 1880, afirma que o volumoso número de alunos se deu devido a importância da instituição na Capital do Império, pela falta sentida de tal estabelecimento e, por acreditar na tese da “criação tardia”, reforçando assim, a idéia da necessidade dessa estratégia de formação. 
A fim de serem iniciados os trabalhos da Escola Normal, em março de 1880, professores foram nomeados interinamente até que fosse realizado concurso para as cadeiras das seções do curso. Para preencher algumas das vagas foram nomeados professores do Instituto Comercial e do Imperial Colégio de Pedro II. De acordo com o regulamento vigente, na Escola haveria o ensino de 19 matérias, separadas em cadeiras As cadeiras eram: Português; Francês; Matemáticas elementares e escrituração mercantil; Elementos de cosmografia, geografia e história universal; Geografia e história do Brasil; Elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia e higiene; Filosofia e princípios de direito natural e de direito publico; Princípios de economia social e domestica; Pedagogia e pratica do ensino primário em geral; Pedagogia e prática do ensino intuitivo ou lições de coisas; Princípios de lavoura e horticultura e Instrução religiosa., as quais possuiriam, cada uma, um professor regente, sendo estas também divididas por seis seções, havendo para cada uma um substituto. Em adição às matérias mencionadas eram oferecidas mais seis disciplinas As disciplinas eram: Caligrafia e desenho linear; Música vocal; Ginástica; Prática manual de ofícios e Trabalhos de agulha.
 a cargo de mestres e mestras.
Deste modo, nota-se que a quantidade de matérias prescritas para serem ensinadas na Escola Normal intentava trazer um caráter mais científico para a formação de um novo profissional, com a finalidade de que este se diferenciasse dos antigos professores primários, que passavam a ser considerados como indesejáveis para o “bom” desenvolvimento da instrução pública. As matérias da Escola eram quase as mesmas previstas para as escolas primárias, sendo que, na Escola Normal, estas seriam ensinadas de maneira mais aprofundada, com destaque à metodologia de ensino. 
Juntamente com tais preocupações, se dava especial atenção a quem formaria os futuros formadores e, portanto, uma das instruções aos professores da Escola, de acordo com o art.33º do regulamento de 1880, era que estes deveriam “nas suas lições ser tão metódicos e corretos, como convém que o seja o aluno na reprodução verbal ou por escrito do mesmo assunto, de modo que o ensino possa servir de modelo ao que os alunos tiverem de dar mais tarde como professores”.  
No entanto, o currículo da Escola nem sempre pôde ser praticado, o que se observa por meio do seu relatório anual e pelos ofícios trocados entre o diretor da mesma e o Ministro do Império. Por ser uma experiência nova na Corte, a Escola, seu funcionamento, currículo, resultados e professores ainda estavam sendo, de certa forma, testados, a fim de que esta se tornasse a instituição de formação dos professores “qualificados”.
Devido a diversos fatores, como a falta de professores e substitutos, bem como a falta de espaços apropriados, algumas matérias não funcionaram regularmente no primeiro ano letivo da Escola. Como exemplo, a disciplina ginástica para meninas, durante o ano de 1880, não funcionou por falta de mestra qualificada para tal fim. Neste mesmo caso encontravam-se as matérias: prática manual de ofício, para meninos e, princípios de lavoura e horticultura, para ambos os sexos. Como registrado nos relatórios, após um ano, a Escola Normal encontrava-se funcionando “satisfatoriamente”, havendo, em alguns momentos, falta de professores habilitados ou, em outros casos, havia professor nomeado, mas que não regia cadeira. Assim, durante o primeiro ano, a Escola procurou se constituir como o modelo legítimo de formação de professores, tendo, vivenciado diversas experiências que fizeram com que algumas normas fossem criadas e, outras, suprimidas. 
Algumas das matérias previstas no regulamento indicam uma nova direção na formação dos professores, uma vez que o currículo da Escola previa o ensino de conteúdos que não faziam parte das exigências anteriores, que estavam restritas ao básico (ler, escrever e contar), indicando uma preocupação com outros saberes. Assim, o conjunto das matérias referidas pelo regulamento pretendia trazer uma melhor capacitação aos professores que não se encerrasse nos conteúdos das escolas primárias, uma vez que o próprio tempo de formação e horário das aulas, supunham, de certa forma, um maior comprometimento com a sua qualificação. Assim, a problemática da formação de professores que ocupariam as escolas de primeiras letras estava presente e, as discussões giravam em torno da melhor estratégia para formá-los de acordo com as necessidades que naquele momento se apresentavam. Problemática que se observa nos dias de hoje quando nos focamos no debate acerca do melhor modelo de formação dos professores para as séries iniciais.
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