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A história das instituições educacionais almeja 
dar conta dos vários sujeitos envolvidos no 

processo educativo, investigando aquilo que se 
passa no interior das escolas, gerando um 

conhecimento mais aprofundado desses espaços 
sociais destinados aos processos de ensino e de 

aprendizagem [...]. 
 

(GATTI JUNIOR e PESSANHA, 2005, p. 80) 
  



RESUMO 

 

Nas primeiras décadas do século XX, a educação passou a ocupar cada vez 

mais espaço na lista de responsabilidades do governo republicano. Seguindo 

os princípios do nacionalismo em vigor, o esforço para educar o povo ganhou 

contornos cada vez mais precisos. Nesse contexto, a escola assume um papel 

de extrema relevância e as Escolas de Aprendizes Artífices (EAA), em 

particular, assumem o desafio de formar cidadãos úteis à nação, dentre os 

desfavorecidos da fortuna. O presente trabalho, intitulado Entre o 

Desejável e o Possível: a Escola de Aprendizes Artífices do Rio 

Grande do Norte: 1909-1937, trata da organização de uma dessas Escolas, 

localizada na cidade de Natal, considerando o período compreendido de 1909, 

quando foram criadas as EAA através do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro, 

até 1937, ano em que Gustavo Capanema, através da Lei 378 de 13 de janeiro, 

implementou uma reforma que, entre outras medidas, alterou a denominação 

das EAA, que passaram a se chamar Liceus Industriais. Nossa pesquisa teve 

como objetivo investigar o processo de organização da Escola de Aprendizes 

Artífices do Rio Grande do Norte (EAA-RN), evidenciando a relação entre o 

que estava proposto na legislação e as ações concretizadas em seu cotidiano. 

Nessa perspectiva, buscamos compreender a sua materialidade, pelas 

incursões aos arquivos, pelas fontes selecionadas, pelo diálogo entre o 

entendimento de história das instituições educativas e seus agentes com a 

cultura escolar. Defendemos a tese de que no Rio Grande do Norte, a Escola 

de Aprendizes Artífices contribuiu para a consolidação do projeto político-

ideológico de construção da nacionalidade brasileira, ao se alinhar ao ideário 

republicano que tinha no discurso a educação e o trabalho como ingredientes 

para a construção de um país moderno. Contudo, suas práticas alinhavam-se 

ao projeto político e social de favorecimento das elites à medida que 

praticavam o disciplinamento rigoroso dos desfavorecidos da fortuna. Na 

análise das fontes documentais fundamentamos a tese nas teorizações de 

Justino Magalhães (2004), na utilização das noções de agentes e sujeitos, em 

nossa pesquisa identificados como servidores e aprendizes/estudantes. No 

percurso, as fontes selecionadas foram: leis, decretos e regulamentos, 

mensagens dos governadores do Rio Grande do Norte, Relatórios do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, correspondências e 

fotografias. Na tentativa de aproximação do cotidiano institucional, 

utilizamos ainda a ideia de cultura escolar (Julia, 2014) ou práticas 

educativas (Chartier, 1990).  

 

Palavras-chave: História das instituições educativas. Educação escolar. 

Ensino profissional. 

 

  



ABSTRACT 

 

In the first decades of the twentieth century, education began to occupy more 

and more space in the list of the republican government responsibilities. 

Following the principles of nationalism into force, the effort to educate the 

people gained more precise contours. In this context, the school plays an 

extremely important role and Craftsmen Apprentices Schools (EAA), in 

particular, take on the challenge of educating citizens useful to the nation, 

among the disadvantaged fortune. This work, entitled Between Desirable and 

possible: the School for Craftsmen of Rio Grande do Norte: 1909-1937, deals 

with the organization of these schools, located in Natal, considering the period 

from 1909, when they were created the EAA through Decree No. 7566 of 

September 23, until 1937, the year Capanema by Law 378 of 13 January, 

implemented a reform that, among other things, changed the name of the 

EAA, which began to call Lyceum Industrial. Our research aimed to 

investigate the process of organization of the School for Craftsmen of Rio 

Grande do Norte (EAA-RN), showing the relationship between what was 

proposed in the legislation and the actions taken in their daily lives. In this 

perspective, we seek to understand their materiality, the incursions to the 

files, the sources selected, the dialogue between the understanding of the 

history of educational institutions and their agents with the school culture. 

We defend the thesis that in Rio Grande do Norte, the School for Craftsmen 

contributed to the consolidation of the political-ideological project of 

construction of Brazilian nationality, to align the republican ideals that had 

in speech education and work as ingredients for construction of a modern 

country. However, their practices are aligned to the political and social project 

favoring elites as practiced strict discipline of disadvantaged fortune. In the 

analysis of documentary sources we base the thesis on theories of Justino 

Magalhães (2004), the use of agents and subject notions in our research 

identified as servers and learners / students. Along the way, the selected 

sources were: laws, decrees and regulations, posts of governors of Rio Grande 

do Norte, Ministry of Agriculture reports, Industry and Commerce, 

correspondence and photographs. In an attempt to approach the institutional 

routine, we still use the idea of school culture (Julia, 2014) or educational 

practices (Chartier, 1990). 

 

Keywords: History of educational institutions. Schooling. vocational 

education.  



RESUMEN 

 

En las primeras décadas del siglo XX, la educación comenzó a ocupar cada 

vez más espacio en la lista de las responsabilidades del gobierno republicano. 

Siguiendo los principios del nacionalismo en vigor, el esfuerzo para educar a 

la gente ganó contornos más precisos. En este contexto, la escuela juega un 

papel muy importante y artesanos aprendices Escuelas (EAA), en particular, 

asumir el reto de formar ciudadanos útiles a la nación, entre la fortuna de 

desventaja. Este trabajo, titulado Entre deseable y posible: la Escuela de 

Artesanos de Rio Grande do Norte: 1909-1937, se ocupa de la organización de 

estas escuelas, que se encuentra en Natal, teniendo en cuenta el período a 

partir de 1909, cuando eran creado el CEA a través del Decreto Nº 7566 de 23 

de septiembre, hasta 1937, año en Capanema por la Ley 378 de 13 de enero, 

implementó una reforma que, entre otras cosas, cambió el nombre de la CEA, 

que comenzó a llamar Liceo Industrial. Nuestra investigación tuvo como 

objetivo investigar el proceso de organización de la Escuela de Artesanos de 

Rio Grande do Norte (EAA-RN), que muestra la relación entre lo que se 

propondrán en la legislación y las medidas adoptadas en su vida diaria. En 

esta perspectiva, se busca comprender su importancia relativa, las 

incursiones a los archivos, las fuentes seleccionadas, el diálogo entre el 

conocimiento de la historia de las instituciones educativas y sus agentes con 

la cultura escolar. Defendemos la tesis de que en Rio Grande do Norte, la 

Escuela de Artesanos contribuyó a la consolidación del proyecto político-

ideológico de la construcción de la nacionalidad brasileña, para alinear los 

ideales republicanos que tenían en la enseñanza de lenguaje y trabajo como 

ingredientes para la construcción de un país moderno. Sin embargo, sus 

prácticas están alineados con el proyecto político y social a favor de las élites 

como una estricta disciplina practicada de la fortuna en desventaja. En el 

análisis de fuentes documentales basamos la tesis en las teorías de Justino 

Magalhães (2004), el uso de agentes y nociones sujetos en nuestra 

investigación identificados como servidores y aprendices / estudiantes. En el 

camino, las fuentes seleccionadas fueron: leyes, decretos y reglamentos, los 

puestos de gobernadores de Rio Grande do Norte, Ministerio de Agricultura 

informa, Industria y Comercio, correspondencia y fotografías. En un intento 

de acercarse a la rutina institucional, que todavía utilizan la idea de la cultura 

escolar (Julia, 2014) o las prácticas educativas (Chartier, 1990). 

 

Palabras clave: Historia de las instituciones educativas. la educación 

escolar. la formación profesional. 
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Tenho sempre que me lembrar que tudo que 
consegui na vida foi à custa de ousadias, 

embora pequenas. 
 

Clarice Lispector (LISPECTOR, 2005, p. 103) 
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1 – Os primeiros passos da caminhada 

1.1 – A construção do objeto de pesquisa 

 

Seguir por um caminho é relativamente fácil quando se sabe 

aonde queremos chegar. Mas mesmo convictos de nosso objetivo, às 

vezes nos deparamos com situações difíceis. Contudo, o sol e a chuva ou 

a longa distância são minimizados quando o desejo de chegar cada vez 

mais perto nos impele à caminhada. Assim configura-se nossa vida 

acadêmica. 

A docência sempre foi um desejo. Desde criança gostávamos 

de dar aulas para as bonecas e também para as coleguinhas da 

vizinhança, provavelmente inspirada em nossa avó materna, Heloisa 

Teles Coutinho1, que atuou como professora na década de 1940 em 

Quixeramobim, no sertão central do Ceará e sempre nos falou orgulhosa 

de sua profissão. Assim, ao cursarmos o Ensino Fundamental era 

comum a presença de colegas em nossa casa solicitando a nossa ajuda 

sobre os conteúdos escolares. Mas foi aos 15 anos, ministrando aulas de 

catequese na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, que 

tivemos a certeza desta “vocação”. Mesmo diante dessa evidência, 

optamos pelo Curso Científico, preparatório para o ingresso na 

faculdade de medicina (desejo paterno), embora na mente e no coração 

ainda aspirássemos à docência, talvez de Biologia, após a formatura. 

Hoje está claro o quanto a educação atraia-nos já naquele tempo.  

Nosso desinteresse pela medicina era tamanho que, 

evidentemente, não tivemos êxito no vestibular. Assim, logo que 

                                                           
1 Nascida em 1924, foi casada e adotou uma filha. Ficou viúva e perdeu a filha, vítima da diabetes. Mas 
até a conclusão dessa tese permanece lúcida, preocupada com a educação e dando assistência aos três 
netos e dois bisnetos. 
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completamos 18 anos decidimos nos preparar para o Magistério, 

matriculando-nos no Curso Normal. Concomitantemente iniciamos 

nossa experiência docente em uma escola da iniciativa privada, dando 

aulas para crianças da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental e chegando 

a atuar na 5ª e 6ª séries, ministrando aulas de Língua Portuguesa. A 

partir de então atuamos como professora de crianças, diretora de 

escolas e fizemos vários cursos de aperfeiçoamento. Somente anos mais 

tarde vimos que precisávamos nos qualificar melhor. O reconhecimento 

da necessidade de estudar para melhorar nossa prática pedagógica foi 

um grande passo. Assim, em 1995 ingressamos no curso de Pedagogia 

na UNIFOR (Universidade de Fortaleza). Ali cursamos apenas dois 

semestres, pois fomos transferidos para Natal, o que nos obrigou a 

prestar vestibular na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte)para dar continuidade ao curso. 

O currículo do curso de Pedagogia da UFRN acabara de passar 

por uma revisão na qual as habilitações (orientação, supervisão e 

administração escolar) foram substituídas pela formação para o 

magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Essa mudança, 

que contemplava as exigências da Lei nº 9.394/1994 – LDB (Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Nacional) – nos impediu de aproveitar 

as disciplinas cursadas na UNIFOR, visto a diferença entre as matrizes 

curriculares. Diante disso, tivemos que nos nivelar no primeiro período 

do curso. 

Apesar dessa aparente perda dos dois semestres cursados na 

UNIFOR, acreditamos que foi a partir do ingresso na UFRN que teve 

início nossa carreira acadêmica propriamente dita. As disciplinas 

ministradas, os textos lidos, a cobrança dos professores, cada aspecto 

nos fazia refletir sobre nossa prática até então. Um novo universo se 
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descortinava. Percebemos que seria necessário muito empenho, pois o 

mundo acadêmico fazia suas exigências. 

No primeiro ano de ingresso, em 1997, estudamos os aspectos 

filosóficos, históricos, linguísticos, econômicos, psicológicos e 

antropológicos da educação, quando cursamos as disciplinas que 

compunham a base curricular da licenciatura, cada uma com seu corpo 

de conhecimento. A princípio sentimos dificuldade em compreender 

alguns textos, dada à amplitude das discussões propostas pelos 

professores. Porém, estávamos com um enorme desejo de aprender e as 

dificuldades nos estimulavam a estudar com dedicação. Nesse semestre 

destacamos as aulas da professora Maria Inês Sucupira Stamatto, que 

nos apresentou os fundamentos históricos e filosóficos da educação. 

No segundo semestre deste primeiro ano, enquanto nos 

apropriávamos da cientificidade da academia, deparamo-nos com uma 

atividade proposta na disciplina Aquisição e Desenvolvimento da 

Linguagem, que nos fez revisitar o primeiro contato com os livros e 

refletirmos sobre a importância da leitura para a construção 

profissional. A atividade consistia em escrever nossas lembranças 

enquanto leitores, logo após a leitura do texto Reminiscências 

(MORAIS, 1997b) de autoria da professora Maria Arisnete Câmara de 

Morais. Essa atividade nos oportunizou a escrita do texto O Papel da 

Leitura na Minha Vida (SILVA, 1997), no qual relatamos nossas 

primeiras experiências de letramento. Dessa atividade resultou uma 

publicação – Os Escritores 05 (MORAIS, 1997a) – com a coletânea dos 

textos produzidos pelos aprendizes da turma. A referida disciplina nos 

proporcionou discutir sobre as diversas funções da linguagem e tornou-

se uma experiência enriquecedora. 

No terceiro semestre do curso outra disciplina, História da 

Educação Brasileira, viria marcar profundamente nossa caminhada 
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acadêmica. A disciplina nos possibilitou ler autores clássicos como Jean-

Jacques Rousseau (ROUSSEAU, 1993) e Jan Amos Comenius 

(COMENIUS, 1996) assim como estudar os diversos contextos 

educativos do Brasil, do período colonial ao republicano. A partir da 

segunda unidade dessa disciplina, vimos crescer nosso desejo de 

conhecer mais sobre a História da Educação brasileira. Demonstramos 

esse interesse à professora Marta Maria de Araújo, responsável pela 

disciplina, que nos sugeriu a candidatura a uma bolsa de iniciação 

científica da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. 

A partir de então, no período de maio a dezembro de 1998, 

fomos bolsista de iniciação científica sob a orientação da professora 

Marta Maria de Araújo e participamos (como ouvintes) das aulas 

ministradas por ela no PPGEd (Programa de Pós-Graduação em 

Educação)bem como das discussões com os mestrandos e doutorandos 

da Base de Pesquisa Educação, História, Práticas Culturais. Toda 

semana havia pelo menos um texto para estudar e isso foi exigindo cada 

vez mais esforço intelectual de nossa parte. Nesses estudos fomos 

apresentados aos postulados da História Cultural pelos autores Roger 

Chartier (CHARTIER, 1990) que enfatiza a interlocução da pesquisa 

em História com outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a 

literatura; Peter Burke (BURKE, 1992) que trata acerca da expansão 

dos objetos de estudo, das novas fontes e das novas metodologias para 

explorá-las; Paul Veyne (VEYNE, 1971) que reflete sobre a história 

como modo de escrita; entre outros. Estas leituras permitiram uma 

maior segurança para iniciarmos a busca por informações que 

subsidiassem nosso objeto de estudo àquela época.  

No Arquivo Público e no Instituto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Norte encontramos informações sobre nossa pesquisa, 

intitulada As Representações Político Educacionais dos Interventores no 
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Rio Grande do Norte (1930-1935). Embora embrionária a pesquisa 

rendeu-nos dois trabalhos apresentados no 9º Congresso de Iniciação 

Científica (SILVA, 1998a)  e na VII Semana de Humanidades (SILVA, 

1998b), ambos da UFRN. Esta participação ampliou nosso interesse 

pela História da Educação, permitindo-nos adentrar no mundo da 

pesquisa científica. 

A experiência relativamente curta, de apenas sete meses, foi 

suficiente para despertar nosso interesse pela pesquisa historiográfica, 

de modo que no Trabalho de Conclusão do curso de Pedagogia, 

escrevemos uma monografia sobre a História da Educação dos Surdos 

no Rio Grande do Norte (SILVA, 2000). Nesta monografia constatamos 

que, em seus primórdios, a educação escolar deste segmento da 

sociedade foi marcada por práticas pedagógicas assistencialistas, onde 

os conteúdos escolares eram colocados em segundo plano.  

Também nos deparamos com essa educação de viés 

assistencialista no contexto dos estudos realizados durante o Mestrado 

em Serviço Social pela UFRN, quando pesquisamos sobre concepções e 

práticas dos educadores infantis diante da violência doméstica contra 

crianças de zero a cinco anos (SILVA, 2011). Em um dos recortes da 

pesquisa, refletindo sobre as concepções de criança e de infância que 

perpassaram a educação escolar no Brasil, verificamos que o ensino com 

vistas à proteção social mostrava-se presente, entre outras instituições, 

nas EAA (Escolas de Aprendizes Artífices), criadas em 19 Estados 

brasileiros nos anos iniciais do século XX. 

Essas Escolas, primeira iniciativa educacional republicana de 

abrangência nacional, foram criadas por meio do Decreto nº 7.566, de 

23 de setembro de 1909, assinado pelo presidente da República Nilo 

Peçanha. Subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, tinham como objetivo ministrar gratuitamente o ensino 
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profissional de nível primário para indivíduos na faixa etária de 10 a 13 

anos. O caráter assistencialista evidenciava-se nas expressões 

“habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna”, “fazê-los adquirir 

hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante” e 

“formar cidadãos úteis à Nação”, presentes nas considerações iniciais 

do Decreto que as criou (BRASIL, 1909a). Ou seja, as EAA pretendiam 

assistir às crianças pobres, tirando-as das ruas e ensinando-lhes um 

ofício, pois acreditava-se que pelo trabalho seriam transformadas em 

cidadãos, aptos a contribuir para o desenvolvimento do país. 

Tendo em vista que naquele momento nosso trabalho de 

Mestrado tinha outro foco, não formulamos nenhuma questão de 

pesquisa, mas ficamos com uma pequena curiosidade guardada na 

memória, à espreita de um momento oportuno para retomarmos os 

estudos sobre aquelas Escolas. Dessa forma, ao ingressarmos no quadro 

de servidores do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte) em outubro de 2011, aquelas 

informações, “arquivadas” em nossa mente durante o Mestrado em 

Serviço Social, vieram à tona. Afinal, estávamos trabalhando no local 

anteriormente denominado EAA, embora em outro tempo e em outro 

espaço. 

Os primeiros meses no Campus São Gonçalo do Amarante, 

distante 30 km de Natal/RN, foram de adaptação, porquanto em nossos 

quase trinta anos dedicados à área educacional, não tínhamos 

experiência no ensino voltado à formação de técnicos de nível médio. 

Um desafio, principalmente porque nosso cargo de Técnico em Assuntos 

Educacionais nos “obrigava” a conduzir reuniões semanais com os 

docentes, onde eram realizados estudos sobre educação profissional e 

outros assuntos correlatos. Frequentemente, em meio às discussões dos 

temas, a trajetória de sucesso da Instituição era evocada, com ênfase na 
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excelência e consequente prestígio social. Tratavam-se de discursos 

impregnados de altivez sobre a educação de qualidade ofertada, como 

se essa realidade fosse uma constante desde os primórdios da 

Instituição, quando ainda recebia o nome de EAA. Mas esses discursos 

divergiam das informações coletadas durante o nosso Mestrado, pois 

omitiam a origem de viés assistencialista, pautada na proteção social e 

no adestramento dos aprendizes, através da inculcação de valores 

morais e cívicos (FONSECA, 1986). 

Assim, diante da divergência entre nossos estudos iniciados 

no Mestrado e o discurso dos colegas, buscamos o que já havia sido 

escrito sobre a Instituição, visto que “um estudo particular será definido 

pela relação que mantém com outros” (CERTEAU, 2006, p. 57). Nesse 

processo, identificamos algumas produções relevantes. 

A dissertação de Maria das Graças Baracho, Da arte do ofício 

à especialização: um breve histórico da função social do ensino técnico 

industrial esclarece as complexas relações existentes entre a formação 

profissional, o desenvolvimento científico e tecnológico e as formas de 

organização do trabalho, com destaque para o percurso histórico das 

então escolas técnicas federais (SILVA, 1991). 

A coletânea organizada por Erika Araújo da Cunha Pegado, A 

trajetória do CEFET-RN: do início do século XX ao alvorecer do século 

XXI, lançada no centenário da Instituição, apresenta múltiplos olhares 

sobre o seu percurso histórico. Os textos que compõem este trabalho 

foram escritos por profissionais do quadro de servidores e tratam de 

aspectos sociais, políticos e econômicos. Analisam o papel desenvolvido 

por essa Instituição Federal de Ensino ao longo de sua existência 

(PEGADO, 2006). 

A tese de doutoramento de Rita Diana de Freitas Gurgel, A 

trajetória da Escola de Aprendizes Artífices de Natal: República, 
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trabalho e educação (1909-1942), orientada pela professora Dra. Maria 

Inês Sucupira Stamatto, apresenta a configuração que a experiência 

das EAA assumiu no Rio Grande do Norte, no período de 1909 a 1942 e 

analisa a transição ocorrida do ensino primário para a implantação do 

nível secundário, a partir das determinações decorridas da Lei Orgânica 

do Ensino Industrial enfatizando os aspectos repressivos e de conotação 

militarista impostos ao ensino realizado no ambiente escolar 

(GURGEL, 2007). 

A leitura desses trabalhos nos instigaram a conhecer o 

Arquivo do IFRN, localizado no Campus Natal Central, na Avenida 

Senador Salgado Filho. Ansiávamos encontrar ali os documentos que 

nos ajudariam a esclarecer como se deu o processo de organização desse 

Instituto Federal de Educação, pois entendemos que 

 

[...] as escolas apresentam-se como locais que portam um 

arsenal de fontes e de informações fundamentais para a 

formulação de interpretações sobre elas próprias e, sobretudo, 

sobre a história da educação brasileira [...] (GATTI JUNIOR, 

2002, p. 4) 

 

Porém, antes de iniciarmos nossa busca por documentos no 

Arquivo, tivemos o cuidado de levantar a legislação que regulou o 

funcionamento do (hoje) IFRN. Deparamo-nos com alguns Decretos e 

Leis federais que nos indicaram mudanças significativas em seus mais 

de 100 anos de existência. Contudo, não nos aprofundamos na análise 

desse material, pois não dispúnhamos de tempo, nem era nosso foco 

naquele momento. Assim, consideramos apenas destacar os diferentes 

nomes recebidos pela Instituição. A decisão apoia-se nas recomendações 

de Carlos Bacellar quanto à necessidade de qualquer historiador que se 

aventura nos arquivos conhecer minimamente o funcionamento da 

máquina administrativa e “estar ciente, por exemplo, das mudanças de 
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nomenclatura e competências das repartições ao longo do tempo”. 

Segundo ele, as mudanças na administração se fazem sentir na 

documentação resultante (BACELLAR, 2014, p. 44). Ou seja, as 

mudanças de nomenclatura nos dão pistas dos tipos de documentos 

produzidos. Por isso, antes de sairmos vasculhando os arquivos, 

precisamos suspeitar que tipos de documentos teriam sido 

hipoteticamente elaborados e arquivados.  

Realizamos então uma busca rápida e vimos que ao todo foram 

seis as denominações recebidas. A origem do IFRN se deu com a criação 

da EAA-RN (Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte). 

Instalada em Natal em 1910, manteve-se com esse nome até 1937, 

quando passou a chamar-se Liceu Industrial. Em 1942 foi transformada 

em Escola Industrial de Natal e em 1968, com a ascensão do ensino 

industrial ao nível de 2º grau, foi denominada ETFRN (Escola Técnica 

Federal do Rio Grande do Norte). Permaneceu com esse nome até 1999, 

a partir de quando foi transformada em CEFET-RN (Centro Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte).   Sua 

atual denominação, IFRN, surge a partir da Lei nº 11.892/2008 

(BRASIL, 2008) que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Certamente, essas mudanças de nomenclatura refletem as 

alterações que ocorreram nas políticas públicas, quanto à oferta do 

ensino profissional e tecnológico no Brasil. 

Com essas informações básicas quanto às mudanças de 

nomenclaturas no decorrer dos anos, adentramos no Arquivo do IFRN 

em busca do que havia sido preservado. Conversamos com a 

responsável, que nos encaminhou para os registros referentes aos 

primeiros anos da Instituição. Os documentos do período compreendido 

entre 1909 e 1942 encontravam-se organizados em dois armários de aço 

e alguns estavam parcialmente danificados, resultado da ação dos 
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cupins e da umidade. Esses danos revelam certo descaso com a 

preservação dos documentos.  

Entre os vários documentos que possivelmente foram 

produzidos pela EAA-RN, conforme aponta a legislação pertinente, 

encontramos: livro de registros de aprendizes, livro de notas, livro de 

registro de obras da biblioteca, livro de chamada, livro de pagamento de 

pessoal, livro de assentamento de pessoal, livro de termos de posse, livro 

de trajetória de pessoal, livro de atas do recebimento e abertura de 

propostas de preços, livro de registro de créditos distribuídos, livros de 

matrícula, livros de inventário, livros de material de consumo e 

transformação. Esse material disponível, os quais consideramos como 

fontes, aponta para o que foi atestado por Maria Ciavatta, sobre os 

registros históricos das escolas limitarem-se, na maioria das vezes, a 

dados quantitativos (CIAVATTA, 2002). Na EAA-RN não é diferente, 

dificultando um pouco na reconstrução de sua história, mas como 

afirma Michel De Certeau, “o historiador [...] trabalha sobre um 

material para transformá-lo em história” (CERTEAU, 2006, p. 67). 

Aos poucos, fomos organizando os documentos existentes ali e 

deparando-nos com a possibilidade da ausência de outros. Lentamente, 

fomos identificando as pistas e marcas do passado, problematizando os 

vestígios, em um esforço de buscar e organizar as evidências 

encontradas, tendo em mente que 

 

A história se faz com documentos escritos, sem dúvida. 

Quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem 

documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que a 

habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o 

seu mel, na falta das flores habituais. (FEBVRE, 1985, p. 249) 

 

Assim, buscamos informações no quadro mais amplo do 

sistema educativo, relacionando a EAA-RN com os contextos local, 
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regional e global, conforme o paradigma relacional sugerido por Justino 

Magalhães. Segundo ele, na falta dos documentos produzidos pela 

escola, o contexto social e político torna-se uma das principais bases de 

informação e de orientação na sistematização de seu itinerário histórico 

(MAGALHÃES, 2004). 

Diante disso, buscando elementos necessários à compreensão 

do contexto onde inseria-se a EAA-RN, visitamos o Arquivo Público 

Estadual e localizamos as mensagens governamentais, lidas no 

Congresso Legislativo do Rio Grande do Norte, entre 1909 e 1930. 

Apesar de não conterem muitos detalhes sobre a EAA-RN, nos deram 

pistas a serem seguidas. Na internet, encontramos os relatórios anuais 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio que, igualmente 

sem muitos detalhes, nos possibilitaram uma análise introdutória das 

EAA, seus avanços e descontinuidades. 

Nesse tempo em que realizávamos o trabalho de localizar os 

documentos no Arquivo do IFRN, aconteceu a defesa da tese de Maria 

da Guia de Sousa Silva, Escola para os filhos dos outros: trajetória 

histórica da Escola Industrial de Natal (1942-1968). Nesse trabalho, a 

pesquisadora reflete sobre a Escola Industrial de Natal no contexto de 

implantação do Ensino Profissional no Brasil. Analisa a cultura escolar 

e as práticas cotidianas da Escola Industrial de Natal, seus saberes a 

ensinar e condutas a inculcar, com base na identificação de suas 

características administrativas, sociais, culturais e pedagógicas 

(SILVA, 2012). 

Quase que paralelamente, foi publicado o livro A Forja e a 

Pena, de Arilene Lucena de Medeiros. Essa obra foi idealizada como 

comemorativa dos 100 anos da Rede Federal de Educação Profissional 

no Rio Grande do Norte. Apesar de abordar prioritariamente o recorte 

histórico referente à Escola Industrial de Natal (1942-1967) e à Escola 
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Técnica Federal do Rio Grande do Norte (1968-1998), remonta ao 

contexto da EAA-RN (1909-1937), apresentando sua instalação e os 

desafios enfrentados, tais como a escassez de recursos e a falta de 

profissionais qualificados para atuar nas oficinas (MEDEIROS, 2013). 

Esses dois últimos trabalhos de pesquisa, embora tratem de 

períodos posteriores ao nosso recorte temporal, trouxeram-nos 

elementos relevantes quanto à natureza do ensino oferecido na EAA-

RN. 

Nesse ponto de nossa jornada, com um leque razoável de 

informações sobre a Instituição, decidimos concorrer ao doutorado 

oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, a 

fim de investigarmos o ensino profissional no Rio Grande do Norte, com 

foco no processo de organização da EAA-RN, sua materialidade, suas 

práticas e sua cultura escolar. 

Quanto ao recorte temporal, consideramos o período 

compreendido de 1909, quando foram criadas as EAA através do 

Decreto nº 7.566 de 23 de setembro (BRASIL, 1909a), até 1937, ano em 

que Gustavo Capanema, através da Lei 378 de 13 de janeiro (BRASIL, 

1937), implementou uma reforma que, entre outras medidas, alterou a 

denominação das EAA, que passaram a se chamar Liceus Industriais. 

O nosso interesse em estudar sobre a EAA-RN diz respeito ao 

desejo de contribuirmos para a historiografia da Educação Profissional 

no Rio Grande do Norte, pois, embora a análise do estado da arte nos 

permita compreender a relevância dos trabalhos já produzidos, ao 

mesmo tempo provoca o desejo de produzirmos outro trabalho, sobre 

este mesmo objeto. 

Estando nossa pesquisa inserida no campo da História da 

Educação Profissional no Brasil e considerando que outros 

pesquisadores nos antecederam, faz-se imperativo uma revisão da 
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literatura produzida a respeito dessa temática. Assim, apresentamos a 

seguir os estudos que nos permitiram uma aproximação com as nossas 

questões de pesquisa. 
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1.2 – Revisão de literatura 

 

Compreendemos que as pesquisas realizadas sobre a educação 

profissional no Brasil caracterizam-se por estudos tanto na esfera geral, 

quanto no âmbito específico. O primeiro grupo de estudos tem como foco 

a análise da educação profissional no contexto nacional. O segundo 

grupo analisa as trajetórias específicas de cada uma das EAA (Escolas 

de Aprendizes Artífices) em diferentes Estados.  

No primeiro grupo, que registra a educação profissional, 

sobretudo no âmbito de suas políticas públicas, tivemos acesso aos 

trabalhos de Fonseca (1986) e Cunha (2005a; 2005b). Ambos acentuam 

informações sobre o desenvolvimento das ideias e das ações que 

influenciaram o alargamento da educação profissional no contexto da 

educação brasileira. 

A obra de Celso Suckow da Fonseca, História do ensino 

industrial no Brasil, fruto de mais de dez anos de pesquisa, foi editada 

inicialmente em dois volumes nos anos de 1961 e 1962, sendo reeditada 

pelo SENAI em 1986, em cinco volumes. O autor, na pretensão de uma 

história total, expõe os obstáculos e conquistas da educação profissional, 

apresentando informações coletadas na Biblioteca Nacional, no Arquivo 

Nacional, em entrevistas com antigos professores e dirigentes de 

escolas, etc.  

