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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo analisar as ações do Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio para a expansão das escolas profissionais agrícolas, industriais 
e comerciais, no período de 1909 a 1930. O recorte temporal foi selecionado levando 
em consideração a organização do Ministério. O Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio foi criado através do Decreto nº 1.606 de 29 de dezembro de 1906, mas só 
foi organizado e instalado através do Decreto nº 7.501 de 12 de agosto de 1909. 
Durante o período de 1909 e 1930, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 
teve entre suas atribuições o desenvolvimento de políticas para a educação 
profissional nesses ramos. Se constituíram como questões de pesquisa: Que tipo de 
escolas eram criadas com maior frequência e como ocorreu a expansão destas? O 
que influenciava a criação dessas escolas? E, como as escolas profissionais 
vinculadas ao Ministério estavam distribuídas pelo território brasileiro? Para responder 
tais indagações realizou-se o mapeamento e a análise das fontes no período 
supracitado. A metodologia consiste na análise documental segundo Arostegui (2006) 
e baseia-se no método indiciário segundo Ginzburg (1989). A pesquisa documental 
foi realizada nos relatórios anuais do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 
apresentados pelos ministros ao presidente da república, disponibilizados 
virtualmente pelo Center for Research Libraries. O referencial teórico baseia-se na 
concepção de educação profissional de Manfredi (2003), insere-se na dimensão da 
história política segundo Rémond (2003) e no campo da História da Educação 
Profissional segundo Ciavatta (2015; 2019). Através da análise das fontes pode-se 
perceber que o Ministério criou e financiou escolas agrícolas, industriais e comerciais, 
sendo mais comum as escolas agrícolas. As escolas estavam distribuídas por todo o 
território nacional, mas observou-se uma concentração na região central do Brasil. 
Ressalta-se que duas escolas serviam como modelo para a organização do ensino e 
merecem destaque, a saber: no ensino agrícola a Escola de Agricultura e Medicina 
Veterinária e no ensino industrial a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. 
No que tange ao ensino comercial, percebeu-se que nenhuma escola foi criada, mas 
o Ministério passou a regulamentar oficialmente o ensino comercial através do 
Decreto nº 17.329, de 28 de maio de 1926. 

Palavras-chave: Educação Profissional. Ensino Agrícola. Ensino técnico. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the actions of the Ministry of Agriculture, Industry and 
Commerce for the expansion of agricultural, industrial and commercial professional 
schools from 1909 to 1930. The time cut was assigned taking into consideration the 
organization of the Ministry. The Ministry of Agriculture, Industry and Commerce was 
created through Decree No. 1,606 of December 29, 1906, but was only organized and 
installed through Decree No. 7,501 of August 12, 1909. During the period 1909 and 
1930, the Ministry of Agriculture, Industry and Commerce had among its attributions 
the development of policies for professional education in these branches. They were 
constituted as research questions: What kind of schools were created more frequently 
and how did they expand? What influenced the creation of these schools? And, how 
were the professional schools linked to the Ministry distributed throughout the Brazilian 
territory? To answer such questions, the mapping and analysis of sources in the 
aforementioned period was carried out. The methodology consists of documentary 
analysis according to Arostegui (2006) and is based on the indicator method according 
to Ginzburg (1989). The documentary research was conducted in the annual reports 
of the Ministry of Agriculture, Industry and Commerce, presented by the Ministers to 
the President of the Republic, made available virtually by the Center for Research 
Libraries. The theoretical framework is based on Manfredi's (2003) conception of 
professional education, is part of the political history dimension according to Rémond 
(2003) and in the field of the History of Professional Education according to Ciavatta 
(2015; 2019). Through the analysis of sources it can be seen that the Ministry created 
and financed agricultural, industrial and commercial schools. The schools were 
distributed throughout the country, but there was a concentration in the central region 
of Brazil. Two schools served as models for the organization of education and deserve 
to be highlighted: in agricultural education the School of Agriculture and Veterinary 
Medicine and in industrial education the Wenceslau Braz Normal School of Arts and 
Crafts. As far as commercial education is concerned, it was realized that no school 
was created, but the Ministry officially regulated commercial education through Decree 
No. 17,329 of May 28, 1926. 

Keywords: Professional Education. Agricultural Education. Technical education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Profissional é um campo marcado pelas relações entre educação e 

trabalho, permeado por conflitos e interesses políticos e sociais. No início do século 

XX, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foi um dos maiores responsáveis 

pelo desenvolvimento e controle dessa área no Brasil. 

O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, criado pelo Decreto nº 1.606 

de 29 de dezembro de 1906, foi reorganizado e instalado através do Decreto nº 7.501 

de 12 de agosto de 1909. O Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas deu 

origem ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.  

No ano de 1930 o ministério foi novamente reorganizado e desmembrado em 

dois ministérios distintos, Ministério da Agricultura e Ministério da Indústria e Comércio 

através do Decreto nº 19.448 de 3 de dezembro de 1930. Nessa divisão as escolas 

agrícolas ficaram sob a jurisdição do Ministério da Agricultura e as escolas comerciais 

e industriais com o Ministério da Indústria e Comércio. Dessa forma, adotamos o 

recorte temporal de 1909 a 1930 visando analisar a expansão das escolas 

profissionais agrícolas, industriais e comerciais.  

Assim, objetivamos com esse estudo analisar a expansão das escolas 

profissionais mantidas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio no Brasil 

no período de 1909 a 1930. Além disso, buscamos contribuir com os estudos sobre a 

História da Educação Profissional no Brasil e a possibilidade de novas fontes e temas 

de pesquisa.  

As motivações para a construção desta pesquisa partem da nossa formação 

acadêmica no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Especificamente das experiências de ensino e pesquisa nas disciplinas do curso, as 

quais determinaram a escolha pelo campo da História da Educação. As discussões 

referentes a este campo despertavam a curiosidade e o desejo de descobrir e 

compreender o campo da História da Educação, especialmente no Rio Grande do 

Norte. Na disciplina de Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação Brasileira, no 

início da graduação, tivemos o primeiro contato com a pesquisa em História da 

Educação e a oportunidade de aproximação com a mesma através do Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. As discussões do Grupo de Pesquisa 

em História da Educação também foram de grande relevância nesse processo. 

No plano de trabalho de iniciação científica desenvolvido nos anos de 2016 e 

2017 pude iniciar a pesquisa sobre o Ensino Profissional no Rio Grande do Norte no 

período de 1908 a 1957. E, a partir disso nos debruçamos sobre a compreensão do 

próprio campo da Educação Profissional, o qual entendemos como “um campo de 

disputa e de negociação entre os diferentes segmentos e grupos que compõem uma 

sociedade, desvelando a dimensão histórico-política das reformas de ensino, das 

concepções, dos projetos e das práticas formativas” (MANFREDI, 2003, p. 61).  

Um dos resultados dessa pesquisa foi a relação de escolas onde era 

desenvolvido o Ensino Profissional no estado. Em busca de conhecer mais sobre uma 

dessas escolas, a Escola Agrícola de Jundiaí, chegamos à conclusão que essa era 

apenas uma das faces do Ensino Agrícola no Rio Grande do Norte. Diante desses 

resultados iniciamos um levantamento historiográfico que nos revelou uma escassez 

no que se refere aos trabalhos e também as fontes que tratam da temática no ensino 

agrícola, especialmente no Rio Grande do Norte. Considerando essa constatação e a 

busca pela superação dessa lacuna, o primeiro fruto dessa pesquisa foi o trabalho “O 

ensino agrícola no Rio Grande do Norte (1908-1930)” (LUCAS; MEDEIROS NETA, 

2017). Além desse trabalho, também realizamos a pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso, resultando na monografia intitulada “O ensino agrícola no Rio 

Grande do Norte (1910-1967)”. Nesse novo estudo, aumentamos o recorte temporal 

e agregamos a análise sobre as influências das determinações do Ministério da 

Agricultura no ensino agrícola desenvolvido no Rio Grande do Norte. 

Desse modo, com esse estudo tivemos acesso às fontes que são tão 

importantes para a pesquisa que aqui apresentamos, os Relatórios do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio. Através deles percebemos que esse Ministério 

passou por diversas modificações, mas sempre esteve à frente de ações para o 

desenvolvimento do ensino profissional agrícola, mas também incorporamos dois 

novos ramos, o ensino industrial e o ensino comercial. 

O trabalho do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, no período de 

1909 a 1930, merece destaque no que se refere ao ensino profissional, no ensino 

agrícola, industrial e comercial. Pois, durante o período estudado, foi o principal 
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responsável pelo desenvolvimento de ações para promoção do ensino profissional 

nas áreas anteriormente citadas. As ações para a promoção desse ensino envolviam 

não só a criação de escolas, mas também subvenção de instituições estaduais e 

municipais ou de iniciativa privada, cursos ambulantes, institutos de pesquisa, 

patronatos e outras ações diversas como exibições de filmes educativos e distribuição 

de materiais como o Guia do Agricultor do Brasil, por exemplo.  

Nessa construção, buscamos responder aos seguintes questionamentos: Que 

tipo de escolas eram criadas com maior frequência e como ocorreu a expansão 

destas? O que influenciava a criação dessas escolas? Como as escolas profissionais 

vinculadas ao Ministério estavam distribuídas pelo território brasileiro? 

Dessa forma, esse estudo está inserido no campo da Educação Profissional, 

especificamente, no domínio da História da Educação Profissional segundo a 

concepção de Maria Ciavatta (2015, 2019), na dimensão da história política de René 

Rémond (2003) e José D’Assunção Barros (2005), na abordagem metodológica de 

análise documental segundo Julio Arostegui (2006) e no método indiciário segundo a 

concepção de Carlo Ginzburg (1989). 

Nessa perspectiva, esse estudo se insere na dimensão da história política, de 

acordo com Barros (2005), à medida que analisa as relações provenientes do poder 

atribuído ao Estado pela força da lei. Podemos perceber essa força como mecanismo 

de controle e determinante do todo social.  

Para Rémond (2003, p. 444) “Praticamente não há setor ou atividade que, em 

algum momento da história, não tenha tido uma relação com o político”, e isso não 

seria diferente com a educação. Diante disso, é preciso que analisemos os interesses, 

as motivações e as disputas que envolvem o desenvolvimento da atividade política 

sobre a educação. 

Assim como a influência das ideologias e das decisões políticas como 

determinantes no campo da educação, a história política é importante para a 

compreensão do todo social. “A política é lugar de gestão do social e econômico”. A 

política é tratada a partir da sua função de determinação do contexto e dos reflexos 

de sua prática (RÉMOND, 2003). 
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Essa leitura é complementar à concepção de Estado Moderno indicada por 

Chartier (1990): “[...] a instauração progressiva da fiscalidade pública e de uma ordem 

garantida pelo poder de comando do soberano”. A fiscalização e o controle são 

possíveis à medida que o Estado modifica sua prática e também os mecanismos de 

controle, surge a necessidade da fixação escrita, da burocracia.  

 

A dominação do Estado está estreitamente imbricada a sua 
capacidade de produzir e conservar os escritos. Medir a produção da 
escrita de Estado implica que se meçam igualmente as competências 
culturais das populações, agentes ou súbditos do Estado, que 
exercem ou apreendem o poder e de justiça por meio de textos que se 
destinam a ser lidos (CHARTIER, 1990, p. 219). 

 

Para compreender a forma com que as leis são determinantes de uma 

sociedade, é preciso compreender como o Estado faz uso das mesmas para garantia 

de sua soberania. Assim como, as leis são os instrumentos que o Estado utiliza para 

a concretização de valores, costumes e preceitos, os quais buscam difundir ou fazer 

desaparecer. A educação, principalmente no espaço da escola, é mais um dos 

instrumentos utilizados pelo Estado com tal finalidade. 

Desse modo, percebemos a necessidade de atentar para como a legislação 

educacional constitui-se como determinante do modelo de sociedade almejado pelo 

Estado. Segundo Castanha (2011), “toda a legislação traz em si as características da 

sociedade que a produz” e por essa ótica percebemos que além de analisar as ações 

do Estado e suas finalidades, a partir da legislação podemos analisar também o 

próprio Estado e seus constituintes.  

 

Nesse constante devir do homem e da sociedade, as leis têm um papel 
fundamental como instrumento de mediação das relações sociais, das 
contradições presentes entre os grupos, constituindo-se em 
mecanismo de disciplinarização dos conflitos e contradições sociais. 
As leis são, portanto, sínteses de múltiplas determinações e estão em 
constante transformação (GRAMSCI apud CASTANHA, 2011, p. 316).  

 

Castanha (2011) chama a atenção de que “não basta interpretar a lei pela lei”, 

é necessária a interpretação de todo o contexto social, histórico, econômico, social, 

cultural, moral etc. Ou seja, não é possível analisar a legislação sem o 
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estabelecimento de conexões e contradições entre o contexto e também outras fontes. 

Essas conexões e contradições são pontos cruciais que respondem às nossas 

interrogações e questionamentos às fontes, levando assim a interpretações mais 

adequadas aos nossos objetivos. 

 

Daí a necessidade de se fazer uma crítica aos documentos, refletir 
sobre os motivos e, no caso da legislação, o processo de elaboração 
ou implantação; identificar quem foram seus autores, por que foi 
conservado/preservado, ou seja, deve-se lê-lo dentro de seu contexto 
e a partir de diversas variáveis (CASTANHA, 2011, p. 320). 

 

Nesse sentido, acentua-se a relevância da leitura das fontes para poder 

construir interpretações. Desviar-se de interpretações de outrem, mesmo 

reconhecendo sua importância e tendo-as como subsídio e construir as próprias 

interpretações a partir dos questionamentos pertinentes as intencionalidades 

correspondentes a determinado estudo.  Atentar-se não somente para o contexto 

macro de onde partem as determinações, mas também aos espaços mais específicos 

que configuram o lócus de desenvolvimento e cumprimento das leis. Reforçamos a 

legislação como determinante e reveladora da sociedade, portanto, importantíssima 

fonte histórica. 

 

Seja a lei vista como superestrutura, que legitima os interesses de 
determinadas classes sociais, seja como ideologia ou como 
mediadora dos conflitos, como espaço de contradição ou consenso, 
ou como garantia de direitos, ela não deixa de ser uma síntese de 
múltiplas determinações em constante processo de mudança. A lei é, 
portanto, dialética (CASTANHA, 2011, p. 319). 

 

Essa pesquisa também está inserida no domínio da História da Educação 

Profissional de acordo com concepção de Maria Ciavatta (2015), que compreende que 

a Educação Profissional, 

 

[...] é o lócus mais visível da educação pelo trabalho, seja no sentido 
político, como movimento que oscila nas duas direções: quer como 
educação pelo trabalho na sua negatividade, enquanto submissão do 
trabalhador e expropriação do trabalho, quer na sua positividade, 
enquanto espaço de conhecimento, de luta e de transformação das 
mesmas condições (CIAVATTA, 2015, p. 32). 
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Inseridos no domínio da História da Educação Profissional, fazemos uso da 

concepção de “trabalho-educação”, trazido por Ciavatta (2019) como uma unidade 

epistemológica que comporta a relação entre o trabalho e a educação. Pensar essa 

concepção é pensar os dois conceitos, trabalho e educação, como parte de uma 

realidade social.  

 

Do ponto de vista epistemológico, Trabalho-Educação é uma categoria 
ou um conceito, cuja episteme (verdade, saber, conhecimento) tem 
por base objetos e acontecimentos externos ao termo linguístico, que 
constituem a realidade de onde se parte para a elaboração teórica da 
unidade dos termos (CIAVATTA, 2019, p. 136). 

 

Para a autora, nessa concepção podemos, ao analisar a história da educação 

profissional, pensar as relações de produção, as transformações do mundo do 

trabalho, as políticas educacionais e a formação dos trabalhadores (CIAVATTA, 

2019). Além dessas áreas, um ponto importante para construção dessa análise é 

perceber o “trabalho como princípio educativo e o princípio educativo do trabalho”, 

mas também a formação para o trabalho como “meio de alienação e sujeição dos 

trabalhadores” (CIAVATTA, 2019, p. 146).  

Metodologicamente, adotamos um caminho que partiu do mapeamento, 

categorização e análise das fontes, os relatórios do Ministério apresentados 

anualmente no período supracitado e as legislações promulgadas por esse Ministério 

a respeito do ensino profissional. Também realizamos um levantamento bibliográfico 

sobre o tema, trazendo alguns estudos que se aproximam do nosso pelo recorte 

temporal e temática para contribuir com as discussões aqui apresentadas.  

Para a construção desse estudo o processo metodológico iniciou com a 

pesquisa documental nas fontes, os relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. A pesquisa foi realizada no acervo digital do Center for Research Libraries, 

da Universidade de Chicago, na coleção Brazilian Governments Documents, na 

subcoleção de relatórios ministeriais, na seção do Ministério da Agricultura.   

Os relatórios eram apresentados ao fim de cada ano pelo ministro em exercício 

ao presidente da República. Neles os ministros descreviam todas as atividades do 

ministério naquele ano, as ações desenvolvidas e seus desdobramentos, as 
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dificuldades enfrentadas, os desafios superados, o acompanhamento dos estados, a 

movimentação contábil e também os instrumentos legais mais importantes como leis, 

decretos e recrutamentos que interferiram nas ações realizadas naquele ano até a 

data de apresentação do relatório. Ao todo foram analisados vinte relatórios, pois o 

documento referente ao ano de 1921 não estava disponível.  

Nessa busca percebemos que o ministério desenvolveu diversas ações para o 

desenvolvimento do ensino profissional, no entanto, dado o objetivo deste estudo nos 

debruçamos somente sobre os resultados referentes à criação e regulamentação de 

instituições de ensino. De acordo com Arostegui (2006) a articulação de uma pesquisa 

envolve as fontes, a organização da informação e a relação com outras pesquisas. A 

partir disso, realizamos o mapeamento e a organização dos dados que estiveram 

baseados nos seguintes critérios: ano de referência, referência do documento, ação 

apresenta e transcrição do trecho do documento. Após essa organização realizamos 

a análise dos resultados à luz do referencial teórico-metodológico e relacionamos com 

alguns estudos que se aproximam da temática. “Nenhuma pesquisa pode estar 

isolada das demais da área” (AROSTEGUI, 2006).  

Desse modo, fazemos referência a alguns estudos que trazem contribuições 

para essa pesquisa. O trabalho de Célia Regina Otranto (2005) “Do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio ao Ministério da Educação e Cultura: a trajetória 

histórica da Universidade Rural do Rio de Janeiro”, “Civilizar e modernizar: o ensino 

agrícola no Brasil republicano (1889-1930)” de Milton Ramon Pires de Oliveira (2004), 

“As Escolas de Aprendizes Artífices - estrutura e evolução” de Manoel de Jesus 

Soares (1982), “Aprendizados e patronatos: um cotejo entre dois modelos de ensino 

agrícola das primeiras décadas do século XX (1911-1934)” de Marco Arlindo Amorim 

Melo Nery (2009), “A escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória” de José Murilo 

de Carvalho (2010), “O ensino de laticínios nos primórdios da Universidade Federal 

de Lavras (1908-1938)” de Lucas Pereira Rezende (2017), “O surgimento da rede 

federal de educação profissional nos primórdios do regime republicano brasileiro” de 

Nádia Cuiabano Kunze (2009), “Congresso legislativo mineiro e educação 

profissional: leitura partilhada para construção da República” de Irlen Antônio 

Gonçalves (2012), “O contexto de surgimento das Escolas de Aprendizes Artífices, 

sociedade do trabalho, menoridade e ensino técnico profissional” de Gilson Leandro 
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Queluz (2000), “Uma Escola Normal, uma “Escola de Trabalho”” de Tereza Fachada 

Levy Cardoso (2013) e “O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização” de 

Luiz Antônio Cunha (2005). 

Para Arostegui (2006) o trabalho das fontes não se resume à extração de 

informações, portanto é necessário realizar a crítica das fontes, questioná-las. Nesse 

sentido, percebemos os relatórios como fontes “para a história da educação” 

(RAGAZZINI, 2001, p. 19), ou seja, não foram criados com essa intencionalidade, mas 

servem a esse propósito. E essa análise não é um trabalho mecânico, carece de uma 

preparação teórica e metodológica. Além disso, a adequação das fontes precisa estar 

diretamente ligada aos objetivos da pesquisa. 

Além disso, nos apoiamos no método indiciário de Ginzburg (1989). De 

conformidade com Ginzburg (1987, 1989), o procedimento metodológico do 

indiciarismo transferiu para o interior das pesquisas as tensões entre narração e 

documentação, já que a análise dos indícios é construída a partir da investigação das 

convergências e divergências, das inferências de causas não documentadas ou 

comprovadas por meio dos efeitos.  

Os indícios são elementos constitutivos da narrativa histórica. Tal como o 

trabalho de um detetive, o historiador deve ter um olhar sensível e atento aos sinais. 

No entanto, os indícios não falam por si, é preciso realizar conexões. Lembremos que 

o método indiciário é um método interpretativo e, portanto, é constituído por um 

processo de contextualização, atribuição de sentido às pistas, seguido do processo 

de conexão, momento em que são feitas as aproximações e relações, e, por fim, a 

descrição das etapas anteriores que é a própria narrativa histórica. Além da 

sensibilidade, o método pressupõe uma inferência indutiva que parte do particular 

para a totalidade. Ou seja, implica analisar as pequenas partes, os indícios, com uma 

busca de compreensão do todo. 

Desse modo, organizamos esse trabalho em duas partes. A saber: “O Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio e o ensino profissional” e “A expansão do ensino 

desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio”. A primeira 

dedicada à relação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio com o ensino 

profissional. Assim, primeiro situamos o Ministério remetendo a sua história e 

organização e, em seguida, fazemos uma análise das concepções e influências que 
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incidiram sobre o ensino desenvolvido e as ações protagonizadas pelo Ministério para 

a expansão do ensino profissional. Na segunda parte, analisamos a expansão 

promovida pelo Ministério nas áreas em que estavam divididas as escolas criadas 

pelo Ministério: agrícolas e industriais. As escolas comerciais não são abordadas 

nesta parte pois não identificamos nenhuma escola comercial que foi criada pelo 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Nesse ramo, a atuação do Ministério 

se limitou à regulamentação desse ensino.  
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PARTE I: O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO E O ENSINO PROFISSIONAL 

 

Esta seção aborda aspectos da história do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, sua criação e organização, com ênfase às ações desenvolvidas para a 

promoção da educação profissional e as concepções e influências internacionais 

incidiram sobre o desenvolvimento dessas ações.  

O objetivo dessa seção é compreender o funcionamento do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, interpretar as implicações da sua organização e das 

disputas políticas no ensino profissional desenvolvido por ele. 

O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio adotou a partir de 1909 uma 

política de expansão do ensino profissional, tendo em vista o desenvolvimento 

econômico do país. Nestes termos, o ensino profissional mantido pelo Ministério 

compreendia três vertentes: o ensino agrícola, o ensino técnico industrial e o ensino 

técnico comercial. Juntos eles formavam a Instrução Técnica Profissional. 

Para a consolidação dessa política o Ministério realizou diferentes ações como 

a criação de institutos de pesquisa, campos de demonstração, fazendas-modelo, 

subvenção de instituições de iniciativa estadual, municipal ou privada, entre outros. 

No entanto, a que mais se destacou foi a criação de escolas de diferentes níveis. 

Na segunda seção aborda-se a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, através do Decreto nº 1.606, de 26 de dezembro de 1906, analisando as 

disputas políticas em torno da criação do Ministério e a influência da Sociedade 

Nacional de Agricultura. Além de discorrer sobre a criação, apontamos as relações do 

Ministério com os governadores dos estados, as classes produtoras e com o Governo 

Federal e o Congresso Nacional. Articulamos essas análises com o contexto social e 

político nacional e internacional. Finalmente, abordou-se a estrutura do Ministério 

apresentando as instituições e órgãos que estavam sob o seu domínio, bem como a 

sua divisão organização nos setores da agricultura, indústria e comércio. 