Em nossa pesquisa, apreendemos as informações apenas do 

primeiro volume, que aborda desde as iniciativas de educação na época 

do descobrimento, passando pelas ações do Governo Imperial, até os 

anos iniciais da República. A preocupação de Fonseca na seleção dos 

dados e na organização da obra de um modo geral, possibilita que outros 

pesquisadores tenham acesso a fontes documentais específicas. 
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De igual modo Luiz Antônio Cunha, numa consistente 

coletânea de três volumes, cuja primeira edição se deu em 2000 pela 

editora Unesp, oferece uma extensa abordagem histórica, sociológica e 

educacional, que nos permite compreender as origens e as 

transformações da educação profissional no Brasil. Das três obras, 

utilizamos os volumes um e dois para nossa pesquisa. O primeiro 

volume, O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil 

escravocrata, apresenta como se deu o ensino de ofícios artesanais e 

manufatureiros desde a época da Colônia até o fim do Império. Mostra 

como a atividade manual, destinada ao escravo, era vista com desprezo 

pelo trabalhador livre e imposta aos que não podiam resistir, tais como 

os órfãos. No volume dois, O ensino de ofícios nos primórdios da 

industrialização, o autor busca identificar e analisar as iniciativas 

públicas e privadas, confessionais e laicas de criação de instituições de 

ensino de ofícios. Um destaque especial é dado à política e ao 

pensamento do secretário de Educação do Distrito Federal Anízio 

Teixeira (1932-1935). 

Dessa forma, as publicações de Fonseca (1986) e Cunha 

(2005a, 2005b) nos auxiliaram a compreender como se deu o processo 

de idealização, implantação e desenvolvimento do Ensino Profissional 

no Brasil. Buscamos nesses autores aspectos gerais desse processo 

histórico procurando, dessa forma, situar nosso objeto de pesquisa, qual 

seja a EAA-RN (Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte). 

O segundo grupo de pesquisas enfoca os significados e a 

relevância da primeira rede federal de educação profissional, 

constituída pelas EAA. São teses e dissertações que abordam, sob 

diferentes perspectivas teóricas-metodológicas, as EAA que 

funcionaram em diversos estados brasileiros.  
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No que diz respeito às 19 EAA criadas, selecionamos oito 

trabalhos de pesquisa que tratam da criação e manutenção dessas 

Escolas, por considerá-los mais próximos de nossa proposta em termos 

de período histórico, pois todos estão inseridos entre 1909 e 1942. As 

pesquisas, todas disponíveis na internet, tratam das EAA nos seguintes 

estados: São Paulo (D'ANGELO, 2000); Pará (BASTOS, 2000); Campos-

RJ (GOMES, 2004); Mato Grosso (KUNZE, 2005); Paraná (PANDINI, 

2006); Minas Gerais (PEREIRA, 2008); Paraíba (CANDEIA, 2013); e 

Espírito Santo (SILVA, 2013). 

Sobre a EAA instalada em São Paulo, a dissertação de Márcia 

D’Angelo, Caminhos para o advento da Escola de Artífices de São Paulo 

(1910-1930): um projeto das elites para uma sociedade assalariada 

(D'ANGELO, 2000), traz como objetivo caracterizar a Escola como uma 

instituição que atendia às especificidades da época, tais como a 

nacionalização dos trabalhadores estrangeiros. Segundo a 

pesquisadora, apesar de ter sido criada por Nilo Peçanha no sentido de 

educar os desfavorecidos da fortuna, a EAA paulista, diferentemente de 

suas congêneres nacionais, tinha seu corpo de aprendizes formado por 

filhos de operários, profissionais urbanos e pelos próprios operários.  

Objetivo diferente foi proposto por Péricles Antonio Barra 

Bastos em sua dissertação sobre a EAA instalada em Belém, A Escola 

de Aprendizes Artífices do Pará, 1909/42. Um estudo histórico 

(BASTOS, 2000). Utilizando cálculos do rendimento interno, das taxas 

de progressão, crescimento e estrutura de matrícula, assim como das 

taxas de promoção e evasão, ele nos oferece uma análise do fluxo escolar 

daquela Escola, destacando em seus resultados uma alta taxa de evasão 

e reprovação. 

A EAA do Rio de Janeiro foi alvo das pesquisas de Luiz 

Claudio Gonçalves Gomes. Por divergências políticas, essa Escola não 
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foi instalada na capital e sim na cidade de Campos. A dissertação, 

Imagens não cotidianas: Escola de Aprendizes de Campos (1910-1942) 

(GOMES, 2004), combinando o uso de fotografias com história oral e 

imprensa periódica, registra uma Escola com aprendizes em precárias 

condições econômicas, mas também os indicadores de ensino bem 

abaixo da média nacional, apesar da cidade ter gozado de relativo 

privilégio político. 

No Estado do Mato Grosso, a EAA foi objeto dos estudos de 

Nádia Cuiabano Kunze, em sua dissertação intitulada A Escola de 

Aprendizes Artífices de Mato Grosso (1909-1941) (KUNZE, 2005). O 

trabalho destaca a cultura escolar da Escola a partir da análise da 

documentação oficial e não oficial, localizada em diversos arquivos. A 

pesquisa permitiu uma aproximação com o nosso objeto de estudo à 

medida que a autora dispõe-se a conhecer o caminho percorrido pela 

EAA do Mato Grosso, na busca de: 

 

Entender seu mecanismo, suas especificidades e 

particularidades por intermédio do exame dos elementos 

eleitos como capazes de caracterizá-la, capazes de esboçar o 

seu retrato e significado para a sociedade como a criação, 

instalação, espaço físico, ensino, professores, aprendizes, 

atores e legislação concernentes, entre outros (BUFFA, 

2002)E na medida do possível buscou detectar os traços de sua 

cultura escolar (KUNZE, 2005, p. 23) 

 

A dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Paraná, cujo título é A Escola de 

Aprendizes Artífices do Paraná: “viveiro de homens aptos e úteis” (1910-

1928) (PANDINI, 2006), trata dessa Escola nos anos 1910 a 1928, nos 

quais foi Diretor Paulo Ildefonso d’Assumpção. O tema central da 

pesquisa é a criança pobre (o menor). Indaga como a EAA do Paraná, 

instalada na cidade de Curitiba, tirou essa criança pobre da menoridade 
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para alça-la a futuro trabalhador ordeiro e útil à nação. Investiga, 

ainda, como esse menor foi inserido nos ideais de regeneração pelo 

trabalho. Para tanto, o autor utiliza-se dos Relatórios da Escola 

elaborados pelo Diretor, além de Minutas e Pastas de Ofícios. Utiliza 

também, reportagens sobre a Escola e os textos de Paulo Ildefonso 

d’Assumpção, publicados nos jornais A República e Diário da Tarde. 

A cultura escolar, categoria de análise utilizada por Kunze 

(2005) para compreender a EAA de Mato Grosso, também foi utilizada 

na tese de Maria Bernadetth Pereira, Escola de Aprendizes Artífices de 

Minas Gerais, primeira configuração do CEFET-MG, na voz de seus 

aprendizes pioneiros (1910-1942) (PEREIRA, 2008), defendida na 

Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. O objetivo geral da 

pesquisa é construir, analisar e inserir fontes de conhecimentos orais, 

visuais e escritas no campo da História da Educação, por meio das 

memórias dos aprendizes pioneiros da EAA de Minas Gerais. A autora 

busca apreender, entre outras coisas, a articulação entre a escola e a 

cidade. Busca apreender também como a escola construiu uma cultura 

que lhe é própria. Privilegiando a cultura escolar como categoria de 

análise, escolheu a História oral como abordagem metodológica, 

concedendo um tratamento especial as vozes dos aprendizes pioneiros. 

 A tese de Luciano Candeia, Mente amore pro patria docere: a 

Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba e a formação de cidadãos 

úteis à nação (1909-1942) (CANDEIA, 2013), estabelece uma reflexão 

sobre a trajetória da EAA da Paraíba, localizada na então cidade de 

Parahyba, atualmente João Pessoa. O autor defendeu a tese de que a 

Escola, cujo objetivo era produzir operários disciplinados, dentre os 

desfavorecidos da fortuna, foi um lugar onde saberes eram aprendidos 

e comportamentos inculcados. Ali, jovens excluídos socialmente tinham 

suas mentes e seus corpos educados conforme o ideal de construção da 
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nacionalidade brasileira. Na análise desenvolvida, consta que a EAA da 

Paraíba foi um local onde algumas mudanças na educação brasileira se 

materializaram, embora marcadas por conflitos e tensões. Na 

construção da pesquisa foram utilizados como fontes, além da 

legislação, os relatórios da gestão, fotografias e palestras dos 

professores que foram publicadas entre 1925 e 1936. 

Quanto à EAA do Espírito Santo, a dissertação de Sheila 

Siqueira da Silva, A Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo e 

a Rede Federal de Educação Profissional (1909-1930) (SILVA, 2013), 

investigou a criação e manutenção da Escola, considerando as 

intencionalidades, funcionalidades e ações gestadas. A pesquisa buscou 

identificar quais representações de progresso, de trabalho e de educação 

foram apropriadas pela intelectualidade que defendeu a criação dessas 

Escolas e quais ações (práticas) foram gestadas a partir dessas 

representações apropriadas. A autora concluiu que a Rede Federal de 

Educação Profissional foi idealizada por uma primeira geração da 

intelectualidade republicana, que também pensou suas 

intencionalidades; concluiu que num período de desencanto com o 

direcionamento tomado pela República, uma segunda geração de 

intelectuais criou as EAA e determinou suas funcionalidades; concluiu, 

ainda, que as EAA foram remodeladas por uma terceira geração, 

conhecida como modernista. 

Enfim, essas foram as oito Escolas que funcionaram em outros 

estados, elencadas neste trabalho no sentido de fornecerem subsídios à 

nossa pesquisa. Quanto à EAA-RN, instalada em Natal em 1910, nosso 

objeto de estudo, tivemos acesso a duas teses de doutoramento: 

(GURGEL, 2007) e (SOUSA, 2015). 

Os estudos de Rita Diana de Freitas Gurgel sobre a EAA-RN 

resultaram em sua tese de doutoramento intitulada A trajetória da 
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Escola de Aprendizes Artífices de Natal: república, trabalho e educação 

(1909-1942) (GURGEL, 2007). A pesquisa, utilizando-se de diferentes 

fontes documentais, procura refletir sobre a configuração que a 

experiência da Escola assumiu no Rio Grande do Norte. Segundo a 

autora, a EAA-RN contribuiu para a consolidação do projeto ideológico 

e político de construção da nacionalidade brasileira. Destaca os 

conteúdos ministrados, de cunho cívico-militar e a introdução do 

escotismo escolar como prática educativa para o controle dos corpos. 

A tese de Francisco Carlos Oliveira de Sousa, cujo título é Em 

Nome da Ordem e do Progresso: a formação profissional no percurso da 

Escola de Aprendizes Artífices à Escola Técnica Federal do Rio Grande 

do Norte (1909-1971) (SOUSA, 2015), investigou a formação escolar 

profissional de jovens desde a criação da EAA-RN em 1909 até a Escola 

Técnica Federal do Rio Grande do Norte em 1971. As fontes utilizadas 

foram: legislação, atas de reuniões, relatórios, correspondências, 

registro de empregados e impressos. A investigação empreendida 

evidenciou três fases no percurso histórico da Instituição: a primeira de 

1909 a 1942, vai desde a criação da EAA-RN até o período do Liceu 

Industrial, momento em que se estabelece o ensino de ofícios e a 

formação para a conservação da ordem; a segunda fase, de transição, 

vai de 1942 até 1963 e abrange o período da Escola Industrial de Natal, 

quando se conjuga a formação para a proteção social com alterações no 

sentido de instituir a finalidade oficial da Instituição e são oferecidos 

cursos básicos do ginásio industrial; a fase três, de 1963 a 1971, 

compreende a fase final da Escola Industrial, o período da Escola 

Industrial Federal  e o período inicial da Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte, quando os cursos técnicos foram organizados, houve 

alterações no corpo docente e discente e também mudanças na estrutura 

física. 
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Diante do exposto até aqui, ressaltamos que os pesquisadores 

citados, estudiosos das EAA, nos permitiram apreender que apesar de 

se constituírem a partir de um modelo idealizado por sucessivos 

Decretos, essas Escolas guardavam em si aspectos peculiares, de acordo 

com o contexto local. Dessa forma, o exercício de revisão da literatura 

que ora apresentamos trouxe relevante contribuição à nossa pesquisa.  
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1.3 – Perspectivas teórico-metodológicas da pesquisa 

 

O presente estudo insere-se no Projeto História das 

Instituições Escolares|CNPq, vinculado ao Grupo de Pesquisa História 

da Educação, Literatura e Gênero|UFRN, pertencente à linha de 

pesquisa Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos|PPGED, 

configurando-se como tese na interlocução com os pesquisadores que 

fazem parte do grupo. 

O recorte temporal da investigação, como já mencionamos, 

inicia-se em 1909 quando foram criadas as EAA (Escolas de Aprendizes 

Artífices) em 19 estados brasileiros, com o objetivo de oferecer o ensino 

de ofícios para menores, privilegiando os “desfavorecidos da fortuna”, a 

fim de transformá-los em cidadãos úteis à nação. A pesquisa se estende 

até 1937 quando essas Escolas passaram a se chamar Liceus 

Industriais.  

A ênfase do nosso objeto de estudo incide sobre a educação 

escolar profissional ofertada na esfera da instituição pesquisada, de 

acordo com o recorte cronológico definido por nós. Partimos do 

pressuposto de que a formação profissional pode ser realizada por 

diferentes instituições educativas, mas nesse estudo privilegiamos a 

que é realizada na escola. 

O objetivo da nossa pesquisa é investigar o processo de 

organização da EAA-RN (Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande 

do Norte), evidenciando a relação entre o que estava proposto na 

legislação e a as ações concretizadas em seu cotidiano. Partindo desse 

objetivo, orientamos nossa investigação fazendo-nos o seguinte 

questionamento: a EAA-RN foi capaz de atender ao que preconizava a 

legislação que a regulamentou? Os desdobramentos dessa 

problematização nos conduziram a algumas questões de pesquisa: 
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Quais as características dos aprendizes matriculados na Instituição? 

Quais os critérios para matrícula? Quais eram os perfis dos servidores? 

O que era ensinado na Escola? Como se efetivou a educação escolar de 

natureza profissional na materialidade de suas práticas educativas? 

A problemática da investigação, bem como as questões 

geradas a partir dela, nos conduziram à elaboração da seguinte tese: 

tendo em vista que a finalidade implícita desta instituição educativa 

consistia na formação de mão-de-obra qualificada para atender às 

demandas da indústria brasileira que, segundo os governantes, estava 

em plena expansão e ainda que tinha como intenção explícita a 

transformação de jovens pobres e ociosos em cidadãos ordeiros, verifica-

se que tal intento não alcançou êxito. De acordo com a tese aqui 

defendida, houve um distanciamento entre o desejável, explicitado na 

legislação e o possível, revelado na cultura escolar/práticas educativas 

da instituição. 

Compreendendo que a EAA-RN se insere no contexto de um 

quadro mais amplo do sistema educativo, esse estudo se baliza na 

perspectiva da História das Instituições Escolares, ancorado nos 

pressupostos de Justino Magalhães, que sugere em suas reflexões a 

possibilidade de se estudar a escola considerando a sua identidade, sem 

deixar de analisar as suas determinações externas.  

 

Compreender e explicar a realidade histórica de uma 

instituição [...] é integrá-la de forma interativa no quadro mais 

amplo do sistema educativo, nos contextos e nas 

circunstâncias históricas, implicando-a na evolução de uma 

comunidade e de uma região, seu território, seus públicos e 

zonas de influência. A sistematização e a (re)escrita do 

itinerário histórico de uma instituição educativa na 

multidimensionalidade e na construção de um sentido 

encontram nessa relação a sua principal base de informação e 

de orientação (MAGALHÃES, 2004, p. 133). 
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Desse modo, pesquisar sobre a história das instituições 

escolares exige um esforço de organizar seu projeto institucional, 

considerando o contexto sócio-político-econômico-cultural no qual está 

inserido. Nesse sentido, a análise sobre as EAA-RN permite 

compreender seu funcionamento, sua organização, bem como as 

mudanças pelas quais passou em diferentes momentos históricos. 

Permite, ainda, compreendê-la como parte de um conjunto de medidas 

tomadas pelo governo, visando a transformação de meninos pobres em 

trabalhadores disciplinados, que atendessem à demanda do 

industrialismo em ascensão.  

 

Conhecer o processo histórico de uma instituição educativa é 

analisar a genealogia na sua materialidade, organização, 

funcionamento, quadros imagéticos e projetivo, 

representações, tradição e memória, práticas, envolvimento, 

apropriação (MAGALHÃES, 2004, p. 58). 

 

Na obra Tecendo Nexos, Justino Magalhães ressalta pelo 

menos quatro dimensões de análise das instituições escolares. Em nossa 

investigação privilegiamos a dimensão da materialidade, que se ativa 

em instâncias objetivas e de funcionamento tais como modos de 

organização, espaços, regulamentos, currículos, meios didáticos e 

pedagógicos. Assim, ele evidencia em suas reflexões os vínculos de sua 

teorização com a História Cultural. A influência intelectual de Roger 

Chartier (1990) e Michel de Certeau (1982) nas formulações teóricas de 

Justino Magalhães, resulta na abordagem centrada numa visão de 

conjunto, que circula entre o plano sistêmico e o plano intrínseco à sala 

de aula. Assim, as instituições educativas precisam ser investigadas nos 

quadros da mesoabordagem e do paradigma relacional, ou seja, 

 

A relação entre as instituições educativas e a comunidade 

envolvente estrutura-se numa abordagem cruzada dos planos 
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macro, meso ou micro-histórico, por uma dialética de 

convergência/divergência/convergência e de uma 

reconceitualização espaciotemporal: o nacional/universal, o 

regional, o local (MAGALHÃES, 2004, p. 134). 

 

Na análise das fontes documentais utilizamos as noções de 

agentes e sujeitos, em nossa pesquisa identificados como servidores e 

aprendizes/estudantes. 

A busca pelas fontes documentais no arquivo do IFRN, 

Campus Natal Central deu-se ciente de que esses documentos são 

considerados fonte quando capazes de responder às questões levantadas 

pelo pesquisador a respeito de seu objeto de estudo.  

 

A rigor poderíamos (...) dizer que as multidões de papéis que 

se acumulam (...) nos arquivos (...) não são, em si mesmos, 

fontes. (...) os mencionados objetos só adquirem o estatuto de 

fonte diante do historiador que, ao formular o seu problema de 

pesquisa, delimitará aqueles elementos a partir dos quais 

serão buscadas as respostas às questões levantadas 

(LOMBARDI e NASCIMENTO, 2004, p. 6,7).  

 

Conforme relata Gurgel, quando de sua pesquisa sobre a EAA-

RN (que resultou em tese de doutorado), esses documentos 

encontravam-se espalhados, sem um espaço adequado para a sua 

guarda, muitos dos quais danificados pela ação do tempo (GURGEL, 

2007). Relato semelhante encontramos em Silva na sua tese de 

doutorado sobre a Escola Industrial de Natal. Segundo ela, a 

providência quanto ao adequado arquivamento desses documentos só 

teve início a partir de 2009, quando das comemorações do centenário da 

Instituição (SILVA, 2012). Isso nos faz acreditar que parcela 

significativa da história da EAA-RN não foi preservada.  

Infelizmente, ao contrário do que se pensa, esse caso da EAA-

RN não se constitui em exceção e existem vários motivos que justificam 

essa problemática. Podemos citar, entre outros: o descarte de 
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documentos sem a presença ou avaliação dos profissionais da área para 

atestar a importância da preservação; o descarte consciente como uma 

maneira de eliminar provas documentais indesejadas; a deterioração 

por armazenagem inadequada; inundações ou incêndios. Contudo, um 

dos motivos mais absurdos é a apropriação de documentos por 

pesquisadores, a fim de manterem suas coleções particulares. Essa 

atitude usurpadora, nega aos demais pesquisadores o direito de 

usufruir da mesma fonte, privando-os de informações preciosas 

(BACELLAR, 2014). 

Em nossa pesquisa, por exemplo, tivemos indícios de 

documentos que deveriam ter sido produzidos pela EAA-RN, conforme 

obrigatoriedade prevista nas regulamentações dessas Escolas, mas dos 

quais não encontramos registros.  

 

Haverá em cada escola os seguintes livros: 

Da matrícula e frequência dos aprendizes. 

Da receita e despesa, em que se mencionarão 

discriminadamente as quantias consignadas em lei de 

orçamento para as despesas da escola e as despesas 

efetivamente realizadas. 

Da produção e renda de cada oficina e despesas feitas por 

conta dessa renda. 

Dos assentamentos do pessoal, com indicação do nome, idade, 

estado, categoria, datas de nomeações, posses, exercícios, 

licenças, suspensões, elogios e tudo o que possa afetar ou 

interessar à sua carreira pública. 

De termos de posse de funcionários. 

De entrada e saída em que serão mencionados os trabalhos de 

que for encarregada cada oficina, o dia em que foram iniciados 

e aquele em que foram concluídos, especificando-se nesse livro 

a quantidade e qualidade dos trabalhos. 

Um livro de inventário, em que serão mencionados 

especificamente todos os materiais pertencentes à oficina, tais 

como mobílias, máquinas, aparelhos, matéria prima, etc. 

(BRASIL, 1911, Art. 26) 

 

Resta-nos a dúvida se esses documentos jamais foram 

produzidos ou se foram perdidos com o passar do tempo, quer seja pela 
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guarda inadequada, quer seja pela apropriação indevida por pessoas 

que tiveram acesso aos documentos antes de nós. Nossa dúvida está 

ancorada em Carlos Bacellar que afirma nem sempre ser possível 

atestar se as obrigações determinadas são fielmente cumpridas 

(BACELLAR, 2014). Desse modo, não podemos garantir que os referidos 

documentos foram elaborados. A nossa afirmativa de que parcela 

significativa da história da EAA-RN não foi preservada, trata-se, 

portanto, de uma hipótese, sem possibilidade de confirmação. 

Contudo, essa aparente falta de preocupação em preservar o 

acervo daquele período histórico corrobora com as reflexões de Saviani 

sobre a necessidade de formulação e implementação de uma política de 

fontes. Mais do que uma preocupação individual de cada historiador da 

educação, essa política contemplaria os critérios para definição do que 

preservar e do que descartar. Dessa forma, seria assegurada a 

disponibilidade das fontes para ampliar as pesquisas em história da 

educação brasileira (SAVIANI, 2004). 

Como estratégia de superação dessa dificuldade inicial, 

procuramos ler os documentos encontrados em suas entrelinhas, 

questionando as lacunas e os espaços em branco, à medida que 

concebemos a noção de documento para além das fontes escritas, o que 

garante novas possibilidades de investigações e coloca em destaque a 

importância do exercício da crítica do documento-monumento de que 

trata Le Goff: 

 

(...) o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no 

passado, mas uma escolha efetuada (...). Estes materiais da 

memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os 

monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha 

do historiador (LE GOFF, 1996, p. 535). 
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Nesse sentido, o documento não seria um objeto do passado, 

mas um produto da sociedade que o fabricou conforme as relações de 

forças ali presentes, portanto, resultado (consciente ou inconsciente) de 

uma construção de determinada época, que continuou a ser manuseado 

em épocas sucessivas, inclusive, pelo silêncio. Em termos metodológicos 

convêm (re)construir, analisar as condições em que foi produzido, 

verificar quem produziu e em que circunstâncias. Essa ação deve 

superar a prática de simplesmente identificar a existência ou não do 

documento e privilegiar a análise do contexto histórico, político e social 

em que foi produzido (LE GOFF, 1996). 

Muitos dos documentos produzidos, conforme citam os 

Decretos relacionados às EAA, não foram localizados no Arquivo do 

IFRN. O que conseguimos localizar foram devidamente fotografados, 

catalogados e posteriormente analisados, fazendo-se a interseção com 

os dados encontrados em outras fontes de pesquisa, visto que o 

manuseio das fontes não termina com a localização dos documentos, 

antes, exige um árduo trabalho de relacioná-los entre si e também com 

informações e análises da conjuntura. 

Conforme já mencionamos, além dos documentos produzidos 

pela EAA-RN, recorremos às seguintes fontes online: Leis e Decretos 

referentes às EAA, relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio (1911-1929) e do Ministério da Educação e Saúde Pública 

(1930-1932). No acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte (IHGRN) pesquisamos no jornal A República. No 

Arquivo Público Estadual, tivemos acesso às mensagens 

governamentais dirigidas à Assembleia Legislativa. O material 

coletado nos apontou indícios referentes ao tema pesquisado, que nos 

possibilitou inferir sobre o objeto em estudo. 
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Os referidos documentos pesquisados, bem como a leitura dos 

trabalhos escritos sobre a EAA-RN, foram complementados pelo 

levantamento, via internet, de teses e dissertações que se ocuparam de 

reconstruir historicamente as EAA em outros estados brasileiros.  

Dessa forma, o entrecruzamento das fontes selecionadas nos 

permitiu análises sobre aspectos diversos que constituíam essas Escolas 

e nos deu importantes indicativos de caminhos a seguir em nossa 

pesquisa. Afinal, as fontes constituem o material “onde os historiadores 

se abastecem, selecionando, recortando, ajustando, para construir em 

seguida o edifício cujo projeto conceberam provisoriamente” (DUBY, 

1993, p. 21) .Tal qual um caçador que estuda a caça através de seus 

rastros, buscamos sinais do nosso objeto indiretamente, na conjuntura, 

tomando como base um conjunto de princípios e procedimentos teórico-

metodológicos que orientam a elaboração do conhecimento a partir da 

investigação e análise dos indícios (GINZBURG, 1989).  

Após a localização e investigação das fontes procedemos ao 

trabalho de categorização. Este processo de categorização das fontes nos 

permite compreender mais facilmente, a partir do material disponível, 

o objeto de estudo em análise. 

 

A categorização evita a mera descrição dos documentos: a 

lógica da narrativa (que faz parte da própria escrita da 

história) passa a ser dirigida por algumas perguntas centrais 

e norteadoras que permitiram a exploração das fontes. 

Algumas dessas categorias são definidas a priori pelo 

pesquisador; outras somente emergem do trabalho minucioso 

e cotidiano – de idas e vindas – com as fontes (LOPES e 

GALVÃO, 2001, p. 95). 

 

Este exercício de categorização das fontes foi precedido pelo 

seguinte questionamento: Como se efetivou o processo de organização 

EAA-RN? O caminho escolhido aponta que as categorias de análise se 
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organizem de modo a classificar o objeto de estudo, traçando um limite 

em torno dele. Assim, pela natureza metodológica deste trabalho de 

pesquisa, delineamos como objetos de análise: os requisitos de ingresso, 

o quantitativo de matrículas, a taxa de evasão, o tempo de escolarização, 

a localização geográfica das residências dos aprendizes, os programas 

de ensino e o perfil dos servidores. 

Consideramos todos esses aspectos utilizando-nos do conceito 

de prática segundo as teorizações de Roger Chartier, buscando 

apreender a materialidade das práticas educativas da EAA-RN e dos 

objetos culturais (CHARTIER, 1990). 

Nesse sentido, entendemos que a EAA-RN contribuiu para a 

consolidação do projeto político-ideológico de construção da 

nacionalidade brasileira, por meio de práticas de conteúdo patriótico e 

cívico militar, embora essas práticas não estivessem livres de equívocos. 

Dessa forma, a proposta de criação das EAA surgiu alinhada ao ideário 

republicano, que tinha em mente superar a situação de atraso que – 

supostamente – encontrava-se o Brasil em relação aos países europeus. 

Para tanto, a educação e o trabalho foram alardeados como sendo os 

principais ingredientes para a construção desse país moderno. Pelo 

menos essa foi a justificativa do então presidente Nilo Peçanha para a 

criação dessas Escolas. Contudo, o Decreto de criação das EAA 

apresenta implicitamente como uma das maiores preocupações proteger 

os centros urbanos dos “desfavorecidos da fortuna” que, ociosos, 

poderiam se tornar perigosos. Esta particularidade se manterá nos 

requisitos para matrícula, nos sucessivos regulamentos das EAA. Daí o 

modelo pedagógico implementado pelas EAA, com ênfase no 

disciplinamento e na inculcação de valores cívicos. 

As ações pedagógicas desenvolvidas nas EAA, ancoradas na 

ética do trabalho, na transmissão dos valores morais e na crença no 
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progresso, tornavam-nas um espaço detentor de diferentes formas de 

pensamentos e múltiplas práticas.  Com normas disciplinares rigorosas 

que chegavam à expulsão, concessão de prêmios aos aprendizes que se 

destacavam, conciliação entre aulas teóricas e práticas, as EAA 

tornaram-se um espaço que detinha uma cultura própria. Nessa 

perspectiva, o conceito de Cultura Escolar permite-nos problematizar a 

organização institucional, a apropriação das normas burocráticas e a 

criação de um modelo pedagógico específico. 

A Cultura Escolar é algo que sobrevive às sucessivas reformas 

escolares, sedimentando-se ao longo do tempo. Constitui-se de um 

conjunto de ideias, normas, teorias, formas de fazer e pensar (VIÑAO 

FRAGO, 2014). Esse conceito se amplia ao considera-la como 

 

[...]  toda  la  vida  escolar:  hechos  e  ideas,  mentes  y  cuerpos,  

o conductas,  modos  de  pensar,  decir  y  hacer.    Lo  que  

sucede  es  que conjunto  hay  algunos  aspectos  que  son  más  

relevantes  que  otros sentido que son elementos 

organizadores que la conforma y definen (VIÑAO FRAGO, 

1995, p. 69) 

 

Desse modo, o modelo pedagógico implementado na EAA-RN 

no que diz respeito às interações entre os modos de fazer e as leis 

vigentes sobre o ensino profissional, foram analisados à luz da Cultura 

Escolar. Uma cultura que não está livre de conflitos e contradições, visto 

que é constituída de duas partes: os programas oficiais que explicitam 

sua finalidade educativa e os resultados efetivos da ação da escola que, 

no entanto, não estão inscritos nessa finalidade. Assim, ao 

problematizarmos – com base nos relatórios do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio (1911-1929) e do Ministério da 

Educação e Saúde Pública (1930-1932) – o cotidiano da EAA-RN, 

percebemos as possibilidades de reação ao que estava posto nas Leis e 

Decretos. 
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Nesse trabalho, o entrecruzamento da dimensão empírica aos 

conceitos se dá na forma de narrativa, própria do discurso histórico. 

Uma narrativa que não é ficção, mas também não é realidade e sim 

representação. Conforme nossa percepção, recriamos tempos, espaços e 

ausências, preenchendo-os de sentidos que se concretizam na 

construção do presente texto, que se organiza da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, Os primeiros passos da caminhada, 

delineamos a caminhada pessoal e acadêmica da pesquisadora, a 

construção do objeto de pesquisa, a revisão da literatura e as 

perspectivas teórico-metodológicas da pesquisa.  

No segundo capítulo, Educação profissional no Brasil, 

reconstituímos a historicidade do ensino de ofícios na sociedade 

escravagista brasileira e do ensino profissional nos anos iniciais da 

República até a instituição do Estado Novo em 1937. 