Na terceira seção o objetivo foi o de analisar as ações para o desenvolvimento 

do ensino profissional, apontamos para as influências internacionais, principalmente 

estadunidenses e alemãs. Destacou-se o ensino prático e a concepção de expansão 
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e vulgarização do ensino. Ponderou-se as relações do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio com a economia e o mercado de trabalho, reconhecendo o peso 

dessas relações na organização das legislações sobre as escolas profissionais. 

Analisamos o Decreto nº 8.319/1910, Plano Geral do Ensino Agronômico, e o Decreto 

nº 7.566/1909, decreto de criação das Escolas de Aprendizes Artífices. Além da 

criação de escolas profissionais, discorremos sobre ações de regulamentação, 

reformas e inspeção dessas escolas. 
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1 CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO  

 

O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foi criado através do Decreto 

nº 1.606, de 26 de dezembro de 1906, assinado por Afonso Pena, sexto presidente 

da República e Augusto Tavares de Lira, que na época era ministro da Justiça e 

Negócios Interiores. Embora o decreto de criação seja de 1906, o Ministério só foi 

devidamente instalado e passou a funcionar de acordo com as determinações do 

Decreto nº 1.606/1906 no ano de 1909.  

A criação desse Ministério foi precedida por uma disputa de interesses, travada 

entre a Sociedade Nacional de Agricultura e o governo paulista. Segundo Nery (2015), 

em meio à crise do café, a oligarquia paulista temia que a criação do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio ameaçasse, de alguma forma, os recursos públicos 

que eram destinados à produção cafeeira. Como o grande capital cafeeiro ocupava 

uma função fundamental na economia nacional, alcançou o fortalecimento de sua 

posição política. O regime político oligárquico da Primeira República “conseguiu 

excluir as classes dominadas e setores importantes das classes dominantes da 

disputa política e dos centros de decisão do aparelho estatal” (PERISSINOTO, 1996, 

p. 197). Esse processo de exclusão garantiu a hegemonia do capital cafeeiro. 

Do outro lado, a Sociedade Nacional de Agricultura pressionava o Governo 

Federal para a instituição de uma pasta que pudesse organizar e dar maior atenção 

aos assuntos da agricultura e em busca de uma política de financiamento que 

atendesse aos produtores e de todo o país, e não apenas a produção cafeeira ou o 

próprio estado de São Paulo. No ano de 1906, os estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais assinaram o Convênio de Taubaté, uma espécie de pacto 

entre os produtores para a defesa do café que estabelecia que o controle dos preços 

dos produtos deveria ter regulação estatal (MENDONÇA, 2008).  

Segundo Mendonça (2008), a assinatura desse convênio gerou 

questionamentos por parte dos parlamentares eleitos, principalmente, pelo Distrito 

Federal e por estados do Nordeste. Eles afirmavam que o convênio beneficiaria 

apenas alguns poucos estados, acirrando as desigualdades existentes em prejuízo 

dos estados menores. Nery (2015) revela que essa disputa culminou em um acordo 
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que permitiu a aprovação de alguns termos do Convênio de Taubaté que competiam 

à União e na aprovação do Decreto nº 1.606 para a criação do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio.  

Bourdieu (1989) estabeleceu a relação entre a autoridade jurídica e a violência 

simbólica. A primeira seria a forma por excelência da segunda. O monopólio dessa 

violência simbólica é próprio do Estado e pode, se necessário, ser combinada à força 

física. Essa autoridade provém das relações de forças existentes dentro de um campo, 

que o autor denomina de campo jurídico. Esse é um domínio de sociabilidades, mas 

também um âmbito de disputa e concorrência. O “monopólio do direito de dizer o 

direito” (BOURDIEU, 1989, p. 212) é o alvo da concorrência dos agentes que 

compõem o campo jurídico.  

Esses, investidos de competência técnica, formação, conhecimento ou prática 

na área, mas também social, nomeação ou titulação, são os indivíduos que delimitam 

o que está dentro ou fora do campo através da sua reconhecida capacidade de 

interpretação das formas jurídicas. Portanto, o campo jurídico, intrínseco ao poder 

exercido pelo Estado, reflete nas ações do Estado as disputas e concorrências que 

lhe são próprias. Por isso, precisamos analisar as determinações do Estado que são 

exercidas por meio das determinações legais e que, portanto, se utilizam da força 

jurídica como reflexo das disputas inerentes a esse campo. 

De acordo com o Decreto nº 1.606/1906, o novo Ministério teria as suas 

atividades e competências distribuídas em três setores. O primeiro relativo à 

agricultura e indústria animal, o segundo à indústria e o terceiro ao comércio. No setor 

referente à agricultura, onde estava concentrada a maior parte das atribuições do 

Ministério, onze no total.  

Essas atribuições envolviam atividades de ensino, pesquisa, regulamentação, 

movimentação das safras, propaganda, registros e conferências agrícolas, além de 

registros de animais, indústria animal, observatórios astronômicos e meteorológicos e 

o Serviço de Proteção aos índios. Os setores do comércio e da indústria eram 

claramente menos privilegiados, levando em consideração que só havia cinco 

atribuições no campo da indústria e seis no campo do comércio e algumas dessas 

atribuições guardavam relação direta com a agricultura.  
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Como pode-se observar no sexto parágrafo da terceira parte do art. 2º, parte 

destinada às atribuições do setor do comércio: “estudo economico das vias ferreas, 

em suas relações com a agricultura em todos os Estados, estradas de rodagem, custo 

dos transportes, acondicionamento, embalagem, seguros, fretes e tarifas”. Além 

dessa distinção com o ramo da agricultura, é possível perceber através da análise do 

Decreto nº 1.606/1906 que a indústria que estava sendo pensada ainda era muito 

ligada à manufatura e ao extrativismo. Já o comércio estava voltado para o regime de 

pesos e medidas, à navegação e, principalmente, às negociações internacionais. 

Ambos são característicos do contexto social e econômico do país nesse período. 

A aprovação do Decreto nº 1.606/1906 esteve imersa em uma conjuntura de 

disputas políticas, além da relação com o Convênio de Taubaté, observa-se no 

relatório de 1909, o primeiro da nova organização, que o governo federal precisou 

mediar essa disputa com o governo paulista.  

Apesar de contrário à criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

o governo paulista foi incumbido de indicar o primeiro Ministro da pasta.  

 

Esse pensamento bem patente o puzestes, iniciando vossa 
administração com o chamamento á realidade da lei que creára o 
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, mediante convite 
logo dirigido ao governo paulista para indicar o inaugurador da nova 
pasta (BRASIL, 1909e, p. IX). 

 

O recorte temporal deste estudo está situado no período que conhecemos 

como Primeira República ou República Velha, mas que também é considerada por 

diversos autores como a República dos Coronéis. Essa nomenclatura indicia uma 

característica do sistema político do período, o coronelismo, fruto do Federalismo, 

instituído pela Constituição de 1891.  

O texto constitucional assegurava uma autonomia no que se refere às relações 

dos estados com o governo federal, os processos eleitorais, as legislações e o controle 

financeiro. “A República concretizou a autonomia estadual, dando plena expressão 

aos interesses de cada região” (FAUSTO, 2010, p. 148). Essa autonomia, introduzida 

pelo texto constitucional, foi consolidada pelo presidente Campos Sales, em um pacto 

não-escrito, conhecido como política dos governadores. Segundo Davalle (2003), os 
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Estados passam a ser os protagonistas do processo político e passam a dominar a 

política nacional e, em contrapartida, deveriam apoiar o presidente da república. 

 Desse modo, ressalta-se a importância de reconhecer essas relações para 

analisar a ações do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio que, como órgão 

do governo federal, também estava imerso nessa conjuntura e também participava 

dessas negociações e concessões com os Estados para a consolidação de suas 

pretensões. Como podemos perceber na fala do Ministro Rodolpho Miranda no 

relatório de 1909, 

 

Ao envez disso, porém, teve Campos Salles a percepção justa do que 
havia de providencial na situação que se lhe creara e, si procurou dar-
lhe mais consistencia ainda, instituindo a chamada política dos 
governadores, não o fez senão como meio de dobrar as maiores 
ambições ao alto idéal que exclusivamente collimava:  a restauração 
do credito externo da Republica, a sua rehabilitação financeira, por um 
regimen severo de redução das despezas publicas e habil 
desenvolvimento das fontes de receita (BRASIL, 1909e, p. XV). 

 

A decisão de Campos Sales favoreceu o equilíbrio de forças no campo político, 

no entanto, a autonomia proporcionada aos Estados não implicava em uma 

distribuição igualitária dos recursos e das ações federais. Além disso, as diferenças 

entre os estados de maior poder político e econômico e os menores que não possuíam 

a mesma força ainda permaneciam perceptíveis. A partir disso, corrobora-se com a 

concepção de René Rémond (2003) de que “o Estado jamais passa de instrumento 

da classe dominante; as iniciativas dos poderes públicos, as decisões dos governos 

são apenas a expressão da relação de forças” (RÉMOND, 2003, p. 20). 

Dada essa configuração do país, os ministros precisavam negociar com o 

Congresso e o Governo Federal e com os governantes locais. E nem sempre os 

resultados dessas negociações e diálogos eram satisfatórios. Nos relatórios, 

percebemos que em alguns momentos os ministros elogiaram e agradeceram a 

colaboração dos governadores dos Estados, ressaltando a importância dessa 

colaboração para o prosseguimento das ações pensadas pelo Ministério. Entretanto, 

encontram-se situações em que o ministro afirma que não foi possível prosseguir com 

determinada ação ou a mesma obteve insucesso pela ausência do apoio dos governos 

locais.  
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Por outro lado, a União não tem recebido dos governos locaes o auxilio 
que era de esperar, o que é tanto mais extranhavel quanto é certo que 
cabe a elles, principalmente, o patriotico dever de disseminar a 
instrucção profissioal nos territorios sob sua jurisdição, Assim é que 
muitas escolas de aprendizes artificies ainda não se acham bem 
installadas, porque não foram cedidos pelos Estados predios que ao 
menos podessem ser convenientemente adaptados para esse fim 
(BRASIL, 1913, p. XXIX). 

 

Aliado a essa relação de diálogo com os governos estaduais, o Ministério 

manteve também o diálogo com as classes produtoras do país. As oligarquias que 

participavam da política dos governadores citada anteriormente também eram, em sua 

maioria, aquelas que comandavam os meios de produção. Assim, garantiam o seu 

poder econômico e político. Mas era preciso deixar claro o intuito do Governo Federal 

de priorizar essas classes. 

Dessa forma, em troca do apoio político e financeiro para consolidação de suas 

políticas, o presidente também colocava a frente do Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio, áreas diretamente ligadas ao desenvolvimento da economia do país. 

Esses sujeitos poderiam ser escolhidos como Ministros ou como autoridades 

responsáveis pelo Ministério nos Estados. O Ministro João Gonçalves Pereira Lima 

deixa explícito essa relação de valorização e aproximação com os grandes produtores 

na introdução do relatório do ano de 1918 ao falar da sua própria nomeação.  

 

Distinguido por V. Ex. com o inesperado convite para gerir a pasta da 
Agricultura, Industria e Commercio, acceitámos esse posto de 
confiança porque o momento não permitte a nenhum brasileiro 
esquivar-se aos appelos do Governo, si dirigidos a seu patriotismo. 
Acceitámol-o, ainda, por ver que V.Ex., indo buscar o novo Secretario 
de Estado nas classes productoras, desejara, principalmente, 
prestigial-as, affirmar-lhes, mais uma vez, a sinceridade dos moldes 
liberaes e democraticos, que têm sido o apanagio do Governo de V. 
EX. (BRASIL, 1918c, p. V). 

 

Apesar de ser uma pasta única, a divisão dentro do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio era clara e estava prevista no Decreto nº 1.606/1906. As 

atribuições do Ministério estavam divididas de acordo com essas áreas que o 

nomeavam. Com a criação desse Ministério, algumas instituições e repartições 



29 
 

públicas já existentes passaram a fazer parte dele, pois constatou-se que elas 

possuíam organização e atribuições comuns ao propósito do Ministério.  

Desse modo, o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, a Repartição de 

Estatística, a Estatística Comercial, o Jardim Botânico, a Escola de Minas de Ouro 

Preto, o Museu Nacional, Hospedaria da Ilha das Flores e Fábrica de Ferro de 

Ipanema, entre outros estabelecimentos, passaram a compor a organização do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.  

Além das instituições já citadas, no campo da agricultura e indústria animal, 

teve-se o Serviço de Inspeção, Estatística e Defesa Agrícolas, Delegacia do Ministério 

no Território do Acre, o Serviço de Registro de criadores, lavradores e produtores, a 

Diretoria Geral do Serviço de Povoamento, o Serviço de Proteção aos Índios, o Posto 

Zootécnico Federal, a Polícia Sanitária, as Inspetorias, a Sociedade Nacional de 

Agricultura, o Serviço de Veterinária e o Ensino Agronômico, além dos serviços de 

distribuição de sementes, importação e registros de animais, regulamentação e 

fiscalização de matadouros e frigoríficos. 

No campo da indústria e do comércio estavam sob a jurisdição do Ministério o 

Serviço Geológico e Mineralógico, as Escolas de Aprendizes Artífices, o Serviço de 

Publicações e Biblioteca, o Museu Comercial do Rio de Janeiro, a Junta Comercial do 

Rio de Janeiro, a Junta dos Corretores, a Bolsa dos Corretores, a Comissão de 

Expansão Econômica do Brasil, além dos serviços ligados à pesca, mineração, 

sericicultura, às patentes e à propaganda do café brasileiro no exterior. 

Através dessa descrição pode-se apreender a organização da estrutura do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e a diversidade de serviços prestados 

e organizados por ele, propiciando também uma grande diversidade em suas ações. 

Essa era a organização do Ministério em 1909, seu primeiro ano de funcionamento. 

Houve reorganizações e adequações durante o seu tempo de existência, algumas 

instituições e serviços deixaram de existir ou foram modificadas e outras novas foram 

criadas. Como, por exemplo, a criação das instituições de pesquisa como o Instituto 

de Química, das Estações Experimentais, dos Campos de Demonstração, da Estação 

Sericícola de Barbacena, da Estação de Pomicultura de Deodoro, da Estação 

Experimental de Combustíveis, dos Patronatos Agrícolas, do Conselho Superior do 

Comércio e da Indústria e do Conselho Nacional do Trabalho. Todos esses 
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estabelecimentos foram criados com um propósito específico, para atender as 

demandas dos ramos da agricultura, da indústria e do comércio.  

Além disso, entende-se como essa organização explicita um movimento que 

passa da supervalorização da agricultura e vai abrindo espaço para os outros dois 

campos, indústria e comércio, que no início foram desprivilegiados. Essa valorização 

dentro do Ministério não estava desconectada da própria estrutura política e 

econômica do Brasil.  

Apesar de o século XIX ter sido marcado pela explosão da revolução industrial1, 

o Brasil ainda vivia a realidade de um país essencialmente agrícola. Fausto (2010) 

coloca que em 1872, considerando as pessoas em atividade “80% se dedicavam ao 

setor agrícola, 13% aos serviços e 7% à indústria” e vale salientar que mais da metade 

dos trabalhadores da categoria “serviços” eram empregados domésticos e na 

“indústria” estava inclusa a mineração. Com o advento da República essa realidade 

não se modificou significativamente. Segundo Fausto (2010, p. 159), 

 

No curso das últimas décadas do século XIX até 1930, o Brasil 
continuou a ser um país predominantemente agrícola. Segundo o 
censo de 1920, de 9,1 milhões de pessoas em atividade, 6,3 milhões 
(69,7%) se dedicavam à agricultura, 1,2 milhão (13,8%) à indústria e 
1,5 milhão (16,5%) aos serviços. 

 

Essa característica perpassou a organização do Ministério e o direcionamento 

das suas ações. Inicialmente, o Ministério foi organizado de modo a privilegiar os 

assuntos da agricultura, como já vimos anteriormente. Essa sobreposição permanece 

até o fim do período estudado. No entanto, com o passar dos anos e com as mudanças 

socioeconômicas acontecidas no país, as áreas da indústria e do comércio vão 

ganhando força dentro do Ministério. Ainda que a agricultura predominasse como 

maior atividade econômica, é preciso ressaltar que a indústria teve um crescimento 

considerável, o número de pessoas em atividade passou de 7% para 13,8%, quase o 

dobro.  

A década de 1920, como ressaltou Fausto (2010, p. 163), foi significativa para 

a expansão industrial, o governo federal aumentou os incentivos e “surgiram duas 

                                                
1 Sugerimos a leitura da obra: HOBSBAWM, Eric. Da revolução industrial ao imperialismo. Ensaios de 

economia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. 
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empresas importantes: em Minas Gerais, a Siderúrgica Belgo-Mineira, que começou 

a produzir em 1924; em São Paulo, a Companhia de Cimento Portland, cuja produção 

foi iniciada em 1926”. Dentro do Ministério esse também foi um período de mudanças 

e avanços. No relatório do ano de 1922, o ministro Miguel Calmon Du Pin e Almeida, 

que já havia sido ministro da pasta da Indústria, Viação e Obras Públicas na época da 

criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ressalta essa mudança de 

posição.  

 

Notava-se que era muito omissa a participação deste departamento 
nos dominios da industria e do commercio, sendo que, as poucas 
vezes em que se interpunha na vida dessas classes, era para 
perturbar e não para estimular ou conciliar interesses apparentemente 
antagônicos (BRASIL, 1922, p. IX). 

 

O engenheiro baiano Miguel Calmon Du Pin foi o ministro que passou mais 

tempo à frente da pasta, de novembro de 1922 a novembro de 1926. Além disso, 

segundo Nery (2015, p. 67) a sua gestão “intensificou um processo de reorganização 

do ministério” acentuando o discurso racional e científico.  

Em 1923 foi implantado o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional, 

criado para reorganizar a estrutura física e pedagógica das Escolas de Aprendizes 

Artífices. O intuito era de que essas escolas saíssem da antiga visão de combater a 

marginalidade, assistir os menores desvalidos e da formação voltada para as oficinas 

manufatureiras e passassem a ser instituições que realmente formassem o 

trabalhador qualificado para atuar nas indústrias nacionais (BRASIL, 1923). Ainda em 

1923 foram criados o Conselho Superior de Comércio e Indústria e o Conselho 

Nacional do Trabalho que, além de outras atribuições, deveriam desenvolver também 

o ensino técnico comercial e industrial (BRASIL, 1923). 

Dessa forma, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foi o principal 

agente no desenvolvimento do ensino profissional, tendo em vista que as principais 

atividades econômicas do Brasil estavam sob a sua jurisdição. Isso implica que o 

Ministério gozava da prerrogativa de legislar o ensino profissional, portanto, 

determinar o que era oficial. Assim, a legislação, ou seja, o texto jurídico, “representa 

a forma por excelência da palavra autorizada, palavra pública, oficial, enunciada em 

nome de todos e perante todos” (BOURDIEU, 1989, p. 236).  
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Como texto oficial a norma jurídica tem um caráter universal e consagra uma 

ordem almejada pelo Estado. Dessa forma, o Ministério é um agente do Estado dotado 

de poder simbólico, atribuído pelo Estado e consagrado pelas formas jurídicas, que 

estava incumbido de reproduzir a visão do Estado sobre a educação profissional.  

Nesse sentido, os atos jurídicos do Ministério, portanto oficiais, determinariam 

a realidade social das escolas profissionais. Mas é preciso lembrar que o direito faz o 

mundo social, mas também é feito por ele (BOURDIEU, 1989, p. 237). Então não eram 

apenas as legislações e determinações do Ministério que tinham impacto na realidade, 

a sociedade também influenciava a produção dessas legislações.  

Na análise da configuração do ensino profissional mantido pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio é preciso atentar para essa relação da legislação 

com a sociedade e com os agentes jurídicos, observando as disputas internas e 

externas. Mas, outro ponto importante para essa análise é o conhecimento das 

influências que incidiram sobre as ações e decisões do Ministério. Sobre esse aspecto 

nos dedicaremos mais nas seções seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 
 

2 CONCEPÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

No início do século XX a Europa ainda vivia as mudanças da Belle Époque, 

período de intenso progresso científico e tecnológico. Além das mudanças sociais e 

políticas, os avanços tecnológicos e científicos fizeram com que países como França, 

Inglaterra, Rússia e Alemanha se destacassem como grandes potências mundiais e 

fossem considerados como nações de “primeiro mundo”. Para competir no mercado 

internacional, deixar de vez as características de colônia e fugir do status de país 

atrasado, o Brasil precisava se aproximar desses outros países. 

Uma das formas defendidas pelos governantes do Brasil na época para superar 

esses desafios era a modernização da agricultura, sua principal atividade econômica. 

Mas para que esse processo de modernização fosse concretizado não bastava 

apenas importar máquinas e colocá-las nos campos. Era preciso adotar práticas 

racionais pautadas nos processos de cultivo mais modernos. 

O desenvolvimento e a modernização da agricultura eram algumas das 

principais prerrogativas do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Desde 

cedo, os ministros perceberam a necessidade de que todos os envolvidos com os 

processos agrícolas estivessem cientes dos novos processos modernos. Cientes da 

necessidade de modernizar as práticas agrícolas, não só através de máquinas, mas 

da cientificização dos processos, do conhecimento dos climas e dos solos brasileiros, 

dos tipos de cultivos, entre tantas outras especificidades. 

O caminho adotado para alcançar esse objetivo foi o desenvolvimento do 

ensino profissional, e principalmente o ensino agrícola. Não era suficiente que os 

proprietários das grandes fazendas tivessem esse conhecimento, era preciso formar 

o trabalhador rural, "[...] ajudado o braço humano da intervenção da sciencia, que lhe 

duplica a força, economiza o tempo e augmenta-lhe a productividade" (BRASIL, 

1911c, p. XI). 

Mas, para isso, o ensino precisava ser organizado, pois ele não poderia se 

desenvolver sem o investimento financeiro do governo federal. Era fundamental que 

o ensino fosse prático, estivesse de acordo com as exigências do mercado e se 
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mostrasse rentável. Para o ministro Rodolpho Miranda somente a instrução aplicada, 

o ensino profissional prático e agrícola seriam as bases para uma reforma geral e, 

assim, o prestígio e a moralidade do ensino seriam restituídos (BRASIL, 1909e, p. 

XXVII). 

Em 1910, o ministro Pedro de Toledo discorreu sobre a situação da agricultura 

no Brasil, afirmando que por ter sido trabalhada anteriormente somente pelo “braço 

escravo”, sem uma qualificação prévia e através de processos de cultura antigos e 

estéreis. Enquanto isso, os concorrentes no mercado mundial estavam saindo na 

frente, apoiados em uma organização científica (BRASIL, 1910c, p. XI). Então ele 

apresenta a base do ensino que começava a ser desenvolvido no Brasil, o modelo de 

ensino profissional adotado pelos Estados Unidos da América desde os anos 1890. 

 

Lançados os primeiros fundamentos do ensino profissional associado 
ao das artes manuaes, elle evoluiu sem intermissão, em institutos 
varios, uns, de carater meramente pedagogico, comprehendendo o 
estudo da sciencia agricola, outros, destinados ás experimentações, 
completando essa organisação modelar as fórmas populares do 
ensino, taes como os cursos ambulantes, os comicios e congressos 
de lavradores, os cursos de adultos, as bibliothecas agricolas e a mais 
larga distribuição de monographias, que costumam elevar-se 
annualmente ao quociente de dous milhões. Foi, pois, a sciencia 
agricola, robustecida pela pratica racional que constituiu esse milagre 
de transformação, levado a effeito nos Estados Unidos, por homens 
de boa vontade, os quaes chegaram a melhorar o clima pela cultura, 
fazendo dos Estados Unidos áridos centros inexhauriveis de riqueza. 
O exemplo ahi está: imitemol-o (BRASIL, 1910c, p. XIII). 

 

O modelo de ensino profissional desenvolvido e consolidado nos Estados 

Unidos da América não foi o único a inspirar os dirigentes do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio. Encontramos nos relatórios menções a influência alemã, tendo 

em vista o destaque do progresso que a Alemanha estava protagonizando na Europa 

no início do século XX. Como também, no relatório do ano de 1912 o ministro Pedro 

de Toledo cita outros países do continente americano, como Argentina, Chile, México 

e Peru, que estavam com as suas atividades econômicas mais desenvolvidas e o 

ensino profissional consolidado. 

Enquanto isso, o Brasil ainda dava os seus primeiros passos nesse sentido. E 

isso representava um atraso em relação aos demais. O que se agravava devido a 
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extensão do território brasileiro e todas as condições favoráveis como diferentes 

climas e solos, que permitiam a exploração de diversas culturas. Portanto, nota-se, 

através da análise dos relatórios, que de acordo com a visão do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio era preciso se espelhar nesses países, os Estados 

Unidos da América e outros países americanos, assim como os países da Europa 

para desenvolver o ensino profissional no Brasil. Seria salutar buscar nas experiências 

exitosas desses países os fundamentos para o ensino que começava a ser 

desenvolvido. 

No entanto, principalmente no que se refere ao ensino agrícola, a vinculação 

do ensino desenvolvido pelo Ministério era mais estreita com o modelo estadunidense. 

É possível constatar essa aproximação ao comparar o modelo apresentado, que 

deveria ser imitado, e quais as pretensões para o desenvolvimento do Ensino 

Agronômico. 

 

Isto quer dizer que teremos de appelar para a instrucção profissional 
agricola, multiplicando-a em institutos de ensino agronomico, em seus 
differentes gráos e classes, a saber: aprendizados agricolas, campos 
de demonstração, postos zootechnicos, estações e fazendas 
experimetaes, fazendas-modelo de criação, escolas de lacticinios, 
centros agricolas, colonias indigenas, além de todas as modalidades 
de instrucção popular, como sejam: cursos ambulantes, ensino 
primario agricola, bibliothecas ruraes, comicios e conferencias, 
exposições e os demais meios de divulgação, praticados 
systematicamente em todos os pontos onde existam terras a cultivar 
(BRASIL, 1910c, p. XXII). 

 

Diante do progresso observado nos Estados Unidos da América, proporcionado 

pela organização do ensino, o Ensino Agronômico brasileiro foi organizado pelo 

Ministério através do Decreto nº 8.319, de 20 de setembro de 1910. 

O Decreto nº 8.319/1910 regulamentava o que o Ministério considerava como 

“instrução técnica profissional” agrícola e de áreas relacionadas como a medicina 

veterinária, zootecnia e indústrias rurais. De acordo com o Artigo nº 2 deste decreto o 

Ensino Agronômico deveria estar dividido em Ensino Superior, Ensino Médio ou 

teórico-prático, Ensino Prático, Aprendizados agrícolas, Ensino Primário agrícola 

escolas especiais de agricultura, Escolas domésticas agrícolas, cursos ambulantes, 

cursos conexos com o ensino agrícola, Consultas agrícolas e Conferências agrícolas. 
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Além disso, de acordo com o Artigo nº 3, do mesmo decreto, as instituições de ensino 

teriam instalações complementares como as estações experimentais, os campos de 

experiência e demonstração, as fazendas experimentais, a estação de ensaio de 

máquinas agrícolas, os postos zootécnicos e os postos meteorológicos. Esse decreto 

é extenso, com 591 artigos e mais de 65 capítulos. Nele estavam explicitadas todas 

as informações sobre cada uma das divisões citadas anteriormente. 

Grande parte do texto se referia ao Ensino Superior Agrícola que deveria ser 

desenvolvido na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e deveria 

formar os engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Apesar de ser 

caracterizada como uma instituição de nível superior, a Escola Superior de Agricultura 

e Medicina Veterinária não possuía o mesmo prestígio de outras escolas superiores 

como as faculdades de medicina e direito. Então ela estava inclusa na “instrução 

técnica profissional”, um ensino essencialmente prático e totalmente voltado para o 

trabalho. 

A partir do Artigo nº 4, do Decreto nº 8.319/1910 são detalhados os currículos 

do curso de engenheiros agrônomos e do curso de formação de médicos veterinários, 

cada um deles sendo dividido em fundamental e especial. Também são especificados 

todos os critérios para a organização dos laboratórios, gabinetes e outras instalações 

da escola. 

Os capítulos IV e V do mesmo decreto tratam da administração e dos docentes 

da escola, lentes, substitutos ou professores. Eram discriminadas as funções, os 

vencimentos, as licenças, entre outras especificidades referentes aos docentes. O 

capítulo X trata da matrícula dos alunos e o capítulo XI dava as determinações para o 

método de ensino e também os exames de avaliação. Haveria ainda um curso de 

especialização para os engenheiros agrônomos e um sistema de premiação de 

viagem para os alunos. O currículo e a organização dessa escola deveriam ser a base 

para todas as demais. 

Nos demais artigos estão explicitadas as características das demais escolas, 

baseadas na Escola Superior e dos serviços e instalações complementares. Por fim, 

são apresentadas as disposições gerais e é instituído o Conselho Superior do Ensino 

Agronômico, órgão auxiliar do governo para organização e fiscalização das 

instituições. 
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A relação com ensino desenvolvido nos Estados Unidos da América não se 

limitou à inspiração para organizar o ensino brasileiro. Alguns alunos eram enviados 

aos Estados Unidos da América para complementar a sua formação. Normalmente 

eram escolhidos os alunos que mais se destacavam no curso de engenheiros 

agrônomos ou de médicos veterinários da Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária, mas também poderiam ser escolhidos os de maior destaque nas Escolas 

Médias ou Teórico-Práticos ou escolas industriais. 

Esses estudantes deveriam complementar a sua formação no exterior para que 

pudessem suprir a carência de profissionais qualificados nos cargos de confiança do 

Ministério e para dirigir as instituições de ensino ou serem professores das Escolas 

Superiores (BRASIL, 1910c, p. XXIII). Isso porque para a ocupação desses cargos na 

época era necessário que fossem convocados profissionais estrangeiros. 

Para o Ministério seria mais rentável e proveitoso, tendo em vista o 

desenvolvimento do próprio país, custear os estudos desses alunos no estrangeiro do 

que seguir importando profissionais de outros países (BRASIL, 1918c). Todavia, era 

preciso convencer o Congresso dessa realidade para que fossem direcionados os 

recursos e as autorizações necessárias para isso. Logo, o exemplo para isso também 

era encontrado nos Estados Unidos da América. 

 

Há mais de 60 annos que o Congresso dos Estados Unidos concedêra 
aos diversos Estados americanos as primeiras subvenções para 
collegios de agricultura e estações experimentaes, cujo patrimonio 
logo se elevara a mais de 50 milhões de dollars (BRASIL, 1919, p. XV). 

 

Como o ensino profissional no Brasil ainda estava em desenvolvimento, para 

alcançar o mesmo nível dos outros países que já o havia consolidado era importante 

o intercâmbio desses alunos. Tanto para que tivessem uma formação de qualidade 

superior à que era oferecida no país, quanto para conhecer e aprender as concepções 

e metodologias adotadas pelas instituições para que eram enviados. 

Essa influência seria um reflexo das relações econômicas mantidas entre o 

Brasil e os Estados Unidos da América. Grande parte do material necessário para as 

práticas agrícolas e pecuárias, desde as sementes e adubos de culturas que não 

existiam no país a elementos de trabalho como tratores elétricos, que não eram ainda 
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fabricados no país. Também eram importados outros utensílios mais simples, mas que 

não eram produzidos no país como enxadas, arados e foices, inseticidas e fungicidas. 

Além dos utensílios, também eram importados animais. 

Em 1918, o Ministério enviou aos Estados Unidos da América o Dr. Carlos 

Moreira, que já havia dirigido interinamente o Museu Nacional, onde lecionava sobre 

insetologia (BRASIL, 1918c). Essa viagem foi nomeada como “Missão Carlos Moreira 

aos Estados Unidos”, nela o encarregado tinha a incumbência de realizar a compra 

de sementes, animais de raça e materiais, como os citados anteriormente, autorizados 

pelo ministro. Cabia ainda a ele conhecer as práticas mais modernas desenvolvidas 

nas fazendas, matadouros, fabricantes de enxofre e fabricantes de vinagre para que 

as conhecendo, pudesse implantá-las no Brasil. 

Mas essa “missão” também esteve ligada ao ensino profissional. Moreira 

deveria visitar as escolas profissionais para onde seriam enviados os alunos 

brasileiros, para conhecer as suas instalações e métodos de ensino e averiguar se 

eram apropriadas às pretensões do Ministério para com esses alunos. 

 

Ao mesmo emissario competia, outrossim verificar, não somente 
quaes os institutos technicos de ensino que devem, de preferencia, ser 
frequentados pelos estudantes que vamos enviar aos Estados Unidos 
afim de seguirem nesse paiz os cursos de chimica, mecanica, 
electricidade e agronomia em geral, mas egualmente as condições do 
meio, as medidas a tomar para a fiscalização do aproveitamento dos 
alumnos, etc. (BRASIL, 1918c, p. 248). 

 

Também estava a seu encargo verificar de que forma o Ministério poderia 

manter a fiscalização da aprendizagem dos alunos, tendo em vista que os mesmos, 

ao retornar ao Brasil, deveriam assumir cargos de relevância no Ministério. Ao 

regressar apresentou ao Ministério, que incluiu no relatório de ações do ano de 1918, 

um relatório de sua ação no estrangeiro. Sobre a sua responsabilidade com o ensino 

profissional, Carlos Moreira informa que visitou seis escolas que foram indicadas pelo 

Ministro da Agricultura de Washington: "as escolas de agricultura da Universidade de 

Illinois, a da Cornell University, em Ithaca, a da Universidade da Califórnia, a Escola 

de Agricultura do Texas, a Escola de Agricultura do Oregon e a do Estado da 

Pennsylvania" (BRASIL, 1918c, p. 261). 
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Sobre a visita, ele relatou: 

 

Todas satisfazem perfeitamente e offerecem as necessarias 
condições, para que os moços formados pelas nossas escolas 
aperfeiçoem alli seus conhecimentos vantajosamente. Penso, 
entretanto, que devem ser preferidas, a Escola de Agricultura da 
Universidade do Illinois, em Urbana, para chimica, mecanica e 
electricidade applicadas á agricultura (seu director, Dr. Eugenio 
Davenport, já esteve no Brasil, em São Paulo, dirigindo a Escola 
Agricola de Piracicaba; conhece nossa indole e nossas necessidades) 
e a Escola do Texas, devido á natureza das culturas experimentadas 
e estudadas alli e que mais se assemelham ás nossas (BRASIL, 
1918c, p. 261). 

 

Vemos aqui a conexão entre os dois países, dada pela circulação dos recursos 

para o avanço das práticas e das ideias e das metodologias para o desenvolvimento 

do ensino. 

No ensino profissional industrial encontramos uma maior proximidade com as 

influências europeias, berço da Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. Em 

especial a Alemanha que liderava o progresso industrial e científico nesse período, 

como podemos perceber nesse fragmento do relatório do ano de 1915. 

 

Á instrucção profissional, que caracteriza o seu supremo esforço no 
campo das luctas economicas contemporaneas e com a qual 
despende annualmente cêrca de 21 milhões de marcos, deve 
indubitavelmente a Allemanha a sua invejável prosperidade. 
Intimamente convencido desta verdade, tenho cuidadosamente 
voltada a minha attenção para as Escolas de Aprendizes Artifices, 
alheando-as da influencia dos partidos e melhorando quanto possivel 
o ensino official em cada uma das technicas nellas especializadas 
(BRASIL, 1915, p. XXVII). 

 

O Decreto nº 7.566/1909 criou as Escolas de Aprendizes Artífices em todas as 

capitais dos estados do país, exceto do Rio Grande do Sul que dispunha de um 

instituto com a mesma organização e foi subvencionado pela União recebendo os 

mesmos recursos que os demais. Essas escolas deveriam oferecer o ensino 

profissional de nível primário e gratuito, voltado para a aprendizagem de ofícios como 

marcenaria, funilaria, sapataria, entre outros, de acordo com a realidade local 



40 
 

(QUELUZ, 2000). O texto é bem menor do que o Decreto nº 8.319/1910 com apenas 

18 artigos. 

O texto legislativo inicia com algumas considerações para a promulgação desse 

decreto: a exigência de meios para a sobrevivência da classe proletária gerada pelo 

crescimento das cidades, a necessidade de habilitar os filhos dos desfavorecidos para 

o trabalho que os afastaria da ociosidade, dos vícios e do crime e o dever republicano 

de formar cidadãos úteis à nação. 

 

Vê-se que a tendência para universalizar o seu próprio estilo de vida, 
vivido e largamente reconhecido como exemplar, o qual é um dos 
efeitos do etnocentrismo dos dominantes, fundamentador da crença 
da universalidade do direito, está também na origem da ideologia que 
tende a fazer do direito um instrumento de transformação das relações 
sociais [...] (BOURDIEU, 1989, p. 247). 

 

Essa afirmação de Bourdieu (1989) nos permite uma reflexão sobre a visão do 

Estado, transmitida pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, de que a 

criação de uma legislação e por consequência a criação das escolas permitiriam a 

modificação da realidade de miséria e abandono que viviam os jovens a quem o 

Decreto nº 7.566/1909 se refere. 

As escolas deveriam ser instaladas em edifícios que pertencessem à União e 

estivessem disponíveis ou outros que fossem cedidos pelos governos dos estados. 

De acordo com o Artigo nº 2, do Decreto nº 7.566/1909, cada escola deveria ter, no 

máximo, cinco oficinas, determinadas pelas necessidades locais e, se possível, 

adequadas às indústrias já existentes no estado. O Artigo nº 4, do mesmo decreto, 

fala apenas dos vencimentos dos funcionários da escola: um diretor, um escriturário 

e os mestres, que teriam a quantidade determinada pela quantidade de oficinas. 

Os alunos, preferencialmente “desfavorecidos da fortuna”, deveriam ter idade 

entre 10 e 13 anos, não poderiam sofrer de doenças infectocontagiosas ou ter 

deficiências que impedissem o trabalho no ofício que se dispunha a aprender. Ainda 

no mesmo decreto, o seu Artigo nº 5 aponta que cada escola deve receber o número 

de alunos que o edifício comportar. Cada aluno só poderia ser matriculado em uma 

oficina. 
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Haveria ainda dois cursos noturnos, um curso primário obrigatório para os 

alunos analfabetos e um curso de desenho, também obrigatório, para aqueles que o 

ofício exigisse esse conhecimento. Os programas de ensino dos cursos deveriam ser 

organizados pelo próprio diretor em conjunto com os mestres e passariam por 

aprovação do ministro.  

Os artigos produzidos nas oficinas constituiriam a renda da escola que serviria 

para a compra dos materiais necessários para cada oficina. O excedente deveria ser 

repartido entre o diretor, os mestres e os alunos, para esses em forma de premiação 

para os que estivessem mais adiantados. O julgamento para reconhecer os alunos 

premiados seria feito em uma exposição, onde seriam avaliados pelo diretor, pelo 

mestre de sua oficina e pelo inspetor agrícola do estado. O Artigo nº 16 trata da 

subvenção a escolas de mesmo tipo que fossem criadas pelos estados, municípios ou 

associações particulares que seriam fiscalizadas pelo inspetor agrícola da região. 

Fazendo um cotejo entre as duas legislações, o Plano Geral do Ensino 

Agronômico e o Decreto de criação das Escolas de Aprendizes Artífices, podemos 

perceber diferenças significativas. Primeiramente, atentamos à diferença no tamanho 

dos dois textos, o Decreto nº 7.566/1909 não corresponde, em número de artigos, 

nem a um décimo do Decreto nº 8.319/1910. Essa desproporção nos revela a 

discrepância do detalhamento das informações de cada decreto. No Plano Geral do 

Ensino Agronômico são fixadas, com riqueza de detalhes, todas as determinações 

para a criação e funcionamento das escolas. Enquanto isso, o Decreto de criação das 

Escolas de Aprendizes Artífices traz determinações vagas sobre a organização e 

funcionamento das escolas. Não há um currículo fixo ou que sirva de base para todas 

as Escolas de Aprendizes Artífices como há no Ensino Agronômico, não são 

determinadas nem mesmo as oficinas que deveriam ser ofertadas. 

Outra diferença se refere ao objetivo de cada ensino: 

 

Art. 6º O ensino ministrado no curso de engenheiros agronomos tem 
por fim promover o desenvolvimento scientifico da agricultura pela 
preparação technica de profissionaes aptos para o alto ensino 
agronomico, para os cargos superiores do Ministerio, e para a direcção 
dos serviços inherentes á exploração racional da grande propriedade 
agricola e das industrias ruraes (BRASIL, 1910b). 
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Art. 2º Nas Escolas de aprendizes Artifices, custeadas pela União, se 
procurará formar operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino 
pratico e os conhecimentos technicos necessarios aos menores que 
pretenderem aprender um officio (BRASIL, 1909b). 

 

Ao passo que o ensino agrícola, voltado para a maior atividade econômica do 

país nessa época, deveria formar profissionais para o ensino, cargos ministeriais e de 

direção de propriedades e indústrias rurais, em contrapartida, as Escolas de 

Aprendizes deveriam ensinar um ofício aos “jovens desvalidos” para sua própria 

subsistência e para que se distanciassem do mundo do crime. 

É preciso salientar que nem todas as escolas previstas na organização do 

ensino agronômico possuíam o mesmo objetivo e organização da Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária. No entanto, à medida que estamos analisando a 

legislação é possível perceber a diferença entre um ensino pensado com todas as 

suas características fixadas em uma norma legislativa e um outro que é criado mas 

deixa as informações muito vagas. As escolas agrícolas poderiam ser padronizadas e 

fiscalizadas de acordo com as determinações legais, mas o mesmo não poderia ser 

feito com as escolas industriais. 

Para Bourdieu (1989), o conteúdo prático de uma lei não tem um fim em si 

mesmo, mas é o reflexo de uma luta simbólica de interesses entre os agentes 

envolvidos na redação do texto jurídico. Esses indivíduos utilizam o direito como arma 

simbólica para alcançar os seus objetivos e assim exercem a sua força simbólica, 

atribuída pelo Estado, para com aqueles que estão sujeitos ao efeito desta norma. À 

medida que essa norma é reconhecida dentro do campo jurídico ela é legítima. 

 No ensino comercial identificamos um andamento diferente do ensino agrícola 

e do ensino profissional. Enquanto nos dois últimos verificamos a intencionalidade de 

construir sistemas federais de ensino, o mesmo não acontece com as escolas de 

comércio. No ensino agrícola temos a Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária cujo currículo deveria ser o alicerce para todos os demais e formar os 

profissionais para atuar nas outras instituições de ensino agrícola. No ensino 

industrial, apesar de as Escolas de Aprendizes Artífices não possuírem um currículo 

unificado, vê-se a proposta de expansão à medida que são criadas em todos os 

estados. 
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O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio não criou nenhuma escola de 

comércio e encontramos poucos resultados referentes a esse ensino. No relatório do 

ano de 1912, encontramos uma menção a Academia de Comércio do Rio de Janeiro, 

criada em 1902 e com a utilidade pública reconhecida através do Decreto nº 1.339, de 

9 de janeiro de 1905. Esse decreto, além de reconhecer a utilidade pública dessa 

instituição, também atribuía o caráter oficial aos diplomas por ela conferidos. Nela 

eram ministrados um “curso geral” preparatório e um curso superior. 

As disposições do Decreto nº 1.339/1905 também se estendiam à Escola 

Prática de Comércio de São Paulo. Assim como acontecia com a Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária, apesar deste decreto falar de um curso superior, o 

Ministério o considerava como “ensino técnico comercial” (BRASIL, 1912). 

No relatório do ano de 1913 há uma referência às escolas de comércio que são 

subvencionadas pelo Ministério em diversas localidades do país, no entanto, sem 

esclarecer quais seriam essas escolas (BRASIL, 1913, p. XXVIII). No intervalo entre 

1913 e 1923 não encontramos informações de como esse ensino estava sendo 

desenvolvido ou quais escolas continuaram ou deixaram de ser subvencionadas.  

A partir de 1923, na gestão do ministro Miguel Calmon Du Pin, marcada por 

significativas mudanças como já citamos anteriormente, é que percebemos uma 

inclinação para o desenvolvimento desse ensino. Mesmo assim, as informações são 

escassas. Em 1923, foi criado o Conselho Superior do Comércio e da Indústria que 

possuía, além de outras atribuições, a responsabilidade de promover o ensino técnico 

comercial e industrial (BRASIL, 1923). Em 1924, o Conselho foi organizado em 

diversas comissões e foi reservada uma comissão para tratar dos assuntos do ensino 

técnico comercial e industrial. 

 

Quarta comissão - (Ensino technico e commercial e industrial - 
Desenvolvimento das grandes e pequenas industrias - Questões 
industraes) - Dr. Gabriel Osororio de Almeida, Samuel de Oliveira, Otto 
Schiling, Dr. Heitor da Nobrega Beltrão e Dr. Herbert Moses (BRASIL, 
1924, p. 489, grifo do autor). 

 

No relatório do ano de 1925 temos uma lista de escolas subvencionadas pelo 

Ministério nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, 

Minas Gerais e no Distrito Federal (BRASIL, 1925). E somente em 1926 o Ministério 
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passa a regulamentar oficialmente o ensino comercial através do Decreto nº 17.329, 

de 28 de maio de 1926. 

Nesse decreto, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio prescreve 

todas as determinações que devem ser cumpridas pelos estabelecimentos de ensino 

técnico comercial para que possam ser reconhecidos como oficiais. Institui o curso 

geral de quatro anos e estabelece todo o seu programa, além de um curso superior 

que seria facultativo, devido ao seu caráter de aprofundamento. Além disso, define as 

instalações necessárias e define as obrigações referentes à matrícula, aos registros e 

à apresentação de um relatório anual pelo diretor da escola sobre o funcionamento 

das aulas, os exames e os diplomas. O Decreto nº 17.329/1926 também previa a 

fiscalização das escolas para que fossem cumpridas as determinações. 

Para alcançar o objetivo almejado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio de expansão e vulgarização do ensino profissional, a criação e 

regulamentação de escolas não eram suficientes. Era preciso acompanhar o seu 

funcionamento e para isso foram instituídas as Inspetorias e os serviços de 

fiscalização. Com o passar dos anos, o ministro não poderia falar apenas dos projetos 

e anseios de desenvolvimento que seriam gerados pelo ensino profissional. O 

presidente, juntamente com o Congresso, requereu que os relatórios apresentassem 

os resultados das ações. 

O ministro José Rufino Cavalcanti ressaltava a necessidade de profissionais 

qualificados para prover os cargos do Ministério e coloca que a Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária formaria no ano de 1917 as primeiras turmas de 

engenheiros agrônomos e médicos veterinários (BRASIL, 1917). Nesse mesmo ano 

foi anunciada uma reforma do Ensino Agronômico através do Decreto nº 12.012, de 

29 de março de 1916. O decreto previa a extinção das Escolas Médias ou Teórico-

Práticas, reunindo-as à Escola Superior e formando uma única instituição. O novo 

regulamento da escola foi aprovado pelo Decreto nº 14.120 de 29 de março de 1920, 

revogando as determinações do regulamento anterior, aprovado pelo Decreto nº 

12.927 de março de 1918. 

Esse novo regulamento propunha uma reforma nos cursos oferecidos pela 

escola, especialmente o curso de formação de engenheiros agrônomos, através da 

ampliação dos conteúdos, números de cadeiras e pessoal para a área administrativa 
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da escola. O ministério pretendia que essa reforma impulsionasse o desenvolvimento 

da mesma (BRASIL, 1922). 