No terceiro capítulo, Escolas de Aprendizes Artífices, 

para que e para quem? Examinamos os decretos, leis e regulamentos 

que regeram essas Escolas desde a sua criação, passando pelo Serviço 

de Remodelação do Ensino Profissional Técnico e pela Consolidação dos 

Dispositivos Concernentes às Escolas, chegando à discussão sobre as 

alterações do ensino profissional no início da Era Vargas. 

No quarto e último capítulo, Escola de Aprendizes 

Artífices do Rio Grande do Norte, entre o desejável e o possível, 

apresentamos os planos de ensino propostos e/ou executados nas 

Escolas, analisamos quem eram os aprendizes da EAA-RN e discutimos 

sobre da missão dos servidores de formar para a manutenção da ordem. 

Nas Considerações Finais, expomos as análises que nos 

possibilitaram compreender a materialidade da EAA-RN no âmbito do 

desejo, mas que na prática foi uma dimensão possível 
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É por isso que a gente fica a pensar se a história 
não será em grande parte um romance de 

historiadores. 
 

Tobias Monteiro (MONTEIRO, 1982, p. 9) 
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2 – Educação Profissional no Brasil 

 

2.1 – O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros 

na sociedade escravagista brasileira 

 

 O Brasil foi colônia de Portugal desde a chegada das 

caravelas de Pedro Álvares Cabral em 1500, até D. Pedro I declarar a 

independência em 1822. A partir daí, inicia-se o Império, que terminou 

com a proclamação da República, em 1889, pelo Marechal Deodoro da 

Fonseca. O período de vigência do escravismo na sociedade brasileira 

deu-se do início da colonização até quase o fim do período imperial. 

É fato que existiu escravidão desde a Antiguidade, mas na 

Idade Moderna, a exploração do trabalho escravo fazia parte do 

capitalismo comercial, tendo se expandido com as grandes navegações 

no século XV. Isso porque o escravo tinha como papel gerar produtos 

que seriam transformados em riquezas para seus proprietários, sendo 

ele próprio avaliado como uma mercadoria, que se comprava e vendia, 

originando lucros. 

Nas terras brasileiras, a primeira forma de exploração do 

trabalho escravo utilizou-se da mão-de-obra indígena na extração do 

pau-brasil, um tipo de madeira utilizada no tingimento de tecidos e 

muito valorizada na Europa. Os indígenas trabalhavam em troca de 

pequenos objetos e utensílios, como facas, machados e tesouras. Além 

de localizar e derrubar as árvores, eles incumbiam-se do transporte até 

a feitoria2 e do corte da madeira em pequenas toras. 

                                                           
2 Estabelecimentos instalados nas costas das terras dominadas. Tinham a finalidade de armazenar 

mercadorias, armas, ferramentas e servir de abrigo. Os portugueses estabeleciam feitorias principalmente 
em locais onde os navios pudessem aportar. 
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A partir de meados do século XVI, com as atividades da 

agroindústria açucareira, iniciou-se uma nova forma de exploração do 

trabalho escravo, utilizando principalmente a mão-de-obra dos 

africanos. Os recém chegados da África eram chamados de boçais, 

trabalhavam na lavoura e tinham péssimas condições de vida. Havia os 

domésticos, que recebiam tarefas mais leves e conviviam com as 

famílias na casa grande. Os que viviam nos centros urbanos e sabiam 

falar a língua portuguesa eram chamados de ladinos. Os que 

dominavam algum ofício, eram chamados escravos de ganho, pois 

prestavam serviços, cujos rendimentos revertiam aos donos 

(VICENTINO e DORIGO, 1997). 

Desde o início da colonização do Brasil, a utilização de 

escravos (índios e africanos) em atividades que exigiam esforço físico 

e/ou uso das mãos, afastaram os homens livres do artesanato e da 

manufatura, pois estavam empenhados em se diferenciar do escravo, 

para não deixar dúvida quanto à sua própria condição, numa sociedade 

em que todos os trabalhadores eram vistos como propriedade dos 

empregadores. Essa visão de que o trabalho manual seria uma 

atividade indigna para um homem livre, herança da Antiguidade 

clássica, chegou ao Brasil com os colonizadores, bem como pela ação 

pedagógica dos jesuítas que, ao seu modo, reelaboraram a herança 

clássica.  

 

O resultado foi o trabalho e a aprendizagem compulsórios: 

ensinar ofícios a crianças e jovens que não tivessem escolha. 

Antes de tudo aos escravos, às crianças largadas nas Casas da 

Roda, aos ‘meninos de rua’, aos delinquentes e a outros 

desafortunados (CUNHA, 2005b, p. 23). 

 

Essa herança da Antiguidade clássica exerceu uma forte 

influência na formação da cultura brasileira, embora a cultura ocidental 
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não tenha atribuído ao trabalho manual sempre o mesmo valor. Sabe-

se, por exemplo, que no período pré-socrático da História da Filosofia, o 

progresso técnico convivia de maneira harmoniosa com a especulação 

abstrata. Inclusive, o progresso técnico deu origem a uma classe 

baseada no artesanato, na manufatura e no comércio. Classe esta que 

assumiu o poder nas cidades gregas. Diante disso, vê-se que até o 

séculos V a.C. a prática de um ofício não inferiorizava o artífice, 

tampouco o trabalho manual era considerado um infortúnio. A partir do 

século IV a.C. uma reorientação do pensamento grego passa a desprezar 

o trabalho manual. Esse novo rumo que tomou o pensamento ocidental 

foi determinado pela intensificação do emprego de escravos, ou seja, o 

escravismo fundou a separação entre a contemplação e a ação (CUNHA, 

2005b). 

Nos parágrafos anteriores buscamos esclarecer sobre qual o 

período de vigência do escravismo na sociedade brasileira, bem como 

sobre quem eram os escravos e qual tipo de trabalho eles realizavam. 

Buscamos ainda esclarecer as razões pelas quais os homens livres 

procuravam se distanciar dos trabalhos manuais (artesanato e 

manufatura). De agora em diante discorreremos sobre como os ofícios 

artesanais e manufatureiros eram aprendidos, ensinados e exercidos na 

Colônia e no Império. Para tanto, retomaremos aos primórdios da 

colonização do Brasil, tendo em mente que para se apreender sobre a 

organização escolar, necessário se faz a compreensão da sociedade 

brasileira. 

Nos primeiros trinta anos que se seguiram à chegada dos 

portugueses às terras brasileiras, a preocupação de Portugal era tão 

somente vigiar a costa, construir feitorias e realizar a troca de 

mercadorias por pau-brasil com os indígenas (escambo). Esse contato 

comercial entre colônia e metrópole se estabeleceu sob o sistema de 
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arrendamento das terras para alguns nobres. Dessa forma, os 

colonizadores espalharam-se ao longo da costa, passando a viver quase 

isolados uns dos outros, combatendo sozinhos os animais selvagens e os 

índios. Uma vez que o pau-brasil era de difícil extração, a falta de mão-

de-obra acabou levando à escravidão dos nativos. Assim, o pau-brasil 

levado para a Europa foi a principal atividade econômica da colônia 

naquele período, mas como se tratava de atividade predatória, logo se 

esgotou. 

À medida que o comércio do pau-brasil diminuía, os 

arrendatários das terras brasileiras foram percebendo que o isolamento 

no qual viviam poderia ser fatal na luta contra as condições adversas do 

meio ambiente. Ao mesmo tempo, o interesse português pelo Brasil 

aumentou, motivado pelo crescimento da concorrência entre as regiões 

da Europa e a consequente ameaça de invasões nas terras descobertas. 

Tendo em vista a necessidade de ocupação, foi enviada uma expedição 

para o Brasil, que entre outras providências, fundou a primeira vila da 

colônia e plantou ali a primeira muda de cana-de-açúcar. É provável 

que a primeira leva de escravos africanos tenham chegado com esta 

expedição. 

Nesse contexto, com o objetivo de evitar quaisquer tentativas 

de ocupação por parte de outras nações, a Coroa Portuguesa criou as 

capitanias hereditárias, que iam do litoral ao meridiano de Tordesilhas, 

de Norte a Sul da colônia. “Obrigatório se tornou empreender a 

colonização em termos de povoamento e cultivo da terra” (RIBEIRO, 

1986, p. 25). Embora os colonos continuassem separados uns dos outros 

por grandes distâncias, em núcleos onde muita coisa estava por fazer, a 

nova configuração facilitaria a defesa contra os inimigos comuns. Mas 

a falta de infraestrutura, o clima quente e úmido e a falta de alimentos, 

tornavam a vida na colônia bastante difícil aos portugueses, obrigados 



56 
 

a executar trabalhos pesados que exigiam deles tanto força física quanto 

habilidade manual. 

 

Os portugueses tentaram resolver o problema da falta de mão-

de-obra na Colônia e buscavam impor diversas formas de 

organização do trabalho, mas defrontavam-se com atitudes 

indígenas que oscilavam entre a colaboração e a resistência 

(FERREIRA e FERNANDES, 2005, p. 193) 

 

 Mesmo assim o árduo trabalho e a persistência dos colonos 

ampliou os limites dos pequenos núcleos e gerou riquezas, 

desencadeando mudanças no modo de vida da colônia, principalmente 

devido à produção de açúcar que se estabeleceu de modo sistematizado 

nos engenhos. Mas por motivos diversos, entre os quais, a resistência 

indígena, a falta de investimento e a distância de comunicação, tanto 

entre elas quanto entre a colônia e a metrópole, as capitanias 

hereditárias acabaram não dando certo. Então, Portugal iniciou uma 

colonização mais ordenada e criou o sistema de Governo Geral, primeiro 

representante do poder público na colônia. O primeiro governador-geral 

do Brasil chegou a Bahia, local escolhido pelo Rei para ser a sede do 

governo, com mais de mil pessoas, entre elas, os primeiros padres 

jesuítas. Esse novo sistema de governo não pretendia substituir as 

capitanias hereditárias e sim apoiá-las. 

A instituição de um único governante representou um esforço 

de centralização administrativa, embora o governador-geral não fosse 

detentor de todos os poderes (FERREIRA e FERNANDES, 2005). Isto 

porque antes que fosse instituído esse sistema de governo, já haviam se 

desenvolvido pequenos sítios ao redor dos pontos de fixação dos colonos, 

tornando necessária a existência de uma autoridade comum. O poder e 

a justiça provinha do núcleo mais rico e do seu proprietário que, com 

poder ilimitado e autoridade absoluta, agia como chefe de toda a região. 
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Essa era, portanto, a estrutura da sociedade rural, cuja classe mais alta 

era constituída da família do proprietário do núcleo. Logo abaixo dela 

existia uma classe intermediária, formada por artífices, mecânicos e 

tecelões. No degrau mais abaixo estavam os escravos, índios ou 

africanos (FONSECA, 1986). 

Os jesuítas, por sua vez, tinham certa autonomia em relação 

ao governo geral. Eles desembarcaram no país com a missão de 

cristianizar e pacificar os indígenas que habitavam estas terras. Mas 

para catequizar os nativos, era necessário ensinar-lhes a ler e escrever 

em Língua Portuguesa, a fim de que lessem a catequese. Contudo, os 

jesuítas ensinavam também aos filhos dos colonos, principalmente dos 

senhores de engenho. Para tanto, foram criados alguns colégios pela 

colônia, que ofereciam educação rígida, onde a disciplina era duramente 

cobrada, muitas vezes com o uso de castigos físicos. 

Porém, havia uma diferenciação quanto à educação ofertada 

aos filhos dos colonos e aos indígenas. A educação tradicional indígena, 

baseada na solidariedade e na cooperação, não era escolarizada. “A 

participação direta da criança nas diferentes atividades tribais era 

quase que suficiente para a formação necessária quando atingisse a 

idade adulta” (RIBEIRO, 1986, p. 24). Daí, foram necessárias algumas 

adaptações por parte dos jesuítas, inclusive, abandonar os castigos 

físicos nos momentos de ensino-aprendizagem das crianças indígenas. 

Ao educar os índios, a preocupação primordial dos jesuítas consistia em 

torná-los dóceis ao trabalho nas aldeias. Por outro lado, aos filhos dos 

colonos era oferecido o estudo da filosofia, ciência e teologia, além, 

obviamente, da escola elementar de “ler e escrever” (ARANHA, 2006). 

O plano de educação jesuítico foi elaborado de forma 

diversificada, iniciando pelo ensino da doutrina cristã, da leitura e da 

escrita, previa uma posterior bifurcação. Em um dos lados, o 
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aprendizado de ofícios e agrícola, do outro, aula de gramática e viagem 

de estudos à Europa. Inicialmente, o plano não tinha a intenção 

explícita de que o ensino de ofícios fosse direcionado aos indígenas e o 

outro aos filhos dos colonos. Contudo, a orientação contida no plano de 

estudos da Companhia de Jesus evidenciava a priorização dos recursos 

na educação dos filhos dos colonos (futuros sacerdotes) em detrimento 

dos indígenas (leigos). Dessa forma, a elite colonial era preparada para 

o trabalho intelectual, segundo o modelo católico, mesmo que muitos 

deles não chegassem a ser sacerdotes (RIBEIRO, 1986). 

Assim seguia a vida na colônia. Os núcleos (fazendas) 

alimentavam a comunidade que se encontrava nos seus limites com o 

produto de suas lavouras e currais, assim como era delas que surgiam 

os utensílios agrícolas, mobiliários, iluminação e vestuário. Os 

materiais de construção também saíam de seu solo. Nesse contexto, 

uma consideração especial era dispensada aos que dominavam 

atividades manuais específicas, tais como carpintaria, olaria, sapataria 

e ferraria, visto que a fazenda devia suprir-se economicamente a si 

própria e, afinal, era com estes que contavam os senhores rurais para 

abastecer suas comunidades.  

Porém, para o equilíbrio e continuidade da vida rural tal qual 

se delineara, fez-se necessário que aqueles que dominavam alguma 

atividade artesanal ou manufatureira (artífices) transmitissem seus 

conhecimentos a outros. Assim, em oficinas rudimentares situadas ao 

lado das casas-grandes das fazendas, os artífices passaram a ensinar 

seus ofícios aos mais jovens. Tratava-se de uma transmissão 

assistemática dos modestos conhecimentos que tinham sobre a 

utilização das ferramentas (FONSECA, 1986). 

Durante os dois primeiros séculos da colonização, a 

agroindústria foi a base da economia brasileira. O centro de fabricação 
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do açúcar era o engenho, complexo produtivo cuja força de trabalho 

empregada poderia ser assalariada ou escrava. A força de trabalho 

escrava era, em sua maioria dos negros aprisionados na África, embora 

os índios nativos fossem também escravizados. A força de trabalho 

assalariada, dada a altíssima exigência de qualificação e 

responsabilidade em determinadas atividades do engenho, constituía-

se de mestres e contramestres, homens livres trazidos de outras 

colônias portuguesas onde a produção do açúcar já se desenvolvia. Os 

mestres e contramestres dos engenhos tinham seus ajudantes, porém 

não eram obrigatoriamente aprendizes. Por isso, em alguns momentos, 

esses trabalhadores livres podiam ser substituídos por escravos que 

reconhecidamente tivessem as competências exigidas para o exercício 

da atividade (CUNHA, 2005b). 

O crescimento da agroindústria do açúcar em Pernambuco e 

na Bahia e a ampliação do extrativismo mineral nas Minas Gerais, 

contribuíram para o aumento da burocracia do Estado metropolitano, 

abrigada nos centros urbanos, bem como para a ampliação das 

atividades de comércio e serviços, assim como para o aumento 

populacional. Essa massa urbana demandou mais produtos artesanais 

e manufaturados, gerando a necessidade de organizar melhor a 

produção e, consequentemente, as formas de aprendizagem dos ofícios3. 

Vários ofícios eram ensinados pela Companhia de Jesus. A 

carpintaria parece ter sido a principal atividade, sobretudo nas cidades 

maiores onde havia grande necessidade de madeiramentos de igrejas, 

construção de mobiliário, etc. No litoral, as oficinas dos jesuítas 

chegaram a construir embarcações de grande porte. A ferraria também 

era uma oficina sempre presente nos colégios, engenhos e fazendas dos 

                                                           
3 Empregado aqui no sentido mais estrito, significando o conjunto de práticas definidoras de uma 

profissão (o ofício de carpintaria de casa, por exemplo). 
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jesuítas. Pedreiros, pintores de tetos e oleiros eram tão necessários 

quanto os carpinteiros, nas construções. 

Os núcleos urbanos mais desenvolvidos sediavam os colégios 

e residências dos jesuítas, que possuíam seus próprios quadros de 

artesãos4, responsáveis pelas atividades internas de construção, 

manutenção e prestação de serviços variados. Na Companhia de Jesus 

haviam os padres, que cuidavam do trabalho religioso e os irmãos 

coadjutores, trazidos de Portugal para desempenharem os mais 

diversos ofícios e também para ensinarem suas especialidades tanto a 

escravos quanto a homens livres.  

Com isso os jesuítas conseguiram que as missões produzissem 

para seu próprio consumo, além de fornecerem os excedentes para 

serem comercializados. Os irmãos oficiais também obtiveram sucesso 

ensinando ofícios aos índios em seus aldeamentos5. 

 

Foi intensa a atividade dos jesuítas no ensino de ofícios nas 

reduções guaranis [...] A produção era organizada de forma 

autárquica, desenvolvendo-se a tecelagem, a construção de 

edifícios, embarcações, ferramentas, instrumentos musicais, 

sinos, relógios, armas de fogo, pólvora, cerâmica, corantes e 

remédios. O ensino dos diversos ofícios era generalizado, 

encaminhando-se as crianças para as oficinas conforme as 

inclinações manifestas (CUNHA, 2005b, p. 34) 

 

Dessa forma, os indígenas se tornaram muito disputados pelos 

senhores de engenho e comerciantes, de modo que passaram a ocorrer 

invasões dos bandeirantes paulistas contra essas reduções, visando 

aprisionar os índios possuidores de algum ofício a fim de vendê-los como 

escravos em diversas regiões do país. Diante disso, os jesuítas pediram 

                                                           
4 Trabalhadores diretamente ligados à atividade produtiva (carpinteiros, pedreiros, ferreiros e 

outros). Também denominados artífices e/ou oficiais. 
5 Também chamados de reduções ou missões, eram verdadeiras cidades no meio da selva, 

desenvolvidas a partir de uma praça quadrada, em cujo centro se instalava uma grande cruz e uma estátua 
do santo protetor. 
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ao rei para editar um decreto proibindo que os índios instruídos em 

algum ofício fossem retirados dos aldeamentos. Assim as missões 

serviam como áreas protegidas da ação dos bandeirantes e/ou colonos. 

Contudo, não raro existiam conflitos entre os jesuítas e os colonos 

devido discordância quanto à escravização dos indígenas. 

O início da decadência da agroindústria açucareira, 

coincidindo com a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, 

provocou repercussões relevantes na prática de ofícios manufatureiros. 

O aumento populacional e do poder aquisitivo na região das Minas 

atraiu para lá oficiais6, tais como sapateiros e alfaiates, oriundos de 

diversos lugares, em busca de melhor remuneração para seu trabalho. 

O fluxo intenso exigiu que o trabalho artesanal fosse regulamentado, 

exigindo-se licenças para o seu exercício. A concessão poderia ser por 

um período limitado, mediante pagamento de fiança, ou permanente. 

No segundo caso, para exercer determinado ofício, os oficiais 

necessitavam ser “aprovados em exames de habilitação perante juízes 

eleitos a cada ano, um para cada ofício” (CUNHA, 2005b, p. 35). Porém, 

o trabalho dos artífices era acessório à atividade principal da 

agroindústria açucareira e da mineração, sempre dependente da 

demanda criada por essas unidades produtivas. Mesmo assim as 

atividades artesanais e manufatureiras foram se alargando em vários 

lugares da colônia, à medida que o litoral e o sertão foram sendo 

ocupados. Instalaram-se curtumes para aproveitamento do couro, 

olarias para a fabricação de tijolos e telhas, cerâmicas para a produção 

de ladrilhos, etc. No século XVIII abriram-se manufaturas têxteis e 

metalúrgicas. Gerou-se, assim, novas demandas de artesãos de todos os 

tipos.  

                                                           
6 Também denominados artífices e/ou artesãos. 
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O trabalho artesanal no Brasil Colônia, quando organizado, 

pautou-se pelo modelo corporativo utilizado em Portugal, as 

Corporações de Ofício. O termo ofício era emprego em três sentidos: 

como o conjunto de práticas que definiriam uma profissão (carpintaria 

de casa, por exemplo), como o conjunto de praticantes de uma mesma 

profissão (todos os carpinteiros, por exemplo) e também como sinônimo 

de corporação. O ofício/corporação abrangia mais de um ofício/profissão 

(os carpinteiros estavam na mesma corporação dos pedreiros, por 

exemplo) e era, também denominado bandeira. Os aprendizes eram 

jovens e faziam acordos com os mestres, que lhes ensinavam o ofício em 

troca da prestação de serviços. “A regulamentação das práticas de 

ofícios no Brasil variava de uma cidade para outra” (CUNHA, 2005b, p. 

47).  

O sistema jesuítico de educação também desempenhou um 

importante papel para suprir a necessidade de mão-de-obra qualificada, 

além claro, da abertura de vários colégios de ensino clássico e 

propedêutico. Por isso, a expulsão da Companhia de Jesus em 1759 pelo 

Marquês de Pombal obrigou o Estado a montar outro aparato escolar 

para substituí-lo. Neste sentido, ao mesmo tempo que extinguia as 

escolas jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, o Marquês de 

Pombal, através do Alvará Régio de 28 de junho de 1759, criava as 

“aulas régias” ou avulsas e ainda a figura do Diretor Geral dos Estudos, 

para nomear e fiscalizar a ação dos professores. Estas “aulas régias” de 

Latim, Grego, Filosofia e Retórica deveriam suprir as oferecidas nos 

extintos colégios jesuítas. Dessa forma, as “aulas régias” instituídas por 

Pombal para substituir o ensino religioso, constituíram a primeira 

experiência de ensino promovido pelo Estado na história brasileira. 

Mas foi somente a partir da mudança da Corte portuguesa 

para o Rio de Janeiro em 1808 que efetivamente foram tomadas 
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medidas mais sistemáticas para a construção do aparelho escolar 

estatal. Foram criados uma série de cursos profissionalizantes, tanto 

em nível médio quanto superior. “Em 1808 nasceu o Curso de Cirurgia 

na Bahia e o Curso de Cirurgia e Anatomia no Rio de Janeiro” 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 28).  

A transferência da sede do reino português para o Rio de 

Janeiro extinguiu as trocas econômicas que caracterizavam as relações 

Metrópole-Colônia e estabeleceu medidas, orientadas pela doutrina 

econômica liberal, no que diz respeito à liberdade de produzir e 

comercializar. A primeira delas foi a abertura dos portos, permitindo o 

desembarque de mercadorias estrangeiras, sem passar pelos 

intermediários de Portugal. Em seguida foram tomadas medidas 

propiciadoras do fomento da produção interna. Nesse contexto, ficou 

estabelecida a liberdade de produção e foi permitido a qualquer pessoa 

vender mercadorias, desde que tivessem sido pagos os impostos devidos. 

Dessa forma, foram dissolvidos os controles monopolistas das 

Corporações de Ofício. Oficialmente, elas foram extintas pela 

Constituição de 1824 do nascente Império do Brasil. 

A retomada do processo de desenvolvimento industrial 

inaugurou uma nova era para o setor de aprendizagem profissional. A 

recusa de alguns grupos sociais em desempenhar alguns ofícios 

produziu como resultado a escassez de mão-de-obra em algumas 

ocupações. A saída encontrada foi a formação compulsória dos órfãos e 

desvalidos encaminhados pelos juízes aos arsenais militares, onde eram 

internados e obrigados a trabalhar como artífices. Alguns anos depois 

esses aprendizes ficavam livres para escolher onde e para quem 

trabalhar. 

A educação profissional propriamente dita no Brasil teve 

origem em 1809 com a promulgação de um Decreto do Príncipe Regente 
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(futuro D. João VI), criando o Colégio da Fábricas. De caráter 

assistencialista, objetivava explicitamente abrigar os órfãos trazidos na 

frota que transportou a comitiva da família real para o Brasil. Mesmo 

assim, essa instituição serviu de referência para outros 

estabelecimentos de ensino profissional. Inicialmente, o ensino de 

ofícios se dava nos hospitais, no cais ou nos arsenais militares. Depois, 

passou a ser ministrado no próprio Colégio. Posteriormente, o ensino 

das primeiras letras e o curso primário foram acrescentados (SANTOS, 

2000). 

O Brasil havia chegado ao século XIX mergulhado numa 

enorme crise econômica. O ouro escasseava e o açúcar enfrentava 

concorrentes que produziam mais barato. O café tornou-se a base da 

economia brasileira, mas os métodos de produção eram rústicos 

(VICENTINO e DORIGO, 1997). 

Entre as decisões na área da política econômica do governo, 

estava a criação de manufaturas estatais e empresas de economia 

mista. A primeira manufatura foi a fábrica de pólvora, criada em maio 

de 1808, no Rio de Janeiro. Sendo um produto vital para as operações 

bélicas, deveria atender, também, ao consumo de particulares que 

comprariam o produto nos arsenais militares régios. Quanto às 

empresas de economia mista, a principal estava relacionada à 

metalurgia do ferro. Destinavam-se ao fornecimento de insumos para 

as oficinas militares e para consumo civil de caráter geral. Com a 

indústria do ferro pensava-se construir um Estado poderoso e uma 

produção manufatureira capaz de diversificar o comércio exterior. 

Contudo, tanto a fábrica de pólvora quanto a ideia da siderúrgica do 

ferro, não tiveram êxito.  

Paralelamente às medidas econômicas tomadas pelo governo 

português, desenvolvia-se o processo de autonomia política que 
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culminou com a independência do Brasil de Portugal, em 1822. A partir 

de então, a terra era de quem chegasse primeiro e essa situação 

preocupava os grandes proprietários das fazendas de café. Eles tinham 

medo que o grande contingente de imigrantes que chegavam ao Brasil 

para trabalhar nas lavouras, resolvessem tomar posse das terras a fim 

de produzir para si mesmos. Então, em 1850 foi promulgada a Lei de 

Terras, pela qual o acesso passou a se dar através da compra. 

 

Do ponto de vista da educação escolar, os primeiros anos do 

século XIX representam uma continuidade do que se vinha 

passando na Colônia, especialmente depois da inflexão 

representada pelo pombalismo na segunda metade do século 

XVIII (CASTANHO, 2009). 

 

Durante o Império o ensino foi estruturado nos níveis 

primário, secundário e superior. O nível primário, antiga “escola de ler 

e escrever”, recebeu um incentivo e ampliou suas disciplinas. O 

secundário ganhou uma divisão em disciplinas, embora tenha se 

mantido no esquema das “aulas régias”. Em 1824 foi outorgada a 

primeira Constituição que possuía um tópico especial sobre educação. 

Segundo essa carta constitucional, o Império deveria ter escolas 

primárias, ginásios e universidades. No campo do nível superior, não 

existia uma política integrada entre o governo central e o que se fazia 

nas províncias.  

Um elemento de destaque da época imperial foi a criação do 

Colégio Pedro II em 1838, pensado para servir de modelo ao ensino 

secundário, mas que na verdade existiu como instituição preparatória 

aos cursos superiores (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). Em 1855 foi 

editado um regulamento nessa instituição em que os estudos foram 

divididos em dois ciclos. O primeiro deveria ser frequentado por todos 

os estudantes e durava quatro anos. Ao final do ciclo, eles poderiam 
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escolher entre continuar os estudos no Pedro II, obtendo o título de 

bacharel em letras ao final ou obter um certificado de conclusão que lhes 

habilitaria entrar num estabelecimento de formação técnica, sem 

necessidade de fazer novos exames (CASTANHO, 2009). 

As iniciativas de Educação Profissional eram oriundas tanto 

das esferas estatais quanto de associações civis, mas também 

resultavam do entrecruzamento de ambas, com o Estado apoiando a 

sociedade civil através da transferência de recursos financeiros. 

Todavia, enquanto nas instituições criadas, mantidas e administradas 

pelo Estado predominava a formação compulsória da força de trabalho 

manufatureira a partir dos miseráveis, as iniciativas de particulares 

estavam voltadas prioritariamente ao aperfeiçoamento dos 

trabalhadores livres, que desejavam receber o ensino oferecido. 

Entre 1840 e 1859, dez governos provinciais criaram as Casas 

de Educandos Artífices, com padrões de hierarquia e disciplina 

militares, conforme o modelo de aprendizagem de ofícios vigente. O Rio 

Grande do Norte estava entre as dez províncias, tendo sua Casa entrado 

em funcionamento em 1859 (CUNHA, 2005b). Em 1875 foi criado no Rio 

de Janeiro o Asilo dos Meninos Desvalidos. Para lá eram encaminhados 

pela autoridade policial, meninos entre 06 e 12 anos de idade que viviam 

na mendicância. Ali recebiam instrução primária, além de álgebra 

elementar, geometria plana e mecânica aplicada às artes; escultura e 

desenho; música vocal e instrumental e aprendiam um dos seguintes 

ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria, carpintaria, marcenaria, 

tornearia, entalhe, funilaria, ferraria, serralheria, courearia ou 

sapataria. Depois de concluída a aprendizagem, o artífice continuava 

mais três anos no Asilo, trabalhando nas oficinas, a fim de pagar sua 

aprendizagem e formar uma poupança, que lhe era entregue ao fim do 

triênio. Por serem mantidas integralmente pelo Estado e a clientela 
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formada por órfãos e desvalidos, as Casas de Educandos Artífices eram 

vistas mais como obras de caridade do que como obras de instrução 

pública (CUNHA, 2000a). 

Entre 1858 e 1886 entidades da sociedade civil criaram os 

Liceus de Artes e Ofícios, mantidos por doações de benfeitores (nobres, 

fazendeiros e comerciantes) ou quotas de sócios, mas também por 

dotações governamentais. Geralmente os cursos eram vetados apenas 

aos escravos, as matérias ministradas eram divididas em ciências 

aplicadas e artes e os cursos profissionais equivaliam a cada uma das 

matérias do grupo de artes. 

No período imperial, tanto as iniciativas do Estado quanto as 

da sociedade civil, voltadas para o ensino de ofícios, eram legitimadas 

por ideologias que pretendiam imprimir a motivação para o trabalho 

cuidando para que não se desenvolvessem ideias contrárias à ordem 

política vigente. Com a chegada ao Brasil dos padres salesianos ao fim 

do Império, o ensino profissional como antídoto ao pecado foi 

incorporado como elemento ideológico. 

As práticas educativas promovidas tanto pelo Estado quanto 

pelas instituições privadas durante esse período pareciam refletir duas 

concepções distintas, mas complementares. Uma de natureza 

assistencialista e compensatória (destinada aos pobres e 

desafortunados). A outra tinha a educação como veículo de formação 

para o trabalho qualificado e socialmente útil. Ambas consideravam o 

trabalho como legitimador da dignidade da pobreza e constituíam 

mecanismos de disciplinamento dos setores populares, no sentido de 

conter possíveis ações de revolta contra a ordem vigente e validar a 

estrutura social excludente legada do período colonial (CUNHA, 2005b).  
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A proposta de um ensino profissional para as massas, de modo 

a moralizá-las e a desenvolver a produção para transformar a 

sociedade sem “quebrar suas molas” foi, talvez, o núcleo de 

todo o pensamento elaborado no Brasil imperial sobre o 

assunto (CUNHA, 2005b, p. 157). 