No que se refere ao ensino industrial, tendo em vista as dificuldades para a 

organização do ensino envolvendo principalmente a necessidade de um corpo 

docente qualificado para cada escola, o Ministério trouxe para sua responsabilidade a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, criada pela Prefeitura Municipal do 

Distrito Federal em 1917 (SOARES, 1982). Logo depois de sua inauguração, essa 

escola foi transferida para a jurisdição do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio com intuito de formar professores e mestres para as Escolas de Aprendizes 

Artífices e outras escolas (BRASIL, 1918c). 

 

Remodelada como escola media, conforme permittem suas condições 
actuaes, deve ser provida das officinas e installações de que carece 
urgentemente, para o fim de preencher as funcções que lhe competem 
na formação de professores, contra-mestres e operarios destinados ás 
Escolas de Artifices, Aprendizados e Patronatos Agricolas (BRASIL, 
1920b, p. 336). 

 

A escola recebia alunos do sexo masculino e feminino de todos os estados da 

federação. Esses alunos depois de diplomados deveriam assumir as cadeiras das 

Escolas de Aprendizes Artífices de sua localidade (BRASIL, 1918c). 

Em 1920, o ministro Idelfonso Lopes encetou a iniciativa de reorganização e 

criação de um plano geral para todas as Escolas de Aprendizes, o Serviço de 

Remodelação do Ensino Profissional Técnico estava incumbido dessa função. “Tanto 

as sédes dessas escolas como o seu aparelhamento mecânico e os methodos de 

ensino deverão soffrer as transformações impostas pelas práticas mais modernas e 

efficientes” (BRASIL, 1920b, p. XLIII). A partir desse período, onde se observa uma 

expansão industrial, encontra-se mudanças significativas na organização das Escolas 

de Aprendizes Artífices e, principalmente, no objetivo do Ministério da Agricultura e 

Comércio para com elas. 

Com a expansão das indústrias, não era aceitável que um sistema de escolas 

presentes em todos os estados cumprisse a função apenas de retirar os menores 

desvalidos das ruas e lhe ensinassem uma profissão para que não morressem de 
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fome. As indústrias necessitavam de profissionais qualificados e as Escolas de 

Aprendizes Artífices não estavam prontas para isso. 

Sobre tal, de acordo com Ciavatta (2019, p. 141), “a educação faz parte do 

mundo do trabalho na medida em que participa do conhecimento gerado pelos 

processos de transformação da natureza e da sociedade”. Portanto, o ensino 

profissional não poderia permanecer desconectado da realidade social. Uma das 

primeiras mudanças necessárias se referia aos professores, que não poderiam ser 

apenas um indivíduo com conhecimento prático em uma determinada área e se 

propunha a ensiná-la, como acontecia anteriormente. 

 

Os mestres e contramestres de escolas de aprendizes artifices devem 
ser homens da pratica, porem capazes de dar aulas especiaes de 
desenho industrial e de technologia. Devem, pois, ter feito sua 
aprendisagem em escolas technicas, ou pelo menos, em escolas de 
aperfeiçoamento; o mesmo acontece com o ensino das humanidades 
elementares, rudimentos de instrucção, de que não pode prescindir 
hoje em dia o operariado, que deve ser feito por pessoas traquejadas 
nesta educação e não por simples professores de A. B. C., que ás 
vezes nem a escolar complementar frequentaram (BRASIL, 1920b, p. 
452). 

 

O perfil dos professores não era o único que deveria ser mudado. Os alunos 

costumavam abandonar a escola transcorridos os dois primeiros anos de curso ou a 

partir do momento que aprendessem o seu ofício e já fossem capazes de se manter 

através dele (BRASIL, 1920b). Para mudar essa realidade as escolas precisavam 

mudar. Como as escolas recebiam muitos alunos analfabetos, era importante que a 

formação elementar fosse distinguida do ensino técnico propriamente dito. 

O ministro Ildefonso Simões Lopes propôs o ensino elementar de dois anos, 

para os analfabetos, e o ensino técnico profissional de mais três ou quatro anos. Mas 

como fazer com que os alunos das camadas populares se mantivessem por tanto 

tempo na escola? A solução estaria no pagamento de diárias correspondentes aos 

trabalhos realizados nas oficinas. Lopes destaca que essa medida seria necessária e 

só poderia ser substituída pela obrigatoriedade similar ao serviço militar obrigatório 

(BRASIL, 1920b, p. 459). 

Essa era a perspectiva em que deveria operar o Serviço de Remodelação, que 

apresentou a sua primeira proposta de reforma no ano de 1923. No entanto, como a 
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reforma envolvia a compra de materiais, reformas e adequações nos prédios onde 

estavam instaladas as escolas e a compra de livros, não foi possível que ela fosse 

posta em vigor (BRASIL, 1923). Mas as mudanças, principalmente físicas, foram 

sendo realizadas aos poucos de acordo com a realidade financeira do Ministério 

(BRASIL, 1925, 1926b). 

O Serviço de Remodelação continuou o trabalho de reforma operando na 

reorganização dos programas das escolas, adotando novas metodologias de ensino, 

novamente com inspirações americanas e alemãs. Mas, a principal influência do 

Serviço era o trabalho desenvolvido no Instituto Parobé,2 que já havia sido dirigido por 

João Luderitz que também era o líder do Serviço de Remodelação (SANTOS; 

AFONSO, 2018). Entretanto, somente no ano de 1928 foi realizada a revisão do 

regulamento das Escolas de Aprendizes Artífices, mas que ainda estava em fase de 

experiência. 

 

A titulo de experiencia, foi posto em execução nas Escolas de 
Aprendizes Artifices, durante o anno lectivo de 1928, o programma de 
ensino organizado pelo Serviço, de accôrdo com os modernos 
methodos pedagogicos, tendo em vista a uniformização, nesses 
estabelecimentos, da simultanea educação integral e a aprendizagem 
dos officios. Espero que, em breve, com ligeiras modificações 
aconselhadas pela pratica, este programma possa ser definitivamente 
adoptado, dependendo, em parte, o seu bom exito do preparo dos 
professores e mestres que o executarem (BRASIL, 1928, p. 29). 

 

Pensando as ações do Ministério trazemos o entendimento de Foucault (2002) 

sobre a sociedade disciplinar. Uma sociedade do controle e da vigilância que usa 

esses elementos como instrumentos de poder. Para ele, no século XIX, as normas 

deixam de ser pensadas tendo em vista a moral ou a religiosidade e até mesmo a 

utilidade social e passam a centrar-se no indivíduo, no controle do seu 

comportamento. Ele destaca que esse controle é exercido, principalmente, pelas 

classes dominantes sobre as classes populares. Para Foucault (2002) o controle 

                                                
2 O Instituto Parobé, denominado como Instituto Técnico Profissional de Porto Alegre até 1917, foi 

fundado em 1906. Com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, o estado do Rio Grande do Sul 
ao invés de receber a criação de uma nova escola, recebia a subvenção federal para manutenção 
dessa instituição para que cumprisse o mesmo papel de uma Escola de Aprendizes Artífices naquele 
estado. Posteriormente, na década de 1920, os currículos dessa escola foram a base para as reformas 
operadas pelo Serviço de Remodelação. 
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“trata-se de garantir a produção ou os produtores em função de uma determinada 

norma” (FOUCAULT, 2002, p. 114). Portanto, uma das formas que o Estado exerce o 

seu poder de controle é através das instituições de enquadramento, pensadas com 

uma estrutura de vigilância. O autor exprime que uma dessas instituições é a escola, 

pensada para disciplinar não só o comportamento, mas também o corpo e a mente 

dos indivíduos. A escola serviria para adequar os indivíduos ao modelo de sociedade 

almejado pelo Estado.  

Desse ponto de vista, as escolas profissionais, além das atribuições de controle 

inerentes à organização escolar, deveriam disciplinar o sujeito para o trabalho. 

 

É uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de 
vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e 
recompensa em forma de correção, isto é, de formação e 
transformação dos indivíduos em função de certas normas. Este 
tríplice aspecto do panoptismo - vigilância, controle e correção - parece 
ser uma dimensão fundamental e característica das relações de poder 
que existem em nossa sociedade (FOUCAULT, 2002, p. 103). 

 

A vigilância era exercida pelos diretores, professores e mestres das oficinas 

sobre os alunos, pois exerciam um poder sobre eles. Mas eles não estavam imunes à 

vigilância, o Ministério instituiu as Inspetorias Agrícolas, que tinham a função de visitar 

todos os estabelecimentos sob a jurisdição do Ministério para observar o trabalho que 

estava sendo desenvolvido, se ele estava adequado a norma estabelecida, a 

legislação, a regulamentação. Nas escolas, os inspetores deveriam averiguar se as 

instalações eram apropriadas, se os programas de ensino estavam sendo cumpridos, 

se todos estavam trabalhando corretamente, se os exames escolares estavam sendo 

realizados, entre outras questões. Todos esses pontos a serem observados estavam 

previstos nos regulamentos das escolas e nos seus decretos de criação. 

 Dessa forma, o Ministério exercia o seu poder de controle através da 

regulamentação e fiscalização do ensino. Tomemos o exemplo da regulamentação do 

ensino comercial. As escolas comerciais já existiam desde o império, não foram 

criadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, mas estavam sob o seu 

domínio, logo, deveriam se adequar às suas pretensões. 
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Como o Ministério poderia controlar as escolas comerciais já que não haviam 

sido criadas e pensadas por ele? Criando uma legislação, uma norma de caráter 

oficial, onde todas deveriam se adequar para que seus diplomas fossem reconhecidos 

como oficiais, uma vez que o Ministério detinha o poder de determinar o que era ou 

não oficial. Dessa forma, para alcançar o reconhecimento do Estado, as escolas 

precisavam submeter-se ao seu controle. Podemos dizer que essa situação também 

acontecia com as escolas agrícolas e industriais, que estavam sujeitas a esse controle 

desde a sua criação. A seguir, nos discute-se sobre os espaços onde essas ações se 

consolidaram, ou seja, as escolas profissionais. 



50 
 

PARTE II: EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DESENVOLVIDO 

PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

Nesta seção, a análise discorre, mais especificamente, sobre as escolas 

profissionais criadas e mantidas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

São elas: a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, as Escolas Médias 

ou Teórico-Práticas, as Escolas Permanentes de Laticínios, os Aprendizados 

Agrícolas, a Escola de Minas de Ouro Preto, as Escolas de Aprendizes Artífices e a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Outro aspecto que também será 

abordado é a expansão e distribuição dessas escolas pelo território nacional, 

considerando as relações com o cenário econômico brasileiro no período da Primeira 

República. 

Esse é um estudo de análise documental cujas fontes principais são os 

relatórios anuais do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e a legislação 

referente a essas escolas, como já explicitado anteriormente. Mas, nessa seção 

também realizamos um levantamento bibliográfico, onde trazemos trabalhos 

acadêmicos sobre as escolas aqui apresentadas. 

Nessa análise, foram detectadas duas categorias de instituições gerenciadas 

pelo Ministério: Escolas Agrícolas e Escolas Industriais. Dentro dessas categorias, 

encontramos escolas superiores, escolas médias ou secundárias e outras que 

correspondem ao nível primário da Instrução Técnica Profissional. Foram excluídas 

dessa análise as escolas comerciais, tendo em vista que não foram criadas escolas 

desse tipo pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, nem mesmo foram 

transferidas escolas criadas por outros órgãos. No que se refere às escolas 

comerciais, o Ministério atuou somente no âmbito da regulamentação das escolas já 

existentes. No que tange à metodologia é importante destacar que realizamos a 

organização e análise dos dados provenientes da pesquisa nos relatórios e da 

legislação e o posterior entrecruzamento com estudos da área da História da 

Educação. 

Constata-se que, apesar de as escolas estarem incluídas num mesmo conjunto 

que era chamado de Instrução Técnica Profissional e corresponderem às 
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determinações do mesmo Ministério, eram diferentes. Ainda que aspirassem o mesmo 

objetivo de promover o desenvolvimento da agricultura e da indústria, as escolas 

possuíam finalidades e estruturas diferentes. Assim, reconhece-se a criação dessas 

escolas como um conjunto de iniciativas que revelam a visão e os objetivos do Estado 

para com a educação profissional. Percebe-se que os investimentos na educação 

profissional não possuíam apenas uma finalidade econômica, mas também política e 

ideológica. 

Dessa maneira, esta parte se subdivide em três seções. A primeira analisa as 

escolas profissionais onde era desenvolvido o ensino agrícola, a segunda analisa as 

escolas profissionais industriais, na terceira seção analisamos a distribuição dessas 

escolas pelo território brasileiro e suas relações com a questões políticas e 

econômicas. 
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3 ENSINO AGRÍCOLA 

 

3.1 Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária 

 

A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária era um 

estabelecimento modelo e exemplar para todo o Ensino Agronômico. Deveria formar 

médicos, engenheiros, professores e administradores, tratados nos relatórios como 

chefes, para setores do Governo Federal, principalmente nos órgãos do próprio 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, e em propriedades rurais privadas. 

Essa escola foi criada com o intuito de desenvolver e incentivar a produção agrária, 

assim como as áreas que também envolviam o meio rural como a medicina veterinária 

e a indústria agrária. 

Uma escola pensada e organizada para a elite, política e econômica, portanto, 

teria de ser atraente para os jovens dessa elite. Sobre tal, Silvia Manfredi (2003) ao 

discutir sobre as relações entre escola e trabalho, pontua que, antes de ser colocada 

no imaginário social como um local de formação para o mercado de trabalho, a escola, 

enquanto instituição, foi criada com o intuito de preparar grupos seletos. A formação 

desses grupos estava voltada “para o exercício do comando, do poder e da direção 

social” (MANFREDI, 2003, p. 51). Ressalta-se que apesar de ser regida pelo mesmo 

decreto das demais escolas agrícolas, a Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária não tinha o mesmo objetivo, ela formava indivíduos para a gerência, para 

o comando, ou seja, para exercer o poder. Portanto, precisava ter uma estrutura 

educacional e física que fosse compatível com os ambientes em que esses alunos 

estavam acostumados a conviver.  

Através dos indícios nos registros sobre as obras nos permitem inferir que o 

prédio deveria estar muito bem localizado, além de corresponder às necessidades de 

ensino e construído com materiais de qualidade, mesmo que isso gerasse maiores 

custos. O prédio foi inspirado em “instalações congêneres” na Europa e na América 

do Norte. Além do prédio principal, havia também instalações complementares. 

 

Para satisfazer a todas as necessidades da agricultura, conforme o 
pensamento que presidiu á creação desse instituto, o ensino ahi se 
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divide em dois cursos especiaes - o de engenheiros agronomos e o de 
medicos veterinarios, - achando-se a Escola, em breve, apparelhada 
de gabinetes, laboratorios, estações de ensaios de machinas 
agricolas, museu agricola e florestal, fazenda experimental, bibliotheca 
e mais dependencias de que ha mister para que ás aspirações dos 
que veem nesse estabalecimento o futuro da industria agraria 
(BRASIL, 1912, p. XXII). 

 

Célia Regina Otranto (2005) considera o Decreto nº 8.319/1910 como um 

projeto ambicioso, levando em consideração o seu tamanho de 591 artigos, assim 

como as pretensões presentes em seu texto, especialmente no que se referia a Escola 

Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. Otranto (2005) apontou três 

empecilhos para a sua operacionalização. O primeiro diz respeito ao fato de as 

diretrizes estarem baseadas em países estrangeiros, sem o pleno conhecimento do 

meio físico e da produção agrária brasileira. O segundo remete ao pouco tempo de 

funcionamento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que seria o 

responsável pelos estudos das questões citadas anteriormente. O terceiro se refere 

aos sérios problemas econômicos que o Ministério atravessava já em 1910. A autora 

destaca ainda o local de instalação como empecilho principal para a inauguração da 

Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (OTRANTO, 2005, p. 73). 

O Decreto nº 8.319/1910 determinava que a escola fosse instalada na Fazenda 

Santa Cruz, de propriedade do Governo Federal. No entanto, esse local foi 

considerado impróprio pela distância que dificultaria o regime de externato e pela 

qualidade dos edifícios e dos solos da fazenda. Considerando as dificuldades para 

instalação da escola na Fazenda Santa Cruz, Otranto (2005) menciona que a nova 

sede foi fixada em plena área urbana da cidade do Rio de Janeiro, capital federal, no 

antigo Palácio do Duque de Saxe, por influência de uma ação desenvolvida por 

Gustavo Rodrigues Pereira D’Utra. Ele foi o primeiro diretor da escola, além de ter 

atuado como professor catedrático da Escola Agrícola da Bahia e ter dirigido o Instituto 

Agronômico de Campinas, e defendia que o ensino agrícola superior só poderia ser 

eficiente se fosse ministrado nos grandes centros urbanos (OTRANTO, 2005). 

Também observamos nos relatórios que a escola só seria aberta e iniciaria 

efetivamente o seu funcionamento quando estivesse totalmente equipada. Como a 

nova sede ainda necessitava de reparos, só foi inaugurada em 4 de julho de 1913 e 
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foi citada como uma antiga promessa para o país, corroborando a necessidade de 

uma instituição desse tipo no território brasileiro. 

Desse modo, destaca-se o simbolismo da escolha do Palácio do Duque de 

Saxe, para dar o “status de nobreza, mesmo que num período republicano” (OLIVEIRA 

et al, 1996, p. 58) à escola e desvinculá-la do preconceito com o trabalho com a terra, 

anteriormente delegado aos escravizados Otranto (2005, p. 75) chama a atenção para 

que a agricultura seria discutida “nos salões nobres do Palácio e não mais nas áreas 

de serviço”.  

 

Figura 01: Aula de entomologia agrícola na Escola Superior de Agricultura, 
Ministério da Agricultura 

 

Fonte: TORRES FILHO, Arthur. O ensino agrícola no Brasil, seu estado atual e a necessidade de sua 
reforma. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1926. Arquivo Nacional, ACG 12054 

 

Não temos informações específicas sobre a cena representada na imagem, 

mas a partir dela e das informações que possuímos sobre a escola, podemos fazer 

algumas inferências. Vemos representadas algumas características que já 

destacamos sobre a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. Um grupo 

formado somente pelo gênero masculino e de cor branca, de número reduzido e quase 

todos vestindo ternos sociais. (Ver Figura 01). Os que estão sentados em volta da 
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mesa aparentam ser mais jovens do que os que estão em pé ao fundo. Isso nos leva 

a crer que estes últimos sejam os professores. 

Outro ponto salutar para o sucesso da escola e da sua relevância social era a 

configuração do corpo docente. Os professores eram contratados por meio de 

concursos públicos e provas práticas. O rigor desses concursos e a exclusividade do 

mérito como critério de seleção são trazidos por Otranto (2000, p. 8) como um dado 

“fundamental na afirmação da Escola como padrão de excelência acadêmica”. 

A entrada dos alunos na escola era condicionada pela aprovação em exames 

de admissão ou apresentação de certificados de exames das matérias exigidas que 

fossem realizados em instituições de ensino oficiais ou equiparadas (BRASIL, 1913). 

Mas também eram aceitos alguns alunos que poderiam participar das aulas como 

ouvintes. Os professores e os alunos poderiam receber premiações de acordo com o 

seu desempenho. 

 

As disposições regulamentares referentes ao corpo docente e aos 
alumnos obedeceram á orientação de tornar o mais efficiente possivel 
a acção dos lentes, fornecendo-lhes os elementos precisos para 
melhor exercerem as delicadas funcções do magisterio, conferindo-
lhes premios de viagem e outros direitos e, quanto aos alumnos, visam 
estimulal-os, tornando uteis e attrahentes os seus labores, premiando-
os, dando-lhes todas as franquias e apenas exigindo delles o que é do 
seu dever - estudar com assiduidade e aproveitamento (BRASIL, 
1910c, p. 62). 

 

Como uma escola de referência para o ensino agrícola, a Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária recebia alunos de diversos estados e até mesmo 

de fora do país. O perfil dos discentes também era bem diverso no que diz respeito à 

faixa etária, mas observa-se a concentração nos mais jovens. Pode-se perceber, a 

seguir, nesse fragmento do relatório apresentado no ano de 1913. 
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Figura 02: Procedência dos alunos da Escola Superior de Agricultura e 
Medicina Veterinária

 

Fonte: Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (1913) 

 

A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária deveria “abrir uma nova 

era” para a produção agrícola, o relatório descreve os pontos mais importantes. O 

sucesso do trabalho realizado pela escola, demonstrado através das boas colocações 

dos alunos egressos no mercado de trabalho, deveria corresponder aos investimentos 

feitos pelo Governo Federal ou ao menos compensá-los. Percebe-se que esses 
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investimentos foram altos, levando em consideração os relatos sobre o que era 

esperado dos resultados da escola, da qualidade dos materiais para a adequação do 

prédio e também dos materiais de ensino, assim como do direcionamento para as 

classes sociais mais abastadas (BRASIL, 1910c). 

Em 1914 o Ministro Manoel Edwiges de Queiroz Vieira foi contrário a 

determinação do Poder Legislativo de supressão completa da Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária e de outros estabelecimentos. Essa determinação 

alegava que essa supressão era necessária para a “conquista de uma melhor situação 

financeira” (BRASIL, 1914, p. XI). Mesmo conseguindo que a escola não fosse extinta 

foram necessárias algumas mudanças para que a escola dispusesse de uma 

manutenção mais econômica. Em pouco tempo de funcionamento a escola já 

necessitava de uma reforma educacional. Essa reforma não visava a prática de 

ensino, mas sim gerar uma maior economia.  

Desse modo, a reforma propunha o aproveitamento de instalações de outras 

instituições do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, para que assim fosse 

dispensada a necessidade de construção e manutenção de laboratórios, por exemplo, 

na própria escola. Tendo em vista a redução dos custos, questão que anteriormente 

quase implicou no fechamento da escola. Ainda assim, o funcionamento da escola foi 

suspenso no ano de 1915 (BRASIL, 1915). Otranto (2005) chama atenção para a 

disputa de interesses presente nesse episódio, fruto do embate político entre a 

oligarquia paulista e o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Os 

representantes paulistas almejavam garantir o monopólio da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz, escola estadual paulista, na formação de engenheiros 

agrônomos. 

Ainda com o intuito de gerar maior economia nos gastos com a manutenção da 

escola, questão condicionante para retomar o funcionamento, a Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária e as Escolas Médias ou Theorico-Praticas foram 

unificadas em uma só instituição, gerando economia com a redução dos diretores e 

também do pessoal administrativo e professores (BRASIL, 1917). Ainda nessa 

perspectiva, a Escola Superior foi transferida para a sede da antiga Escola Agrícola 

da cidade de Pinheiro, interior do estado Rio de Janeiro, os materiais foram 

reaproveitados e houve mudanças no ensino, criando cadeiras e suprimindo outras já 
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existentes. Encontrou-se a informação de que a verba destinada para a escola foi 

reduzida de 901:400$ contos-de-réis para 340:960$ contos-de-réis. A nova verba 

representava quase um terço da verba disponível anteriormente. 

As aulas só retornaram em 1º de julho de 1917 e encerraram em 31 de outubro 

do mesmo ano. Com o retorno, no ano de 1917 houve a formatura das primeiras 

turmas de engenheiros agrônomos e médicos veterinários (BRASIL, 1917). No 

entanto, não sabemos como foi operada a questão da reposição das aulas no período 

em que a escola esteve com o funcionamento suspenso ou mesmo se os alunos que 

estavam nas turmas iniciais haviam retornado após esse período. 

Já no início do funcionamento na cidade de Pinheiro a matrícula da escola 

decaiu. A repercussão da mudança de local no prestígio da escola é reconhecida por 

Otranto (2005, 2000), para a autora, a partir disso, a escola foi considerada como 

interiorana. O Ministro João Gonçalves Pereira Lima considerou que a partir dessa 

queda era necessário que a escola fosse transferida para um local mais acessível aos 

alunos e um prédio com melhores condições estruturais. Então João Gonçalves 

determinou que a escola fosse transferida para a cidade de Niterói, que era 

considerada como zona rural do Rio de Janeiro (OTRANTO, 2005, p. 77) mas que 

mantinha a proximidade com a Capital Federal. Essa mudança gerou resultados 

satisfatórios, tendo em vista que a matrícula seguiu crescendo nos anos posteriores 

(BRASIL, 1919).  