 

Essa proposta estava explícita no pensamento de vários 

intelectuais da época, tais como Martin Francisco (1874), João Alfredo 

Corrêa de Oliveira (1874), Joaquim Nabuco (1879), Rui Barbosa (1882), 

Leôncio de Carvalho (1883), entre outros. “O pensamento de Rui 

Barbosa a respeito do ensino profissional e suas funções está expresso 

com clareza nos projetos de reforma do ensino por ele elaborados e em 

diversos discursos proferidos” (CUNHA, 2005b, p. 169). Ele apontava, 

entre outras propostas, a importância do ensino industrial para o 

progresso. Os últimos 20 anos do Império foi um período de grande 

ebulição de ideias, de propagação de filosofias cientificistas e liberais e 

da valorização da educação. Entre 1873 e 1888, foram realizadas as 

Conferências Pedagógicas, de iniciativa do Senador Manuel Francisco. 

Na abertura da última sessão do Parlamento, em maio de 

1889, o Imperador D. Pedro I na Fala do Trono, sugeriu a criação de um 

Ministério da Instrução Pública, a fundação de escolas técnicas, a 

instituição de duas universidades, bem como de faculdades de ciências 

e letras, em algumas províncias, e vinculadas ao sistema universitário. 

Todo esse sistema proposto pelo Imperador se assentaria “[...] livre e 

firmemente na instrução primária e secundária”, difundida largamente 

pelo território nacional (AZEVEDO, 1958, p. 110).  

No contexto situado entre o final do período imperial e o início 

do republicano, embora o país tivesse a economia centrada no modelo 

agroexportador, existiu uma enorme pressão para o deslocamento do 

eixo econômico voltado à produção industrial. Porém, as amplas e 

ambiciosas aspirações, presentes nos Pareceres de Rui Barbosa (1882) 
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e na última Fala do Trono (1889), “[...] não tinham para apoiá-las 

nenhuma mentalidade nova nem uma realidade social, maleável e 

plástica, nenhum surto econômico que favorecesse profundas 

transformações no sistema educativo” (AZEVEDO, 1958, p. 110). 

A República receberia do Império a tarefa de estruturar em 

alicerces democráticas a escola pública, de fundar a escola primária 

como escola comum, aberta a todos, e de modificar a escola secundária, 

de escola de elite e preparatória ao ensino superior, em escola 

formativa, articulada à primária. 
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2.2 – O ensino profissional, da República Velha a 

instauração do Estado Novo por Getúlio Vargas 

 

A sociedade brasileira passou por grandes mudanças no final 

do período monárquico e início do período republicano. Foi um momento 

de busca pelo rompimento com um passado assinalado pela escravidão 

e também pela colonização europeia. Época em que se buscava instituir 

uma nova ordem, capaz de conduzir o país ao patamar das nações mais 

desenvolvidas. 

Desse modo, em consonância com os ideais de modernidade 

vigentes na Europa, estava em pauta a construção de uma identidade 

nacional que rompesse com o obscurantismo monárquico. Nessa 

perspectiva o trabalho e a educação constituíam-se elementos 

primordiais para o progresso, ou seja, para elevar o país ao patamar de 

nação moderna e ainda para instituição e manutenção da ordem. 

A República brasileira foi proclamada pelo Marechal Deodoro 

da Fonseca, em 15 de novembro de 1889 e até os dias atuais vivemos 

sob o regime republicano, embora tenhamos passado por pelo menos 

cinco fases políticas. A República Velha ou Primeira República foi 

instituída a partir de 1889 e durou 40 anos. Durante esse período 

prevaleceu a política do café com leite. Essa política consistia na 

alternância entre os barões do café e os coronéis do leite no controle da 

presidência da República. O acordo firmado entre paulistas (café) e 

mineiros (leite) desmoronou através da Revolução de 1930, quando o 

grupo gaúcho ascendeu ao poder. A partir de então, até 1945, o país 

vivenciou a chamada Era Vargas, dividida em geralmente em três 

períodos: Getúlio Vargas governou o país, inicialmente no chamado 

Governo Provisório, que se deu até a promulgação da Constituição de 



71 
 

1934. Daí Vargas governou até 1937, quando foi instaurado o Estado 

Novo, regime ditatorial, que durou até 1945. 

A proclamação da República não foi uma conquista gerada 

pela população em geral, mas se deu por um movimento militar com 

apoio de diferentes setores, a maioria ligados ao café, descontentes com 

a política economia do Imperador. Esse grupo, oriundo de setores sociais 

urbanos que privilegiavam a escolarização, acabou motivando os 

intelectuais brasileiros a discutirem a necessidade da abertura de 

escolas (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). 

Na Primeira República, a organização da educação brasileira 

foi influenciada pela filosofia positivista, que defendia uma educação 

laica, a ampliação da oferta de educação escolar pública e a substituição 

da educação clássica e literária pela científica. Articulada ao projeto 

modernizador da nação, era vista como responsável pela obra de 

regenerar as massas populares, através de esquemas de controle que 

possibilitariam o disciplinamento daqueles que fossem resistentes à 

nova ordem que se instalava.  

Nesse período, assinalado principalmente pelo 

estabelecimento do capitalismo no país, buscava-se uma renovação 

material, mas sobretudo a renovação moral do brasileiro, homem livre, 

que nesse novo cenário era essencial ao mercado de trabalho capitalista. 

Nesse sentido, era necessário, entre outras coisas, que o trabalho 

manual deixasse de ser visto como uma atividade desonrosa e passasse 

a ser visto como uma atividade moralizadora, tendo-se cuidado para que 

a ordem hierárquica da sociedade não fosse transgredida. Diante disso, 

era imprescindível criar estratégias para que a população apreendesse 

as ideias dos que se propunham a pensar e mudar o país, sem fazer 

oposição à ordem que se almejava estabelecer. Para tanto, havia a 

expectativa na construção de um determinado perfil de brasileiro. 
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Aliás, desde o Império, a preocupação com o caráter civilizador 

da educação já estava posto. Na transição da mão-de-obra escrava para 

o regime livre de trabalho, quando as camadas dominantes 

preocupavam-se em como fazer trabalhar quem não era mais escravo, o 

ensino de ofícios foi concebido como uma forma de incentivo para o 

trabalho, bem como um recurso para a manutenção da ordem. 

Na transição do século XIX para o XX, estava em construção 

na sociedade brasileira um novo conceito de trabalho. O novo regime 

demandava que fosse dado ao trabalho um lugar diferente daquele que 

havia ocupado no período escravocrata. Assim, o trabalho e os 

trabalhadores apresentavam-se como os grandes fabricantes da riqueza 

nacional, símbolo de uma promessa de futuro grandioso. Como 

consequência dessa afirmação, surgiu a urgência em articular a 

formação do povo brasileiro em prol de criação de mão-de-obra para a 

indústria e a fim de mitigar as disputas e conflitos sociais. 

Outro aspecto da sociedade republicana foi a vigilância 

permanente sobre as camadas populares e a moralização, avaliada pela 

dedicação ao trabalho. Em contrapartida, a ociosidade e o não-trabalho 

foram associados à criminalidade. Assim, órfãos, mendigos e outros que 

perambulavam pelas ruas eram recolhidos a asilos, numa proposta de 

reeducação para adquirir hábitos de trabalho, sobretudo o agrícola. A 

vadiagem em si não constituía um crime, mas era entendida como 

propiciadora dos tais, por isso, precisava ser reprimida. Dessa forma, é 

possível vislumbrar, nos discursos sobre mendigos e vadios os principais 

aspectos de construção da sociedade liberal no Brasil:  ordem, progresso, 

civilização e trabalho (CUNHA, 2005c). 

No contexto de crescimento urbano e industrial do país, as 

ideias republicanas traziam consigo a educação como agente de 

construção da nacionalidade e do cidadão produtivo.  
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Regenerar as populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, 

tornando-as saudáveis, disciplinadas e produtivas, eis o que 

se esperava da educação, erigida nesse imaginário em causa 

cívica de redenção nacional (CARVALHO, 1989, p. 10) 

 

A demanda por serviços de infraestrutura urbana e as 

inovações da indústria moderna exigiam dos trabalhadores cada vez 

mais instrução, gerando novas necessidades de qualificação 

profissional. Assim, surgem várias iniciativas no sentido de oferecer às 

classes populares alguma preparação para o trabalho. De modo geral, 

eram empreendimentos sem condições apropriadas, quer estruturais ou 

pedagógicas, de formar para uma profissão. Mas aos poucos as 

instituições que durante o Império dedicaram-se ao ensino compulsório 

de ofícios artesanais e manufatureiros, foram sendo substituídas por 

verdadeiras redes de escolas, organizadas por igrejas, associações, 

sindicatos, membros da elite cafeeira, governos estaduais e governo 

federal. Embora a presença de crianças em ocupações de adultos e na 

condição de aprendizes remonte aos séculos anteriores, o histórico de se 

enviar crianças para instituições que as preparariam para uma certa 

profissão inicia-se no século XIX. Contudo, a maioria das escolas tinham 

como característica marcante o assistencialismo, sem uma preocupação 

efetiva de formação de mão-de-obra qualificada. 

A primeira manifestação sobre a Educação Profissional após 

a proclamação da República se deu em dezembro de 1889 quando 

dirigentes da Igreja e Apostolado Positivista do Brasil entregaram a 

Benjamin Constant, então Ministro da Guerra, um memorial em nome 

dos mais de 400 operários das oficinas estatais localizadas na capital 

federal. O memorial apresentava um plano, baseado no positivismo de 

Augusto Comte, que deveria servir de modelo para os empregadores. No 

que dizia respeito aos proletários, o documento 
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Propunha medidas como o estabelecimento do salário mínimo, 

a remuneração adicional em função da produtividade, o 

descanso semanal, as férias remuneradas, a aposentadoria, a 

redução da jornada de trabalho para sete horas, as licenças 

para tratamento de saúde, a regulamentação da 

aprendizagem de ofícios, e outras (CUNHA, 2000a, p. 92) 

 

Quanto ao aprendizado de ofícios, os positivistas defendiam 

que os aprendizes não poderiam ser menores de 14 anos e que só 

deveriam participar das atividades nas oficinas durante quatro horas 

por dia, cinco dias por semana. Eles também detalhavam sobre a 

remuneração dos aprendizes, bem como sobre os requisitos para 

admissão. As medidas sugeridas pelo memorial não foram acatadas pelo 

governo, mas influenciaram, mesmo que indiretamente, no Decreto nº 

1.313, de 17 de janeiro de 1891 que restringiu o emprego de menores 

nas fábricas da capital federal e no Decreto nº 722, de 30 de janeiro de 

1892 que instituiu a transformação do Asilo de Meninos Desvalidos em 

Instituto de Educação Profissional (CUNHA, 2000a).  

Dois anos depois, o Instituto de Educação Profissional foi 

transferido da Diretoria de Higiene e Assistência Pública para a 

Diretoria de Instrução, consolidando que não mais se destinava apenas 

aos desvalidos. Agora, tinha por finalidade explícita a formação física, 

moral, intelectual e prática dos seus estudantes, necessária ao bom 

desempenho das profissões, ou seja, perdeu seu antigo caráter 

exclusivamente filantrópico. 

O ensino profissional também foi alvo do interesse de várias 

ordens e congregações religiosas nos anos iniciais da República. Dentre 

elas, a ordem dos padres salesianos se destacou por sua dedicação, 

principalmente, ao ensino industrial. Em 1904 a ordem já possuía 14 

escolas profissionais no Brasil. A pedagogia utilizada, em nada 



75 
 

semelhante a vigente nos estabelecimentos estatais, dava ênfase à 

atividades físicas e música. 

Mas de acordo com Celso Fonseca o marco na história do 

ensino profissional no Brasil republicano foi a Proposição 195/1906 da 

Câmara dos Deputados, pois foi o primeiro documento oficial que 

habilitava o poder público a utilizar recursos financeiros para iniciar as 

escolas profissionais de âmbito federal.  

 

É verdade que não autorizava o Presidente da República a 

instalar as escolas, mas a entender-se com os governos dos 

Estados no sentido de serem elas instaladas (FONSECA, 

1986, p. 170) 

 

A Proposição foi gestada a partir de um ofício do Diretor e 

Secretário Geral do Congresso de Instrução, realizado no Rio de Janeiro 

em 1906. De acordo com Luiz Antônio Cunha, o Congresso de Instrução 

destacou em suas considerações finais, a necessidade de o ensino 

industrial, agrícola e comercial ser promovido em todo o território 

nacional pela União, em parceria com os estados. Essa discussão 

resultou em um anteprojeto de lei apresentado ao Congresso Nacional 

que, embora não tenha sido esquecido nos arquivos da Câmara dos 

Deputados, significou um marco na história do ensino profissional do 

país (CUNHA, 2005c).  

Ainda no ano de 1906, pelo Decreto nº 1.606, de 29 de 

dezembro, o então presidente da República Afonso Pena sancionou a 

Resolução do Congresso Nacional que mandava criar o Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. O recém criado 

Ministério recebeu a incumbência de tratar dos assuntos referentes ao 

ensino profissional, dada a emergente demanda por mão-de-obra 

qualificada, devido ao enorme crescimento da indústria brasileira. 
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Em junho de 1909 o presidente Afonso Pena faleceu e no 

mesmo dia assumiu a presidência da República o advogado Nilo 

Procópio Peçanha que trazia a experiência de ter criado quatro escolas 

profissionais no Rio de Janeiro, quando foi Presidente daquele Estado 

três anos antes. Por isso, não causou assombro o fato de ter assinado o 

Decreto nº 7.566, de 23 de setembro, criando as EAA (Escolas de 

Aprendizes Artífices) em 19 Estados, apenas três meses após ter sido 

empossado (FONSECA, 1986). 

Em um período em que as greves de operários lideradas pelas 

correntes anárquicas-sindicalistas foram numerosas e articuladas, o 

ensino profissional foi visto pelas classes governantes como um remédio 

contra a fermentação de ideias esdrúxulas no proletariado brasileiro 

pelos imigrantes estrangeiros que constituíam boa parte do operariado. 

Foi também um período em que se buscava o controle social, 

dado o processo acelerado de urbanização. Pensava-se na construção de 

uma sociedade do trabalho, onde menores considerados como potenciais 

desordeiros, geralmente filhos das classes proletárias, receberiam 

instrução através de uma rígida disciplina. Faz-se necessário destacar 

que a qualificação que se pensava era voltada para o trabalho manual, 

em oposição ao trabalho intelectual.  

 

Sendo assim, “formar para o trabalho” era o mesmo que 

“adestrar, treinar para técnicas manuais” ou, quando muito, 

“mecânicas”. Não se tratava de uma formação que conjugasse 

teoria e prática. Por um lado, havia uma produção nacional 

essencialmente agrícola, sem o uso de técnicas mais 

elaboradas e por outro, uma indústria muito incipiente, 

rústica, ainda baseada no artesanato e na manufatura. 

Significa dizer que para a formação da mão-de-obra não 

existia a necessidade de estudos com uma base teórico-

científica já que a formação profissional existente era de nível 

primário – nível educacional máximo que as classes populares 

poderiam almejar (GOMES, 2003, p. 76 e 77). 
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Os programas de ensino das EAA, segundo o decreto de 

criação deveriam ser formulados pelo diretor e submetidos à aprovação 

do Ministro. Essa norma permaneceu presente em todos os 

Regulamentos posteriores, daí a falta de unidade pedagógica entre as 

Escolas ter sido relatado como uma problemática recorrente até os anos 

1930, quando elas passaram ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública. Essa variedade de currículos e métodos, associada à falta de 

preparo adequado de professores e mestres para o ensino profissional, 

a inadequação dos prédios e a falta de ferramentas foram elementos que 

contribuíram, segundo Celso Fonseca, pelo elevado quantitativo de 

abandono dos cursos pelos aprendizes, em todos os estados do país, 

durante todo o tempo de duração das EAA (FONSECA, 1986). 

O ensino profissional como um todo (não apenas o ofertado nas 

EAA) sofreu transformações significativas nos anos finais da década de 

1930, alavancadas pelas mudanças na estrutura econômica nacional. 

Esse aspecto, aliado aos processos produtivos introduzidos no país e às 

restrições para a vinda de novos imigrantes, levaram o Estado e os 

donos das indústrias a se preocuparem com a formação de 

trabalhadores aptos para a tarefa da industrialização.  
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Ninguém nota o fio que, em colar vistoso,  
vai compondo as missangas. 

 

Mia Couto (COUTO, 2009, p. 5) 
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 3 – Escolas de Aprendizes Artífices, para 

que e para quem? 

 

3.1 – Criação e regulamentações das Escolas de 

Aprendizes Artífices  

 

As EAA (Escolas de Aprendizes Artífices) nasceram como 

resposta a desafios de ordem econômica e política, em um contexto de 

protagonismo dos trabalhadores que, liderados por correntes 

anárquicas sindicais, promoveram uma série de movimentos grevistas, 

espalhados por todos os centros industriais do país. Naquela época o 

Brasil passava por um processo de industrialização e depender da força 

de trabalho dos imigrantes significava ficar à mercê das greves. A saída 

encontrada estava em oferecer educação aos jovens pobres dos centros 

urbanos, pois acreditava-se que promovendo o acesso deles ao ensino 

profissional o país dependeria menos da força de trabalho imigrante e, 

consequentemente, a articulação dos grevistas diminuiria visto que, em 

sua maioria, eram estrangeiros. 

 

Neste contexto, o ensino profissional foi visto pelas classes 

dirigentes como um antídoto contra a ‘inoculação de ideias 

exóticas’ no proletariado brasileiro pelos imigrantes 

estrangeiros, que constituíam boa parte do operariado 

(CUNHA, 2000a, p. 94)  

 

Criadas pelo Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, 

assinado pelo presidente da República Nilo Peçanha e subordinadas ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, as EAA tinham como 

objetivo ministrar gratuitamente o ensino profissional de nível primário 
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para indivíduos na faixa etária de 10 a 13 anos (BRASIL, 1909a). O 

Decreto de criação das EAA representava um avanço no que diz respeito 

ao envolvimento do governo federal no ensino profissional primário 

gratuito. Entretanto, evidenciava o velho preconceito no que diz 

respeito ao aviltamento do trabalho manual, que tinha como 

consequência a destinação do ensino de ofícios aos pobres. Essa 

restrição pode ser comprovada no preâmbulo do Decreto. 

 

[...]  

Considerando: 

que o aumento constante da população exige que se facilite às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre 

crescentes da luta pela existência; 

que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com indispensável preparo técnico 

e intelectual, como fazê-lo adquirir hábitos de trabalho 

profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do 

vício e do crime; 

que é um dos primeiros deveres do Governo da República 

formar cidadãos úteis à Nação; 

Decreta: 

[...] (BRASIL, 1909a) (grifos nossos). 

 

Evidencia-se, assim, que uma das maiores preocupações 

estava nos problemas surgidos com o processo de urbanização, como o 

crescimento populacional nas cidades e a grande quantidade de pessoas 

ociosas que perambulavam pelas ruas. A tônica estava na necessidade 

de proteger a cidade dos “desfavorecidos da fortuna” que poderiam, em 

sua ociosidade, enveredar pela criminalidade. Não estava explícito, 

portanto, a formação da força de trabalho qualificada, necessária ao 

processo de industrialização. 

O estabelecimento das EAA atendia em parte aos anseios da 

corrente política positivista, no que diz respeito à manutenção da ordem 

pública, que desde a proclamação da República passou a ser 

sobremaneira valorizada. Na mesma direção, havia o industrialismo, de 
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ideologia progressista. Assim como os conservadores, os progressistas 

acreditavam que o ensino profissional seria um forte dispositivo para 

resistir ao movimento operário, mas avançavam na reflexão ideológica. 

Eles atribuíam à indústria a função de elevar o país ao nível das nações 

civilizadas, a exemplo dos Estados Unidos e da Europa. Segundo eles, 

 

 Só a indústria poderia resolver os problemas econômicos que 

afligiam o Brasil, pois só ela seria capaz de propiciar o 

desenvolvimento das forças produtivas, estabilizar a economia 

e levar o progresso a todas as regiões (CUNHA, 2000a, p. 94). 

 

Primeira iniciativa educacional republicana de abrangência 

nacional, as EAA localizavam-se nos seguintes Estados: Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe. 

Formavam um sistema escolar com prédios, currículos, metodologia 

didática, condições de ingresso e expectativa de destinação dos egressos 

que as diferenciavam das demais instituições de ensino profissional, 

mantidas por governos estaduais, congregações religiosas ou sociedades 

laicas. Aliás, as EAA distinguiam-se até mesmo de instituições de 

ensino profissional mantidas pelo próprio governo federal. Dos 20 

estados existentes à época, apenas o Rio Grande do Sul não foi 

contemplado com uma EAA, pois ali já funcionava uma escola de 

natureza idêntica, o Instituto Técnico Profissional. O Distrito Federal, 

por existir ali o Instituto Profissional Masculino, de natureza análoga, 

também não recebeu uma EAA (CUNHA, 2005c).  

O Decreto de criação das EAA estabelecia que essas Escolas 

fossem instaladas nas capitais dos Estados. A exceção se deu no Rio de 

Janeiro, pois Oliveira Botelho, presidente do Estado à época, negou o 

pedido de auxílio para a instalação da Escola na capital. Tomando 
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conhecimento daquela recusa, a Câmara Municipal de Campos, em 13 

de outubro de 1909, deliberou pela cessão do prédio necessário ao 

funcionamento da Escola naquela cidade. A oferta foi aceita pelo 

Governo Federal e a EAA inaugurada em Campos no dia 23 de janeiro 

de 1910 (FONSECA, 1986). 

Contudo, antes que se iniciassem as atividades dessas 

Escolas, dois novos Decretos foram assinados pelo Governo Federal. O 

Decreto nº 7.649 de 11 de novembro de 1909, estabeleceu que as aulas 

dos cursos primários noturnos e as aulas de desenho, previstas para 

serem ministradas pelos diretores das Escolas no Decreto anterior, 

seriam dadas, respectivamente, por professoras normalistas e por 

professores especialistas em desenho. Logo depois, em 23 de dezembro 

de 1909, novo decreto alterou os dois anteriores. Tratava-se do Decreto 

nº 7.763/1909 que desobrigava o Governo Federal de instalar uma EAA 

no caso de haver no Estado uma escola com os mesmos objetivos. Nesse 

caso, o estabelecimento estadual receberia um subsídio análogo à quota 

destinada a uma EAA. Esse decreto beneficiaria inicialmente o Estado 

do Rio Grande do Sul, pois em Porto Alegre funcionava o Instituto 

Técnico Profissional, que passaria a ser subvencionado pelo Governo 

Federal. Outro Estado beneficiado pelo Decreto foi o Rio de Janeiro. A 

EAA-RJ foi aberta em Campos, cidade natal de Nilo Peçanha, em prédio 

cedido pela Câmara Municipal de Campos, após o presidente do Estado 

negar a cessão de um imóvel para o funcionamento da Escola na capital, 

como já mencionamos anteriormente (FONSECA, 1986). 

No contexto de criação das EAA, o critério de escolha dos locais 

onde seriam instaladas merece uma análise cautelosa. Nesse sentido, 

podemos considerar pelo menos dois aspectos presentes no Decreto nº 

7.566/1909, um explícito e outro implícito. Explicitamente, consta a 

preocupação com o contingente populacional das cidades, que exigia 
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medidas para afastar os filhos do proletariado da vadiagem. 

Implicitamente, observamos que existia a preocupação de que as EAA 

formassem uma força de trabalho qualificada para fazer frente às 

exigências do processo de industrialização que se desenvolvera no país 

nos últimos vinte anos. Contudo, não houve um dimensionamento para 

localizá-las em função da produção industrial ou manufatureira, 

tampouco em função do aumento da população. O critério de escolha da 

localização das EAA foi basicamente político, onde pesava o interesse 

dos governadores dos Estados, visto que deveriam oferecer os espaços 

físicos para o funcionamento das Escolas. 

 

Dessa maneira, dezenove dos vinte estados ganharam, cada 

um, uma escola de aprendizes artífices, qualquer que fosse sua 

população, sua taxa de urbanização e a importância da 

atividade manufatureira na sua economia. Com apenas uma 

exceção, as escolas se localizavam sempre na capital do estado, 

independentemente, também, de ser ela a cidade mais 

populosa ou aquela onde a produção manufatureira fosse mais 

intensa (CUNHA, 2005c) 

 

Entretanto, a localização não foi o único indicador da 

inadequação das Escolas à dinâmica do processo de industrialização que 

se desenvolvia no país. A natureza das oficinas, em sua maioria, eram 

voltadas para o artesanato de interesse local. Poucas se destinavam ao 

ensino dos ofícios propriamente industriais (CUNHA, 2005c). No Rio 

Grande do Norte, por exemplo, foram ofertadas oficinas de funilaria, 

sapataria, marcenaria, serralheria e alfaiataria. Nenhuma delas tinha 

relação direta com as indústrias locais (SOUSA, 2015). 

Assim, entre janeiro e outubro de 1910 as EAA começaram a 

funcionar nos diversos Estados brasileiros. No Rio Grande do Norte, a 

inauguração aconteceu no dia 01 de janeiro de 1910. A proposta de 

criação dessas Escolas encontrava-se em consonância com os ideais 
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republicanos de reconstrução da sociedade brasileira sob a égide da 

ordem, do progresso, da civilidade e do trabalho. Porém, já no primeiro 

ano de funcionamento surgiram dificuldades que colocavam em risco o 

sucesso dessas Escolas (CUNHA, 2005c). Esses problemas foram 

registrados no Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, do ano de 1912. Entre os entraves relatados, merece destaque 

o fato das EAA terem sido instaladas, na maioria dos Estados, em 

prédios inadequados para o trabalho nas oficinas. Somando-se a isso, 

havia a falta de mestres especializados para ministrar os ofícios, visto 

que o país não tinha quadro para o ensino técnico profissional (BRASIL, 

1912). “Os mestres (...) seriam homens sem a necessária base teórica, com 

capacidade, apenas, de transmitir a seus discípulos os conhecimentos 

empíricos que traziam” (FONSECA, 1986, p. 182). É provável que esses 

dois fatores tenham sido as principais causas do insucesso apresentado 

pelas EAA nos seus primeiros anos de funcionamento. 

 

Mais animadores seriam, porém, tais resultados se não 

estivessem instaladas em prédios que não preenchem as 

condições necessárias ao fim a que foram destinadas. 

 

Com raras exceções, esses prédios, postos à disposição da 

União pelos governos locais, de acordo com o Decreto nº 7.763 

de 23 de dezembro de 1909, nem sequer se prestam a obras de 

adaptação, acrescendo que alguns deles são de propriedade 

particular ou alugados, às vezes, sem contrato, o que, por si 

só, basta para impedir que semelhantes obras sejam levadas 

a efeito. 

 

(...) 

 

Não tem sido fácil colocar na direção das oficinas pessoal 

idôneo, pela razão mesma de que, entre nós, bem pouco se 

havia feito em matéria de ensino técnico industrial. 

 

Para sanar tal inconveniente, o art. 19 do regulamento 

estabeleceu que o Governo poderá contratar, no país ou no 

estrangeiro mestres de reconhecida competência para dirigir 

as oficinas, medida esta que ainda não pode ser posta em 

prática, em virtude da deficiência de verba <pessoal 
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contratado>, por onde teria de correr a respectiva despesa 

(BRASIL, 1912, p. 249,250) 

 

O regulamento ao qual a citação acima faz referência, trata-

se do Decreto nº 9.070, de 25 de outubro de 1911, assinado pelo 

presidente da República brasileira à época, Marechal Hermes da 

Fonseca e referendado pelo então ministro da Agricultura, Indústria e 

Comércio, Pedro de Toledo. O novo decreto nasceu da necessidade 

sentida pelas autoridades de ampliar em alguns pontos a legislação 

anterior. Logo de início, no Art. 1º, parágrafo único, o regulamento 

recomendava algo não previsto no plano inicial, a criação de uma EAA 

no Distrito Federal (BRASIL, 1911). Para tal finalidade, o Executivo 

esperava a liberação de verbas pelo Legislativo. Como não ocorreu, a 

Escola jamais funcionou (FONSECA, 1986). 

O Regulamento Pedro de Toledo (como ficou conhecido) 

manteve o objetivo explicitado no Decreto 7.566/1909 de formar 

operários e insistiu na formação de contramestres, embora as condições 

objetivas apontassem para a inexequibilidade de tal intento, conforme 

já fizemos menção. Os cursos primário e de desenho continuavam a ser 

obrigatórios. O primeiro, para os aprendizes que não soubessem ler, 

escrever e contar. O segundo, passava a ser obrigatório para todos e não 

mais somente para os que dele carecessem. As oficinas, instaladas de 

acordo com a capacidade do prédio e a quantidade de aprendizes, 

poderiam ser de trabalho manual ou mecânico, conforme a conveniência 

do Estado e as especialidades das indústrias locais (BRASIL, 1911). 

Para atender às demandas, cada Escola teria em seus quadros 

os seguintes profissionais: um diretor, um escriturário, um professor(a) 

do curso primário, um(a) de desenho, um mestre para cada oficina, um 

porteiro/contínuo e dois serventes. No caso da frequência média do curso 

primário ou de desenho exceder ao número de 50 aprendizes, poderiam 
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ser admitidos professores adjuntos (tantos quantos fossem os grupos 

desse número ou fração). Em relação às oficinas, poderiam ser 

contratados contramestres tantos quantos fossem os grupos excedentes 

de 30 aprendizes ou fração deste número (BRASIL, 1911, Art. 10 e 11). 

Ainda com relação aos servidores que deveriam ser 

contratados para atuar nas EAA, o Regulamento Pedro de Toledo 

apresentava algumas recomendações. Os artigos 12 a 17, traziam uma 

explanação sobre as atribuições dos cargos. O artigo 18, destacava que 

os cursos primário e de desenho seriam “providos por professores de 

comprovada competência”. E para concluir as recomendações quanto 

aos servidores, o artigo 19 autorizava o Governo a “contratar no país ou 

no estrangeiro profissionais de reconhecida competência para dirigirem 

as oficinas”. Essa sequência de artigos nos fazem acreditar que houve 

falha no dimensionamento da necessidade de pessoal qualificado para 

atuar nessas Escolas (BRASIL, 1911). De acordo com um estudioso da 

Educação Profissional no Brasil, 

 

Os professores saíram dos quadros do ensino primário, não 

trazendo, por essa razão, nenhuma ideia do que necessitariam 

lecionar no ensino profissional. 

 

Os mestres viriam das fábricas ou oficinas e seriam homens 

sem a necessária base teórica, com capacidade, apenas, de 

transmitir a seus discípulos os conhecimentos empíricos que 

traziam (FONSECA, 1986, p. 182) 

 

De acordo com o Decreto nº 9.070/1911, as EAA estavam 

autorizadas a ofertarem cinco oficinas, mas a cada aprendiz era 

facultada a aprendizagem de apenas um ofício, de acordo com sua 

aptidão. Ao diretor caberia propor a criação de outras oficinas, além das 

cinco previamente autorizadas, caso o espaço físico permitisse e 

houvesse pelo menos 20 candidatos à aprendizagem do novo ofício. 
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Segundo o Regulamento permanecia o regime de externato e 

o ano escolar foi determinado para acontecer em 10 meses. O tempo de 

aprendizado das oficinas, mencionado de forma vaga nos decretos 

anteriores, foi fixado em quatro anos, sendo que os trabalhos das aulas 

e oficinas não poderiam exceder de quatro horas por dia para os 

aprendizes dos primeiros e segundos anos e de seis horas para os 

terceiros e quartos. O calendário escolar anual e o horários das aulas e 

oficinas eram organizados pelo diretor da Escola, de acordo com os 

professores e mestres das oficinas e deveria ser submetido à aprovação 

do ministro (BRASIL, 1911). 