Infere-se que sendo a Escola Superior uma escola para a elite, ela deveria estar 

localizada nos centros econômicos onde residiam os jovens dessa elite, público-alvo 

da escola, ou pelo menos nas proximidades. E, que essa relação com a queda nas 

matrículas após a mudança para Pinheiro e a retomada do crescimento após a 

transferência para Niterói. 

 

A Escola permaneceu em Niterói por oito anos — de 1918 a 1927. O 
tempo pode parecer pequeno, mas comparando com as constantes 
mudanças anteriores, era o seu maior tempo de sede. E foi o que 
bastou para a ESAMV consolidar sua existência (OTRANTO, 2000, p. 
5). 

 

O prédio de Niterói também apresentava problemas com as instalações, visto 

que não havia terrenos apropriados para o desenvolvimento das aulas práticas, o que 



59 
 

pode ser observado na fala do Ministro Ildefonso Simões Lopes no relatório do ano de 

1920 (BRASIL, 1920b). 

Para suprir a deficiência referente a falta de instalações para as aulas práticas 

os alunos eram enviados como estagiários para diversos órgãos do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, como o Aprendizado Agrícola de Barbacena, o 

Instituto de Química, o Observatório Nacional, a Diretoria de Meteorologia, Escolas de 

Laticínios, Estações Sericícolas, Estações Experimentais, Fazendas-modelo, entre 

outros (BRASIL, 1924). A Estação de Pomicultura de Deodoro passou a ser utilizada 

em 1928 como campo de experimentação para o curso de engenheiros agrônomos. 

Os estágios eram obrigatórios para os alunos de agronomia e facultativo para os 

alunos do curso de veterinária. Observou-se aqui a interação dos alunos da Escola 

Superior de Agricultura e Medicina Veterinária com os outros órgãos do Ministério, 

reiterando que a formação da escola possibilitava que esses alunos assumissem 

cargos nesses órgãos.  

Com o passar dos anos a escola continuava desempenhando um importante 

papel frente às outras escolas agrícolas, mesmo com os problemas enfrentados no 

início de sua organização. A secretaria da escola teve de ser aumentada devido à 

maior demanda gerada pelo aumento nas matrículas e a criação do curso de química 

industrial, do qual os relatórios não apresentam maiores informações. 

Em 1922 houve uma queda nas matrículas dos cursos de Engenharia Agrícola 

e Medicina Veterinária e aumento nas matrículas do curso de Química Industrial. Com 

a diminuição das matrículas, o Ministro Miguel Calmon Du Pin e Almeida, apresenta 

um problema que poderia ser o causador dessa queda (BRASIL, 1922). Ele demonstra 

que outras escolas estavam conquistando o interesse dos alunos, como a Escola de 

Veterinária do Exército. Para ele, era necessária uma intervenção do Governo Federal 

no sentido de regulamentar e fiscalizar essas escolas, pois elas estariam ofertando 

diplomas com a mesma validade dos que eram ofertados pela Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária, sem que possuíssem a mesma organização. 

Percebemos aqui, algo que está além da preocupação com a queda nas matrículas 

da escola. Observamos o intuito de colocar a Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinária como protagonista dentre as do mesmo ramo, exigindo que esse 

papel fosse legitimado pelo Governo Federal. Tendo em vista que essa seria a 
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instância responsável por determinar quais os diplomas seriam válidos e quais seriam 

subjugados, corroborando com entendimento de Rémond (2003, p. 444) sobre o 

Estado como o “único grupo humano ao qual se reconhece o poder de decidir por 

todos, a capacidade de impor a obediência às leis e o direito de punir as infrações”. 

Sendo o único com essas atribuições, caberia a ele a tarefa de garantir essa 

hegemonia a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e intermediar o 

conflito referente à concessão dos diplomas. 

Nos anos seguintes a matrícula seguiu em queda, agora também no curso de 

Química Industrial e a eficiência dos cursos também se mostrava abaixo do desejado. 

Então no ano de 1925 o curso de Química Industrial recebeu uma reforma e o Ministro 

Miguel Calmon alegava que também havia a necessidade de reformar os demais, de 

engenharia agrícola e medicina veterinária (BRASIL, 1925).  

Em 1925 houve mais uma mudança de local, desta vez para a Praia Vermelha, 

no prédio onde anteriormente funcionava a sede do Ministério da Agricultura e 

Comércio. Essa mudança foi justificada pela necessidade de aproximar a escola dos 

laboratórios do Ministério e do Jardim Botânico (BRASIL, 1925). Também era 

esperado que a mudança gerasse um aumento na procura por matrículas na escola e 

realmente observou-se esse aumento nos registros de 1928 (BRASIL, 1928). No ano 

de 1929, o Ministro Geminiano Lyra Castro retratou as vantagens de transferir a escola 

de Niterói para a Praia Vermelha, destacando o aumento no número de matrículas, 

observado após a transferência. 

A questão da concorrência com outras escolas foi retomada, o que nos leva a 

crer que o Governo Federal não tomou as medidas sugeridas de regulamentação e 

fiscalização. Além disso, apresentam-se como problemas a falta de regulamentação 

das profissões de engenheiro agrônomo e médico veterinário e o desprestígio das 

mesmas frente a sociedade. Observa-se mais uma vez o argumento de uma escola 

feita para a elite, que precisava atrair essa elite e que aqui esbarrava com o problema 

das profissões formadas pela escola não conquistarem o mesmo prestígio que as 

outras profissões correlatas, como a engenharia civil e a medicina “humana”. Além 

disso, mesmo com o investimento em instalações mais modernas ainda necessitava 

de aprimoramentos na parte prática do ensino para concorrer juntamente com as 

outras escolas (BRASIL, 1929).  
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No que se refere ao desprestígio das profissões formadas pela Escola Superior 

de Agricultura e Medicina Veterinária, que se apresentava como um problema para o 

desenvolvimento da própria escola e diminui a procura por matrículas, podemos inferir 

que havia algo que estava além da organização dessas profissões.  

Nesse período destaca-se um preconceito com o trabalho manual e a 

aprendizagem de ofícios, especialmente com o trabalho com a terra, a agricultura e 

áreas afins. Sobre isso, nos fala Celso Suckow da Fonseca. Para ele, o fato de, no 

Brasil, as profissões manuais e os trabalhos mais pesados terem sido atribuídos 

primeiro aos índios e escravizados cristalizou na mentalidade da população que esse 

era um segmento destinado a “elementos das mais baixas categorias sociais” 

(FONSECA, 1961, p. 18).  

Infere-se que mesmo com uma organização diferente das escolas agrícolas 

primárias e elementares, com um ensino mais teórico do que prático, com um nível de 

ensino superior e com o objetivo de formar administradores, dirigentes e cargos de 

importância social, a Escola Superior carregava esse estigma devido a sua relação 

com o trabalho próprio dos meios rurais e principalmente com o trabalho manual. 

Nesse sentido, foi instalado o Hospital Veterinário, segundo o Ministro 

Geminiano Lyra Castro, de forma modesta, mas as melhorias já estavam sendo 

pensadas e encaminhadas. Mesmo com a carência de melhorias, a instalação do 

hospital já apresentava vantagens, visto que antes era necessário buscar outras 

instalações para complementar o ensino prático dos alunos do curso de Medicina 

Veterinária. 

Otranto (2005, p. 78) destaca que a escola aprendeu a “conviver com 

deficiências e adaptações” e assim, cresceu e garantiu a sua “legitimação acadêmica 

e política”. Assim, fez jus a classificação de principal instituição do ensino agronômico 

e como padrão para os currículos das escolas de agricultura e veterinária. 

 

3.2 Escolas médias ou teórico-práticas 

 

As escolas médias ou teórico-práticas envolviam em seus currículos, assim 

como a Escola Superior, agricultura e veterinária, além de zootecnia e indústrias rurais 
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(BRASIL, 1910c, p. 631). A formação era voltada para a formação de profissionais de 

nível médio para o gerenciamento de atividades no campo. Partilhavam do mesmo 

princípio de promover o desenvolvimento das atividades agrícolas através da 

modernização das práticas. Foram criadas três escolas desse tipo, uma na Bahia, uma 

em São Paulo e mais uma no Rio Grande do Sul (BRASIL, 1912, 1913, 1915). No ano 

de 1916 foram extintas, unindo-se com a Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária e tornando-se uma única instituição, como exposto anteriormente.   

Fica bastante explícito nas palavras do Ministro Rodolfo Nogueira da Rocha 

Miranda, em 1910, a exclusão das “preferências teóricas” do ensino nas Escolas 

Médias, apesar do nome “Teórico-Práticas”, fica claro que a preferência deveria ser 

do ensino prático (BRASIL, 1910c).  

Em um acordo realizado em 1911 entre o governo do estado da Bahia e o 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o antigo Instituto Agrícola da Bahia foi 

concedido para a instalação da Escola Agrícola da Bahia, uma das três Escolas 

Médias ou Teórico-Práticas. Somente a escola de Pinheiro foi criada pelo Ministério. 

Na Bahia houve o acordo com o governo estadual e no Rio Grande do Sul federalizou 

o Instituto Agronômico e Veterinário, anexo a Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

Entre as Escolas Médias, a escola situada na cidade de Pinheiro deveria ser modelo 

para as demais. 

A Escola Agrícola da Bahia deveria atender a toda a região Norte3 do país. Foi 

reorganizada e dotada dos recursos necessários para o seu pleno funcionamento, 

inclusive materiais encomendados da Europa. A escola de Porto Alegre deveria servir 

a região Meridional e recebeu como melhorias um posto zootécnico e uma estação 

experimental. A escola de Pinheiro, anexa ao Posto Zootécnico de Pinheiro, ainda 

passava por remodelações e só pode ser inaugurada em abril de 1912, quando a 

escola da Bahia já contava com dois anos de funcionamento. A escola de Porto Alegre 

também não havia sido inaugurada, de acordo com indícios do relatório de 1911, onde 

o Ministro cobrava da Escola de Engenharia de Porto Alegre o programa de ensino da 

escola que deveria ser entregue em até sessenta dias pois já estava atrasado. Diante 

                                                
3 Albuquerque Júnior (2011) elucida que o que hoje conhecemos como Nordeste é a consequência da 

ruína da antiga segmentação do território brasileiro em “Norte” e “Sul”, onde ao antigo “Norte” 
correspondiam a todo o espaço que hoje formam as regiões Norte e Nordeste. 
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dessa informação, supomos que esse tenha sido o motivo para o atraso na 

inauguração, visto que as instalações já estavam completas. 

A Escola Agrícola da Bahia teve o seu funcionamento suspenso no ano de 1914 

devido à falta de recursos e por problemas entre professores e alunos citados no 

relatório sem maiores esclarecimentos, mas que foi caracterizado pelo Ministro 

Manoel Edwiges como uma “situação anárquica” (BRASIL, 1914, p. 7). Com o 

fechamento da Escola Agrícola da Bahia, aumentou o número de alunos buscando 

matrícula na escola de Pinheiro. A escola de Porto Alegre seguia com o funcionamento 

regular.  Em 1916, as Escolas Médias foram unificadas com a Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária com o objetivo de reduzir os custos. 

 

3.3 Aprendizados Agrícolas 

 

Os Aprendizados Agrícolas correspondiam ao nível primário e visavam a 

formação dos jovens, filhos de trabalhadores rurais (OLIVEIRA, 2004). Também foram 

criados através do Decreto nº 8.319 de 1910. Os aprendizados poderiam adotar 

regimes de internato ou externato de acordo com as determinações específicas para 

cada um, como número de alunos e a densidade populacional das regiões em que 

estavam localizados. Neles o ensino deveria ser exclusivamente prático e os espaços 

em que estavam localizados deveriam ser semelhantes às propriedades agrícolas 

visando o ensino das práticas, mas também a produção agrícola que era revertida 

para o próprio aprendizado e para a remuneração dos alunos de acordo com a sua 

produção. Tinham o objetivo de formar trabalhadores para o serviço nas propriedades 

rurais (BRASIL, 1910c). 

 

Em qualquer das hypotheses, os aprendizados deverão ter 
organização similar a uma propriedade agrícola, orientada pelos 
modernos methodos culturaes e dispondo dos meios necessários para 
obter o maior rendimento útil das culturas e das industrias agrícolas 
proprias da região (BRASIL, 1910c, p. 649). 

 

As meninas também eram aceitas nos aprendizados para a aprendizagem de 

práticas “próprias do seu gênero” como as pequenas indústrias rurais. Assim como os 
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adultos que poderiam participar de cursos abreviados (BRASIL, 1910c). Os cursos 

regulares tinham duração de dois anos, divididos em semestres.  

Os primeiros aprendizados a serem criados foram o de Barbacena, em Minas 

Gerais, de São Luís das Missões, no Rio Grande do Sul, e o de São Simão em São 

Paulo, no ano de 1910 (BRASIL, 1910c). Em 1912 foram criados mais cinco 

aprendizados, o de Satuba, em Alagoas, o de Tubarão, em Santa Catarina, o da 

Bahia, o de Guimarães, no Maranhão, e o de Igarapé-Assú, no Pará (BRASIL, 1912). 

O Aprendizado da Bahia era anexo à Escola Agrícola da Bahia, uma das Escolas 

Médias ou Theorico-Praticas e recebeu os alunos da antiga Colônia Educadora, que 

fazia parte da Escola Agrícola da Bahia na época da gestão estadual. Posteriormente 

esse Aprendizado foi transferido para a cidade de São Bento das Lages. No ano de 

1914, devido a cortes orçamentários, os aprendizados de São Simão, Tubarão, 

Guimarães e Igarapé-Assú foram extintos (BRASIL, 1915). Permaneceram os quatros 

aprendizados restantes até o ano de 1919, quando foi criado o aprendizado de 

Juazeiro, também na Bahia (BRASIL, 1920b). O aprendizado de São Luís das Missões 

foi extinto em 1925, fazendo com que retornasse ao número de apenas quatro 

aprendizados (BRASIL, 1926b). Em 1927, o aprendizado de Satuba passou para a 

responsabilidade do estado de Alagoas e o aprendizado de Rio Branco, no Território 

do Acre, tornou-se uma instituição federal (BRASIL, 1927). 

Os Aprendizados de Juazeiro e Monção são citados pela primeira vez no 

relatório do ano de 1919, sem deixar claro quando foram criados e o de Monção não 

aparece em mais nenhum dos relatórios dos anos posteriores.  

Desse modo, os Aprendizados sofriam com a baixa matrícula e a falta de 

investimentos e recursos financeiros. A situação era diferente no Aprendizado de 

Barbacena, que recebia, segundo Nery (2009), os egressos da Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária e era o mais organizado e com maior produção 

agrícola. 
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3.4 Escolas permanentes de laticínios 

 

A organização do Ensino Agronômico, determinada pelo Decreto nº 

8.319/1910, previa o desenvolvimento do ensino profissional voltado também para a 

área das indústrias rurais e de produção de alimentos. Assim como na Escola Superior 

de Agricultura e Medicina Veterinária eram formados engenheiros agrônomos e 

médicos veterinários. Lucas Pereira Rezende (2017) discute como o termo “agrícola” 

empregado nesse período se referia às atividades ligadas ao campo e não apenas 

aos produtos advindos do cultivo da terra. Logo, para ele, o desenvolvimento do 

ensino agrícola estava marcado pela proximidade com as atividades pecuárias, 

formando o que hoje conhecemos como “agropecuária”. 

As escolas de laticínios eram as instituições onde era desenvolvido o ensino de 

zootecnia, primordialmente para o desenvolvimento da produção de laticínios.  A 

indústria de laticínios era considerada um importante ramo produtivo do país nas 

primeiras décadas do século XX. Por isso, o Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio enxergava a necessidade de criação das escolas permanentes e o incentivo 

a cursos ambulantes em diversas regiões do Brasil. 

De acordo com o Decreto nº 8.319/1910, Plano Geral do Ensino Agronômico, 

o ensino deveria ser essencialmente prático e subordinado ao mesmo regime dos 

Aprendizados Agrícolas. Os cursos teriam duração de dois anos. Poderiam ser 

escolas mistas ou exclusivamente femininas. Deveriam ser gratuitas e funcionar no 

regime de externato. De acordo com a organização inicial, as escolas poderiam ser 

permanentes ou temporárias e poderia haver as escolas domésticas de laticínios que 

seriam escolas “applicadas á juventude feminina dessas regiões, instruindo a filha do 

lavrador, do industrial e do trabalhador agricola na profissão de seus pais e dando-

lhes conhecimentos outros que a tornem o mais util possivel ao seu lar" (BRASIL, 

1910c, p. 64). 

A primeira dessas escolas foi criada através do Decreto nº 9.083, de três de 

novembro de 1911, no município de Barbacena. A segunda foi criada no município de 

São João d’El Rey. As duas no estado de Minas Gerais, a última em instalações 

doadas pelo governo estadual. Ambas passaram a funcionar regularmente somente 

no ano de 1913 (BRASIL, 1914). Rezende (2017) destaca que a produção de laticínios 
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já era nos primeiros anos do século XX a principal atividade agropecuária do estado 

de Minas Gerais. Além disso, chama atenção para a influência política dessa produção 

no período conhecido como “República do Café com Leite”, representando o acordo 

político na alternância de presidentes da república entre as oligarquias paulista e 

mineira. 

Em Barbacena, a organização era similar à de uma fábrica e estava dividida 

em dois edifícios. No primeiro estavam as salas com os materiais para o tratamento 

do leite como pesagem, pasteurização, desnatação e análises, mais uma caldeira e 

uma câmara frigorífica. E também um espaço para produção de queijo e manteiga. O 

outro edifício era destinado para a maturação e estocagem dos queijos. Segundo as 

informações do relatório do Ministério, a matéria prima para a produção era comprada 

de produtores da região (BRASIL, 1918c). 

Foram encontradas poucas informações sobre essas escolas na pesquisa no 

relatório e não temos a informação de criação de outras do mesmo gênero em outras 

localidades pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Embora na proposta 

de criação das escolas seja destacado que haveria diversas áreas produtoras que 

necessitavam desse incentivo para aumentar a produção, as Escolas Permanentes 

de Laticínios ficaram restritas ao estado de Minas Gerais. 
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4 ENSINO INDUSTRIAL 

 

4.1 Escola de Minas de Ouro Preto 

 

A Escola de Minas de Ouro Preto foi criada pelo Decreto nº 6.026, de novembro 

de 1875, ainda no período imperial. A organização da escola foi baseada em uma 

instituição congênere na França, a Escola Superior de Minas. O responsável pelo 

plano de organização foi o Dr. Claude Henri Gorceix, mineralogista francês e ex-aluno 

da escola francesa. Segundo José Murilo de Carvalho (2010), a criação dessa escola 

foi mais um ato de vontade política, influenciada pela relação de Gorceix com Dom 

Pedro II e orientada por motivos de natureza muito mais ideológica do que econômica. 

Tendo em vista que “dificilmente se poderia dizer que havia demanda por geólogos e 

engenheiros de minas na economia exportadora e escravocrata de 1876” 

(CARVALHO, 2010, p. 11). A escolha da cidade de Ouro Preto para sediar a escola 

também sofreu a influência de Gorceix, que defendia que escolas técnicas e práticas 

não precisavam estar localizadas em centros de civilização, mas em centros 

industriais e mineiros para permitir a conciliação dos estudos teóricos às 

demonstrações práticas (CARVALHO, 2010).  

No ano de 1909, com a reorganização do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio passou para a jurisdição do mesmo (BRASIL, 1910c). Para o 

aprimoramento do ensino foram realizadas reformas nos anos de 1882, 1885, 1893, 

1901 e a última em 26 de maio de 1910, através do Decreto nº 8.039, dessa vez já 

sob a jurisdição deste Ministério. No relatório apresentado em 1911 temos um relato 

sobre uma proposta de mudança da escola, transferindo-a da cidade de Ouro Preto, 

onde funcionava desde a inauguração, mas não esclarece se era uma proposição do 

Governo Federal ou do governo estadual de Minas Gerais (BRASIL, 1911c). 
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Figura 03: Fachada lateral da Escola de Minas, Ouro Preto, Minas Gerais (1927)

 

Fonte: Arquivo Nacional, Fundo Afonso Pena Júnior, BR_RJANRIO_OO_0_FOT_002 

 

A formação era voltada para as áreas de geologia e mineralogia, em princípio, 

mas também desenvolveu posteriormente importantes trabalhos de pesquisa 

referentes à indústria siderúrgica. Durante o período em que pertenceu ao Ministério 

a escola formava agrimensores, engenheiros geógrafos, engenheiros industriais, 

engenheiros de minas e engenheiros civis. O regulamento de 1910 determinava que 

fossem oferecidos pela escola um curso fundamental (preparatório) e um curso 

especial (superior), ambos com duração de três anos cada (BRASIL, 1910c). “A 

reforma de 1920 eliminou o título de engenheiro industrial e introduziu o curso de 

química industrial, com duração de três anos” (CARVALHO, 2010, p. 65). A falta de 

candidatos fez com que esse curso fosse extinto no ano de 1927. 

A combinação do ensino teórico e do ensino prático era considerada muito 

importante para a garantia da qualidade do desempenho dos engenheiros formados 

pela Escola de Minas. A parte mais prática do ensino era desenvolvida em excursões 

e visitas a estabelecimentos industriais e científicos, durante o período de férias, onde 

os alunos confeccionavam plantas, desenhos, cálculos e relatórios (BRASIL, 1911c).  
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Nesses trabalhos praticos, os alumnos não se limitam a ver fazer; 
fazem por si proprios os necessarios exercicios. Nas excursões de 
botanica, colhem por suas proprias mãos as plantas e as classificam; 
nas excursões de mineralogia e de geologia, estudam in natura o 
modo e as condições em que se apresentam os diversos mineraes 
encontrados nos arredores de Ouro Preto, fazendo córtes das zonas 
percorridas notando e estudando os accidentes geologicos; nas visitas 
ás minas, usinas e estradas, colhem todos os esclarecimentos sobre 
a marcha dos trabalhos, methodos seguidos, producção, 
funccionamento de machinismos, administração, etc. (BRASIL, 1911c, 
p. 195). 

 

Os candidatos que desejassem adentrar a escola deveriam se submeter a um 

exame de admissão. Em dezembro de 1921 foi criado um curso preparatório para os 

candidatos que prestariam esse exame. Esse curso foi subvencionado pelo Governo 

do estado de Minas Gerais e demonstrou bons resultados, matricularam-se 57 alunos 

e entre eles, 20 se submeteram ao exame, sendo 19 aprovados (BRASIL, 1922, p. 

103). 

Através das colocações nos relatórios sobre doações de materiais de empresas 

privadas da região de Minas Gerais, foi percebido que a escola era bastante valorizada 

e mantinha relações importantes com o setor privado. Essa relação pode estar 

relacionada à presença dos egressos da escola na discussão e atuação nas políticas 

de incentivo à criação e expansão de empresas de mineração em Minas Gerais 

(CARVALHO, 2010). 

 

É importante o material de ensino de que dispõe a Escola de Minas, 
distribuido pelos diversos gabinetes, em perfeito estado de 
conservação. Esse material foi enriquecido durante o ultimo anno com 
offertas de inestimavel valor, quer scientifico, quer intrinseco. Assim, a 
Companhia S.João d'El-Rey Gold Minig offereceu um importantissímo 
modelo das minas do Morro Velho; a The Ouro Preto Gold Mining uma 
magnifica amostra de mineraes encontrados no veeiro de quartzo que 
ella explora; a Universidade de Tokio, Japão, uma rica collecção de 
fosseis do Japão e outra de mineraes em que figuram excellentes 
crystaes de granda e magnificos specimens de quartzo, etc. (BRASIL, 
1910c, p. 122). 