No Regulamento Pedro de Toledo, entre as condições de 

matrícula, permaneceram os seguintes requisitos quanto aos 

aprendizes: serem “preferidos os desfavorecidos da fortuna”, não 

sofrerem de moléstia infectocontagiosa e não terem defeitos físicos que 

os impedissem de aprender um ofício. Portanto, entre os requisitos de 

matrícula, houve alteração apenas quanto às idades mínima e máxima 

permitidas para admissão na Escola. A mínima passou de 10 anos para 

13 e a máxima de 13 para 16 anos.  

O Regulamento Pedro de Toledo incorporou alguns temas 

novos ao funcionamento das EAA, tais como exigências relativas a 

medidas de higiene, obrigatoriedade de organização das associações 

cooperativas e de mutualidade e pagamento de diárias aos aprendizes 

(BRASIL, 1911). Assim, o ensino profissional de âmbito federal 

começava a lançar suas bases, embora ainda muito lentamente. 

A dinâmica de ampliação do ensino profissional no Brasil 

começou a seguir um rumo mais acelerado somente a partir da Primeira 

Guerra Mundial em 1914. Diante da impossibilidade de trazer do 

exterior os produtos industrializados, surgiu a necessidade ampliação 

da indústria nacional. Houve então um verdadeiro surto industrial, de 
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modo que, entre 1915 e 1919 surgiram mais de cinco mil empresas no 

ramo da indústria. Para dar conta dessa ampliação foram empregados 

mais de 12 mil operários, significando maior necessidade de ensino 

profissional (FONSECA, 1986). 

O Congresso, compreendendo a situação criada pelo rápido 

desenvolvimento industrial, aprovou em 06 de janeiro de 1918 a Lei nº 

3.454/1918, que autorizava o Governo a rever o ensino profissional no 

país. Cinco meses depois o presidente Venceslau Brás assinou o Decreto 

nº 13.064, de 12 de junho de 1918, criando um novo regulamento para 

as EAA (BRASIL, 1918). 

Esse novo regulamento, que recebeu o nome de Regulamento 

Pereira Lima, introduziu algumas inovações. Entre elas, a relativa ao 

curso primário, que passou a ser ofertado para todos os aprendizes que 

não apresentassem o certificado de exame final realizado em uma escola 

estadual ou municipal. Anteriormente esse curso era obrigatório apenas 

para os analfabetos. Outro aspecto inovador dessa medida foi a ressalva 

quanto aos aprendizes que chegassem à Escola sem a certificação, mas 

com alguns conhecimentos de quaisquer das disciplinas ministradas. 

Era dado a ele o direito de ser “admitido na classe correspondente ao seu 

adiantamento” (BRASIL, 1918, Art. 3º, parágrafo único). 

Igualmente inovadora era a oferta em cada Escola de dois 

cursos noturnos de aperfeiçoamento, primário e de desenho. Com 

duração de duas horas, eram destinados a qualquer indivíduo com mais 

de 16 anos, embora o alvo principal fossem os operários, a fim de torná-

los mais aptos em seus ofícios (BRASIL, 1918). Como se vê, continuava 

implícito no novo regulamento a preocupação com a melhoria da mão-

de-obra para a indústria.  

Mas certamente a medida mais inovadora do Regulamento 

Pereira Lima referia-se ao preenchimento dos cargos de diretores e 
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professores, através da abertura de concurso de títulos e de provas 

práticas, respectivamente. “Era a primeira vez  que a legislação federal 

consignava uma exigência nesse sentido. Política moralizadora e que 

visava a uma maior eficiência do ensino ministrado nas Escolas de 

Aprendizes Artífices” (FONSECA, 1986, p. 192). 

Mas fazer concurso para os cargos não resolveria o problema 

da falta de professores e mestres, presente desde a criação das EAA. 

Assim, em 1919 foi firmado um acordo entre o prefeito do Distrito 

Federal e o presidente da República no sentido de transferir para o 

âmbito federal, a Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz, 

antes destinada a preparar professores e mestres para os 

estabelecimentos municipais do Rio de Janeiro. Dessa forma, aquela 

Escola passou a fazer parte do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio e responsável pela formação dos professores e mestres das 

EAA, ao invés de apenas do Distrito Federal. 

Contudo, apesar dos esforços empreendidos pelo Governo e da 

dedicação de diretores e professores das EAA, o ensino profissional 

continuava a apresentar os mesmos problemas desde a criação. Os 

prédios onde funcionavam as Escolas eram inadequados, os mestres de 

ofício não possuíam a qualificação desejada, as máquinas e ferramentas 

necessárias ao bom andamento das oficinas eram escassas. Além disso, 

não havia uma unidade pedagógica, os programas de ensino variavam 

de uma escola para outra. Todos esses aspectos acabavam por contribuir 

para que poucos aprendizes conseguissem concluir os cursos. 

Evidentemente, existiam outras causas, inclusive externas, como as de 

caráter econômico, que levavam os aprendizes a abandonarem os cursos 

em busca de trabalho, oferecendo nas fábricas ou oficinas os seus 

conhecimentos, adquiridos na Escola. Afinal, diante da demanda 

crescente por operários, os aprendizes das EAA estavam em vantagem, 



90 
 

pois mesmo sem concluir o curso, possuíam conhecimentos superiores 

àqueles que nunca haviam frequentado o ensino profissional 

(FONSECA, 1986). 

Diante da grave situação na qual se encontravam as EAA, o 

Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Ildefonso Simões Lopes, 

por sugestão do Diretor de Indústria e Comércio, nomeou uma 

comissão de técnicos especializados para avaliar o ensino 

profissional. Sobre esta Comissão, criada em 1920 e transformada um 

ano depois em Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico trataremos mais detalhadamente a seguir.  
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3.2 – O Serviço de Remodelação do Ensino 

Profissional Técnico 

 

Conforme mencionado anteriormente, desde a sua criação em 

1909, as EAA (Escolas de Aprendizes Artífices) enfrentaram 

dificuldades diversas, apesar dos vários ensaios que foram feitos para 

solucionar os problemas. Todavia, apesar das tentativas apresentadas, 

o ensino profissional ofertado nas EAA seguiu por 20 anos sem 

corresponder aos objetivos propostos. (CUNHA, 2005c). 

Diante desse quadro o Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio criou, em 1920, a CREPT (Comissão de Remodelação do 

Ensino Profissional Técnico), com o objetivo de reformar a instrução 

oferecida pelas EAA. Para coordenar os trabalhos da CREPT, composta 

por administradores e mestres do Instituto Parobé (antigo Instituto 

Técnico Profissional da Escola de Engenharia de Porto Alegre), foi 

convidado o engenheiro João Lüderitz, que à época era Diretor daquele 

Instituto (FONSECA, 1986). 

As primeiras informações e sugestões de Lüderitz, com base 

nas inspeções realizadas nas EAA de Campos, São Paulo e 

Florianópolis, foram encaminhadas ao Ministro Ildefonso Simões 

Lopes. Diante do que foi exposto, o Ministro resolveu ampliar a CREPT 

transformando-a em Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico. Para tanto, foram disponibilizadas verbas no orçamento do ano 

seguinte, para a contratação de profissionais no país ou no exterior, de 

modo que se efetivasse a remodelação (ALMEIDA, 2010).  

O relatório apresentado pelo Ministro ao presidente da 

República em 1921, referente ao ano de 1920 explicitava que o ensino 

profissional, instrumento mais eficaz para o progresso das indústrias 
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nacionais, precisava passar por mudanças a fim de atender às novas 

demandas da nação brasileira. Segundo o relatório do Ministro, educar 

os filhos na escola democrática profissional seria a única maneira de 

tornar o Brasil um país independente, com produção industrial 

relevante e não mero exportador de matéria prima (BRASIL, 1921). 

Escolhido para chefiar o Serviço de Remodelação do Ensino 

Profissional Técnico pelo seu desempenho enquanto diretor do Instituto 

Parobé, os objetivos de Lüderitz à frente dessa tarefa inscrevem-se 

dentro de uma das tendências apontadas por Lourenço Filho como 

taylorismo na escola. De acordo com essa tendência, a escola deveria ser 

inovadora do ponto de vista da organização das classes ou cursos, 

rápida, precisa, com perdas mínimas de energia e pessoal (CARVALHO, 

1989).  

Tomando por base essa tendência pedagógica, o Serviço de 

Remodelação pretendia implementar algumas inovações que julgavam 

indispensáveis e urgentes. Para tanto, foi elaborado um plano de ação 

no qual estava previsto construir prédios adequados para o 

funcionamento das Escolas, dotá-las de pessoal com qualificação 

técnica, selecionados mediante concurso, equipar as oficinas com 

máquinas e ferramentas, elaborar e aprovar um regulamento de acordo 

com as finalidades da reforma, instituir a merenda escolar, organizar 

um programa de ensino baseado nos princípios da pedagogia moderna, 

editar livros didáticos, principalmente sobre desenhos, trabalhos 

manuais e tecnologia de ofícios, intensificar a produção e renda das 

escolas, efetivando o serviço de industrialização (MONTOJOS, 1935). 

Assim, Lüderitz se esforçava para transformar as EAA radicalmente, 

de modo que se tornassem mais atraentes e eficientes para as classes 

operárias.  
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Contudo, no cumprimento do plano de ação surgiram diversas 

dificuldades entre elas, a demora na aprovação do Projeto de 

Regulamento do Ensino Profissional Técnico, proposto pelo Serviço de 

Remodelação, e extremamente necessário para que as providências no 

sentido de melhorar o ensino profissional fossem encaminhadas com 

celeridade. Na verdade, este Projeto jamais foi aprovado, embora 

algumas de suas ações tenham sido colocadas em prática em várias 

EAA, mas não de maneira uniforme e articulada, como gostaria 

Lüderitz. 

Inicialmente, as atividades do Serviço de Remodelação do 

Ensino Profissional Técnico foram voltadas para equipar as oficinas 

com o instrumental básico, necessário ao ensino de ofícios e construir 

ou reformar os edifícios onde funcionavam as EAA. Foram construídos 

prédios “modernos, confortáveis, alguns até dignos de rara beleza de 

suas linhas como o do Estado do Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Bahia, São Paulo e Minas Gerais” (MONTOJOS, 1949, p. 

17). Além de cuidar da construção de obras novas e da reconstrução e 

reparos dos edifícios de algumas escolas, a atenção do Serviço de 

Remodelação voltou-se para a instalação de oficinas adequadas ao 

ensino, com máquinas e ferramentas apropriadas. 

A partir de 1920, à medida que os prédios melhoravam e as 

oficinas recebiam máquinas e equipamentos, outras inovações iam 

sendo implementadas, com a finalidade de aprimorar o ensino 

profissional. Em 26 de setembro de 1922, por exemplo, o então Ministro 

da Agricultura, Indústria e Comércio, Engº Pires do Rio, assinou uma 

portaria instituindo a merenda escolar. Inovadora, tal deliberação 

buscava reforçar nos aprendizes, provenientes das camadas populares, 

o desejo de frequentar as Escolas. E segundo João Lüderitz, foi “deveras 
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notável o aumento da frequência nas escolas com a distribuição da sopa 

escolar ao meio dia” (FONSECA, 1986, p. 206). 

Em 1923 o Serviço de Remodelação apresentou ao Ministro o 

Projeto de Regulamento do Ensino Profissional Técnico que propunha 

medidas novas e de grande alcance, tais como a industrialização das 

EAA, a inclusão nessas Escolas de seções de interesse feminino, a fim 

de atrair as meninas para a educação profissional, novas bases para a 

formação de professores, mestres e contramestres e a criação da 

Inspetoria do Ensino Técnico Profissional. Essa última proposta, sem 

dúvida, era uma medida centralizadora que visava garantir – 

utilizando-se de um corpo de inspetores – a articulação e uniformização 

das EAA (FONSECA, 1986). Porém, o Serviço de Remodelação jamais 

conseguiu a aprovação do Projeto de Regulamento do Ensino 

Profissional Técnico e, portanto, as medidas propostas jamais foram 

implementadas integralmente, no máximo, realizaram-se ações 

isoladas nas EAA de alguns estados. 

O Projeto de Regulamento do Ensino Profissional Técnico 

propunha mudança significativa quanto ao currículo das EAA, que 

passava a ser de seis anos. Os três primeiros anos destinavam-se à 

alfabetização e aos trabalhos manuais, enquanto nos três últimos, os 

aprendizes que tivessem optado pelo setor de madeira, poderiam 

especializar-se como marceneiros, entalhadores ou carpinteiros. 

Aqueles do grupo de metal, poderiam tornar-se especialistas em 

funileiros, serralheiros-forjadores, mecânicos ou fundidores. Os das 

artes gráficas, poderiam especializar-se como impressores ou 

compositores e os das artes decorativas em modeladores ou estucadores.  

Ou seja, nos dois primeiros, os aprendizes faziam trabalhos em couro e 

tecidos, ao mesmo tempo em que eram alfabetizados. No terceiro ano, 

aplicavam-se aos trabalhos manuais de madeira, chapa de metal e 
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massa plástica. Já nos três últimos, praticavam serralheria, forja, 

fundição, latoaria, mecânica, trabalhos em madeira e artes gráficas e 

decorativas. 

Outro ponto de destaque, apresentado pelo Serviço de 

Remodelação foi o incentivo à edição de livros concernentes à tecnologia 

dos ofícios. Assim, em 1926, foi lançada a série Trabalhos Manuais pela 

Papelaria Americana, do Rio de Janeiro. Desta coleção conseguimos 

adquirir os volumes um, dois e quatro. O primeiro manual abordava os 

trabalhos em papelão, conhecidos como Cartonagem. Foi traduzido do 

alemão e em conformidade com os editores, na apresentação daquele 

fascículo, não havia nenhum livro em Língua Portuguesa tratando do 

assunto. O segundo volume da série, Empalhação e Estofaria, também 

foi publicado em 1926 e, da mesma forma que o primeiro, não era um 

trabalho original, mas uma tradução do inglês. Na apresentação do 

livro, os editores salientam que apesar de sua importância, aqueles 

assuntos tinham se constituído “apenas tarefa de oficinas e fábricas, 

sem que, até o presente, se lembrassem de introduzi-los como meio 

pedagógico nas escolas”.  

No ano seguinte, mais dois volumes completariam a série, 

Modelagem e Moldação (que não tivemos acesso ao exemplar) e 

Cestaria. Esse quarto livro era um trabalho original e não mais uma 

tradução, do alemão ou do inglês, como o foram os volumes um e dois, 

respectivamente. Neste, além da apresentação dos editores, havia 

também uma introdução, explicando, inclusive, qual seria a abordagem 

pedagógica mais adequada em sala de aula. Embora o(s) nome(s) do(s) 

autor(es) tenha(m) sido omitido(s), os editores reforçaram em todas as 

apresentações que as publicações eram uma iniciativa da “Remodelação 

do Ensino Profissional Technico”. 
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Nessa mesma linha foram ainda publicados, Trabalhos em 

madeira, Curso de Desenho e Caderno de exercícios preparatórios de 

Desenho. Porém sobre estes não conseguimos informações mais 

detalhadas. Sem dúvida, a iniciativa do Serviço de Remodelação trouxe 

uma enorme contribuição para o progresso do ensino de ofícios, haja 

vista que, antes da publicação desses livros, nada existia, em nossa 

língua, sobre literatura técnica (FONSECA, 1986). 

Mas sem dúvida, a proposta mais contundente do Projeto de 

Regulamento do Ensino Profissional Técnico era a tese da 

industrialização das EAA. Esta tese surgia pela primeira vez nos 

estabelecimentos federais, como imprescindível ao alargamento da 

formação de aprendizes artífices. Sua aplicação já acontecia nos Liceus 

de Artes e Ofícios, principalmente no de São Paulo e também na 

Prefeitura do Distrito Federal. Contudo, a interpretação que se dava à 

industrialização variava. 

Para uns, industrializar as escolas era permitir que fosse paga 

aos aprendizes uma certa porcentagem do preço das encomendas que a 

escola aceitasse, sendo os trabalhos feitos dentro das horas marcadas 

para o ensino prático. Para outros, era aproveitar as instalações das 

oficinas e nelas, com aprendizes ou operários estranhos, trabalhar em 

tarefas industriais, sem prejuízo do ensino, fora das horas de 

aprendizagem normal (FONSECA, 1986, p. 207) 

A ideia central, em qualquer das interpretações, era gerar 

renda de modo a melhorar as condições gerais das EAA. Contudo, o 

Serviço de Remodelação, em seu Projeto de Regulamento incluía a 

segunda maneira de ver o tema. Entretanto, a ideia não poderia ser 

colocada em prática uma vez que o Regulamento não conseguira 

aprovação. Diante disso, o Engº João Lüderitz, ainda encarregado do 

Serviço de Remodelação, conseguiu obter do Ministro da Agricultura, 
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Indústria e Comércio, a assinatura de um ato, consolidando os 

dispositivos concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices.  

Estava, portanto, oficializada a industrialização nas EAA. A 

Consolidação dos dispositivos concernentes às Escolas de Aprendizes 

Artífices, de 13 de novembro de 1926 introduzia outras medidas, sobre 

as quais refletiremos no próximo ponto. 
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3.3 – A Portaria de Consolidação dos Dispositivos 

Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices 

 

Uma série de textos legais7 definiu a organização e o 

funcionamento das EAA (Escolas de Aprendizes Artífices) até a 

assinatura da Portaria de Consolidação dos Dispositivos Concernentes 

às Escolas de Aprendizes Artífices, em 13 de novembro de 1926, por 

Miguel Calmon du Pin Almeida, Ministro da Agricultura, Indústria e 

Comércio.  

A análise desses textos revela-nos algumas características 

próprias das EAA que foram reafirmadas sucessivamente, até 1926. 

Entre elas, podemos elencar: o público ao qual se destinavam as 

Escolas, os “desfavorecidos da fortuna”; a subordinação da rede de 

escolas à União; a fiscalização das Escolas pelos inspetores agrícolas, 

visto que estavam subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio; a vinculação da natureza dos ofícios ensinados, aos ramos 

das indústrias do Estado no qual a Escola funcionava, a separação entre 

o ensino dos ofícios e os Cursos Primário e de Desenho; a autonomia das 

Escolas na concepção dos programas dos cursos. 

A Portaria de Consolidação de 1926 alterou esse quadro 

significativamente e validou a tese da industrialização das Escolas. A 

industrialização das EAA, cujo objetivo seria intensificar a produção e 

a renda das Escolas, constava da Proposta de Regulamento do Ensino 

Profissional Técnico desde 1921. Consistia basicamente em permitir 

que os diretores aceitassem encomendas das repartições públicas ou de 

particulares, desde que fornecessem a matéria prima e pagassem à 

Escola pela mão-de-obra e outras despesas que houvessem. A 

                                                           
7 Brasil (1909a); Brasil (1909b); Brasil (1909c); Brasil (1911); Brasil (1918) 
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preferência para assumir as encomendas era dos aprendizes, desde que 

tivessem aptidão para realizar a tarefa. Mas a Portaria de Consolidação 

autorizava às EAA admitirem diaristas ou tarefeiros externos, caso a 

quantidade ou a urgência das encomendas exigisse. 

Quanto ao currículo, a partir da assinatura da Portaria de 

Consolidação, caberia ao Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico a tarefa de articular e unificar o ensino ministrado nas EAA, 

nos diferentes Estados da União (FONSECA, 1986). A referida Portaria 

estabeleceu um currículo padronizado para os Cursos Primário e de 

Desenho, assim como para todas as oficinas. Uma proposta, aliás, que 

vinha sendo implementada aos poucos desde 1920 pelo Serviço de 

Remodelação, à medida que as instalações das Escolas permitiam. 

A Consolidação dos dispositivos concernentes às Escolas de 

Aprendizes Artífices estabelecia, logo no seu art. 2º, o currículo das 

oficinas, determinando a aprendizagem de trabalhos manuais 

(cartonagem, por exemplo), como estágio pré-vocacional da prática dos 

ofícios. Os trabalhos manuais deveriam ser ensinados paralelamente 

aos cursos primário e de desenho, nos dois primeiros anos de ingresso 

na Escola. Já o ensino dos ofícios, seriam ministrados no terceiro e 

quarto anos e no primeiro ano complementar, agrupados em nove seções 

correlatas8. Ao final de seis anos de escolaridade, ou seja, no segundo 

ano complementar, os aprendizes adquiriam uma especialização, de 

acordo com a seção escolhida. 

Os cursos Primário e de Desenho também foram regulados 

pela Portaria de Consolidação. O Curso Primário destinava-se aos que 

não exibissem um certificado de exame final, prestado em escola 

estadual ou municipal. Porém, caso os aprendizes já possuíssem algum 

                                                           
8 Trabalhos de Madeira, Trabalhos de Metal, Artes Decorativas, Artes Gráficas, Artes Têxteis, 

Trabalhos de Couro, Fabrico de Calçados, Feitura de Vestuário, Atividades Comerciais. 
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conhecimento das disciplinas que constituíam os dois cursos, seriam 

acolhidos na classe segundo o seu adiantamento. Já o Curso de 

Desenho, era obrigatório para todos. O currículo passou a ser 

estruturado a partir das seguintes disciplinas: Lições de Coisas, 

Desenho e Trabalhos Manuais, Geometria Prática, Aritmética, 

Português, Ginástica e Canto Coral, Corografia e História do Brasil, 

Caligrafia, Elementos de Álgebra, Instrução Moral e Cívica, noções de 

Trigonometria, rudimentos de Física e Química, Desenho Industrial e 

Tecnologia de cada ofício. Os cursos Primário e de Desenho, com 

duração de seis anos, deveriam ser ministrados em aulas teóricas e 

práticas. 

Os programas para os cursos Primário e de Desenho e para as 

oficinas, em conformidade com o art. 23 da Portaria de Consolidação de 

1926, seriam elaborados pelos professores e pelos mestres das oficinas, 

aceitos em caráter de provisoriedade pelo diretor e submetidos à análise 

do ministro. Esse artigo apresentava uma autonomia pedagógica 

aparente, pois a mesma Portaria de Consolidação instituiu, em seu art. 

38, o Serviço de Inspeção do Ensino Profissional Técnico que teria, entre 

suas atribuições 

 

Promover e elaborar a organização e a revisão dos programas, 

regimentos internos, horários, projetos de construção e 

instalação e de execução de serviços de aprendizagem escolar, 

para as diversas escolas acima citadas e submetê-los à 

aprovação superior, dirigindo os trabalhos decorrentes das 

respectivas autorizações (BRASIL, 1926, Art. 38, Inciso I, 

alínea h). 

 

Assim, a criação de uma Inspetoria de Ensino, prevista no 

Projeto de Regulamento do Ensino Profissional Técnico, apareceu na 

Consolidação incluída no Serviço de Inspeção do Ensino Profissional 

Técnico. “O Engº João Lüderitz, que já vinha ocupando o cargo de 
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Encarregado do Serviço de Remodelação desde o seu início, continuou a 

desempenhá-lo sob o seu novo rótulo” (FONSECA, 1986, p. 210). 

Essa uniformidade pedagógica, que deveria ser buscada pelo 

Serviço de Inspeção, era considerada essencial para o bom 

funcionamento das EAA. Antes da Portaria de Consolidação, os 

diretores de cada unidade decidiam sobre o que e como ensinar. Na 

maioria das vezes, o ensino oferecido nas Escolas não obedecia a 

nenhum critério industrial, não correspondendo assim, aos fins 

propostos por seus idealizadores. 

 

As escolas de aprendizes artífices, tais como existiam, não 

passavam de escolas primárias, em que se fazia alguma 

aprendizagem de trabalhos manuais, e onde, havendo 

aprendizes dedicados e caprichosos, se tinha podido, ‘a force 

de faire’ e muito boa vontade, adestrar alguns operários; tais 

são, porém, as condições de escassez do operariado nacional 

neste vasto país, que, mesmo assim, muitos aprendizes 

egressos dessas escolas têm logrado colocar-se com boa 

remuneração (MONTOJOS, 1949, p. 15) 

 

Em seu conjunto, as normas reguladoras das Escolas de 

Aprendizes Artífices até o final da década de 1920 mostram-se como 

intervenções emergenciais. Essa constatação revela-nos o papel de 

menor importância atribuído ao ensino profissional e a consequente 

ausência de um projeto político condutor das ações. À partir da década 

de 1930, outras experiências assinalariam possibilidades de superação 

dessas fronteiras, como veremos a seguir.  
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3.4 – As alterações no ensino profissional nos anos 

de 1930 

 

A sociedade brasileira passou por uma série de 

transformações na década de 1930, início da Era Vargas, que se deu a 

partir do fim do predomínio das oligarquias mineira e paulista. O 

princípio das mudanças se deu a partir de 1933, com a expansão 

industrial, quando a economia começou a dar indícios de recuperação.  

Essas modificações ocorreram principalmente graças à 

atuação do Estado como agente do processo, cuja atuação consistia na 

implantação do setor de bens de produção, a fim de diminuir 

paulatinamente as importações. Embora houvesse áreas de conflito 

entre eles, os empresários percebiam claramente a necessidade de dar 

apoio ao Estado, dada a incapacidade de transitarem em algumas 

esferas, entre elas, a classe operária. Assim, o Estado passou a ter um 

papel fundamental no controle da crescente classe operária, por isso 

foram adotadas diversas medidas restritivas à imigração, bem como 

difundidos os pressupostos de racionalização científica, tanto no setor 

fabril quanto no educacional (MORAES, 2003).  

Com a Revolução de outubro, reformas foram iniciadas em 

vários setores e o país passou por uma de suas mais densas 

transformações nos campos econômico, social e político. A educação, 

evidentemente, foi contemplada com a ação renovadora do Governo 

Provisório de Getúlio Vargas. Ainda em 1930 foi criado o MESP 

(Ministério da Educação e Saúde Pública). Esse Ministério já havia sido 

instalado em 1890, bem no início do período republicano e entregue a 

Benjamim Constant. Mas rapidamente foi extinto e suas demandas 

foram passadas ao Ministério do Interior. Agora, retornava em termos 
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mais abrangentes, visto que não se cuidava mais de Instrução, mas de 

Educação. Aparente simples, a mudança de nomenclatura apontava 

para a amplitude do seu programa de ação e de como sua influência na 

vida do país seria mais aprofundada. 

Todos os estabelecimentos escolares federais foram agrupados 

ao novo ministério, portanto, as EAA (Escolas de Aprendizes Artífices). 

passaram a integrá-lo. Ao mesmo tempo, o Serviço de Remodelação do 

Ensino Profissional foi extinto e em sua substituição foi criada a 

Inspetoria do Ensino Profissional Técnico. A criação do MESP marca 

uma série de mudanças com relação ao ensino profissional.  

Em 1934, a Inspetoria foi transformada em Superintendência 

do Ensino Profissional, com a pretensão de expandir e organizar o 

ensino profissional. A Superintendência ficou subordinada diretamente 

ao Ministro Gustavo Capanema, sob a direção do Engº Francisco 

Montojos. Para elaborar um projeto de expansão dos estabelecimentos 

destinados a formar a nova força de trabalho para a indústria em 

crescimento foi criada uma Comissão Interministerial, composta pelos 

ministérios do Trabalho e da Educação. Entre as primeiras medidas, foi 

criado no mesmo ano o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 

Profissional, que serviu de modelo para a estruturação do SENAI em 

1942. A Superintendência do Ensino Profissional foi extinta em 1937 e 

substituída pela Divisão do Ensino Industrial, subordinada ao 

Departamento Nacional de Educação. Nesse mesmo ano as EAA 

passaram à denominação de Liceus Industriai (FONSECA, 1986). 

Nesse período as atenções estavam voltadas para o ensino 

profissional, não apenas pelas iniciativas de organização mas, 

especialmente porque o país estava passando por uma fase de 

crescimento industrial. Ou seja, a demanda por trabalhadores 

qualificados também estava em crescimento. Diante disso, a 
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necessidade de atualizar as instituições que ofertavam tal modalidade 

de ensino era imperativo. Afinal, a evolução das indústrias brasileiras 

exigiam operários com conhecimentos especializados. 
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Um historiador não diz o que foi (...) mas sim o 
que ainda é possível saber disso. 

 

Paul Veyne (1971, p. 23) 
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4 – Escola de Aprendizes Artífices no Rio 

Grande do Norte: entre o desejável e o 

possível 
 

4.1 – O que ensinavam na Escola de Aprendizes 

Artífices do Rio Grande do Norte? 

 

Ao criar as EAA (Escolas de Aprendizes Artífices) o governo 

federal tinha em mente que elas fossem entendidas como instituições 

educativas destinadas à formação para o trabalho, parceiras do 

progresso industrial.  

A conjuntura brasileira desse período era de aparecimento de 

novos empreendimentos industriais e consequente crescimento dos 

centros urbanos, gerando necessidade de infraestrutura nas cidades e 

tecnologia para os novos setores econômicos, o que por si só demandava 

qualificação profissional. Segundo Luiz Antônio Cunha, as EAA 

constituíram o acontecimento mais marcante da Primeira República no 

âmbito da Educação Profissional, pois, mesmo que não representasse 

um grande avanço pedagógico, visto que se atribuía ao ensino uma 

pedagogia corretiva, era pioneira de um sistema educacional de 

abrangência nacional, com diretrizes comuns e subordinadas 

administrativa e pedagogicamente a uma mesma autoridade nascida do 

poder central (CUNHA, 2005c). 

O Decreto nº 7.763, de 23 de dezembro de 1909, estabelecia 

que a instrução nessas Escolas seria de quatro anos, abrangendo: o 

curso primário, o de desenho e o aprendizado nas oficinas. Os cursos 

primário e de desenho passaram por algumas alterações, de acordo com 

os regulamentos e decretos sucessivos ao longo dos anos. De início 
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obrigatório para todos que não soubessem ler, escrever e contar, o curso 

primário ficou obrigatório apenas para quem não tivessem certificados 

de exame final das escolas estaduais e municipais; o de desenho 

continuou obrigatório para todos. Mas ainda existiu uma ressalva com 

relação ao curso primário no regulamento de 1918: “quando o aluno já 

possuir algum conhecimento de qualquer dessas disciplinas, será 

admitido na classe correspondente ao seu adiantamento” (BRASIL, 

1918, Art. 3º). 

Os cursos tinham a duração de quatro anos e cada ano letivo 

tinha a duração de dez meses, com aulas de segunda a sábado, 

resguardados os feriados oficiais. O calendário escolar, que vigorou de 

1910 a 1926, definia o período letivo de janeiro a outubro, fixando as 

férias nos meses de novembro e dezembro. Os horário diários das aulas 

nos anos 1910 e 1911 seguiram o que estava posto nas Instruções Rocha 

Miranda, ou seja, as oficinas funcionavam de 10 às 16 horas e os cursos 

primários e de desenho das 17 às 20 horas. Provável que o horário das 

aulas no noturno tenham contribuído para a evasão escolar e mesmo 

causado problemas de aprendizagem, visto que não havia luz elétrica 

em Natal naquela época. 