 

Essa escola também recebeu a tarefa de promover o desenvolvimento 

econômico e industrial do país, especialmente da indústria siderúrgica. Para o Ministro 

Pedro de Toledo, no relatório de 1911, o aumento da procura por matrículas nos 
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primeiros anos da escola depois de transferida para o Ministério demonstrava o 

sucesso da escola. Ele também reitera que a escola oferecia melhor colocação nos 

“ramos da engenharia” para seus alunos (BRASIL, 1911c). 

 

Tabela 01: Ocupação dos egressos por períodos (1912/1931) 

OCUPAÇÃO 1912/1920 1921/1930 TOTAL 

Estradas de Ferro 15 16 31 

Ensino 17 26 43 

Governo 19 25 44 

SGMB/DNPM4 e 

Comissões 

Geográficas 

10 27 37 

Empresas de 

Engenharia 

3 16 19 

Empresas de 

Mineração e 

Metalurgia 

10 16 26 

Indústrias 3 4 7 

Política e outras 3 1 4 

Sem informação - 12 12 

TOTAL 80 143 223 

Fonte: CARVALHO, José Murilo de Carvalho. A escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória.  
(2010) 

 

Carvalho (2010) aponta para mudanças políticas e econômicas no Brasil que 

influenciaram os cursos da escola e a atuação de seus egressos. 

 

As duas mudanças mais importantes, do ponto de vista dos cursos da 
Escola, foram a criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, 
em 1907, e o incentivo a empresas de mineração e siderurgia, iniciado 
em 1910, em parte por influência de ex-alunos. No período 1912/1920 
já se vêem vários ex-alunos trabalhando no SGMB e em empresas de 
mineração e siderurgia. Os empregos no SGMB foram quase todos 
preenchidos por ex-alunos. Empresas particulares de engenharia 

                                                
4 Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil/Departamento Nacional de Produção Mineral. 
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passaram também a oferecer alternativas de emprego. A mudança 
refletia modificações na economia e na orientação do governo federal, 
que decidiu, agora definitivamente, criar uma comissão geológica e lhe 
dar o necessário apoio (CARVALHO, 2010, p. 98). 

 

A atuação dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto merece destaque 

também no que se refere ao desenvolvimento científico. Carvalho (2010) destaca que 

até 1930 quase toda a produção científica nas áreas mineralógica e geológica no 

Brasil era de responsabilidade dos egressos de Ouro Preto. Mesmo com a saída de 

Gorceix da direção da escola, se deparando com dificuldades que impediam o trabalho 

de desenvolvimento de pesquisas e com o ensino se tornando quase absoluto, a 

escola ainda conseguiu manter a qualidade da formação dos profissionais. Esses 

atuaram produzindo estudos no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, no 

Departamento Nacional de Produção Mineral e na Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas. Para Carvalho (2010), sem a atuação do grupo de Ouro Preto, o atraso 

brasileiro em relação à pesquisa geológica e de recursos naturais teria sido ainda mais 

difícil de superar. 

A partir das falas dos Ministros e pelas reformas e propostas de melhorias para 

o desenvolvimento da escola, notou-se que essa era uma escola bastante valorizada 

pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1923 houve a proposta de 

criação de uma usina siderúrgica experimental dentro da escola, assim como de um 

observatório astronômico e um laboratório hidráulico no ano de 1925 (BRASIL, 1925). 

Nesse mesmo ano, os recursos necessários para a reforma e criação de laboratórios 

foram incluídos na proposta orçamentária do Governo Federal para o ano seguinte, 

1926.  

Em 1927 foram concluídas as reformas nos laboratórios e do Observatório 

Astronômico, mas não temos informações sobre a usina siderúrgica proposta em 

1923, se realmente foi ou não criada (BRASIL, 1927). A influência política da escola 

pode ser observada também através da quantidade de ex-alunos que foram ministros 

no período de 1910 a 1926, conforme a Tabela 02. 
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Tabela 02: Ex-alunos que foram ministros durante a Primeira República 

NOME MINISTÉRIO PRESIDENTE PERÍODO 

Francisco Sá Não especificado Nilo Peçanha 1909 a 1910 

Francisco Sá Viação Artur Bernardes 1922 a 1926 

João Pandiá 

Calógeras 

Agricultura Wenceslau Braz 1914 a 1915 

João Pandiá 

Calógeras 

Fazenda Wenceslau Braz 1915 a 1917 

João Pandiá 

Calógeras 

Guerra Epitácio Pessoa 1919 a 1922 

José Pires do Rio Viação Epitácio Pessoa 1919 a 1922 

Miguel Calmon du 

Pin e Almeida5 

Viação Afonso Pena 1906 a 1909 

Miguel Calmon du 

Pin e Almeida 

Agricultura Artur Bernardes 1922 a 1926 

Fonte: CARVALHO, José Murilo de Carvalho. A escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória.  
(2010) 

 

Percebe-se que os egressos dessa escola ocuparam cargos de relevância 

durante a Primeira República, em pastas diversas e nem sempre diretamente ligadas 

somente a formação que recebiam na Escola de Minas de Ouro Preto. Essa presença 

de egressos em posições políticas reverberou no prestígio alcançado pela escola e 

também no direcionamento de recursos para a mesma. Esse movimento nos revela 

uma dupla relação entre o cenário político e a configuração da escola. 

Além da influência e do prestígio alcançados pela Escola de Minas de Ouro 

Preto no cenário nacional, ela também tinha destaque no cenário internacional. Costa 

e Santos (2006) discutem sobre a atuação da escola como representante do Brasil na 

                                                
5 Miguel Calmon du Pin não foi aluno da Escola de Minas de Ouro Preto, mas era um grande admirador 

e mantinha importantes relações com a escola (CARVALHO, 2010). 
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organização Seções de “Minas e Metalurgia” e “Geologia” nas Exposições Universais6. 

No período em que esteve sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, a escola participou das Exposições de Bruxelas em 1910, de 

Turim, 1911 e no Rio de Janeiro em 1922. Sendo, inclusive, premiada no ano de 1911 

na Exposição de Turim. 

 

Figura 04: Diploma de premiação da Escola de Minas de Ouro Preto na 
Exposição de Turim (1911) 

  

Fonte: Costa e Santos (2006) 

 

Em 1928, a escola deixou de fazer parte do Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio e foi incorporada ao Departamento Nacional de Ensino, instituição que 

estava sob a jurisdição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (BRASIL, 1929, 

p. 62). 

                                                
6 A partir da 2ª metade do século XIX, ocorreram, frequentemente, na Europa e nos EUA, as chamadas 

Exposições Universais. “Espetáculos da modernidade”, “palcos de exibição do mundo burguês”, as 
Exposições Universais possuíam um caráter empresarial, científico, político e ideológico, que 
revelavam, em grande medida, as transformações socioeconômicas oriundas da 2ª Revolução 
Industrial pelas quais passavam as sociedades no último quartel do século XIX. (COSTA; SANTOS, 
2006, p. 2). 
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Além de manter importantes relações com o setor privado, a Escola de Minas 

de Ouro Preto gozava de um prestígio político dentro e fora do Brasil. Nessas relações, 

nas exposições, na colocação de seus egressos no setor industrial e siderúrgico e 

também em casos políticos, percebemos uma cultura política formada nessa escola e 

que também permeava o seu entorno. Sobre isso, Serge Berstein (1998, p. 362) nos 

fala que a cultura política “permite compreender a coesão de grupos organizados à 

volta de uma cultura”, portanto compreendemos a influência da escola, tendo em vista 

a quantidade de sujeitos formados pela sua cultura e que alcançaram o lugar de de 

decisão sobre as normas que incidiram sobre ela. Para Berstein (1998, p. 360), a 

“força da cultura política como elemento determinante do comportamento do 

indivíduo”. Logo, as ações dos sujeitos políticos revelam as influências de sua cultura 

política. 

 

4.2 Escolas de Aprendizes Artífices 

 

O relatório ministerial do ano de 1910 demonstrava que o Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio julgava que uma das responsabilidades do Governo 

da República era a preocupação com os menores, especialmente os mais pobres, os 

“desvalidos da sorte” (BRASIL, 1910c) Além disso, era preciso cuidar para que esses 

jovens não se tornassem um problema para o Estado, caso se rendessem à 

marginalidade. Logo, deveriam ser formados como “cidadãos úteis” à sociedade. Essa 

utilidade seria alcançada através do aprendizado profissional, o aprendizado de um 

ofício, que daria condições para serem inseridos no mercado de trabalho e pudessem 

ser responsáveis pela própria subsistência. 

 

Nesta conformidade, aquelles que tiverem aproveitado o aprendizado 
dessas escolas, formarão uma classe de cidadãos que, sabendo 
dignificar a pobreza, irão prestar, certamente, serviços uteis á sua 
patria (BRASIL, 1911c, p. 310). 

 

A principal ação para o desenvolvimento dessa política foi a criação das 

Escolas de Aprendizes Artífices, no ano de 1909 através do Decreto nº 7.566 de 

setembro do mesmo ano. Elas foram criadas nas capitais de todos os estados da 
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federação, com exceção do Rio Grande do Sul. Nesse estado, o Ministro Rodolfo 

Nogueira julgou mais conveniente subvencionar uma instituição já existente e 

organizada nos mesmos moldes, o Instituto Técnico Profissional da Escola de 

Engenharia de Porto Alegre, que posteriormente passou a se chamar Instituto Parobé. 

No Rio de Janeiro a escola não estava localizada na capital, mas na cidade de 

Campos, cidade natal de Nilo Peçanha, em um prédio cedido pela Câmara Municipal 

(BRASIL, 1910c).  

No período que nos propomos a analisar nesse estudo, temos um novo sistema 

político, a República, mas também ideológico que estava em fase de consolidação. 

Era preciso consolidar a República e difundir os valores republicanos. Alguns autores 

como Gilson Leandro Queluz (2000), Irlen Antônio Gonçalves (2012), Luiz Antônio 

Cunha (2005) e Nádia Cuiabano Kunze (2009) tratam de como essa cultura estava 

presente nas Escolas de Aprendizes Artífices. 

Sobre o papel da educação nesse processo, Kunze (2009) considera que ela 

estava entre os empreendimentos necessários e constitui um mecanismo estratégico 

para a legitimação da república, incutindo os princípios governamentais e valores 

republicanos na “cabeça e coração dos cidadãos” (KUNZE, 2009, p. 10). Queluz 

(2000) também traz à tona a necessidade de difusão dos valores republicanos como 

ética, nacionalidade, civilidade e trabalho produtivo. Além disso, os republicanos 

atribuíam à educação o aspecto de regeneração social (QUELUZ, 2000) e a escola 

precisava se transformar para corresponder aos discursos e anseios de seus 

idealizadores (GONÇALVES, 2012). 

Mas havia um problema que ameaçava esse projeto republicano. O 

crescimento urbano que ocorreu após a abolição levou a sérios problemas sociais e 

era preciso estabelecer mecanismos de controle sobre a população. Além da carência 

de recursos, as classes dominantes associaram a pobreza à criminalidade, aos vícios, 

à indolência e ao desregramento moral (QUELUZ, 2000). Nessa perspectiva, se a 

educação tinha uma dimensão de regeneração social, a educação profissional 

integrava a escola e o trabalho, considerados por Gonçalves (2012, p. 14) como 

“vetores responsáveis pela integração de múltiplas referências culturais”. Desse 

modo, a educação profissional, por sua vez, tinha o papel de confirmar a educação 

como propagadora da igualdade. 
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O novo formato econômico inaugurado com a República reclamava a 

adequação de um segmento social para o trabalho que não era a elite. Havia o 

incentivo a profissionalização de uma classe para que ela viesse futuramente vender 

a sua força de trabalho. Sendo assim, enquanto o trabalho intelectual, formado por 

um ciclo de ensino completo, era reservado aos filhos das elites a aprendizagem de 

ofícios estava destinada aos mais pobres, pois esse segmento social precisava se 

tornar “útil à sociedade” (KUNZE, 2009). O Estado era o responsável pelo 

desenvolvimento da ordem e pela propagação de um ideal comum de progresso da 

nação. Por conseguinte, a cidadania seria entendida como participação no mundo do 

trabalho (QUELUZ, 2000). 

Associamos a esse pensamento a concepção de Michel Foucault (2014) de 

“corpos dóceis”, para ele “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2014, p. 134). 

Havia, nas Escolas de Aprendizes Artífices, um projeto de conformação e docilização 

dos corpos dos aprendizes, que pode ser percebido, principalmente, no objetivo que 

é deixado bastante claro de formar “cidadãos úteis”. O autor nos fala de como as 

sociedades submetem os corpos a poderes que obrigam, limitam e proíbem. Essas 

mesmas sociedades se utilizam de métodos que permitem o controle minucioso dos 

corpos e constroem a relação entre docilidade e utilidade, esses métodos compõem 

o que o autor denomina de “disciplina”. A disciplina busca além da docilidade a 

utilidade. Forma o corpo para ser mais útil à medida que é mais obediente e mais 

obediente à medida que é mais útil (FOUCAULT, 2014). 

 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, 
o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 
igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como 
se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para 
que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com 
as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 
“dóceis” (FOUCAULT, 2014, p. 135). 

 

Ao tratar das instituições disciplinares, Foucault (2014) inclui a escola como 

espaço onde se desenvolve uma “microfísica do poder” que é cada vez mais pontual 

e incide sobre todos os indivíduos e nas relações entre eles. O autor demonstra que 
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a disciplina “não é mais simplesmente uma arte de repartir os corpos, de extrair e 

acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente” 

(FOUCAULT, 2014, p. 161). À medida que a disciplina buscava a eficiência, Foucault 

entende que o espaço escolar foi transformado justamente em uma máquina de 

ensinar, de vigiar, hierarquizar e recompensar. 

Tendo em vista a consolidação desse projeto, até outubro de 1910, todas as 

dezenove escolas já haviam sido inauguradas e funcionavam regularmente, sendo a 

última a escola do estado de Sergipe. Os currículos eram, da mesma forma que as 

Escolas Médias ou Teórico-práticas e os Aprendizados Agrícolas, pautados no ensino 

prático e conhecimento técnico, organizados em oficinas. Essas escolas tinham o 

objetivo de formar operários e contramestres. Essa formação era voltada para “os 

menores que pretendiam aprender um ofício” (BRASIL, 1910c) e deveriam estar de 

acordo com as exigências da indústria moderna.  

 

O ensino profissional adoptado nas Escolas de Aprendizes Artifices, 
creadas pelo dec. n. 7.566, de 23 de Setembro de 1909, em cada um 
dos Estados da Republica, constitue um dos elementos efficazes para 
a formação de operarios e contra-mestres, os quaes, pela sua 
instrucção, actividade e moral, devem achar-se em condições de 
corresponder ás exigencias da industria moderna. Desde, pois, que as 
differentes industrias vão offerecendo sempre novos progressos nas 
suas multiplas applicações, convém que a capacidade dos operarios 
se vá tambem accentuando pelo conhecimento e manejo dos 
instrumentos, apparelhos e machinas, constatemente aperfeiçoados 
(BRASIL,1910c, p. 310). 

 

As oficinas envolviam trabalhos com marcenaria, funilaria, serralheria, 

mecânica, tornearia, ferraria, sapataria, alfaiataria, eletricidade, escultura, pintura, 

entre outras atividades complementares (BRASIL, 1913). Além das oficinas, havia 

ainda um curso noturno primário para os analfabetos, para que pudessem 

acompanhar as lições ministradas nas oficinas, e o curso noturno de desenho para 

aqueles em que o aprendizado do ofício exigisse essa habilidade (BRASIL, 1910c). 

Esses dois cursos não tinham a sua regulamentação prevista no Decreto nº 7566 de 

1909, no artigo 9º só temos a informação de que deveriam ser organizados pelo diretor 

da escola, sem nem mesmo determinar por quem deveriam ser ministradas as aulas.  
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Observando a necessidade de preencher essa lacuna, o Decreto nº 7.649 de 

11 de novembro de 1909, determinava que os cursos primários deveriam ser 

ministrados por professoras normalistas e os cursos de desenho por professores 

dessa disciplina. O decreto ainda estabelecia os valores dos vencimentos desses 

professores e que ambos deveriam ser nomeados pelo ministro. As disposições do 

Decreto nº 7.649/1909 revogam as disposições do artigo 9º do Decreto nº 7.566/1909. 

Levando em consideração as lacunas sobre os cursos primários e de desenho, 

assim como a questão da localização e subvenção das escolas, observada nos casos 

do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foi baixado o Decreto nº 7.763 de 23 de 

dezembro de 1909. Esse decreto tinha o objetivo de aprimorar as disposições do 

Decreto nº 7.566/1909.  

O artigo 1º do Decreto nº 7.763/1909 no seu § 2º determina que a escolas 

podem ser criadas em outros municípios além das capitais, desde que o município 

ofereça um prédio apropriado, tornando regular a situação da Escola de Aprendizes 

Artífices do Rio de Janeiro, já que estava situada no município de Campos. Os artigos 

16º e 17º estabelecem os critérios para regulamentar o Instituto Técnico Profissional 

de Porto Alegre como uma Escola de Aprendizes Artífices. Nesses artigos citados 

anteriormente estava prevista a possibilidade de o Governo Federal subvencionar 

escolas municipais, estaduais ou particulares e até mesmo deixar de criar uma escola 

no estado em que já houvesse uma instituição que suprisse essa necessidade.  

Outrossim, houve ainda uma mudança no artigo 6º que discriminava as 

condições para os critérios de requerimento de matrículas. O Decreto nº 7.566/1909 

deixava em aberto que o requerimento poderia ser feito pelos próprios menores e já o 

Decreto nº 7.649/1909 estabelece que o requerimento deveria ser feito pelos pais, 

tutores ou responsáveis. No entanto, os critérios continuam os mesmos do decreto 

anterior: ter idade entre dez e treze anos, não sofrer de nenhuma moléstia 

infectocontagiosa e nem possuir nenhum “defeito físico” que fosse empecilho para a 

aprendizagem do ofício a que se destinava. 

Reconhecendo as limitações do regulamento aprovado pelo Decreto nº 

7.566/1909 foi organizado um novo regulamento através do Decreto nº 9.070 de 25 

de outubro de 1911. Mesmo com as alterações do Decreto nº 7.649/1909 já era 

perceptível nos primeiros anos de funcionamento das escolas que a primeira 
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regulamentação não alcançava toda a estrutura da escola e que alguns pontos 

precisavam ser revistos.  

Desse modo, depreendemos as diferenças entre os dois regulamentos, 

primeiramente na quantidade de artigos que é bem maior no Decreto nº 9.070/1911 

sendo em número de cinquenta em contrapartida aos dezoito do Decreto nº 

7.566/1909. Mas a mudança não foi apenas numérica, os novos artigos traziam 

mudanças importantes para as Escolas de Aprendizes Artífices. 

Sobre as oficinas e os cursos primários e desenho temos o aumento na 

possibilidade de oferta de matrículas. A partir do novo regulamento as escolas 

poderiam ter mais do que cinco oficinas, o que era determinado no regulamento 

anterior, desde que houvesse espaço apropriado e pelo menos vinte candidatos para 

o aprendizado daquele ofício. Para as oficinas com mais de trinta aprendizes foi 

permitido que houvesse um contramestre para auxiliar o mestre da oficina. Nos cursos 

primários de desenho houve a criação de lugares de professores adjuntos nas turmas 

com mais de cinquenta alunos. A cada grupo de trinta alunos nas oficinas ou de 

cinquenta alunos nos cursos poderia ser acrescentado um contramestre ou professor 

adjunto.  

O novo regulamento discriminava as atribuições de cada funcionário da escola: 

diretores, professores, mestres, contramestres, adjuntos, escriturários, porteiros-

contínuos e serventes. Constava também a tabela com os salários e gratificações para 

cada uma dessas categorias. Segundo o mesmo regulamento, se houvesse a 

necessidade poderiam ser contratados profissionais do exterior para assumir a função 

de diretor, visto que a qualificação desses profissionais era fundamental para o bom 

funcionamento das escolas. 

No que se refere aos alunos, o novo regulamento modificou a faixa de idade 

atendida pelas escolas de dez a treze anos para atender os menores de doze a 

dezesseis anos. Determinava também o pagamento de diárias aos alunos pelo 

trabalho diário nas oficinas. Os alunos do primeiro e segundo ano deveriam receber 

cem e duzentos réis respectivamente e os alunos do terceiro e quarto ano deveriam 

receber, respectivamente, o valor de seiscentos e oitocentos réis. As medidas 

disciplinares para os alunos também foram acentuadas. 
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Outro conjunto de mudanças importantes advindas do decreto estava 

relacionada à infraestrutura das dependências das escolas. Do artigo 31 ao artigo 34 

do Decreto nº 9.070/1911 determinam que os espaços das oficinas deveriam ser 

espaçosos e arejados, de modo a permitir a circulação do ar, ter entradas de luz que 

permitissem que os espaços fossem totalmente iluminados, o solo deveria ser 

rigorosamente seco e impermeável, na medida do possível. As escolas ainda 

deveriam possuir aparelhos sanitários, água potável e outros meios em quantidade 

suficiente para permitir a higiene completa a todos no ambiente escolar. Visto que 

essas recomendações não foram contempladas no regulamento anterior, do Decreto 

nº 7.566/1909, juntamente com as constantes reclamações a respeito das condições 

dos prédios, podemos inferir que a insalubridade das instalações era um problema 

encontrado nas Escolas de Aprendizes Artífices. Mesmo que esse não fosse o real 

motivo das determinações no novo regulamento, mas certamente demonstrava a 

preocupação do Ministério em tornar o ambiente escolar mais salubre, e até mesmo 

mais agradável para todos, beneficiando a aprendizagem e prevenindo o adoecimento 

de alunos, professores e funcionários. 

Houve ainda um conjunto de mudanças que incidiram diretamente no ensino 

professado nas escolas. Ficou determinado que o ano escolar teria duração de dez 

meses e o horário de aulas e trabalhos nas oficinas diariamente não deveria exceder 

quatro horas para os alunos do primeiro e segundo anos e seis horas para os alunos 

do terceiro e quarto anos. Os programas de ensino seriam formulados pelos 

professores e mestres e posteriormente submetidos à aprovação do diretor da escola, 

que poderia adotá-los e submeter à aprovação do Ministro. Diferente da determinação 

do Decreto nº 7.566/1909, onde os programas deveriam ser organizados pelos 

diretores, aprovados pelo Ministro e somente executados pelos professores e 

mestres. Para aprimorar o ensino, as escolas deveriam ser dotadas de museus 

escolares destinados a facilitar ao alumno o estudo de licções de coisas e 

desenvolver-lhe a faculdade de observação" (BRASIL, 1912, p. 268). 

Sobre a situação do Instituto Técnico Profissional de Porto Alegre, este deveria 

ser mantido como Escola de Aprendizes Artífices no estado do Rio Grande do Sul 

enquanto não fosse estabelecida a escola da União. A partir dessa afirmação 

podemos entender que essa era uma situação provisória e que havia a pretensão de 
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criar uma escola federal e deixar de subvencionar o Instituto, no entanto, de acordo 

com as informações dos relatórios dos anos posteriores sabemos que esse objetivo 

não foi alcançado. 

A partir do Decreto nº 9.070/1911, foram criadas ainda as Associações 

Cooperativas e as Caixas de Mutualidade, destinadas a promover o auxílio mútuo aos 

associados, além de ampliar a produção das oficinas e socorrer os sócios em 

situações de emergência. Essas Associações eram compostas por sócios efetivos, 

protetores e honorários. Os alunos do primeiro e segundo ano eram obrigatoriamente 

sócios efetivos e as diárias recebidas por eles eram obrigatoriamente destinadas 

inteiramente às Caixas de Mutualidade. Os alunos do terceiro e quarto anos tinham a 

associação e contribuição voluntária. Os professores, mestres e membros do corpo 

administrativo, caso fizessem parte da diretoria da Associação, atuavam como sócios 

protetores. A diretoria era composta por um presidente, um vice-presidente, um 

secretário e um tesoureiro. A fiscalização da diretoria era responsabilidade de um 

conselho de três membros eleitos em assembleia geral com os representantes dos 

alunos. E toda a comunidade externa que colaborava com o desenvolvimento da 

Associação compunha o corpo de sócios honorários. Sobre as responsabilidades dos 

sócios o relatório de 1912 descreve que: 

 

Aos socios cumpre: pagar regularmente suas contribuições; auxiliar-
se mutuamente em quaesquer emergencias; cooperar, na medida de 
sua capacidade, para o progresso da associação; comportar-se 
honestamente na Escola e fóra dela (BRASIL, 1912, p. 269). 

 

Os alunos associados recebiam uma caderneta para registro das contribuições 

às Caixas de Mutualidade e poderiam ser considerados como demissionários caso 

deixassem de contribuir, sem justificação, durante três meses. Além disso, poderiam 

ser multados caso apresentassem mau comportamento na escola. 

Essas mudanças só entraram em vigor em primeiro de janeiro de 1912 e no 

relatório do ano precitado, o Ministro Pedro de Toledo já demonstrava a satisfação 

com os resultados, segundo ele, alcançados pelas determinações do Decreto nº 

9070/1911. Talvez ainda fosse cedo para constatar os avanços deste regulamento, 

mas ele declara no relatório que era possível perceber o desenvolvimento através do 
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aumento no número de matrículas e de artefatos produzidos pela oficina em relação 

ao ano anterior.  

As medidas deste regulamento tinham o objetivo de atrair os aprendizes para 

as escolas, o que pode ser visto no aumento das matrículas, que foi de 1525 alunos 

em 1911 e de 2315 alunos em 1912, algumas escolas como Paraná e Rio de Janeiro 

com quase 200 alunos.  

 

Assim, o augmento da matricula e o progresso dos aprendizes, 
demonstrado no accrescimo de artefactos produzidos nesses 
estabelecimentos, tendo-se em conta o pouco tempo de sua fundação, 
claramente demonstram o acerto do Governo reorganizando-os nos 
moldes do decreto n. 9.070, de 25 de outubro de 1911 (sic.) (BRASIL, 
1912, p. 267). 

 

Mas para alcançar o objetivo da escola de promover o desenvolvimento 

industrial do país, era preciso manter os alunos na escola até a conclusão dos cursos, 

diminuindo a chance de evasão como as medidas de reorganização da infraestrutura, 

a criação das Associações Cooperativas e, principalmente, o pagamento das diárias. 

Tendo em vista a realidade dos alunos, que advinham das classes mais pobres. No 

entanto, esses números não são demonstrados no relatório. 

Desse modo, o aumento das matrículas e da produção não demonstravam o 

sucesso total das escolas, visto que muitas dificuldades são recorrentemente 

apresentadas nos relatórios dos anos seguintes como a dificuldade de encontrar no 

Brasil profissionais qualificados para atuar nas escolas, sendo necessário buscá-los 

em outros países. Assim como a preocupação constante com os prédios fornecidos 

pelos estados e municípios para instalação das escolas que ainda não estavam 

adequados aos moldes almejados pelo Ministério. Além da preocupação, 

principalmente por parte dos diretores, com a evasão dos alunos logo que aprendiam 

o ofício e iam buscar emprego nas indústrias e nos serviços locais. A partir dessa 

informação foi auferida a necessidade desses alunos em manter a própria 

subsistência e de suas famílias. 

Reconhecendo que, mesmo com os avanços do regulamento determinado pelo 

Decreto nº 9.070/1911, ainda havia lacunas e deficiências a serem preenchidas para 

o aperfeiçoamento e garantir o bom funcionamento das Escolas Aprendizes Artífices, 
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o Ministro João Gonçalves Pereira Lima assinou o Decreto nº 13.064 de 12 de junho 

de 1918. Esse decreto aprovou o novo regulamento das Escolas de Aprendizes 

Artífices. 

No novo regulamento, aprovado em 1918, os cursos de desenho passam a ser 

obrigatórios para todos os alunos. E nos cursos primários só estariam dispensados os 

aprendizes que apresentassem certificados de exames finais das escolas municipais 

ou estaduais, deixando assim de ser obrigatório apenas para os analfabetos. Houve 

a redução da idade mínima para matrícula de doze para dez anos, sendo mantida a 

idade máxima de dezesseis anos. A contratação de professores e diretores deveria 

ser realizada através de concursos que comprovassem sua real idoneidade e 

capacidade para exercer o cargo. A exigência de professores adjuntos e 

contramestres passou a ser determinada pela frequência média comprovada das 

aulas e oficinas e não mais pela matrícula dos aprendizes nas mesmas. 

Demonstrando a irregularidade da frequência em relação às matrículas e carência de 

recursos para contratação desses profissionais. 

Além dessas medidas, foram estabelecidas duas épocas para matrículas dos 

aprendizes e as mesmas poderiam ser realizadas por meio de requerimento verbal. O 

que nos leva a supor que anteriormente deveriam ser feitas por meio de requerimentos 

por escrito, apesar de não constar nos relatórios anteriores, e essa fosse uma carência 

de boa parte dos candidatos e suas famílias dado o número de analfabetos que 

adentravam a escola e a realidade social das famílias. 

Outra novidade deste regulamento foi a criação dos Cursos de 

Aperfeiçoamento. Esses cursos seriam ministrados no turno noturno e tinham o 

objetivo de atender os operários que desejassem, ou necessitassem, aprimorar os 

seus conhecimentos, assim como os indivíduos maiores de 16 anos analfabetos ou 

que já poderiam encontrar colocação nos cursos diurnos. 

Nos atentando a influência das mudanças na legislação na estrutura das 

escolas e diretamente no cotidiano escolar corroboramos com o pensamento de 

Castanha (2011, p. 316) sobre a legislação como “instrumento de mediação das 

relações sociais, das contradições presentes entre os grupos”. Portanto, assim como 

esses elementos, a legislação está em constante transformação e constitui sínteses.  
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Toda lei é uma síntese. Todavia, ao colocá-la em execução, as 
contradições se revelam, pois, interesses particulares ou de grupos 
são contestados, as resistências se acentuam, as falhas da lei 
aparecem. Tais contradições aceleram o debate e novas alternativas 
são propostas, novas leis são aprovadas (CASTANHA, 2011, p. 317). 

 

Desse modo, à medida que as escolas começam a funcionar regularmente, 

surgem as peculiaridades, as situações que ainda não estavam previstas na 

legislação, os problemas e as reivindicações dos grupos. Por isso, a legislação incide 

diretamente na escola, mas também é influenciada por ela. Assim como assinala 

Stamatto (2012, p. 280) ao dizer que “quando a realidade se modifica é que se mudam 

as leis, embora não possamos tomar a legislação simplesmente como o reflexo da 

realidade”. 

Mesmo com as mudanças previstas nas novas regulamentações, as Escolas 

de Aprendizes Artífices ainda apresentavam diversas dificuldades. Portanto, em 1920, 

o Ministro Idelfonso Lopes encetou a iniciativa de reorganização e criação de um plano 

geral para todas as Escolas de Aprendizes, o Serviço de Remodelação do Ensino 

Profissional Técnico estava incumbido dessa função.  

 

Tanto as sédes dessas escolas como o seu aparelhamento mecânico 
e os methodos de ensino deverão soffrer as transformações impostas 
pelas praticas mais modernas e eficientes (BRASIL, 1920b, p. XLIII). 

 

O Serviço de Remodelação operou por alguns anos, realizando as 

modificações necessárias e inspecionando as escolas. A única das escolas que não 

era conduzida pelo Ministério, o Instituto Parobé, antigo Instituto Técnico Profissional 

de Porto Alegre, pois era apenas subvencionada, se tornou o modelo a ser seguido 

para a reorganização das demais. Seu diretor, João Luderitz, foi o escolhido pelo 

Ministro Idelfonso Lopes para comandar o Serviço de Remodelação. A organização 

dessa escola era diferente das demais, organizadas pelo Ministério. 

O trabalho primordial do Serviço de Remodelação seria a adequação das 

Escolas de Aprendizes Artífices para implementação de um projeto de ensino e 

organização similar ao adotado no Instituto Parobé. A diferença principal era a 

separação entre o ensino primário e o dos ofícios e a organização das oficinas em 

grupos para uma formação mais completa. Para alcançar essa adequação eram 
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necessárias reformas nas instalações, nos métodos de ensino, no aparelhamento das 

oficinas e na formação dos professores, esse último a cargo da Escola Normal de 

Artes e Ofícios Wenceslau Braz. 

Santos (2019) afirma que, 

 

Nos anos que se seguiram, o Serviço encarregou-se de cinco ações 
principais: as construções, ampliações e reformas das sedes 
escolares e de suas oficinas; a compra de máquinas, ferramentas, 
aparelhos e utensílios diversos, especialmente para as oficinas e 
também para as salas de aula; a organização e publicação de cursos 
de desenhos e trabalhos manuais (SANTOS, 2019, p. 67). 

 

Somente em 1926, assinado pelo Ministro Miguel Calmon Du Pin e Almeida em 

13 de novembro, foi estabelecido um currículo unificado para todas as Escolas de 

Aprendizes Artífices (BRASIL, 1926b). Esse currículo foi atribuído pela Consolidação 

dos Dispositivos Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices, inspirada pelo 

trabalho de João Luderitz e do Serviço de Remodelação (SOARES, 1982). 

Sobre a criação das escolas profissionais, o Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio dispunha de um projeto de expansão do ensino profissional e amparo na 

diversificação das práticas agrícolas, industriais e comerciais. Ao se referir a expansão 

das escolas agrícolas, o Ministro Pedro de Toledo afirmava que as vantagens do 

ensino agronômico deveriam beneficiar todos os estados e as “[...] consequencias 

beneficas não tardarão a manifestar-se no computo de nossa produção, na qualidade 

dos nossos produtos e na situação economica da população rural” (BRASIL, 1911c, 

p. 64). 

No entanto, ao considerar as escolas criadas em relação a localização das 

mesmas nos estados, apreendemos que a realidade era um pouco diferente. Apesar 

de o Ministério ter adotado uma política de expansão do ensino profissional, expondo 

constantemente os motivos e os benefícios desse desenvolvimento para o 

desenvolvimento social e econômico, várias dificuldades impediam que o ensino 

pudesse se desenvolver amplamente. Alguns dos maiores eram os déficits na 

estrutura e organização das escolas, muitas vezes justificada pela falta de auxílio dos 

estados e municípios.  
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Dous problemas se offereciam á minha ponderação, ao cogitar da 
diffusão do ensino agronomico, nos moldes traçados pelo referido 
decreto: um consistindo na avaliação dos gastos do Thesouro, se o 
Governo Federal tivesse de agir isoladamente, sem participação dos 
governos locaes [...] (BRASIL, 1911c, p. 43). 

 

As Escolas de Aprendizes Artífices como possuíam o ensino organizado em 

oficinas enfrentavam uma grande dificuldade referente aos prédios em que estavam 

localizadas, o que interferia nos seus resultados. “Mais animadores, porém, seriam 

taes resultados si não estivessem installadas em predios que não preenchem as 

condições necessarias ao fim a que foram destinadas” (BRASIL, 1912, p. 229). No 

entanto, mesmo com as dificuldades enfrentadas observamos o crescimento do 

número de escolas e a constante preocupação do Ministério para a “vulgarização” do 

ensino e a regulamentação e unificação das práticas em todo o país. 

  

4.3 Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz 

 

Tendo em vista as dificuldades para a organização do ensino envolvendo 

principalmente a necessidade de um corpo docente qualificado para cada escola, o 

Ministério trouxe para sua responsabilidade a Escola Normal de Artes e Ofícios 

Wenceslau Braz, criada pela Prefeitura Municipal do Distrito Federal em 1917 

(SOARES, 1982). Segundo Cardoso (2013) o prefeito do Distrito Federal, Amaro 

Calvancanti, encomendou nos Estados Unidos da América um projeto inicial para 

organização da escola, pioneira no Brasil naquele momento.  

Logo depois de sua inauguração, a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Braz foi transferida para a jurisdição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

com intuito de formar professores e mestres para as Escolas de Aprendizes Artífices 

e outras escolas (BRASIL, 1918c). No tocante a escolha do prédio para a localização 

da escola, observa-se uma semelhança com a Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinária. Ainda que num período onde a república já estava consolidada, 

era necessário recorrer a espaços que remetessem a nobreza para demonstrar a 

importância da escola. 
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Figura 05: Palacete Leopoldina, onde a Escola Normal Wenceslau esteve 
instalada à época da sua inauguração 

 

Fonte: Cópia do arquivo da escola. Autor desconhecido in Dias (1980, p. 66) 

 

A Escola Normal Wenceslau Braz fazia parte de um conjunto de ações do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio para a reorganização e melhoria das 

Escolas de Aprendizes Artífices. Deveria assumir perante as escolas industriais o 

mesmo papel que a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária 

desempenhava no ensino agrícola, apesar de a sua remodelação a colocar como 

escola média. Para atender ao objetivo almejado a escola necessitava de mudanças 

em sua estrutura física e no programa de ensino. Ainda em 1920 vigorava o mesmo 

regulamento da época em que era gerida pela prefeitura. Então o Serviço de 

Remodelação foi o responsável por essas reformas, assim como das Escolas de 

Aprendizes Artífices, e começou os projetos das oficinas e a nova organização do 

ensino. 

Como já dito anteriormente, a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Braz fazia parte de um conjunto de ações para transformar e reorganizar as Escolas 

de Aprendizes Artífices concretizadas pelo Serviço de Remodelação do Ensino 

Profissional. O objetivo dessa medida era o de qualificar os professores e mestres que 

atuariam nas Escolas de Aprendizes Artífices.  
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Em 1920, o Ministro Idelfonso Lopes encetou a iniciativa de reorganização e 

criação de um plano geral para todas as Escolas de Aprendizes, o Serviço de 

Remodelação do Ensino Profissional Técnico estava incumbido dessa função. “Tanto 

as sédes dessas escolas como o seu aparelhamento mecânico e os methodos de 

ensino deverão soffrer as transformações impostas pelas praticas mais modernas e 

efficientes” (BRASIL, 1920b, p. XLIII). O Serviço de Remodelação operou por alguns 

anos, realizando as modificações necessárias e inspecionando as escolas. Somente 

em 1926, por determinação do Ministro Miguel Calmon Du Pin e Almeida, foi 

estabelecido um currículo unificado para todas as Escolas de Aprendizes Artífices 

(BRASIL, 1926b).  

A escola recebia alunos do sexo masculino e feminino de todos os estados da 

federação. Esses alunos depois de diplomados deveriam assumir as cadeiras das 

Escolas de Aprendizes Artífices de sua localidade (BRASIL, 1918c). Embora criada 

com o objetivo principal de formar docentes, na Escola Normal Wenceslau Braz 

também foi desenvolvido um intenso trabalho referente ao ensino profissional 

feminino. Apesar de ser uma escola mista, as oficinas de trabalho eram divididas por 

gênero. As seções masculinas envolviam principalmente o trabalho com metal e 

madeira, enquanto as seções femininas ainda eram bastante envolvidas com o 

trabalho doméstico como as oficinas de bordado, costura, flores, economia doméstica 

e cerâmica (BRASIL, 1922). 

Nesse sentido, verificou-se que o número de alunas matriculadas na escola, no 

período analisado, foi maior que o número de alunos, gerando no ano de 1928 a 

necessidade de atribuir uma nota mínima no exame de admissão para mulheres, 

devido ao aumento considerável da procura desse público por matrículas nas oficinas 

(BRASIL, 1928).  

Para o ingresso na escola, os candidatos passavam por uma prova de 

admissão, com os conteúdos do ensino primário como português, desenho e 

aritmética (BRASIL, 1925) e podemos observar que além da maior procura, o público 

feminino alcançava índices baixos de reprovação nesses exames.   

 

Inscreveram-se para o exame de admissão 166 candidatos, logrando 
habilitação 114, sendo 18 meninos e 96 meninas.  Foram inhabilitafos 
12 meninos e 31 meninas, deixando de comparecer 9 dos inscriptos. 
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A porcentagem de inhabilitados foi de 40% para o sexo masculino e 
25% para o sexo feminino, o que mostra a inferioridade do preparo dos 
meninos (BRASIL, 1927, p. 247). 

 

Para Fonseca (1961), essa predominância do público feminino prejudicava o 

alcance da finalidade principal da escola. Quanto a isso, ele se refere que essas 

mulheres estavam mais interessadas na formação nas áreas de datilografia, moda e 

economia doméstica, enquanto as Escolas de Aprendizes Artífices necessitavam mais 

de mestres para a área de trabalhos com madeira, metal e eletricidade. Entretanto, 

não podemos afirmar que este fosse um problema causado somente pela presença 

feminina na escola, visto que as oficinas eram divididas de acordo com o gênero e, 

assim, essas mulheres não podiam ser formadas nas áreas mais requisitadas pelas 

Escolas de Aprendizes Artífices. 

Algumas aulas eram comuns a ambos os gêneros, como português, educação 

cívica, desenho, francês, pedagogia, contabilidade, matemática, geografia e história 

(BRASIL, 1923, p. 244). Em 1924 foi acrescentado o curso de atividades comerciais, 

que também poderia ser frequentado por ambos os públicos, e às seções femininas 

foi acrescido o curso de artes decorativas (BRASIL, 1924).  

Além dessas aulas, os alunos também tinham aulas de educação física e 

recebiam alimentação adequada de acordo com padrões higienistas. Os primeiros 

registros que temos acesso a respeito das aulas de educação física são do ano de 

1924 que, segundo o Ministro Miguel Calmon Du Pin, apesar de a escola ainda não 

estar convenientemente aparelhada, já demonstra bons resultados, que não são 

explicitados (BRASIL, 1924, p. 374). Em 1925, a valorização dessas aulas, juntamente 

com o “serviço regular de merendas” que era responsável pela alimentação dos 

alunos, contribuíram significativamente para “augmentar o coefficiente de robustez e 

o indice de vitalidade dos alumnos” (BRASIL, 1925, p. 524).  

Os alunos também passavam por teste e medições que envolviam o peso, a 

força dinamométrica e a capacidade pulmonar a cada seis meses. Os resultados 

desses testes e medições eram comparados aos padrões formulados por higienistas 

e eugenistas conceituados desse período, como Maurice Boigey e Renato Kehl. Os 

alunos de quatorze a dezessete anos da Escola Normal Wenceslau Braz 

demonstraram índices que superaram os padrões anteriormente citados (BRASIL, 
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1925). Esse quadro se repetiu e foi novamente condecorado pelo Ministro Geminiano 

Lyra Castro no ano de 1928 – ver Tabela 06 e 07 (BRASIL, 1928, p. 14). 

 

Figura 06: Tabela de comparação dos índices higienistas da Escola Normal 
Wenceslau Braz (1925) 

 

Fonte: Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (1925) 

 

Figura 07: Tabela de comparação dos índices higienistas da Escola Normal 
Wenceslau Braz (1928) 

 

Fonte: Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (1925) 

 

Constatamos com a observação dessas práticas, a presença dos mesmos 

valores e mecanismos de controle que incidiram sobre as Escolas de Aprendizes 
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Artífices. Esses mecanismos colaboraram com a composição de uma ordem que 

congregava vários elementos para a constituição de um cidadão adequado e útil. Para 

Gonçalves (2012): 

 

[...] essa ordem visa a integrar os indivíduos por meio de uma 
instituição cujo fim social seria um (con)formação ideal, colocada em 
prática pela escola: o homem saudável, morigerado, trabalhador e, 
por tudo isso, útil à família e à Pátria. (GONÇALVES, 2012, p. 30, grifo 
nosso). 

 

Diferentemente das Escolas de Aprendizes Artífices, o Ministro Miguel Calmon 

não julgava necessário o pagamento de diárias para manter os alunos na escola, visto 

que as oportunidades de colocação no mercado de trabalho possibilitadas pelos títulos 

conferidos pela escola já eram, por si só, atrativas para os alunos. 

Os primeiros diplomas de professor de trabalhos manuais foram distribuídos no 

dia trinta de novembro de 1924, aos primeiros dezessete alunos que concluíram o 

curso na escola. Nessa turma foram diplomadas as alunas Adelaide das Mercês 

Soares, Alcenyra Guimarães, Alcendina Guimarães, Amelia de Santa Catharina 

Baptista, Edmar da Cunha Machado, Guiomar Gonçalves Cruz, Idalina de Araujo 

Silva, Maria Albertina de Santa Catharina Baptista, Moema Coelho e Maria Augusta 

Dias e os alunos Dyvaldo Ferreira de Oliveira, Domingos de Paula Aguiar, Edmundo 

Pimentel, Olivier Auler, Pedro Mario Pessoa, Roberto Gurgel Ferreira e Venancio 

Ribeiro Muniz" (BRASIL, 1924, p. 371-372). 

Essa turma foi apadrinhada pelo patrono, que também deu nome à escola, Dr. 

Wenceslau Braz Pereira Gomes, nono presidente da República do Brasil (BRASIL, 

1924). Em 1925 foram doze diplomados, vinte e um em 1926, apenas cinco em 1927, 

dezesseis em 1928 e vinte e cinco em 1929. As solenidades de diplomação eram 

sempre presididas pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio em exercício 

(BRASIL, 1929). Aqui, temos a expressão máxima das relações políticas da Escola 

Normal Wenceslau Braz com os setores do governo e sua própria influência política 

ao receber a presença do Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio e do Presidente 

da República em suas solenidades.  Construímos essa interpretação apoiados na 

concepção de Berstein (1998) que considera que a cultura política constitui “um 
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conjunto coerente em que todos os elementos estão em estreita relação uns com os 

outros [...]” (BERSTEIN, 1998, p. 360).  

A presença desses indivíduos é mais do que figurativa, é bastante simbólica e 

revela importantes traços da cultura política. Esses entes estão representando a 

presença das instituições, o Ministério e o Governo Federal, dentro do âmbito da 

escola e demonstrando o seu apoio ao projeto desenvolvido por ela. 

O regimento da escola foi alterado em 1924, por portaria expedida em primeiro 

de julho, onde sua primeira organização, formulada pela Prefeitura do Distrito Federal, 

foi reorganizada. Tornando assim, a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz 

parte do conjunto das Escolas de Aprendizes Artífices e regularizando a seção de 

trabalhos femininos, que não estava prevista na primeira organização. (BRASIL, 

1924). Um novo regimento foi aprovado em 30 de agosto de 1926, reformulando 

alguns pontos do regimento de 1924 de modo a acompanhar o crescente 

desenvolvimento da escola (BRASIL, 1926b, p. 275).  

Tendo em vista o desenvolvimento das Escolas de Aprendizes Artífices, o 

Ministro Ildefonso Simões Lopes julgava de muito bom proveito que fossem criados 

mais dois estabelecimentos do mesmo tipo, uma no Norte e outra no Sul do país. 

Levando em consideração que, para isso, poderiam ser subvencionados escolas ou 

institutos existentes ou transformar uma das Escolas de Aprendizes Artífices em 

Escola Normal (BRASIL, 1920b). Sugeria-se que fossem aproveitados e 

transformados em Escolas Normais o Instituto Lauro Sodré, no Pará, e o Instituto 

Parobé, no Rio Grande do Sul, mesmo instituto que foi dirigido por João Luderitz e 

inspirou a Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de Aprendizes 

Artífices (CUNHA, 2005). Mas percebemos que mesmo com o êxito da Escola Normal 

Wenceslau Braz esse projeto não foi concretizado. 