Com o Regulamento Pedro de Toledo em 1911 os horários das 

aulas foram alterados e todos os cursos passaram a ser oferecidos no 

período diurno, das 10 às 16 horas. Mas em 1918 voltou a ser oferecido 

aulas no turno da noite, das 19 às 21 horas, quando foram criados, pelo 

Regulamento Pereira Lima, os cursos primário e de desenho destinados 

exclusivamente aos trabalhadores com idade mínima de 16 anos, 

interessados no aperfeiçoamento de suas atividades profissionais. Esses 

cursos foram extintos em 1931 por medida de ordem econômica do 

governo Vargas, só retornando em 1938 quando as EAA já tinham 

recebido outra denominação. 
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Em 1926, com o Regulamento de Remodelação, o curso 

primário passou a funcionar pela manhã, das 7h30 às 11h30. O curso 

de desenho e as oficinas eram ministrados das 13 às 17 horas. A partir 

da reforma implantada pelo Serviço de Remodelação em 1920, a 

organização do ensino profissional alterou-se por completo. 

O Decreto nº 7.566/1909 que criou as EAA estabelecia que em 

cada uma delas fossem instaladas até cinco oficinas de trabalho manual 

ou mecânico, segundo as especificidades das indústrias locais e 

conforme a conveniência de cada Estado onde a Escola estivesse 

funcionando. Em regime de externato, as oficinas de trabalho 

funcionavam das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Conforme o 

decreto, os aprendizes, exclusivamente do sexo masculino, eram 

distribuídos nas oficinas conforme suas aptidões, sendo facultada a 

aprendizagem de apenas um ofício (BRASIL, 1909a). 

O modo de organização instituído pelos sucessivos 

regulamentos revela a materialidade das EAA, onde “espaço e tempo 

são concebidos, distribuídos e utilizados pelas instituições escolares e 

pelos sujeitos que tomam parte da vida cotidiana da escola que, ao longo 

do tempo, determinarão as práticas e os modos de pensar e fazer 

escolares” (GONÇALVES e FARIA FILHO, 2005, p. 37).  

A EAA-RN (Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do 

Norte) foi instalada em janeiro de 1910 no antigo Hospital da Caridade, 

transferindo-se para o prédio da Avenida Rio Branco em 1914, onde 

permaneceu durante 53 anos. Em seu primeiro ano de funcionamento 

foram ofertadas vagas nas oficinas de sapataria, marcenaria, 

alfaiataria, serralheria e funilaria. 

Em 1911, o Regulamento Pedro de Toledo possibilitava o 

aumento do número de oficinas, se houvesse pelo menos 20 candidatos 

para um novo ofício. Essa possibilidade foi ratificada no Regulamento 
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Pereira Lima em 1918, podendo o diretor criar as novas oficinas 

consideradas necessárias.  

O primeiro regulamento das EAA (Instruções Rocha Miranda) 

não fazia nenhuma menção sobre qual conteúdo curricular deveria ser 

ofertado nas oficinas. Contudo, mencionava um roteiro curricular para 

os cursos primário e de desenho. No curso primário previa-se o ensino 

de leitura e de escrita, de aritmética até regra de três, noções de 

geografia do Brasil e gramática elementar da língua nacional. Para o 

curso de desenho, o ensino deveria compreender desenho de memória, 

desenho do natural, composição decorativa, formas geométricas, formas 

de máquinas e peças de construção. As instruções acrescentavam 

“noções de educação cívica” como suplementares ao ensino primário, que 

consistiam em: 

 

a) Uma vez por mês, explicações sobre a constituição 

política do Brasil, tornando-a bem conhecida dos 

alunos, assim como os mais salientes propagandistas 

da Republica, e aqueles que mais contribuíram para a 

sua proclamação; 

b) Nos dias de festa nacional, preleções sobre os 

acontecimentos neles comemorados; 

c) Sempre que houver oportunidade, notícias biográficas 

dos grandes homens do Brasil, sobretudo dos que 

celebrizaram na agricultura, indústria e comércio 

(BRASIL, 1910). 

 

As Instruções de 1909 não apontavam para diretrizes 

curriculares, mas tratava-se de um pequeno roteiro orientador sobre os 

conteúdos a serem ministrados. A seguir apresentamos um quadro-

resumo dos conteúdos sugeridos. 

 

 

 

Quadro 01: Programa de ensino dos cursos primário e de desenho (1910-1926) 
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Fonte: Instruções Rocha Miranda (1910) 

 

Além dos conteúdos exibidos no quadro acima, apresentava 

“recomendações” estratégicas para inculcar os valores republicanos nos 

aprendizes, visto que “a busca de uma identidade coletiva para o país, 

de uma base para a construção da nação, seria tarefa que iria perseguir 

a geração intelectual da Primeira República” (CARVALHO, 1990, p. 32). 

As práticas educativas decorrentes das “recomendações” modelariam 

corpos e mentes no cotidiano escolar (GURGEL, 2007). 

O roteiro poderia ser utilizado como base para a formulação 

dos programas de ensino pelo diretor da Escola, em concordância com 

os professores, mediante aprovação do Ministro. No entanto, nos 

regulamentos de 1911 e 1918 os programas de cursos foram entregues 

aos professores, que deveriam ser aceitos pelo diretor e autorizados pelo 

Ministro. Sem uma definição curricular expressa, não havia uma 

unidade pedagógica e os programas de ensino variavam de uma Escola 

para outra, nas mãos de professores e mestres das oficinas sem a 

qualificação necessária ao ensino profissional. Essa situação acabou 

contribuindo para a desistência de muitos aprendizes, como já 

mencionamos no capítulo anterior.  

Como diz Jorge Nagle, se a criação das EAA se apresentava 

“menos como um programa propriamente educacional e mais como um 
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plano assistencial para atender aos ‘necessitados da misericórdia 

pública’ [...] e regenerá-los pelo trabalho”, então não admira que essas 

Escolas tenham funcionado por 17 anos sem que suas diretrizes 

curriculares estivessem definidas (NAGLE, 1974, p. 164). 

A ausência de um currículo uniforme foi muito criticada pelo 

Serviço de Remodelação e apontado no relatório de João Luderitz como 

uma das causas do mal funcionamento das Escolas. Mas o currículo 

padrão para todas as oficinas só foi estabelecido em 1926 com a 

Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de Aprendizes 

Artífices que também regulava o currículo dos cursos primário e de 

desenho. Para as oficinas, a Consolidação estabeleceu, para os 

primeiros e segundos anos, em paralelo ao curso primário e de desenho, 

o ensino de trabalhos manuais como “estágio pré-vocacional da prática 

dos ofícios”. Estabeleceu ainda que as sessões de ofícios das variadas 

profissões (nove ao todo) seriam criadas à proporção que seus 

respectivos compartimentos fossem instalados. As sessões foram 

definidas em: “feitura de vestuário” com a alfaiataria, “trabalhos de 

madeira” com a marcenaria, “feitura de calçados” com a sapataria, 

“trabalhos de metal” com a ferraria, “trabalhos de couro” com a selaria 

e “artes gráficas” com a tipografia, sendo esta última criada em 1935.  

Nos cursos primário e de desenho a Consolidação estabelecia 

que o tempo das aulas teóricas e práticas não poderia ter duração 

inferior a 50 minutos, de acordo com a seguinte especificação: 

 

 

 

 

Quadro 02: Currículo dos cursos Primário e de Desenho 
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Fonte: Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de Aprendizes 

Artífices (1926) 

 

Esse currículo único, universal e obrigatório tratava-se de 

uma relevante medida inserida nas EAA de todo o país, promovendo a 

unidade pedagógica, na expectativa de melhorar o ensino e diminuir a 

evasão. Assim, a EAA-RN estava incluída nessa “uniformidade”. No 

entanto, considerando suas especificidades e singularidades, deve ser 

vista como um espaço que, ao mesmo tempo em que passou por etapas 

de construção, organização e desenvolvimento, foi detentora de um 

modo de ser e de agir peculiar que abrangeu um ideário e diversas 

práticas educativas em seu interior, conforme seus objetivos, ou seja, 

um espaço detentor de uma cultura escolar. 

Para Antônio Viñao Frago, além de abarcar as mais diversas 

dimensões do cotidiano da escola, a cultura escolar varia, também, de 

acordo com a instituição investigada, o que permite atribuir a cada EAA 

uma singularidade. 
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Puede ser que exista uma única cultura escolar, referible a 

todas las instituciones educativas de um determinado lugar y 

período, y que, incluso, lográramos aislar sus características y 

elementos básicos.  Sin embargo, desde uma perspectiva 

histórica parece más fructífero e interessante hablar, em 

plural, de culturas escolares. [...]. No hay dos escuelas, 

colegios institutos de enseñanza secundaria, universidades o 

faculdades exactamente iguales, aunque puedan establecerse 

similitudes entre ellas (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 33). 

 

Vale registrar que as práticas escolares na EAA-RN não 

aconteciam somente no interior da Escola. O diretor e os professores 

sistematizavam excursões, cujo objetivo seria oportunizar novas 

experiências aos aprendizes. Em razão dessa prática foi realizada uma 

excursão no dia 1º de maio de 1936 ao núcleo experimental Octávio 

Lamartine, localizado em Jundiaí, no município de Macaíba/RN. 

 

Naquela ocasião os alunos receberam úteis ensinamentos 

sobre agricultura, maquinismos modernos, métodos racionais 

de cultura, etc., ministrados por um técnico do núcleo. Após 

servido um almoço aos escolares, no qual tomaram parte, 

também altas autoridades da administração estadual, 

representantes da imprensa e outras pessoas. À tarde os 

excursionistas regressaram, viajando tanto na ida como na 

volta, em auto-ônibus (EXCURSIONARAM, 1936) 

 

Além de ensinar os conteúdos propostos pela Consolidação e 

realizar as excursões já mencionadas, a EAA-RN mantinha práticas de 

conteúdo cívico, principalmente através de preleções nos dias de festa 

(GURGEL, 2007). 
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4.2 – Que dizer dos aprendizes? 

 

Como já mencionamos anteriormente, a intenção do governo 

federal ao criar a rede de EAA (Escola de Aprendizes Artífices) era 

formar os futuros operários da indústria em expansão. E para não 

deixar dúvidas que o objetivo seria promover o aprendizado de ofícios, a 

palavra aprendizes aparece, inclusive, no nome da Escola.  

Aprendiz, no sentido estrito da palavra significa principiante, 

aquele que está se iniciando na aprendizagem. Quem eram os 

aprendizes das EAA? No Decreto nº 7.566/1909, que criou as Escolas, 

eles foram chamados de menores e desfavorecidos da fortuna. 

 

Art. 2º - Nas Escolas de Aprendizes Artífices [...] ministrando-

se o ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários aos 

menores que pretenderem aprender um ofício [...]  

Art. 6º - Serão admitidos [...] preferidos os desfavorecidos da 

fortuna [...] (BRASIL, 1909a) [grifos nossos]. 

 

O termo, “desfavorecidos da fortuna”, demonstra claramente 

que os aprendizes pertenciam às classes populares. Este 

direcionamento diz respeito à universalização de determinadas ideias – 

na transição do trabalho escravo para o livre – em torno da urgência de 

destinar o ensino de ofícios manufatureiros aos meninos encontrados na 

pobreza, universalizaram-se. Já o termo “menor”, possuía uma 

variedade de significações nas primeiras décadas do século XX. 

Geralmente, eram considerados menores os abandonados, mendigos, 

vadios, infratores ou delinquentes (CUNHA, 2005c). Esses dois termos 

e os significados neles expressos nos remetem à reflexão sobre o conceito 

de criança/infância e menoridade que permeava a sociedade naquele 

período.  
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Etimologicamente a palavra infância vem do latim “infantia” 

e refere-se ao indivíduo que ainda não é capaz de falar. Essa 

incapacidade estende-se até os sete anos, idade da razão. Segundo a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, criança são todas as pessoas menores de 

dezoito anos de idade (CONVENÇÃO, 1989). Já de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa 

até os doze anos incompletos. No entanto, a idade cronológica não é 

suficiente para caracterizar a infância (BRASIL, 1990).  

 

Infância tem um significado genérico e, como qualquer outra 

fase da vida, esse significado é função das transformações 

sociais: toda sociedade tem seus sistemas de classes de idade 

e a cada uma delas é associado um sistema de status e de papel 

(FROTA, 2007, p. 147). 

 

Para Phillip Ariès a infância é uma invenção da modernidade, 

criação de um tempo histórico e de condições socioculturais 

determinadas. Trata-se de uma categoria social construída e não uma 

herança natural.  Segundo o autor, a referência histórica à infância 

aparece muito tardiamente, somente no século XVIII. Até então, as 

crianças eram tratadas como pequenos adultos e os cuidados especiais 

eram reservados apenas aos primeiros anos de vida. A partir dos três 

ou quatro anos já participavam das mesmas atividades dos adultos. Em 

seus estudos o autor aponta que, pelo fato da sociedade tradicional da 

Idade Média não ver a criança como um ser diferente do adulto, só havia 

registro de crianças em referências biográficas, onde apareciam 

segundo o olhar de quem contava a história. Por vezes eram citadas 

também em registros dispersos nos testamentos, diários e documentos 

funerários (ARIÈS, 1981). 



116 
 

Contrapondo-se aos enunciados de Ariès, Colin Heywood 

mostra que havia uma infância presente na Idade Média e que a Igreja 

já se preocupava com a educação de crianças desde então. Ele afirma 

que é possível encontrar indícios de um investimento social e psicológico 

nas crianças já no século XII. Segundo ele, Ariès foi ingênuo no trato 

com suas fontes históricas e exagerado ao afirmar a inexistência de 

infância na civilização medieval, pois nos séculos XIV e XV já existia 

uma consciência de que as percepções de uma criança eram diferentes 

das dos adultos. Heywood diz ainda que a moderna ideia da infância só 

se cristaliza definitivamente no período histórico compreendido entre os 

Séculos XVII e XVIII, assumindo um caráter distintivo e constituindo-

se como um grupo humano que não se caracteriza nem pela 

incompletude, nem pela imperfeição, tampouco pela miniaturização do 

adulto, mas por uma fase própria do desenvolvimento humano 

(HEYWOOD, 2005).  

Esta “evolução” nas concepções sobre a criança/infância veio 

no bojo da emergência do capitalismo e das consequentes 

transformações pelas quais passaram a família. Novas necessidades 

sociais são criadas a partir das quais a criança passará a ocupar um 

lugar de destaque na dinâmica familiar, saindo dos cuidados das amas 

para o controle dos pais e, posteriormente, da escola, passando pelo 

acompanhamento dos diversos especialistas e das diferentes ciências. 

Em fins do XIX e início do XX a palavra “menor” apareceu 

repetidas vezes no meio jurídico como sinônimo de criança pobre, 

inteiramente despojada de amparo moral e material pelos seus pais, 

tutores, sociedade e Estado. Sem acolhimento, a educação dessas 

crianças passou da esfera privada para a pública. Dessa forma, a 

correção dos comportamentos divergentes era conferida à escola, pela 

educação moral e religiosa. Do mesmo modo, foram criadas leis 
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conferindo aos juízes o poder de interferir nas famílias, notadamente 

nos lares pobres ou desfeitos. Tudo isso em nome da proteção das 

crianças e da sociedade. 

De maneira semelhante à preceituada pelos juristas, os 

médicos higienistas agiam no campo da prevenção, defendiam a 

ocupação das crianças e propagavam a regeneração pelo trabalho e pela 

disciplina moral. Eles defendiam que o trabalho seria uma estratégia 

de adestramento dos corpos e do espírito. Segundo as ideias higienistas, 

o amor ao trabalho deveria ser transmitido em internatos para as 

crianças pobres e nas escolas particulares ou nos lares, para as crianças 

da elite, com ênfase em leituras selecionadas e ginástica. Nos 

internatos, deveria ser oferecida uma atividade profissionalizante, a fim 

de manter a criança ocupada. Essa medida inculcaria hábitos de 

trabalho que a livraria da vadiagem. 

Os pareceres dos higienistas passaram a dar subsídio ao 

trabalho de diversos profissionais das áreas de saúde, medicina e 

educação. Os pais, por sua vez, também deveriam ter conhecimentos 

médicos para serem capazes de cuidar bem das crianças. A partir das 

últimas décadas do século XIX, tornou-se imperativo regenerar a partir 

dos preceitos da moralização, aqueles que poderiam vir a se tornar 

criminosos. Segundo as ideias médico-higienistas, o futuro e o progresso 

da sociedade seriam alcançados pela educação moral dentro das 

instituições, como as escolas e os espaços de formação com caráter 

profissionalizante para os menores, além, claro, do redirecionamento 

das atitudes dos adultos perante as crianças. À medida que 

influenciavam o modo como as mães deveriam cuidar de seus filhos, os 

higienistas desempenharam papel determinante na transformação da 

imagem da infância. Além das censuras voltadas à família, ansiavam 

constituir parâmetros de comportamento e atitudes a fim de fazer 
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obedecer crianças e adultos. A tentativa de se constituir uma sociedade 

higienizada e de validar a higiene como ciência pautava-se em valores 

da racionalidade. A religiosidade, que desempenhara grande 

autoridade sobre a conduta das famílias e no modo como a sociedade 

colonial lidava com a presença da criança no espaço familiar e a 

mortalidade infantil, era agora questionada/revisitada. Assim as 

escolas tinham um papel não só de afastamento da família, mas um 

local onde a higiene definia as regras do corpo sadio e da consciência 

nacionalista a ser desenvolvida a partir da infância. No que diz respeito 

à infância pobre, os procedimentos eram ainda mais acentuados 

(GONDRA, 2011). Assim, no início do século XX foram diversas as ações 

de amparar, proteger e educar as crianças, com especial atenção às órfãs 

e as provenientes de famílias pobres que necessitavam ser cuidadas em 

instituições assistenciais.  

Nesse contexto de mudanças nos conceitos de menoridade e 

criança/infância, bem como nas transformações no campo do trabalho, 

foi criada a EAA-RN (Escola de Aprendizes Artífices do RN) do mesmo 

modo como em outros estados brasileiros. Tal como suas congêneres, a 

Escola tinha como objetivo o reordenamento social, tornado urgente em 

virtude da aceleração do processo de urbanização. Ou seja, mesmo 

diante das mudanças conceituais sobre a menoridade e o trabalho, essas 

Escolas continuavam preferindo admitir como aprendizes as crianças 

pobres. Essa preferência se explica na formação histórica da sociedade 

brasileira. O fato dos primeiros aprendizes de ofícios terem sido 

escravos (índios e negros) fez com que as pessoas relacionassem o ensino 

profissional a indivíduos das mais baixas classes sociais. Assim, com o 

perfil discente diretamente ligado à pobreza, não surpreende que as 

EAA estivessem mais voltadas para a proteção social e a manutenção 

da ordem que para a formação de operários e contramestres. 
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Além da condição social, outros critérios são definidos pela 

legislação que referendava as EAA. No ano de sua criação, eram 

destinadas a atender estudantes de 10 a 13 anos. Essa faixa etária foi 

modificada em 1911 para 12 a 16 anos (BRASIL, 1911) e em 1918 foi 

ampliada, passando a atender de 10 a 16 anos (BRASIL, 1918). Também 

era exigido que não sofressem de moléstia infectocontagiosa e nem 

apresentassem defeitos que os incapacitassem para a aprendizagem de 

ofícios (BRASIL, 1909a). 

Apesar do preconceito que rondava o ensino profissional, 

quando as inscrições foram abertas na EAA-RN, todas as vagas foram 

preenchidas, sendo matriculados 100 estudantes em quatro turmas. As 

vagas nas oficinas foram assim distribuídas: Alfaiataria (33), 

Marcenaria (32), Serralheria (23) e Sapataria (12). Em abril de 1910 foi 

instalada a quinta oficina, de Funilaria, com 7 aprendizes, saídos 

espontaneamente das outras turmas (MENSAGEM, 1910).  

Mas quem seriam os aprendizes da EAA-RN? Estariam na 

fase da infância? Eram crianças? Seriam menores? Acreditamos que os 

aprendizes da EAA-RN se diferenciavam das demais categorias de 

menores, podendo ser categorizados como pobres, trabalhadores, filhos 

de imigrantes ou órfãos que, dada a necessidade de implantação da nova 

ordem republicana, precisariam ser forjados com a identidade de 

futuros trabalhadores, capazes de construir um novo perfil de 

brasileiro. Conforme já tratamos em capítulos anteriores, nos anos 

iniciais da República, frente à ideia em curso de que a educação era um 

importante meio para moralizar e civilizar o povo, a escola seria um 

espaço estratégico de criação e divulgação dos ideais republicanos, que 

consolidaria a ordem social pretendida. 

Buscando responder à pergunta sobre quem seriam os 

aprendizes da EAA-RN, além da análise sobre a condição social e a 
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idade dos aprendizes nos Decretos, lançamos mão dos livros de 

matrícula da Escola que se encontram no arquivo do Campus Natal 

Central do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte). Mas nem todos os livros de matrícula do 

período encontram-se no arquivo. Encontramos somente dez, referentes 

aos anos de 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 e 1937. 

Esses livros, de modo geral, contêm informações quanto à 

idade, cor da pele, nomes dos pais e local de moradia. Numa breve 

apreciação pudemos verificar que as idades dos matriculados são 

compatíveis com o previsto nos Decretos, portanto não vimos 

necessidade de discorrer sobre esses dados. 

Folheando os livros, chamou nossa atenção a existência de 

uma marca comum em todos eles (um traço sobre o nome de alguns 

estudantes) que supomos tratar-se do registro da evasão e/ou 

eliminações, problema tão frequente nas EAA de todo o país. As razões 

não são apresentadas, mas é possível que muitos dos estudantes 

tenham excedido o limite de 30 faltas não justificadas, limite imposto 

pelo Regulamento de 1911, aprovado pelo Decreto nº 9.070/1911, citado 

anteriormente. A diferença entre o número de matriculados e o dos que 

concluíram os cursos era altíssima em todas as Escolas (CUNHA, 

2005c). A evasão em alguns anos beirou os 40% (quarenta por cento) 

  

 

 

 

Quadro 03 – Taxa anual de evasão na EAA-RN 

 

Ano % 

1913 39,1 

1914 29,1 

1916 23,6 
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1917 39,8 
Fonte: Relatórios do Ministérios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 

Nos livros de matrícula da EAA-RN consultados, era muito 

comum aparecer os nomes dos estudantes nos livros matrícula de 

determinados anos e depois desapareceram nos anos seguintes. Alguns 

desses, reaparecem nos livros um, dois anos depois. Esse aspecto nos 

faz inferir que iniciavam o curso, evadiam e às vezes retornavam. Uns 

acabavam concluindo e outros não. Assim, a taxa de conclusão de cursos 

também era altíssima, como podemos ver no quadro a seguir. 

 

Quadro 04 – Taxa de conclusão de curso na EAA-RN por período 

 

Período % 

1913 – 1916 4,1 

1914 – 1917 4,1 

1917 – 1920 2,4 
Fonte: Relatórios do Ministérios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 

No Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio referente ao ano de 1913, ou seja, quando deveria ser formada 

a primeira turma de aprendizes artífices, não constam os dados das 

oficinas iniciadas em 2010, mas apenas os matriculados em geral no ano 

anterior ao relatório. Esse fato nos faz acreditar não haver nenhum 

concluinte após quatro anos de curso. Dentre os 83 matriculados 

inicialmente na Escola, segundo tabela publicada no Relatório de 1916, 

referente ao ano de 1915, consta que apenas dez aprendizes concluíram 

o curso, embora logo abaixo conste que os formados foram em número 

de cinco. 

 

Quadro 05 – Quantidade de estudantes formados na EAA-RN 

 

Ano Número de formados 
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1915 5 ou 10 (?) 

1916 4 

1917 5 

1918 8 

1920 3 

1922 3 

1923 2 
Fonte: Relatórios do Ministérios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 

Os dados apresentados nos quadros 03, 04 e 05 revelam que 

medidas tais como a instituição da Caixa de Mutualidade (1911), da 

merenda escolar (1922) e o pagamento de diárias aos aprendizes (1911) 

não foram suficientes para inibir a alta taxa de evasão dos aprendizes 

artífices. Os motivos não são plenamente conhecidos e a maioria deles 

são apenas especulados pelas autoridades. Contudo, Luiz Antônio 

Cunha nos apresenta uma hipótese sobre o abandono se dá em virtude 

da condição social dos estudantes. Segundo ele, ao aprenderem as 

primeiras lições nas oficinas os aprendizes deixavam a Escola em busca 

de emprego que os sustentasse e à família (CUNHA, 2005c). 

Conforme já discorremos em capítulo anterior, a base teórica 

de nossa pesquisa “não reduz o conhecimento à internalidade da 

instituição”, mas, sendo de natureza relacional considera, entre outros 

elementos relevantes, o percurso de vida dos estudantes 

(MAGALHÃES, 2004, p. 117). Diante disso, a fim de conferir se na EAA-

RN havia casos de evasão justificados pelo motivo apresentado por 

Cunha (2005a), valemo-nos do depoimento escrito de Evaristo Martins 

de Souza que, a pedido do diretor Jeremias Pinheiro da Câmara Filho, 

escreveu um pequeno folheto sobre aspectos de sua trajetória pessoal. 

Da leitura do documento, intitulado Evocando o Passado de 

Nossa Escola, sabe-se que ele ingressou na primeira turma da EAA-RN 

aos 12 anos de idade e que foi inicialmente aprendiz de serralheiro e 

depois de marcenaria. No ano de 2013 recebeu uma premiação em 
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cerimônia presidida pelo governador Alberto Maranhão, mas só 

concluiu o curso em 1916. Segundo ele, ao sair da Escola não conseguiu 

emprego na área “pois ninguém queria confiar os seus serviços aos 

alunos que daqui saíssem” (SOUZA, 1952, p. 4). Frente a esse 

depoimento, cai por terra o argumento de que os aprendizes 

abandonavam as oficinas para ingressarem no mercado de trabalho. 

Ainda no que diz respeito às possíveis causas da evasão, nos 

foi possível identificar em um dos livros de matrícula da EAA-RN, os 

nomes de três aprendizes que foram eliminados/dispensados em favor 

da ordem, da moral e da disciplina: No livro de 1924 constam Altino 

Dantas, Leonel R. da Silva e Manoel do Nascimento (ESCOLA DE 

APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1924). 

Apesar das anotações não especificarem a razão do ocorrido, é provável 

que eles tenham resistido à intensa disciplina no interior da Escola, 

atrelada ao adestramento dos corpos e à higienização dos menores. 

Afinal, podemos supor que não deveria ser fácil para uma 

criança/adolescente acostumada a correr pelas ruas, ser submetida ao 

estudo/trabalho nas oficinas. 

Essa nossa inferência sobre a não adaptação dos aprendizes 

artífices à disciplina está relacionada à liberdade que provavelmente 

esses estudantes tinham fora da Escola. Justifica-se diante do fato que 

os aprendizes da EAA-RN eram provenientes de diversos locais da 

capital potiguar, inclusive de povoados que ainda mantinham um certo 

ar interiorano até meados do século XX. Nossa análise reforça os 

fundamentos epistemológicos da pesquisa, que estabelecem uma 

abordagem ao mesmo tempo interna e externa, de relação com a 

comunidade envolvente. Afinal, 
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Privilegiar a relação entre a instituição educativa e o espaço 

geográfico e sociocultural envolvente é tomar como 

pressuposto que toda a instituição, na sua dinâmica histórica, 

erige um espaço de envolvimento e de influência [...] 

(MAGALHÃES, 2004, p. 163). 

 

No final do século XIX Natal possuía apenas dois bairros: 

Cidade Alta e Ribeira. O primeiro tinha característica residencial e um 

pequeno comércio elitista. O segundo, área comercial de residência dos 

comerciantes e dos trabalhadores do comércio e da pesca. Local onde 

ficavam os hotéis, os armazéns e as atividades administrativas. Era 

também a Ribeira, lugar de lazer. “No início do século XX os dois bairros 

tinham vidas quase independentes em virtude da distância e da 

dificuldade de acesso” (OLIVEIRA, 1999, p. 21). 

Existiam ainda duas regiões dentro do limite urbano 

natalense, além desses dois bairros. Depois da Ribeira, na extremidade 

em direção ao Forte dos Reis Magos, localizava-se o povoado das Rocas. 

E entre a Ribeira e Cidade Alta, em uma faixa de terra úmida próxima 

ao Rio Potengi, ficava o Passo da Pátria. Essas duas localidades 

provavelmente surgiram devido uma exigência do poder público quanto 

a investimentos na aparência das edificações na região central da 

cidade. Sem recursos para isso, a população mais pobre acabou 

segregada nesses espaços adjacentes. 

Além das áreas urbanas que descrevemos, havia no município 

áreas periféricas com características rurais: o Refoles, zona agrícola 

localizada ao lado da área do Alecrim, que ficava às margens do rio 

Potengi e que veio a tornar-se bairro somente em 1911; as Quintas, uma 

grande propriedade que ficava na saída oeste à beira da estrada para 

quem ia ao Seridó; o Barro Vermelho, região de sítios e casas de 

veraneio logo após o rio do Baldo; o Guarapes, zona agrícola localizada 

na estrada de Macaíba (OLIVEIRA, 1999).  
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Contextualizar alguns aspectos da expansão urbanística de 

Natal diz respeito à utilização do conceito de comunidade envolvente, 

que nos orienta sobre a inviabilidade de pesquisar o processo de 

organização de uma instituição educativa, sem levar em conta as 

influências do meio local (MAGALHÃES, 2004). Assim, sob a 

perspectiva da mesoabordagem e do paradigma relacional, lançamo-nos 

a investigar sobre os locais onde residiam os estudantes da EAA-RN. 

Portanto, a análise dos recortes espaciais da pesquisa, com 

ênfase na cidade de Natal, realizou-se a partir dessa noção, avaliando-

se, na comunidade envolvente, dentre outros elementos, a situação sócio 

econômica dos moradores das localidades aqui apresentadas, entre eles, 

os aprendizes artífices. Conforme se vê na tabela a seguir, mais de 30% 

(trinta por cento) dos estudantes residiam na região popular do Alecrim, 

que aliás, abrigava sozinho mais estudantes que a Cidade Alta e a 

Ribeira juntos, bairros nobre e comercial, respectivamente. Logo, 

imagina-se que havia mais aprendizes pertencentes às classes 

populares que filhos da classe média e alta matriculados na EAA-RN, 

conforme tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 06 – Distribuição dos estudantes da EAA-RN por localização de moradia 

 

Ano 

Localidade 

Alecrim Cidade Alta Cidade Nova Ribeira Rocas Outras Total 

/ano 

1925 27 40 28 16 6 16 133 
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1926 53 74 57 8 13 39 262 

1928 16 12 13 26 5 9 81 

1930 80 61 29 15 12 60 257 

1931 149 73 31 62 49 52 416 

1937 135 43 34 18 19 73 322 

Total 

/área 

460 303 192 145 104 249 1453 

% 31,66 20,85 13,21 9,98 7,16 17,14 100 

Fonte: Livros de matrícula da EAA-RN 

 

Ao adotarmos essa orientação teórico-metodológica da 

mesoabordagem e do paradigma relacional, tomamos a caracterização 

dos estudantes como representativa dos vínculos entre a Escola e a 

sociedade, com base em alguns indicadores recomendados por Justino 

Magalhães: critérios de acesso dos estudantes; origem geoeconômica; 

fluxos de matrícula, frequência e evasão. 

Contudo, os documentos pesquisados, certamente produzidos 

pelos que controlavam a EAA-RN, sugerem que não havia uma 

preocupação em detalhar sobre o perfil dos estudantes, talvez porque a 

maioria se enquadrava entre os desafortunados e, portanto, não eram 

alvo de grande interesse pela sociedade. Nem mesmo o relatório do 

diretor Silvino Bezerra ao Ministro relativo ao ano 1917 (único que 

tivemos acesso na íntegra) apresenta essa preocupação e ao mencionar 

os aprendizes aquele diretor limita-se aos números de matriculados e 

eliminados.  

É provável que o modo generalista como os aprendizes eram 

apresentados nos documentos oficiais dos primeiros anos da República, 

estivesse relacionado diretamente ao discurso modernizador que dizia 

haver uma preocupação com o equilíbrio social e com a formação para o 
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trabalho quando na verdade o que existia primordialmente era o temor 

da presença ameaçadora da grande leva de jovens pobres nos centros 

urbanos, resultado das secas no sertão, bem como da recente abolição 

da escravatura.  

Portanto, a cidade de Natal, incluída entre as cidades onde a 

“desordem” poderia ser manifestada, deveria se empenhar na 

higienização do espaço urbano, transformando os menores desvalidos 

(retirados das ruas) em aprendizes ordeiros e os indivíduos 

potencialmente perigosos em trabalhadores produtivos. Entretanto, 

nossas fontes nos fazem acreditar que a dispensa dos desordeiros fazia 

parte da cultura escolar da EAA-RN, entendida aqui como “um conjunto 

de ideias, princípios, critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo 

do tempo das instituições educativas” (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100). 

Nesse sentido, a desenvoltura com a qual Silvino Bezerra informa ao 

Ministro que eliminou 35 aprendizes e dispensou um, assim como as 

informações encontradas no livro de matrículas de 1924 sobre os 

estudantes dispensados para o bem da ordem, quando ele não era mais 

o diretor da Escola, apontam para o “conjunto dos aspectos 

institucionalizados que caracterizam a escola como organização” 

(VIÑAO FRAGO, 1995, p. 68-69), no caso da EAA-RN, elementos 

contidos nos Regulamentos, pautados no ideário republicano. 

Assim, o desejo de educar (treinar) os “desfavorecidos da 

fortuna” a fim de transformá-los em cidadãos dóceis e rentáveis à nação, 

finda sendo frustrado à medida que muitos dos aprendizes são 

eliminados/dispensados ou quando eles, resistindo à disciplinarização, 

abandonam a Escola. Dessa forma, o caráter regenerador da educação, 

tão desejado pelos republicanos, só é possível a um número bem 

reduzido de estudantes. 
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4.3 – Os servidores e a missão de formar para a 

manutenção da ordem social.  

 

Conforme já mencionamos, dentre as dimensões 

investigativas propostas por Justino Magalhães, em nossa pesquisa 

fizemos um recorte apenas para a dimensão da materialidade. E ao 

focarmos os elementos fundamentais da materialidade da EAA-RN 

(Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte) torna-se 

imprescindível apresentar os agentes da educação escolar, a saber, 

diretores, professores e mestres das oficinas. 

A estrutura funcional das EAA (Escolas de Aprendizes 

Artífices) estava explicitada no Decreto nº 7.566/1909, que as criou em 

19 estados brasileiros. De acordo com o referido Decreto, cada uma delas 

contaria com um diretor, nomeado por decreto presidencial, um 

escriturário e um porteiro-contínuo, nomeados por tempo 

indeterminado através de portaria do ministro da Agricultura, 

Indústria e Comércio e ainda com os mestres das oficinas, que deveriam 

ser contratados pelo diretor da Escola por um tempo máximo de quatro 

anos (BRASIL, 1909a, Art. 4º). 

Contudo, essa estrutura funcional foi alterada antes mesmo 

da inauguração das EAA quando, em 11 de novembro do mesmo ano, o 

Decreto nº 7.649/1909 criou mais dois cargos, o de professores primário 

e de desenho (BRASIL, 1909b). Assim o diretor, que no Art. 9º do 

Decreto de criação acumulava as funções de ambos os cargos, ficou 

desobrigado de lecionar, visto que, conforme a exposição de motivos 

anexa ao novo Decreto, ficariam excessivamente sobrecarregados, “com 

prejuízo da melhor direção dos estabelecimentos”, no caso dos cursos 

serem muito frequentados  (BRASIL, 1909b, p. 01). 
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Mas o quadro de funcionários que atuariam a partir da 

inauguração das EAA em 1910, só foi de fato ratificado em dezembro de 

1909 pelo Decreto nº 7.763/1909, que alterou os Decretos 7.566/1909 e 

7.649/1909. Essa nova deliberação estabeleceu, entre outros pontos, que 

em cada Escola deveria ter um diretor, um escriturário e um porteiro-

contínuo (corpo administrativo), um professor primário e um de desenho 

(corpo docente) e tantos mestres das oficinas quantos fossem 

necessários (BRASIL, 1909c). 

Com esse novo Decreto percebe-se uma clara diferenciação na 

maneira de caracterizar os profissionais, evidenciada pela forma de 

vinculação às EAA. Os mestres das oficinas seriam contratados pelo 

diretor por tempo determinado, enquanto os professores dos cursos 

primário e de desenho seriam nomeados por portaria do ministro. Ou 

seja, os primeiros seriam prestadores de serviços e os segundos 

servidores efetivos. Diante disso, supomos que os mestres, responsáveis 

pelo ensino prático dos ofícios, não eram considerados professores, mas 

instrutores. Somente os profissionais responsáveis pelo ensino teórico 

eram considerados professores. É provável que essa distinção esteja 

relacionada à dicotomia, presente ao longo da história da humanidade, 

entre as atividades manuais e as atividades intelectuais, conforme já 

discutimos em capítulos anteriores. 

A autorização para o funcionamento da EAA foi anunciada 

pelo governador do Estado Alberto Maranhão, aos deputados, na 

mensagem dirigida ao Congresso Legislativo em 1º de novembro de 

1909. 

 

O ensino profissional e prático para formação de artífices e 

oficiais vai ser iniciado nesta Capital, segundo telegrama que 

recebi do Ministério da Agricultura. 

 



130 
 

As oficinas serão custeadas pelo Governo da União, que 

projeta inaugurá-las em Janeiro próximo. 

 

Para funcionarem as diversas oficinas que constituirão nesta 

cidade a Escola profissional da União, ofereceu o Governo do 

Estado o edifício do antigo Hospital de Caridade, que dispõe 

de boas condições para a instalação do serviço (MENSAGEM, 

1909, p. 9) 

 

Assim, a EAA-RN foi inaugurada em 01 de janeiro de 1910, no 

antigo edifício do Hospital da Caridade, situado à Rua Presidente 

Passos no bairro Cidade Alta. O prédio havia sido construído em 1856, 

pelo então presidente da Província Antônio Bernardo de Passos e 

restaurado no final do século XIX (MEDEIROS, 2013). Desativado no 

ano de 1906, provavelmente em consequência do novo Plano de 

Saneamento para a capital – que reorganizou a estrutura hospitalar e 

proibiu o escoamento de águas servidas para praças, ruas e becos – o 

Hospital da Caridade foi transferido em 1909 para o Monte Petrópolis 

(OLIVEIRA, 1999). 

Desocupado, o edifício do antigo Hospital da Caridade foi 

cedido em 1909 pelo Estado à União, para que a EAA-RN pudesse 

iniciar suas atividades. Porém, embora o então governador do Estado, 

Alberto Maranhão, tenha afirmado em sua mensagem ao Congresso 

Legislativo que o prédio dispunha de boas condições para abrigar a 

EAA-RN, acreditamos que as instalações eram inadequadas. Afinal, o 

Hospital foi desativado e posteriormente transferido para nova sede, 

possivelmente, pelas condições insalubres de suas instalações. 

 

(...) uma vez constatadas as condições insalubres no interior 

das edificações, seus proprietários eram convocados a 

apresentar alternativas e soluções para o problema detectado 

e, nos casos mais graves, determinava-se um prazo para que 

tais edifícios fossem desocupados e/ou reformados 

(OLIVEIRA, 1999, p. 76) 
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Diante disso, inferimos que o local cedido pelo Estado não 

possuía as condições adequadas ao funcionamento da EAA-RN. 

Tampouco sua arquitetura e localização estavam em sintonia com os 

ideais de modernização republicano, que tinha nas construções dos 

prédios escolares um dos principais pontos de diferenciação com o 

regime imperial. Os edifícios destinados aos grupos escolares, por 

exemplo, deveriam “funcionar como ponto de destaque na cena urbana, 

de modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal 

republicano, uma gramática discursiva arquitetônica que enaltecia o 

novo regime” (BENCOSTTA, 2005, p. 97). 

Para cumprir a tarefa de conduzir a gestão da EAA-RN, entre 

1910 e 1915, foi nomeado em 04 de novembro de 1909, aos 32 anos, o 

bacharel em Direito Sebastião Fernandes de Oliveira (CENTENÁRIO, 

2009). Segundo o Decreto nº 7.566/1909, entre suas atribuições estava 

a arrecadação da renda gerada pela venda dos artefatos produzidos 

pelos aprendizes, a fim de comprar os materiais necessários para os 

trabalhos das oficinas. Caberia a ele dar balanço na receita e despesa 

das oficinas semestralmente e recolher o saldo à Caixa Econômica ou 

Coletoria Federal. O diretor teria ainda a responsabilidade de julgar, 

na exposição anual de artefatos das oficinas, ao lado dos respectivos 

mestres e do inspetor agrícola do distrito, o grau de adiantamento dos 

aprendizes, distribuindo-lhes prêmios, de acordo com o grau de 

adiantamento deles (BRASIL, 1909a). 

Sebastião Fernandes, filho de Manuel Fernandes de Oliveira 

e Francisca Fagundes de Oliveira, nasceu em 11/03/1880 e faleceu em. 

21/05/1941, aos 61 anos de idade. Ele cursou humanidades no colégio 

Ateneu Norte-rio-grandense e aos 17 anos ingressou na Faculdade de 

Direito em Recife. Logo depois de formado atuou como promotor público 

na Comarca de Mossoró. Após deixar a direção da EAA-RN foi 
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Procurador Geral do Estado, Desembargador, membro do Supremo 

Tribunal de Justiça e Presidente da Corte de Apelação do Estado. 

Além de sua formação jurídica e de ter exercido o magistério 

nos colégios Diocesano e 7 de Setembro em Mossoró, Sebastião 

Fernandes possuía vocação literária. Fez parte de várias associações 

culturais, tanto no Rio Grande do Norte quanto em outros estados. Foi 

colaborador em alguns jornais, tais como “A República”, “O Diário de 

Natal”, “O jornal da Manhã” e “Gazeta do Comércio”. Além disso, 

publicou livros como poeta, jurista e teatrólogo, além de obras 

dramáticas e comédias (CENTENÁRIO, 2009). 

Ele era irmão de Jorge Fernandes, precursor da poesia 

modernista norte-rio-grandense e amigo de Câmara Cascudo. 

Frequentadores de redutos dos literatos potiguares, tanto Jorge quanto 

Cascudo mantinham íntima relação com a oligarquia Albuquerque 

Maranhão, cujos membros eram incentivadores e parte atuante da 

sociedade letrada natalense (SILVA, 2013). Provavelmente essa 

proximidade de Sebastião Fernandes com a oligarquia Albuquerque 

Maranhão, que controlava o Rio Grande do Norte à época, rendeu-lhe a 

nomeação para diretor da EAA e apoio político para manter-se no cargo 

por mais de cinco anos. Essa nossa inferência fundamenta-se nos 

registros de Luiz Antônio Cunha quando afirma que 

  

Mais do que supridoras de força de trabalho para a 

industrialização, as escolas de aprendizes artífices 

constituíram um meio de troca política entre as oligarquias 

que controlavam o Governo Federal e as oligarquias no poder 

nos diversos estados. Os gastos federais na forma de salários 

e de compras no comércio local representavam importante 

aporte econômico, assim como os empregos para os indicados 

pelas elites locais – instrutores, secretário e, principalmente, 

diretor (CUNHA, 2005c, p. 72). 
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Dessa forma, acreditamos que o grupo oligárquico dominante 

no Rio Grande do Norte à época da criação e instalação da EAA-RN, não 

apenas nomeou Sebastião Fernandes o primeiro diretor, como 

contribuiu para o fortalecimento de sua gestão. Um indício dessa 

realidade encontra-se na cessão das dependências do Natal Clube para 

o funcionamento da Escola, durante três meses, na virada do ano letivo 

1913/1914, enquanto o prédio da Rua Presidente Passos passava por 

uma adaptação para receber o Batalhão de Segurança do Estado 

(GARANTINDO, 2010). Senão, como explicar que aquele espaço de 

lazer privativo da elite natalense, pudesse ser emprestado mesmo que 

provisoriamente, à uma escola cujos estudantes eram considerados 

perigosos? A explicação plausível encontra-se no prestígio gozado pelo 

diretor da Escola perante a sociedade da capital potiguar.  

Inclusive, o Natal Clube já atendera a uma solicitação anterior 

de Sebastião Fernandes e abrira suas portas para a EAA-RN realizar a 

cerimônia de premiação dos estudantes em 1912. A solenidade foi 

prestigiada por autoridades locais, entre elas Manoel Dantas, 

representante do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, a 

quem as EAA estavam vinculadas. O presidente do Estado, Dr. Alberto 

Maranhão, se fez representar pelo coronel Pedro Soares de Araújo 

(ESCOLA, 1912).  

Certamente, conseguir que uma renomada agremiação social 

de elite fizesse tais concessões demonstra o grau de influência do diretor 

da EAA-RN. Esse respaldo político de Sebastião Fernandes encontra-se 

evidenciado em algumas das mensagens apresentadas ao Congresso 

Legislativo pelo governador Alberto Maranhão, nas quais registra-se o 

uso de adjetivações tais como “zelosa direção” (MENSAGEM, 1911) e 

“nosso talentoso coestadano” (MENSAGEM, 1913). Imaginamos que o 

destaque dado ao diretor da EAA-RN tratava-se de uma estratégia do 
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governador que pretendia mostrar, de maneira implícita, seu apoio 

àquele gestor. 

Conforme já mencionamos, as atribuições do diretor eram 

diversificadas no Decreto de criação das EAA. Contudo, foram 

consideravelmente ampliadas com a publicação das Instruções a que se 

refere o Decreto nº 7.763/1909. As Instruções Rocha Miranda, como 

eram conhecidas, afirmavam ser da competência do diretor 

 

§ 1º - Distribuir e fiscalizar, de acordo com estas instruções, 

todo o serviço dos demais funcionários. 

§ 2º - Inspecionar as aulas e dar as providências necessárias à 

regularidade e eficácia do ensino. 

§ 3º - Publicar editais para a matrícula dos alunos, resolvendo 

sobre seus requerimentos, de cujos despachos haverá recurso 

para o ministro. 

§ 4º - Regular e fiscalizar as despesas, de modo a serem feitas 

com maior economia, estabelecendo a escrituração respectiva. 

§ 5º - Assinar as folhas de pagamento do pessoal da escola, 

dando-lhes o devido destino. 

§ 6º - Admoestar ou repreender os alunos, conforme a 

gravidade da falta cometida e, até mesmo excluí-los da escola, 

se assim for necessário à disciplina. 

§ 7º - Enviar anualmente um mapa da matrícula dos alunos 

com referências feitas a cada um, em relação a sua frequência, 

comportamento e grau de proveito obtido. 

§ 8º - Apresentar ao ministro, depois de encerrados os 

trabalhos escolares, não só o balanço da receita e despesa do 

ano findo e o orçamento da receita e despesa para o ano 

seguinte, mas também um relatório minucioso do estado da 

escola, em relação ao pessoal e material, expondo os principais 

fatos ocorridos, dando conta dos trabalhos executados e 

propondo o que julgar conveniente para maior 

desenvolvimento e boa marcha da escola. 

§ 9º - Sujeitar à aprovação do ministro, por ocasião de 

apresentar o relatório, o programa a que se refere o art. 15 do 

decreto nº 7.763, de 23 de dezembro de 1909, organizado de 

acordo com os professores dos cursos primário e de desenho e 

os mestres das oficinas. 

§ 10 – Organizar o horário das aulas e distribuir os trabalhos 

das oficinas, de modo que cada curso ou aprendizado não 

exceda de três horas. 

§ 11 – Prestar aos inspetores agrícolas as informações e 

esclarecimentos que forem necessários ao desempenho da 

fiscalização que lhes compete pelo art. 18 do decreto nº 7.763, 

de 23 de dezembro de 1909. 
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§ 12 – Organizar a tabela dos preços dos artefatos, sujeitando-

a à aprovação do ministro que poderá alterá-la segundo a 

conveniência da escola.  

§ 13 – Franquear ao público, sem perturbação dos trabalhos, 

a visita à escola e suas dependências (BRASIL, 1909d, Art. 26)  

 

As Instruções Rocha Miranda deixam claro que as 

responsabilidades dos diretores incluíam: supervisão dos deveres de 

funcionários e estudantes; monitoramento do ensino; controle do 

orçamento; cuidado com a manutenção da disciplina, entre outras 

(BRASIL, 1910). Diante dessa grande quantidade de atribuições, 

Sebastião Fernandes acabou sendo advertido, pelo não cumprimento de 

uma delas, através do Diário Oficial da União 

 

Sr. Diretor da Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande 

do Norte: 

Em referência ao vosso ofício nº 114, de 31 de julho do corrente 

ano, declaro-vos que para a fiel observância do que se acha 

disposto no parágrafo único, art. 44 do regulamento anexo ao 

decreto nº 7.958, de 14 de abril último, torna-se indispensável 

a remessa das segundas vias das folhas de pagamento ou 

atestado de frequência dos funcionários dessa escola, não 

somente a partir do referido mês de julho, mas desde a 

instalação da escola (ofício nº 207). 

Diretoria Geral da Indústria e Comércio (SENHOR, 1910) 

 

Assim, tendo como certo que “assinar as folhas de pagamento 

do pessoal da escola, dando-lhes o devido destino” era atribuição do 

diretor e que o início das atividades da EAA-RN se deu em janeiro de 

1910, não resta dúvida que o então diretor Sebastião Fernandes deixou 

de enviar a cópia da folha de pagamento dos funcionários ao Ministério 

durante seis meses. No entanto, diante das reiteradas vezes que sua 

gestão foi elogiada nas mensagens do governador Alberto Maranhão ao 

Congresso Legislativo, não podemos considerar que houve negligência 

deliberada. Inferimos que esse esquecimento no envio da documentação 

foi resultado da sobrecarga ocasionada pela diversidade de atribuições. 
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Para termos uma ideia do quanto a função de diretor era 

sobrecarregada, o livro de termo de posse dos servidores foi aberto em 

23/12/1909 pelo próprio Sebastião Fernandes, um dia antes da posse de 

Pedro Soares de Araújo Filho na função de escriturário e de Virgílio 

Vieira de Mello como porteiro-contínuo. 

Com tantas atribuições, o diretor contava com poucos 

servidores. Além de sua equipe administrativa, composta pelo 

escriturário Pedro Soares de Araújo Filho e pelo porteiro-contínuo 

Virgílio Vieira de Mello, aos quais já nos referimos, foram recebidos 

nomeados o professor de desenho Abel Juvino Paes Barreto e a 

professora do curso primário Maria do Carmo Torres Navarro, em 15 de 

janeiro de 1910. Maria do Carmo Navarro era filha de Joaquim Taurino 

Navarro, tinha 21 anos e era solteira, tendo sido diplomada na Escola 

Normal de Natal em 1910. Os próximos a serem nomeados foram os 

mestres das oficinas: Paschoal Romano Sobrinho, para a Sapataria; 

Joaquim de Paula Barbosa, para a Marcenaria; João Viterbino de 

Leiros, para a Funilaria; José Barbosa da Silva, para a Alfaiataria e 

Francisco Severo da Silva, para a Serralharia. Porém, os referidos 

mestres só assinaram em 27 de fevereiro de 1912 (ESCOLA DE 

APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1909). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Primeiros servidores da EAA-RN (1910) 
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Fonte: Arquivo do IFRN Campus Natal Central 

 

A Figura 01 registra os primeiros servidores nomeados para 

atuar na EAA-RN. O professor de Desenho e os mestres das oficinas 

estão em pé. Sentados, estão o diretor ao centro, a professora do curso 

primário, o escriturário e o porteiro-contínuo. O contexto social da 

época, exigia um modelo de comportamento que se reflete no ar de 

seriedade que envolve todos e até mesmo na maneira rígida de posar 

para a fotografia. Destaca-se uma única presença feminina, cuja 

maneira de vestir-se era uma postura importante para conseguir o 

emprego, o recato nas relações sociais deveria ser mantido no exercício 

do magistério. Todos esses pormenores observados a partir da fotografia 

refletem uma conduta baseada nos critérios de moralidade e projeção 

de respeito diante da sociedade. Os indícios verificáveis nesse registro 

fotográfico nos permite afirmar que o controle sobre o comportamento 

dos servidores (assim como o dos aprendizes) foi um componente da 

cultura escolar do EAA-RN. Como nos esclarece Maria Ciavatta 

 



138 
 

se a compreensão do mundo social não pode ser feita 

diretamente, deve-se partir das pistas que aparecem, para 

relacioná-las entre si e com os processos mais amplos.” Sob tal 

perspectiva, acrescenta a autora, as fotografias podem ser 

incorporadas “aos conjuntos de indícios que, agregados a 

informações de outra natureza, podem permitir decifrar 

aspectos de nosso tema (CIAVATTA, 2002, p. 44) 

 

Certamente não deve ter sido fácil para Sebastião Fernandes 

contratar esses primeiros nove servidores. Entre as dificuldades 

encontradas no início das atividades das EAA de todo o país, sem 

dúvida, estava a composição do quadro de professores e mestres das 

oficinas.  

 

Os professores saíram dos quadros do ensino primário, não 

trazendo, por essa razão, nenhuma ideia do que necessitariam 

lecionar no ensino profissional. Os mestres viriam das fábricas 

ou oficinas e seriam homens sem a necessária base teórica, 

com capacidade, apenas, de transmitir a seus discípulos os 

conhecimentos empíricos que traziam (FONSECA, 1986, p. 

182) 

 

No contexto da sociedade brasileira do início do século XX, a 

contratação de pessoal qualificado para atuar no ensino profissional era 

um problema recorrente em todo o país e no Rio Grande do Norte não 

seria diferente. A precariedade do magistério local revela-se no discurso 

do governador Alberto Maranhão à Assembleia Legislativa, ao anunciar 

a formação da primeira turma de normalistas do Estado. Ele prometeu 

que em breve enviaria professores diplomados para as escolas regidas 

então por mestres provisórios (MENSAGEM, 1910). 

Além de lecionar os conteúdos próprios de seus respectivos 

cursos, os professores e mestres das oficinas tinham como encargo fazer 

com que os aprendizes observassem os preceitos morais, além de propor 

ao diretor sugestões quanto à manutenção da disciplina (BRASIL, 

1910). Assim, os primeiros profissionais docentes da EAA-RN foram 
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pioneiros na construção de uma cultura escolar, onde jovens 

socialmente excluídos teriam seus corpos e mentes educados, segundo o 

ideal de construção da nacionalidade brasileira, a fim de se 

transformarem em trabalhadores disciplinados e ordeiros. Isso significa 

afirmar que no interior da escola são produzidos modos de pensar e de 

atuar que proporcionam a todos os envolvidos nas práticas escolares 

estratégias para desenvolver, tanto na sala de aula como fora dela 

hábitos, modos de vida e de pensar (VIÑAO FRAGO, 1995). 

Outros professores se juntaram aos primeiros na transmissão 

de uma filosofia moral, baseada na ética do trabalho e na crença do 

progresso. Foram eles: Maria Abigail Furtado de Mendonça, para 

exercer o cargo de adjunta da professora do curso Primário e Raymundo 

Hostílio Dantas, para o cargo de adjunto do professor do curso de 

Desenho, ambos nomeados em junho de 1912. Maria Abigail tinha 18 

anos e era diplomada da turma de 1910 da Escola Normal de Natal. 

Filha de Elpídio Furtado de Mendonça, era solteira quando tomou posse 

(ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1909) 

Quanto ao diretor da Escola, suas inúmeras atribuições foram 

redimensionadas com a assinatura do Decreto nº 9.070, de 25 de outubro 

de 1911, que definiu regras gerais para o funcionamento das EAA. No 

novo decreto foram suprimidos seis deveres que constavam das 

Instruções Rocha Miranda e acrescentada a tarefa de “realizar 

conferências sobre as vantagens econômicas e sociais das associações 

cooperativas e de mutualidade” (BRASIL, 1911, Art. 12). 

Sebastião Fernandes deixou a direção da EAA-RN no dia 10 

de maio de 1915, dois anos após o término do mandato de Alberto 
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Maranhão. Ao deixar o cargo, dirigiu ao escriturário da Escola o 

seguinte discurso9: 

 

Deixando, hoje, o cargo de diretor da Escola de Aprendizes 

Artífices do Estado, para o qual fui nomeado por decreto do 

Exmo. Sr. Presidente da República de 04 de novembro de 

1909, as minhas despedidas com agradecimentos as mais 

sinceras pela dedicação inteligente, esforço e lealdade com que 

cumpri em auxiliar lhes no desempenho da minha árdua 

tarefa. Peço a transmissão de iguais despedidas e 

agradecimentos a todos os funcionários desta repartição. 

Saúde e fraternidade (ESCOLA DE APRENDIZES 

ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1912). 

 

Ainda na gestão de Sebastião Fernandes a Escola foi 

transferida do antigo Hospital da Caridade para a Avenida Rio Branco, 

nº 743, no bairro Cidade Alta. Nas proximidades da nova sede da Escola, 

além das construções residenciais existiam também alguns órgãos da 

administração pública estadual e municipal (OLIVEIRA, 1999). Ou 

seja, a EAA-RN sai do local onde situavam-se as instituições insalubres 

e vai para o centro da capital, onde encontravam-se as repartições 

públicas.  

Para ocupar o lugar de Sebastião Fernandes assumiu Silvino 

Bezerra Neto, 28 anos, nomeado em 26 de abril e empossado em 11 de 

maio de 1915, durante o segundo governo de Joaquim Ferreira Chaves 

(ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1909). 

Silvino Bezerra nasceu em Caicó em 1887. Aos 22 anos de 

idade diplomou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na 

Faculdade de Direito do Recife. Antes de assumir a direção da EAA-RN, 

                                                           
9 O discurso foi anotado no Livro de Assentamento de Pessoal 

em 17 de abril de 1917. 
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atuou como promotor público e juiz de direito (CENTENÁRIO, 2009). 

Sua nomeação resultou de um arranjo político entre os interesses de 

lideranças nacionais e seridoenses, entre eles seu irmão José Augusto 

Bezerra de Medeiros, que governadoria o Estado entre 1924 e 1927, no 

declínio da oligarquia Albuquerque Maranhão (SOUZA, 1989). Assim 

como aconteceu com Sebastião Fernandes, seu antecessor, a nomeação 

de Silvino Bezerra foi efetivada porque ele tinha o apoio dos grupos 

oligárquicos locais.  

Até o final de sua gestão em março de 1918 não aconteceu 

nenhuma alteração no regulamento das EAA. Mas analisando o 

Relatório referente às atividades desenvolvidas no ano de 1917 – 

enviado por Silvino Bezerra ao Ministro da Agricultura, Indústria e 

Comércio – acreditamos que ele manteve a perspectiva do ensino 

profissional muito mais em função dos aspectos morais – incutir hábitos 

de trabalho e reprimir a vadiagem – do que com intenção de prover 

trabalhadores para a indústria (ESCOLA DE APRENDIZES 

ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1918).  

Após deixar a direção da EAA-RN, Silvino Bezerra ocupou 

cargos públicos de grande relevância e atuou em diversas associações 

culturais e filantrópicas, tais como a Liga de Ensino do RN, 

mantenedora da Escola Doméstica e o Instituto Histórico e Geográfico 

do RN. De reconhecido talento literário, foi sócio fundador do Clube dos 

Trovadores Potiguares. No governo de José Augusto Bezerra de 

Medeiros assumiu as funções de  

 

[...] chefe de polícia, procurador geral do Estado, presidente da 

Seção Regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RN), 

desembargador do Supremo Tribunal de Justiça e membro do 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral [...] (CENTENÁRIO, 

2009). 
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O Bacharel Silvino Bezerra aposentou-se em 1937, como 

membro do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral. Faleceu aos 81 anos, 

em 1969, tendo deixado um legado para a educação potiguar. 

O sucessor de Silvino Bezerra foi o bacharel em direito 

Adalberto Silva de Araújo Amorim, nomeado em 23 de março de 1918. 

Antes de ser nomeado, Adalberto Silva foi promotor no interior do 

Estado. Findada de sua gestão em setembro de 1922, foi para o cargo de 

Juiz de Direito da comarca de Pau dos Ferros (CENTENÁRIO, 2009). 

Coincidência ou não, os três primeiros diretores da EAA-RN eram 

bacharéis em direito, talvez pelo fato da Escola se situar, no imaginário 

das pessoas, como instituição correcional. 

Durante essas três primeiras gestões, o caráter disciplinar e 

assistencialista esteve em evidência, consubstanciando as políticas 

educacionais voltadas à reconstrução nacional e a (re)organização do 

trabalho. Presentes no Brasil desde os anos finais do século XIX, essas 

políticas estavam voltadas para a moralização e o ajustamento do 

trabalhador à nova ordem social e econômica. 

O controle disciplinar dos aprendizes no interior da EAA-RN 

se dava através de admoestações e, em alguns casos, expulsões. Mas o 

disciplinamento não se dava apenas através das sanções disciplinares, 

ocorria também pelo viés das premiações, bem como pela inscrição dos 

estudantes no quadro de honra da Escola. Seguindo os preceitos do 

Decreto nº 7.566/1909, ao final de cada ano letivo era realizada uma 

exposição dos objetos fabricados nas oficinas, atraindo para o espaço 

físico da instituição visitantes de outras escolas, autoridades e 

familiares. Na ocasião, os objetos confeccionados pelos aprendizes eram 

avaliados por uma comissão e os melhores recebiam prêmios, obtidos da 

renda líquida obtida com a venda da produção das oficinas (BRASIL, 
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1909). Tal como nas exposições, os ideais republicanos também eram 

fortalecidos nas festas cívicas realizadas na EAA-RN (GURGEL, 2007). 

 

Figura 02: Exposição anual da EAA-RN (1937) 

 

Fonte: Arquivo IFRN, Campus Natal Central 

 

As exposições, as festas cívicas e as solenidades de premiação 

aconteciam em um espaço e um tempo próprios da EAA-RN e, portanto, 

constituíam sua cultura escolar. Nessa perspectiva, espaço e tempo são 

concebidos, distribuídos e utilizados pelos agentes (gestores, professores 

e mestres) que fazem parte do cotidiano escolar, os quais determinarão 

ao longo do tempo as práticas e os modos de fazer e pensar da Escola 

(VIÑAO FRAGO, 1995). 

Utilizando-se desses elementos da cultura escolar, os três 

primeiros diretores da EAA-RN cumpriram de maneira satisfatória, a 

dupla missão que lhes foi designada: o combate à ociosidade de menores 

e a manutenção da ordem. No âmbito nacional, mesmo diante dos 

esforços de gestores e professores, o ensino profissional não apresentava 
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resultados satisfatórios quanto a formação para o mercado de trabalho 

(FONSECA, 1986). 

Em junho de 1918 houve uma tentativa de mudança no 

processo de escolha dos gestores a partir do Decreto 13.064/1918. 

Dentre as modificações observadas foi definido que o cargo de diretor 

seria preenchido mediante concurso de documentos de idoneidade 

moral e técnica, sob a responsabilidade da Diretoria Geral de Indústria 

e Comércio. Assim, caberia ao Diretor Geral apresentar ao Ministro 

uma lista tríplice dos candidatos considerados qualificados para o cargo. 

Da análise ministerial, sairia o gestor selecionado (BRASIL, 1918). No 

Rio Grande do Norte a mudança só seria efetivada a partir de 1922, 

quando a gestão de Adalberto Silva de Araújo Amorim foi encerrada 

(CENTENÁRIO, 2009).  

O Regulamento de 1918 trouxe também a exigência do 

provimento dos cargos de professores e adjuntos, e de mestres e 

contramestres se dá através de concurso de provas práticas. Porém, a 

carência de profissionais capacitados para o exercício do cargo e 

ingerências políticas na indicação para as vagas existentes, 

dificultavam a efetivação da proposta (CUNHA, 2005c) 

A partir dos problemas verificados nas EAA, viu-se a 

necessidade de criar o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico, como apresentamos no capítulo anterior. A chefia ficou com o 

Engº João Lüderitz que criticou, entre outros pontos, o Regulamento de 

1918, por conceder autonomia a gestores sem a formação adequada para 

a função. Diante disso, propôs, entre outras mudanças, critérios técnicos 

para nomeações de gestores (QUELUZ, 2000). Na EAA-RN, a partir de 

1922 passaram a assumir a direção da Escola gestores indicados pelo 

Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico. 
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Em 23 de outubro de 1922, tomou posse o engenheiro Lycerio 

Alfredo Schreiner. Em 22 de maio de 1923, quando encerrou sua gestão, 

foi substituído por Eugenio Gomes Outeiro, também engenheiro, até 

então responsável pelas obras nos edifícios das Escolas de Aprendizes 

Artífices da Paraíba e de Pernambuco. Enquanto foi gestor na EAA-RN, 

no período de 25 de julho de 1923 a 19 de fevereiro de 1924, “nada de 

importante foi feito” (SOUZA, 1952, p. 5). Na gestão de Outeiro foi 

nomeada no dia 25 de maio de 1923, para exercer a função de adjunta 

da professora primária, Celina Torres Navarro, irmã de Maria do 

Carmo Torres Navarro. Celina Navarro foi diplomada na turma de 1912 

da Escola Normal de Natal (ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 1909). Note-se que passaram-se onze 

anos desde a última contratação para o curso primário, provavelmente 

em consequência da diminuição da quantidade de aprendizes nas 

turmas, devido a problemática da evasão escolar. 

A rotatividade dos enviados do Serviço de Remodelação do 

Ensino Profissional Técnico foi interrompida quando Luiz Gonzaga de 

Carvalho, escriturário da EAA-RN assumiu interinamente a direção, 

entre 20 de fevereiro de 1924 a 17 de julho de 1925 (ESCOLA DE 

APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1909). Em 

seu lugar assumiu Waldomiro Fetterman Pedrazzi, técnico em 

construções mecânicas, formado no Instituto Parobé de Porto Alegre, 

que administrou a Escola de 18 de julho de 1925 a 1º de março de 1927. 

Sua gestão se deu no momento em que ocorriam as modificações 

introduzidas pela Consolidação dos Dispositivos Concernentes às 

Escolas de Aprendizes Artífices, a partir de novembro de 1926, ainda 

sob os comando do Eng.º João Lüderitz. Dentre as mudanças, as EAA 

foram privadas de sua relativa autonomia e passou-se a buscar um 
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denominador comum ao ensino realizado nos diferentes estados 

(FONSECA, 1986). 

A Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de 

Aprendizes Artífices, de 1926 propôs o refinamento do processo seletivo 

para o quadro docente (FONSECA, 1986). Todavia, persistiram na 

EAA-RN as dificuldades para a execução dessa exigência, mantidas nos 

20 anos seguintes, sendo implementadas paulatinamente. A partir de 

então, até a mudança de denominação das EAA para Liceu Industrial, 

foram contratadas cinco normalistas para ministrar aulas no curso 

primário. Em 26 de julho de 1926 foi nomeada Maria do Carmo 

Cavalcanti, 22 anos, solteira, filha de Antônio Cavalcanti Albuquerque, 

que havia se diplomado na Escola Normal de Natal em 1922. Maria 

Rosa Ribas Marinho foi nomeada em 24 de abril de 1933 e tomou posse 

em maio do mesmo ano. 

Retomando o registro dos diretores, Waldomiro Fetterman foi 

sucedido, em 1º de março de 1927, pelo gaúcho Alcides Feijó Raupp, que 

havia sido diplomado pelo Instituto Parobé, onde também exerceu a 

função de contramestre de trabalhos em metais. Ali ele também dirigiu 

a seção de forja, serralheria, latoaria e instalações domiciliares. Sua 

gestão foi concluída em 14 de outubro de 1930, já sob o impacto da 

Revolução de 1930. Com Getúlio Vargas no controle do Governo 

Provisório, o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico 

chegou ao fim e João Lüderitz deixou seu protagonismo. No ano 

seguinte, o Serviço de Remodelação foi substituído pela Inspetoria do 

Ensino Profissional (CUNHA, 2005c).  

Ainda em 1930, entre 15 de outubro a 12 de novembro, a EAA-

RN teve como diretor interino o juiz de Direito Floriano Cavalcanti de 

Albuquerque. Em seguida a direção da Escola retornou, pela segunda 

vez, para o escriturário da Escola Luiz Gonzaga de Carvalho por um 
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breve período. Em 17 de agosto de 1931, já assumia o engenheiro 

agrônomo Paulo Sarmento, que se manteve-se no cargo até 12 de 

outubro de 1935. A partir de 16 de novembro do mesmo ano coube a 

outro engenheiro, Antônio Carlos de Mello Barreto, substituí-lo. O novo 

gestor havia sido diretor da Escola de Aprendizes Artífices do 

Amazonas, portanto, tinha experiência no ensino profissional. Contudo, 

sua gestão não apresentou ações vinculadas à formação profissional. 

Logo que assumiu, cedeu o prédio da Escola para recolher presos 

políticos no Levante Comunista de 1935. Antônio Carlos Barreto ainda 

estava à frente da EAA-RN quando da mudança de denominação para 

Liceu Industrial, em janeiro de 1937 (SOUSA, 2015).  

Mesmo diante de todas as medidas tomadas no sentido de 

melhorar o ensino oferecido nas EAA, permaneceu a defasagem na 

formação profissional ministrada – ultrapassando, inclusive o período 

do Liceu Industrial (1937-1941). Enfim, o desejo republicano de formar 

trabalhadores qualificados para o processo de expansão industrial 

precisou esperar mais um pouco para ser realizado. Durante o período 

em que o ensino profissional foi ofertado pelas EAA, acentuaram-se os 

mecanismos para a manutenção da disciplina e da ordem. Foi o possível 

que os servidores conseguiram realizar.  
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Considerações Finais 

 

O movimento republicano foi responsável por desencadear, em 

pleno processo de transição da mão-de-obra escrava para o trabalho 

livre, o entusiasmo pela educação. Articulada ao ideário modernizador 

das relações sociais – imperativo para afiançar e alargar o movimento 

produtivo do capital – a instrução pública era vista como um elemento 

de construção da nacionalidade e do cidadão produtivo, bem como uma 

ferramenta para garantir uma sociedade harmoniosa. 

Pretensamente racional e científico, o estado republicano 

assumiu o papel de educador do povo e das crianças, ambos assinalados 

no discurso ideológico pela menoridade social. A educação passou assim 

a ser encarada como responsável pela obra de regeneração e 

disciplinamento das populações resistentes à nova ordem que se 

implantava, no quadro de crescimento urbano e industrial da primeira 

República. 

Nesse contexto, a criação das EAA (Escolas de Aprendizes 

Artífices) em 1909, procurava efetuar a obra de regeneração e 

disciplinarização dos menores desvalidos, livrando-os da tendência à 

ociosidade e despertando-lhes o amor pelo trabalho. O ensino 

profissional adotado nessas Escolas pretendia formar operários e contra 

mestres a fim de que pudessem corresponder às exigências da moderna 

indústria em expansão no país. 

Nossa pesquisa diz respeito à educação escolar profissional 

ofertada pela EAA-RN entre 1909 e 1937 e investigou o processo de 

organização da Escola, evidenciando a relação entre o que estava 

proposto na legislação e a as ações concretizadas em seu cotidiano. Na 

perspectiva da História das Instituições Escolares e com base nos 



149 
 

pressupostos teóricos-metodológicos de Justino Magalhães, 

privilegiamos a dimensão da materialidade, que se ativa em instâncias 

objetivas e de funcionamento tais como modos de organização, espaços, 

regulamentos, currículos, meios didáticos e pedagógicos 

(MAGALHÃES, 2004). 

Assim, pela natureza metodológica deste trabalho de 

pesquisa, delineamos como objetos de análise: os requisitos de ingresso, 

o quantitativo de matrículas, a taxa de evasão, o tempo de escolarização, 

a localização geográfica das residências dos aprendizes, os programas 

de ensino e o perfil dos servidores, de modo que na análise das fontes 

documentais utilizamos as noções de agentes e sujeitos, que em nossa 

pesquisa são identificados como servidores e aprendizes/estudantes. 

Todos esses aspectos foram considerados sob a lente do conceito de 

prática segundo as teorizações de Roger Chartier, buscando apreender 

a materialidade das práticas educativas da EAA-RN e dos objetos 

culturais (CHARTIER, 1990). 

Com normas disciplinares rigorosas que chegavam à expulsão, 

concessão de prêmios aos aprendizes que se destacavam, conciliação 

entre aulas teóricas e práticas, a EAA-RN tornou-se um espaço que 

detinha uma cultura própria, possuidor de diferentes formas de 

pensamentos e múltiplas práticas. Nessa perspectiva, o conceito de 

Cultura Escolar permite-nos problematizar a organização institucional, 

a apropriação das normas burocráticas e a criação de um modelo 

pedagógico específico. 

Desse modo, o modelo pedagógico implementado na EAA-RN 

no que diz respeito às interações entre os modos de fazer e as leis 

vigentes sobre o ensino profissional, foram analisados à luz da Cultura 

Escolar e nos foi possível perceber as possibilidades de reação ao que 

estava posto nas Leis e Decretos. 
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O processo de eliminação dos aprendizes por mau 

comportamento, contrariava a perspectiva de inclusão daqueles 

meninos. A atitude dos diretores, professores e mestres das oficinas, 

corroborando com as medidas disciplinares rigorosas nos parece uma 

demonstração de incoerência, se considerarmos que o discurso da 

inclusão do sujeito pobre, via educação, foi uma constante durante o 

período estudado. 

De acordo com a tese aqui defendida, houve um 

distanciamento entre o desejável, explicitado na legislação e o possível, 

revelado na cultura escolar/práticas educativas da instituição. O desejo 

de educar (treinar) os “desfavorecidos da fortuna” a fim de transformá-

los em cidadãos dóceis e rentáveis à nação, finda sendo frustrado à 

medida que muitos dos aprendizes são eliminados/dispensados ou 

quando eles, resistindo à disciplinarização, abandonam a Escola. Dessa 

forma, o caráter regenerador da educação, tão desejado pelos 

republicanos, só é possível a um número bem reduzido de estudantes. 

 

 

  



151 
 

Referências 

ALMEIDA, W. M. A institucionalização do ensino industrial no Estado Novo português e no 
Estado Novo brasileiro: aproximações e distanciamentos. Tese (Doutorado em Educação). 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro. 2010. 

ARANHA, M. L. A. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 2006. 

ARIÈS, P. A descoberta da infância. In: História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1981. 

AZEVEDO, F. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1958. 

BACELLAR, C. Uso e mau uso dos arquivos. In: PINSKY, C. B. Fontes Históricas. 3. ed. São Paulo: 
Contexto, 2014. p. 32-79. 

BASTOS, P. A. B. A Escola de Aprendizes Artífices do Pará, 1909/42. Um estudo histórico. 
Dissertação (Mestre em Educação). Departamento de Administração de Sistemas 
Educacionais. Instituto de Estudos Avançados em Educação. Fundação Getúlio Vargas. Rio de 
Janeiro. 2000. 

BENCOSTTA, M. L. A. História da Educação, arquitetura e espaço escolar. São Paulo: Cortez, 
2005. 

BRASIL. Instruções a que se refere o Decreto nº 7.763, de 23 de dezembro de 1909, 1909. 
Acesso em: 06 fevereiro 2014. 

BRASIL. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Cria nas capitais dos Estados da 
República Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primário gratuito, 
1909a. Disponivel em: <http://www.ufpr.edu.br/a-instituição/documentos-institucionais>. 
Acesso em: 06 fevereiro 2011. 

BRASIL. Decreto nº 7.649, de 11 de novembro de 1909. Cria nas Escolas de Aprendizes 
Artífices os lugares de professores dos cursos primários noturnos e de desenho., 1909b. 
Disponivel em: <http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1909-11-11;7649>. 
Acesso em: 06 fevereiro 2012. 

BRASIL. Decreto nº 7.763, de 23 de dezembro de 1909. Altera os decretos nº 7.566 e 7.649, de 
28 de setembro e 11 de novembro últimos., 1909c. Disponivel em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7763-23-dezembro-1909-
525420-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 12 março 2012. 

BRASIL. Instruções Rocha Miranda. Instruções a que se refere o Decreto nº 7.763, de 23 de 
dezembro de 1909, 1910. Disponivel em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=49071&norma=64852>. 
Acesso em: 08 dezembro 2014. 

BRASIL. Decreto nº 9.070, de 25 de outubro de 1911. Dá novo regulamento para as Escolas de 
Aprendizes Artífices, 1911. Disponivel em: <http://www2.camara.gov.br/legin>. Acesso em: 
06 fevereiro 2011. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Industria e Commercio. Relatório apresentado ao 
presidente da República dos Estados Unidos do Brazil pelo Dr. Pedro de Toledo, ministro de 
Estado da Agricultura Indústria e Comércio, no anno de 1912, Rio de Janeiro: Imprensa 



152 
 

Nacional, 1912. Disponivel em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2002/000341.html>. Acesso 
em: 12 jun 2013. 

BRASIL. Decreto nº 13.064, de 12 de junho de 1918. Dá novo regulamento às Escolas de 
Aprendizes Artífices, 1918. Disponivel em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao>. Acesso 
em: 23 setembro 2013. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Industria e Commercio. Relatório (do ano de 1920) 
apresentado ao presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo ministro de 
Estado dos Negócios da Agricultura, Industria e Commercio, Ildefonso Simões Lopes, no anno 
de 1921, Rio de Janeiro: Papelaria e Typografia Villas-Boas & C, 1921. Disponivel em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2017/000462.html>. Acesso em: 12 março 2013. 

BRASIL. Diretoria Geral da Indústria e Comércio. Consolidação dos dispositivos concernentes 
às Escolas de Aprendizes Artífices, 1926. Disponivel em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2082573/pg-13-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-
10-12-1926/pdfView>. Acesso em: 08 dezembro 2013. 

BRASIL. Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, 1937. Disponivel em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed>. Acesso em: 06 fevereiro 2011. 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 29 
Janeiro 2016. 

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 2008. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 15 
agosto 2015. 

BUFFA, E. História e filosofia das instituições escolares. In: GATTI JUNIOR, D.; ARAÚJO, J. C. S. 
Novos temas em história da educação brasileira: instituições escolares e educação na 
imprensa. São Paulo: Autores Associados, 2002. p. 25-38. 

BURKE, P. A escrita da história. Tradução de Magda Lopes. 2. ed. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1992. 

CANDEIA, L. Mente amore pro patria docere: a Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba e a 
formação dos cidadãos úteis à nação (1909-1942). Tese (Doutorado em Educação). Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. 2013. 

CARVALHO, J. M. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 

CARVALHO, M. M. C. A Escola e a República. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

CASTANHO, S. O Império e as correntes do mar histórico. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; 
(ORG) Navegando pela história da educação brasileira: 20 anos de HISTEDBR. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2009. p. 113-142. 

CENTENÁRIO. do IFRN 1909-2009. Portal da Memória, 2009. Disponivel em: 
<http://centenario.ifrn.edu.br/>. Acesso em: 06 fevereiro 2012. 

CERTEAU, M. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Difel, 1990. 

CHERVEL, A. História das Disciplinas Escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Revista 
Teoria e Educação, Porto Alegre, 2, 1990. 177-229. 



153 
 

CIAVATTA, M. O mundo do trabalho em imagens: a fotografia como fonte histórica (Rio de 
Janeiro, 1900-1930). Rio de Janeiro: DP&A editora, 2002. 

CIAVATTA, M. Arquivos da memória do trabalho e da educação. centros de memória e 
formação integrada para não apagar o futuro. 2007. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação), 2007. Disponivel em: 
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuais-
coautorais/eixo07/Maria%20Ciavatta%20-%20Texto.pdf>. Acesso em: 19 jan 2014. 

COMENIUS, J. A. Didáctica magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. 4. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 

CONVENÇÃO. sobre os Direitos da Criança. UNICEF Brasil, 1989. Disponivel em: 
<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em: 16 Janeiro 2016. 

CONVENÇÃO. sobre os Direitos da criança, 1989. Disponivel em: 
<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em: 29 janeiro 2016. 

CORDEIRO, D.; COSTA, E. A. P. Jovens pobres e a educação profissional no contexto histórico 
brasileiro. Trabalho necessário, Rio de Janeiro, n. 4, 2006. ISSN 1808-799X. Disponivel em: 
<http://www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN04%20CORDEIRO,%20D.%20COSTA,%20E.p
df>. Acesso em: 06 fevereiro 2013. 

COUTO, M. O fio das missangas. São Paulo: Companhia da Letras, 2009. 

CUNHA, L. A. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de Educação, Rio 
de Janeiro, mai/ago 2000a. 89-107. 

CUNHA, L. A. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. 2. ed. 
São Paulo: UNESP, 2005b. 

CUNHA, L. A. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. 2. ed. São Paulo: UNESP, 
2005c. 

CUNHA, M. V. A escola contra a família. In: LOPES, E. M. T.; FILHO, L. M. F.; VEIGA, C. G. 500 
anos de Educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: MG: Autêntica, 2000. 

D'ANGELO, M. Caminhos para o advento da Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo 
(1910-1930): Um projeto das elites para uma sociedade assalariada. Dissertação (Mestrado 
em História Econômica). Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2000. 

DUBY, G. A história continua. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: UFRJ, 1993. 

ESCOLA. de Aprendizes Artífices. A República, Natal, 22 abril 1912. 

ESCOLA. DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE. Termo de Po. 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE. Livro Termos de Posse 1909-
1945, 1909. 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE. Livro de Assentamento do 
Pessoal, 1912. 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE. Relatório referente ao ano de 
1917, apresentado ao Exmo. Sr., Dr. J. G. Pereira Lima, M.D. Ministro da Agricultura, 
Indústria e Comércio, pelo diretor Bacharel Silvino Bezerra Neto: Natal, Atelier Typográfico 
M. Victorino, 16 jan 1918. 



154 
 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE. Livro de matrícula do curso 
diurno do ano de 1924, 1924. 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE. Livro de material de consumo 
e de transformação, 1937. 

EXCURSIONARAM. hoje até Jundiahy os alunos. A República, Natal, maio 1936. 

FEBVRE, L. Combates pela história. Lisboa: Editora Presença, 1985. 

FERREIRA, J. P. H.; FERNANDES, L. E. D. O. Nova história integrada. Campinas, SP: Companhia 
da Escola, 2005. 

FONSECA, C. S. História do ensino industrial no Brasil. Rio de Janeiro: SENAI/DN/DPEA, v. 1, 
1986. 

FRAGO, A. V. Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios., 
s/d. Disponivel em: <http://www.scribd.com/doc/14503752/vinao-frago-sistemas-educativos-
culturas-escolares-y-reformas-continuidades-y-cambios-cap-vi>. Acesso em: 26 outubro 2013. 

FROTA, A. M. M. C. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da 
historicidade para a sua construção. Revista Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de 
Janeiro, n. 1, ano 7, p. 144-156, jan/jul 2007. 

GARANTINDO. futuro ao nosso passado. Tribuna do Norte, Natal, 2010. Disponivel em: 
<http://www.psengenharia.com.br/revistas/pdf13.pdf>. Acesso em: 02 setembro 2014. 

GATTI JUNIOR, D. Novos temas em história da educação brasileira: instituições escolares e 
educação na imprensa. Campinas: Autores Associados, 2002. 

GATTI JUNIOR, D.; PESSANHA, E. C. História da educação, instituições e cultura escolar: 
conceitos, categoria e material histórico. In: GATTI JUNIOR, D.; INÁCIO FILHO História da 
educação em perspectiva. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 71-90. 

GHIRALDELLI JUNIOR, P. História da Educação Brasileira. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Tradução de Federico Carotti. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

GOMES, L. C. G. As Escolas de Aprendizes Artífices e o ensino profissional na velha República. 
Vértices, Rio de Janeiro, n. 3, Ano 5, p. 53-79, SET/ DEZ 2003. 

GOMES, L. C. G. Imagens não cotidianas: Escola de Aprendizes Artífices de Campos (1910-
1942). Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro. 
2004. 

GONÇALVES, I. A.; FARIA FILHO, L. M. História das culturas e das práticas escolares. In: SOUZA, 
R. F.; VALDEMARIN, V. T. A cultura escolar em debate. Campinas, SP: Autores Associados, 
2005. p. 31-57. 

GONDRA, J. G. A emergência da infância. In: PAIVA, M. M.; VIVEIROS, K. F. M.; MEDEIROS 
NETA, O. M. Infância, escolarização e higiene no Brasil. Brasília: Liber Livros, 2011. p. 83-109. 

GURGEL, R. D. F. A trajetória da Escola de Aprendizes Artífices de Natal: república, trabalho e 
educação (1909-1942). Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em 
Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p. 230. 2007. 

HEYWOOD, C. Uma História da Infância: da Idade Média à época contemporânea no ocidente. 
Cadernos de Pesquisa, maio/ago 2005. 



155 
 

JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de Educação, Campinas, 
jan-jun 2001. 09-43. Acesso em: 26 outubro 2014. 

KUNZE, N. C. A Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (1909-1941). Dissertação. 
(Mestrado em Educação, Cultura e Sociedade). Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Universidade Federal do Mato Grosso. Cuiabá. 2005. 

LE GOFF, J. História e memória. Campinas: UNICAMP, 1996. 

LISPECTOR, C. Minhas queridas. São Paulo: Rocco, 2005. 

LOMBARDI, J. C.; NASCIMENTO, M. I. M. Fontes, história e historiografia da educação. 
Campinas: Autores Associados, 2004. 

LOPES, E. M. T.; GALVÃO, A. M. O. História da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

MAGALHÃES, J. Tecendo Nexos: história das instituições educativas. Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2004. 

MEDEIROS, A. L. A forja e a pena: técnica e humanismo na trajetória da Escola de Aprendizes 
Artífices de Natal à Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Natal: Editora do IFRN, 
2013. 

MENSAGEM. do governador Alberto Maranhão apresentada ao Congresso Legislativo na 
abertura da terceira sessão da sexta legislatura em 1º de novembro de 1909. Natal: 
Typografia d' "A República". 1909. 

MENSAGEM. do governador Alberto Maranhão apresentada ao Congresso Legislativo na 
abertura da Primeira Sessão da Sétima Legislatura, em 1º de novembro de 1910. Natal: 
Typografia d' "A República". 1910. 

MENSAGEM. do governador Alberto Maranhão apresentada ao Congresso Legislativo na 
abertura da segunda sessão da sétima legislatura em 1º de novembro de 1911. Natal: 
Typografia d' "A República". 1911. 

MENSAGEM. do governador Alberto Maranhão apresentada ao Congresso Legislativo na 
abertura da primeira sessão da oitava legislatura. Natal: Typografia d' "A República". 1913. 

MONTEIRO, T. Pesquisas e depoimentos para a história. Belo Horizonte: Itatiaia editora, 1982. 

MONTOJOS, F. B. Documento encaminhado a Capanema. Histórico das Escolas de Aprendizes 
Artífices. Ministério da Educação e Saúde Pública. Departamento de Ensino Industrial. Rio de 
Janeiro. 1935. 8/01/1935. CEPDOC. GC. 34.00.00/ 1; I-2. 

MONTOJOS, F. B. Ensino Industrial. Rio de Janeiro: MES: CBAI. Biblioteca do Ensino Industrial, 
1949. 

MORAES, C. S. V. A socialização da força de trabalho: instrução popular e qualificação 
profissional no estado de São Paulo (1873-1934). Bragança Paulista, SP: Edusf, 2003. 

MORAIS, M. A. C. Os escritores 5. Natal: MKT, 1997a. 

MORAIS, M. A. C. Reminiscências. Educação em Questão, Natal, v. 7, p. 151-154, jan/dez 
1997b. 

NAGLE, J. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU, 1974. 

NOSELLA, P.; BUFFA, E. Instituições escolares: porque e como pesquisar. 2. ed. Campinas/SP: 
Alínea, 2013. 



156 
 

OLIVEIRA, G. P. De cidade a cidade: o processo de modernização do Natal 1889-1913. Natal: 
EDUFRN, 1999. 

PANDINI, S. A Escola de Aprendizes Artífices do Paraná: "viveiro de homens aptos e úteis" 
(1910-1928). Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós_Graduação em 
Educação. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2006. 

PEGADO, E. A. C. A trajetória do CEFET-RN: do início do século 20 ao alvorecer doséculo 21. 
Natal: Editora do IFRN, 2006. 

PEREIRA, M. B. Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais, primeira configuração escolar 
do CEFET-MG, na voz de seus alunos pioneiros (1910-1942). Tese (Doutorado em Educação). 
Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2008. 

QUELUZ, G. Concepções de ensino técnico na República Velha (1909-1930). Curitiba: Cefet 
Paraná, 2000. 

RIBEIRO, M. L. S. História da educação brasileira: a organização escolar. 6. ed. São Paulo: 
Editora Moraes, 1986. 

ROUSSEAU, J.-J. Emílio ou da Educação. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1993. 

SANTOS, J. A. A trajetória da educação profissional. In: LOPES, E. M. T.; FARIA FILHO, L. M.; 
VEIGA, C. G. 500 anos de educação no Brasil. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 2000. p. 205-224. 

SAVIANI, D. Breves considerações sobre fontes para a história da educação. In: LOMBARDI, J. 
C.; NASCIMENTO, M. I. M. Fontes, história e historiografia da educação. Campinas: Autores 
Associados, 2004. Cap. 1, p. 3-12. 

SCHUELER, A. F. M. D.; MAGALDI, A. M. B. D. M. Educação escolar na primeira república: 
memória, história e perspectivas de pesquisa. Tempo [online], v. 13, n. 26, p. 32-55, out 2009. 
ISSN 1413-7704. Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-77042009000100003.>. 
Acesso em: 06 outubro 2014. 

SCHWARTZMAN, S.; BOMENY, H. M. B.; COSTA, V. M. R. Tempos de Capanema. 2. ed. São 
Paulo: Paz e Terra: FGV, 2000. 

SENHOR. diretor. Diário Oficial da União, 09 setembro 1910. Disponivel em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1734934/pg-10-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-
06-09-1910>. Acesso em: 23 julho 2015. 

SILVA, L. M. C. O papel da leitura em minha vida. In: MORAIS, M. A. C. Os escritores 5. Natal: 
MKT editora, 1997. 

SILVA, L. M. C. A Modernidade Pedagógica da Educação Escolar no Rio Grande do Norte: 
1930-1935. UFRN. Natal, p. 235. 1998a. 

SILVA, L. M. C. Representações político-educacionais dos interventores no RN: 1930-1935. 
UFRN. Natal. 1998b. 

SILVA, L. M. C. História da educação dos surdos no Rio Grande do Norte. UFRN. Natal, p. 146. 
2000. 

SILVA, L. M. C. Violência Doméstica contra crianças de zero a cinco anos: concepções e 
práticas na educação infantil. Dissertação (Mestrado em Serviço Social). Departamento de 
Serviço Social. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2011. 



157 
 

SILVA, M. G. B. Da arte do ofício à especialização: um breve histórico da função social do 
ensino técnico industria. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação 
em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p. 66. 1991. 

SILVA, M. G. S. Escola para os filhos dos outros: trajetória histórica da Escola Industrial de 
Natal (1942-1968). Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p. 232. 2012. 

SILVA, M. J. G. Homens de letras e cidade: espaços de sociabilidade intelectual na cidade do 
Natal. XXVII Simpósio Nacional de História ANPUH, 2013. Disponivel em: 
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364502353_ARQUIVO_ANPUH2013AR
TIGO.pdf>. Acesso em: 13 outubro 2015. 

SILVA, S. S. A Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo e a rede federal de educação 
profissional (1909-1930). Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação 
em Educação. Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória. 2013. 

SOUSA, F. C. O. Em nome da ordem e do progresso: A formação profissional no percurso da 
Escola de Aprendizes Artífices à Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte ((1909-1971). 
Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p. 276. 2015. 

SOUZA, E. M. Evocando o passado de nossa escola. Natal: mimeografado. 1952. 

SOUZA, I. A república velha no Rio Grande do Norte (1989-1930). Brasília: Centro Gráfico do 
Senado Federal, 1989. 

VEYNE, P. Como se escreve a história. Tradução de Antonio José da Silva Moreira. Lisboa: 
Edições 70, 1971. 

VICENTINO, C.; DORIGO, G. História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1997. 

VIÑAO FRAGO, A. Historia de la educación e historia cultural: posibilidades, problemas, 
cuestiones. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, p. 63-82, 1995. 

VIÑAO FRAGO, A. El espacio y el tiempo escolares como objeto histórico. Contemporaneidade 
e Educação, Rio de Janeiro, v. nº 7, p. 100-101, 2000. 

VIÑAO FRAGO, A. ¿Fracasan las reformas educativas? SBHE: Educação no Brasil, Campinas, SP, 
p. 21-35, 2001. 

VIÑAO FRAGO, A. Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios, 
2014. Disponivel em: <http://www.scribd.com/doc/14503752/vinao-frago-sistemas-
educativos-culturas-escolares-y-reformas-continuidades-y-cambios-cap-vi>. Acesso em: 26 
outubro 2014. 

 

 



158 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

  



159 
 

ANEXO A – Trecho do relato de Evaristo Martins de Souza, aluno da 1ª 

turma da Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte. 

 

 

Fonte: SOUZA, Evaristo Martins de. Evocando o passado de nossa Escola. Natal, 

[1952].Mimeografado. 
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ANEXO B – Primeiros livros em Língua Portuguesa editados no Brasil.. 
 

 

 

 

 