Nos relatórios dos anos de 1928 e 1929, Geminiano Lyra Castro, Ministro da 

Agricultura, Indústria e Comércio em exercício, ressaltou os resultados satisfatórios 

do trabalho desenvolvido na Escola Normal Wenceslau Braz, que podem ser 

observados pela alta procura por matrículas nesse estabelecimento e pelo mérito da 

qualidade na formação dos mestres nela formados. Afirmando, inclusive, que os seus 

egressos estavam honrando o nome da Escola Normal nas instituições em que 

atuavam. 
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5 EXPANSÃO DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 

Nesta seção analisa-se a expansão do ensino profissional desenvolvido pelo 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, pensando a localização geográfica 

dessas escolas. Além disso, correlacionamos essa informação com aspectos 

econômicos de cada região do Brasil. 

Reconhecendo a extensão territorial do Brasil, percebeu-se que além das 

informações isoladas sobre cada escola, para a construção dessa investigação, seria 

necessário a compreensão da distribuição destas pelo território nacional. (Ver Mapa 

01). 

 

Mapa 01: Mapa com a distribuição das escolas no território brasileiro 

 

Fonte: Concepção da autora e execução técnica de Anderson Felipe S. Oliveira. 

 

Conforme observado no Mapa 01, no que se refere às escolas profissionais, 

observou-se que somente as Escolas de Aprendizes Artífices foram distribuídas 
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igualmente pelo território, sendo criadas em todas as capitais com exceção do Rio 

Grande do Sul, onde o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio subvencionou 

o Instituto Técnico Profissional de Porto Alegre (Ver Quadro 1). 

 

Quadro 01: Escolas profissionais por tipo e localização 

TIPO DE ESCOLA ESTADO Nº DE 
ESCOLA 

Escola Superior de Agricultura e 
Medicina Veterinária 

Rio de Janeiro 1 

Escola de laticínios Minas Gerais 2 

Escola Média ou Teórico-Prática 

 

Bahia 1 

Rio Grande do Sul 1 

Rio de Janeiro 1 

Aprendizado Agrícola 

 

São Paulo 1 

Minas Gerais 1 

Rio Grande do Sul 2 

Bahia 2 

Alagoas 1 

Pará 1 

Maranhão 1 

Santa Catarina 1 

Território do Acre 1 

Escolas de Aprendizes Artífices Em todos os estados (exceto 
o Rio Grande do Sul) 

19 

Instituto Técnico Profissional (Parobé) Rio Grande do Sul 1 

Total 37 

Fonte: Elaboração da autora 

 

De acordo com Benito Francisco Vasques (2016) a primeira divisão regional do 

território brasileiro foi organizada pelo Conselho Nacional de Geografia somente no 

ano de 1942. No entanto, ainda em 1913, Carlos Delgado de Carvalho com a 
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publicação da obra Geografia do Brasil, apresentou o Brasil “regionalizado” pela 

primeira vez.  

 

Seu principal objetivo foi, por meio da ideia de Região Natural, 
conceber grandes regiões que se estabelecessem com a maior 
permanência possível, vinculadas que foram em características 
múltiplas, da natureza e das tipologias humanas, que exprimisse uma 
verdadeira síntese do território e as expressões indeléveis e feições 
características, únicas, de cada porção constituidora das regiões 
(VASQUES, 2016, p. 18). 

 

A obra de Carlos Delgado de Carvalho foi desenvolvida com fins didáticos e 

influenciou estudos e pesquisas até o ano de 1930. Portanto, utilizaremos, também 

com caráter didático, essa divisão para analisar a distribuição das escolas 

profissionais criadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio no território 

brasileiro. 

Se nos atentarmos à região Oriental, percebemos que no Rio de Janeiro, a 

capital federal no período estudado e centro das decisões políticas, estavam 

localizadas as escolas que deveriam ser referência para as escolas do ensino agrícola 

e industrial. São, respectivamente, a Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária e a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. No estado da Bahia 

foram criados dois Aprendizados Agrícolas e uma Escola Média ou Teórico Prática, 

conhecida como Escola Agrícola da Bahia.  

Apesar da importância das escolas localizadas no Rio de Janeiro, o estado de 

Minas Gerais, situado também na região Oriental, que alcançou maior destaque frente 

aos demais. Nesse estado havia a Escola de Minas de Ouro Preto, única no seu ramo 

como vimos anteriormente; duas Escolas de Laticínios, também as únicas desse tipo 

criadas pelo Ministério. Além das escolas supracitadas que pertenciam a ramos bem 

específicos e característicos da região, o estado mineiro recebeu também um 

Aprendizado Agrícola. Situado no município de Barbacena, esse foi o Aprendizado 

mais bem desenvolvido e com a maior produção, se comparado aos demais. Na 

mesma região, temos o Espírito Santo apenas com a Escola de Aprendizes Artífices 

e sem nenhuma escola agrícola. 
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Na região Meridional, o estado de São Paulo recebeu um Aprendizado Agrícola 

e uma Escola Média ou Teórico-Prática. Santa Catarina também recebeu um 

Aprendizado Agrícola. No estado do Paraná, havia apenas a Escola de Aprendizes 

Artífices. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul recebeu dois Aprendizados Agrícolas, 

uma Escola Média ou Teórico-Prática e a subvenção do Instituto Técnico Profissional 

de Porto Alegre. 

Nas regiões Norte Oriental e Setentrional, o único tipo de escola agrícola criado 

pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foram os Aprendizados Agrícolas. 

Na região Norte Oriental foram criados nos estados do Maranhão e Alagoas um 

Aprendizado em cada. Na região Setentrional, um no estado do Pará e mais um no 

Território do Acre. A situação se agrava quando voltamos a atenção para a região 

Central, formada apenas pelos estados do Mato Grosso e Goiás, onde não foi criada 

nenhuma escola agrícola. 

Nesse sentido, destaca-se o ensino agrícola foi o que mais se desenvolveu, 

nos níveis superior, médio e primário, envolvendo também a pecuária e a zootecnia. 

Desde a sua primeira regulamentação, o Plano Geral do Ensino Agronômico, estava 

prevista a criação de escolas em diferentes níveis adequadas à produção de cada 

região e de uma escola superior que deveria ser referência para o currículo e também 

para a formação dos mestres das demais, a Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária.  

Desse modo, além da análise observando a localização e os aspectos 

regionais, também é preciso pensar essa expansão quantitativamente. A medida que 

da mesma forma que este é um ponto fundamental para a compreensão do 

desenvolvimento do ensino profissional. A diferença da quantidade de escolas que 

foram criadas no ensino agrícola e no ensino industrial pode ser percebida nos 

gráficos a seguir. 

 

 

 

 

 



97 
 

Gráfico 01: Distribuição das escolas agrícolas por regiões 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das fontes investigadas. 

 

Gráfico 02: Distribuição das escolas industriais por região 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das fontes investigadas. 

 

Enquanto o ensino industrial, apesar do número de escolas elevado, havia 

inicialmente um único tipo de escola voltado somente para a formação de operários. 
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O ensino industrial só recebeu uma escola modelo e que deveria formar os mestres 

em 1918, quase uma década depois da criação das Escolas de Aprendizes Artífices.   

As escolas agrícolas, ainda que mais diversificadas, estavam concentradas nas 

regiões Meridional e Oriental, principalmente nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, as escolas industriais, apesar de 

serem de um só tipo, foram pensadas e organizadas correspondendo ao objetivo de 

disseminar o ensino por todo o território brasileiro. 

No período da Primeira República, a economia brasileira girava em torno de 

uma produção voltada para a exportação, de modo que era preciso importar até 

mesmo os produtos mais simples (PRADO JUNIOR, 2006). Esse sistema 

demonstrava uma vulnerabilidade gerada na concentração de poucos produtos 

exportáveis como o café, a borracha, o cacau, o fumo, entre outros (PRADO JUNIOR, 

2006, p. 206).  

A produção compartimentada, a produção de um único gênero por cada região 

e a concentração nos produtos de exportação são pontos que, segundo Prado Junior 

(2006), culminaram na crise da produção agrária. Logo, a diversificação da produção 

em vários gêneros, dada a dimensão territorial e a diversidade de solos e climas 

brasileiros somada ao incentivo às pequenas propriedades agrícolas com a produção 

voltada para os elementos de consumo no mercado interno seriam pontos cruciais 

para a recuperação dessa crise. 

 

Só a educação agricola, em todas as suas especialidades,a mais vasta 
diffusão de conhecimentos uteis, relativos á agricultura, a 
vulgarização, em larga escala, dos modernos processos economicos 
de producção, o aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho e a 
sua applicação aos nosso campos nos poderão proporcionar os 
elementos indispensaveis a explorar e utilizar economicamente a 
inexgottavel uberdade que a natureza conferiu ao solo do Brazil, nessa 
desmedida extensão de vinte Estados, em que se observa a acção 
variavel de todos os climas da terra (BRASIL, 1913, p. XIII). 

 

Nessa perspectiva, emerge o questionamento: por que as ações do Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio não condiziam com a sua proposta de expansão 

do ensino profissional? Tendo em vista que as escolas estavam concentradas em 

duas regiões e, principalmente, nas áreas mais próximas do litoral. 
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Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os principais 

centros econômicos do país desde a colônia e estendendo-se ao período republicano. 

São Paulo devido a larga produção e exportação do café, Minas Gerais pela 

mineração de ouro e diamantes e pela produção de laticínios e o Rio de Janeiro, umas 

das vilas mais importantes no período colonial, centro de comunicação e comércio 

com o exterior e capital do país na Primeira República. Além desses estados, 

destacamos também a Bahia, que alcançou um significativo desenvolvimento devido 

a produção açucareira e, posteriormente como grande produtor de mais um produto 

de exportação, o cacau, que se tornou de grande expressão econômica no século XIX 

(PRADO JUNIOR, 2006). A exploração desses produtos gerou para os estados 

supracitados importantes mudanças na estrutura econômica e social. Desse modo, 

eram centro produtores e de oligarquias com significativa influência política. 

A região Setentrional experimentou um período de alto lucro e geração de 

riquezas durante a exploração da borracha, que quase se igualou ao café como 

produto de exportação (PRADO JUNIOR, 2006). No entanto, o desenvolvimento 

econômico e social da região não seguiu o mesmo processo dos outros centros 

econômicos. “Em poucos anos, menos ainda que se levara para constituí-la, a riqueza 

amazonense se desfará em fumaça. Sobrarão apenas ruínas” (PRADO JUNIOR, 

2006, p. 237). Isso explicaria o fato de, apesar de ter sido um centro produtor de um 

elemento de exportação importante, não receber a mesma atenção para o 

desenvolvimento de sua produção que as demais regiões. 

A região Norte Oriental, onde se localizavam a maioria dos estados que hoje 

formam o Nordeste, sofria, segundo Prado Junior (2006), com a concentração da 

produção em único produto, o açúcar. Ou seja, essa era uma das áreas que mais 

necessitava da política de modernização e diversificação das práticas agrícolas e a 

ação do Ministério frente a essa situação foi justamente contrária.  

No que se refere aos Aprendizados Agrícolas criados nos estados das regiões 

Setentrional e Norte Oriental, que eram as únicas escolas agrícolas criadas pelo 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio nessas regiões, ainda existem algumas 

questões que devem ser ponderadas.  

O Aprendizado Agrícola de Igarapé-Assú, no estado do Pará, foi criado em 

1911 e inaugurado somente em 1912 (BRASIL, 1913) e o Aprendizado de Guimarães 
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foi criado em 1912 e ainda estava em processo de organização no ano de 1913 

(BRASIL, 1913). Ambos, apesar do pouco tempo de funcionamento, foram extintos no 

ano de 1914 (BRASIL, 1914). O Aprendizado de Satuba, no estado de Alagoas, criado 

no ano de 1911 foi o que ainda funcionou por mais tempo, frente aos demais, mas foi 

transferido para a responsabilidade do governo estadual de Alagoas.  

O Aprendizado Agrícola do Território do Acre foi criado, mas ainda estava em 

processo de instalação no ano de 1927, passando a funcionar regularmente somente 

em 1928 (BRASIL, 1928). Assim, observamos que além da precariedade relacionada 

a quantidade e a diversidade de escolas agrícolas nessas regiões, percebeu-se que 

elas funcionaram por pouco tempo e em situações instáveis e transitórias.  

Por fim, a expansão do ensino profissional pode ser compreendido em um 

movimento composto de duas fases. A primeira marcada pela criação e organização 

do ensino. Essa primeira fase iniciada em 1909 com a criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices, a transferência da Escola de Minas de Ouro Preto e continuada 

com a criação das escolas agrícolas através do Plano Geral do Ensino Agronômico, 

em 1910, e da Escola Normal Wenceslau Braz, em 1918. Nesse período, outras 

escolas foram fechadas como é o caso das escolas médias ou teórico-práticas. Já na 

segunda fase, que se considera como iniciada em 1920 com a atuação do Serviço de 

Remodelação, observa-se uma concepção diferente. Desta vez o trabalho do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio esteve mais voltado a estruturação e 

consolidação do ensino profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, tratou-se da expansão das escolas profissionais no território 

brasileiro, a partir do trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. Um ministério complexo desde a sua criação e organização. Criado ainda 

em 1906, na gestão do presidente Afonso Pena, começou a funcionar regularmente 

em 1909, durante o governo de Nilo Peçanha. Envolvia três áreas muito distintas, ora 

complementares ora antagônicas: a agricultura, a indústria e o comércio. Esses ramos 

ainda se desdobravam em tantos outros, que exigiam bastante organização e 

setorização do Ministério para que tudo estivesse sob o seu controle. 

A disputa de interesses existente entre a Sociedade Nacional de Agricultura e 

o governo paulista, que representava os interesses dos produtores de café, permeou 

a criação desse ministério. Enquanto a Sociedade Nacional de Agricultura defendia 

uma política descentralizada e com distribuição de recursos, principalmente, por todos 

os estados, a oligarquia paulista temia que prejudicasse a produção cafeeira que já 

se encontrava em um momento de crise. Essa disputa culminou em um acordo que 

correspondia a algumas aspirações dos estados signatários do Convênio de Taubaté 

e na assinatura do decreto de criação do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. Mas esse contexto de disputas de interesses e negociações também 

atravessou toda a trajetória do Ministério visto que o mesmo, como órgão do Governo 

Federal, precisou estabelecer relações com os governantes dos estados e as classes 

produtoras para a consolidação de suas pretensões. 

A organização do Ministério sofreu modificações no decorrer do período 

estudado, porém, levando em consideração o que foi atribuído pelo Decreto nº 

1.606/1906, destacamos que o setor da agricultura era mais privilegiado frente os 

outros dois. Embora tenhamos direcionado nossa atenção à criação de escolas 

profissionais e outros pontos relevantes para a educação, não deixamos de observar 

que as atribuições do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio envolviam 

diferentes ações como pesquisas, regulamentações, inspeções, propagandas, 

registros, conferências, transportes, negociações, manutenção de institutos e outros 

serviços. Com o decorrer das mudanças sociais, políticas e, principalmente, 
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econômicas que ocorreram no país, observamos uma abertura maior para os ramos 

da indústria e do comércio, mas que ainda não superavam a agricultura. 

Assim como trazemos a história do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, suas relações com diferentes agentes e a análise dessas questões a partir 

da história política, das implicações do contexto político e social nas decisões, também 

tratamos da sua relação com o ensino profissional e as influências que incidiram nos 

caminhos a serem trilhados na educação. Um dos principais pontos que definia essas 

influências era o contexto internacional. Enquanto outros países se destacavam como 

nações de “primeiro mundo”, tendo em vista, especialmente, o seu desenvolvimento 

econômico, o Brasil ainda convivia com uma imagem de país “atrasado” e que, 

portanto, não poderiam competir no mercado internacional em igualdade com os 

demais. A modernização da agricultura foi a prática escolhida para promoção desse 

desenvolvimento econômico. E essa modernização estava a cargo do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio. 

Concluiu-se que para os dirigentes do país e do próprio Ministério a questão da 

modernização e do maior desenvolvimento da agricultura não envolvia apenas a 

compra de materiais ou a importação de insumos. Era preciso uma organização 

científica e, por isso, formar os sujeitos que atuariam nesse processo, não só os que 

comandariam, mas, principalmente, o trabalhador rural. Dessa forma, essa 

responsabilidade para com o desenvolvimento e a modernização da agricultura foi 

posta ao ensino profissional. Reconhecendo a necessidade de investimento federal 

para que o ensino pudesse ser expandido por todo o território, grandes anseios foram 

colocados sobre o ensino profissional. O ensino carecia de ser essencialmente 

prático, rentável e adequado às exigências do mercado. 

Ainda que se reconheça que já havia iniciativas de ensino profissional no país 

desde o período imperial, para o desenvolvimento do ensino almejado pelo Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio encontramos a inspiração em influências 

internacionais. Justamente naqueles países que mais se destacavam no cenário 

comercial internacional, os Estados Unidos da América e países europeus, 

especialmente a Alemanha. Segundo as informações encontrados nos relatórios, o 

sistema de ensino estadunidense deveria ser totalmente repetido. 
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Desse modo, analisou-se que as duas principais legislações do ensino 

profissional desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foram o 

Decreto nº 8.319/1910, Plano Geral do Ensino Agronômico, e o Decreto nº 

7.566/1909, Decreto de Criação das Escolas de Aprendizes Artífices. Em ambos, 

podemos encontrar referências às influências que citamos e refletiam a realidade 

econômica do Brasil, assim como a própria organização do Ministério. O Plano Geral 

do Ensino Agronômico era muito mais completo e complexo que o Decreto de Criação 

das Escolas de Aprendizes Artífices. Enquanto o primeiro previa de escolas e cursos 

em diferentes níveis, inclusive uma escola superior com um currículo que era a base 

para o desenvolvimento de todas as demais, e a criação de órgãos complementares. 

O segundo previa apenas a criação de um único tipo de escola em todos os estados, 

sem um detalhamento da sua organização ou até mesmo do currículo adotado. Foi 

averiguado diferenças no que se refere à escrita dos dois decretos, ao tamanho, aos 

objetivos e a fiscalização prevista. 

No terceiro setor do Ministério, o comércio, também houve ações para o 

desenvolvimento do ensino profissional, mas com características diferentes das que 

observamos nos setores da agricultura e da indústria. Não foi identificado a 

intencionalidade de criar redes federais de escolas, um currículo unificado ou mesmo 

a criação de uma escola de referência nacional. Como a atuação do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio esteve quase sempre mais restrita à subvenção de 

instituições estaduais, municipais e particulares, suas principais ações para o 

desenvolvimento desse ensino foram a criação do Conselho Superior do Comércio e 

da Indústria e a regulamentação através do Decreto nº 17.329/1926. Com o mesmo 

caráter unificador das demais legislações do ensino profissional, o decreto fixou todas 

as determinações para que uma escola comercial e os diplomas conferidos por ela 

fossem considerados como oficiais. 

Dessa maneira, pode-se concluir que há um duplo movimento em relação a 

legislação e o contexto social, tanto a legislação influencia a organização da 

sociedade, dita normas, atribui preceitos, como as necessidades da sociedade, as 

mudanças, as disputas e as contradições incidem na necessidade e no processo de 

criação dessas legislações. No tocante ao ensino profissional desenvolvido pelo 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio constatamos que o desenvolvimento 
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do ensino não poderia se restringir somente ao campo das pretensões e idealizações, 

com o passar dos anos era preciso que fossem avaliados os resultados e as 

necessidades de mudanças e melhorias. Assim, o Ministério mantinha a fiscalização 

e o controle sobre as escolas, de maneira que, quando necessário, os objetivos e a 

organização do ensino fossem reformulados. Nesse movimento, retornamos a 

legislação que era o ponto de partida para as reformas. 

Levando em consideração que as escolas comerciais eram apenas 

subvencionadas e regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, logo se afastam dos objetivos dessa pesquisa e que estavam mais 

centrados na criação de escolas, na segunda parte do texto nos dedicamos às escolas 

profissionais agrícolas e industriais. São elas: a Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinária, as Escolas Médias ou Teórico-Práticas, as Escolas 

Permanentes de Laticínios, os Aprendizados Agrícolas, a Escola de Minas de Ouro 

Preto, as Escolas de Aprendizes Artífices e a Escola Normal de Artes e Ofícios 

Wenceslau Braz. Essas escolas foram criadas pelo Ministério ou então foram 

transferidas para a sua jurisdição com o decorrer do tempo, como é o caso da Escola 

de Minas de Ouro Preto, criada antes mesmo da criação do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, e a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. 

Pensando na expansão do ensino profissional, proporcionado pela distribuição 

dessas escolas pelo território brasileiro, constatou-se diferenças entre o ensino 

agrícola e o ensino industrial. As Escolas de Aprendizes Artífices, principal expressão 

do ensino industrial, realmente foram criadas com esse intuito de expansão e 

popularização do ensino, estavam presentes em todos os estados, com exceção do 

Rio Grande do Sul. Não se pode deixar de considerar as diferenças entre as Escolas 

de Aprendizes Artífices em cada estado, as dificuldades enfrentadas pela maioria 

delas e a falta de um currículo unificado até 1926. O que fazia com que não houvesse 

unidade no ensino ministrado. Porém, levando em consideração somente o caráter de 

expansão, esse foi o único tipo de escolas que cumpriu com esse propósito. 

Quanto ao ensino agrícola, o cenário é diferente, foi contatado uma maior 

diversidade de escolas, onde os níveis superior, secundário e primário são 

contemplados. Além disso, esse ensino teve desde 1910, com o Plano Geral do 

Ensino Agronômico, a fixação das suas diretrizes de forma bastante clara. No entanto, 
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verificamos que essa diversificação não correspondia à distribuição dessas escolas 

pelo território. Apreendeu-se que as principais escolas agrícolas estavam 

concentradas em duas regiões mais próximas do litoral e o único tipo de escola que 

esteve presente nas regiões mais distantes foram os Aprendizados Agrícolas. Ainda 

assim, não foram todos os estados que receberam Aprendizados Agrícolas, escolas 

que possuíam características muito próximas das Escolas de Aprendizes Artífices e 

onde poderia ter sido adotada a mesma política de expansão. Ainda precisamos 

considerar a instabilidade dessas escolas que eram criadas e permaneciam, na 

maioria das vezes, funcionando por poucos anos e enfrentando severas dificuldades.  

Ainda pensando a questão da distribuição territorial, destacamos a 

concentração de escolas na região Oriental, tanto pela quantidade de escolas e da 

diversidade delas, sejam escolas agrícolas ou industriais, e também a relevância 

dessas escolas no cenário nacional. No centro das decisões políticas daquele período, 

o estado do Rio de Janeiro, estavam as duas principais escolas de cada ramo, a 

Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e a Escola Normal Wenceslau 

Braz. Os currículos dessas escolas eram a base para todas as demais e também eram 

o centro de formação de professores para cada ensino. Outro estado da mesma região 

que se destaca entre os demais é o estado de Minas Gerais, que recebe a maior 

diversidade de tipos de escolas, agrícolas e industriais, e também escolas que eram 

bastante características da economia desse estado e não foram criadas em mais 

nenhum outro estado. 

A criação e manutenção dessas escolas foi diretamente influenciada por fatores 

políticos e econômicos, esses também mantinham estreita relação. À medida que o 

Brasil era um país essencialmente agrícola, observamos que o ramo do ensino 

agrícola teve mais destaque que o ensino industrial, especialmente no princípio. Da 

mesma forma, ao passo que a indústria foi se desenvolvendo e ganhando destaque 

no cenário econômico, temos mudanças no ensino industrial para atender às novas 

necessidades. Esse movimento pode ser observado na década de 1920, com a 

criação do Serviço de Remodelação e a nova configuração dada às Escolas de 

Aprendizes Artífices. Tendo em vista a configuração política do país nesse período, 

verificamos que a economia também era determinante nesse processo. Os grandes 

produtores agrícolas, principalmente, compunham as oligarquias que gozavam de 
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grande influência sobre a política de cada estado e essa influência reverberava no 

cenário político nacional. Dessa forma, os estados com maior desenvolvimento 

político eram justamente os mais influentes nas decisões políticas, logo, os que 

recebiam os maiores investimentos. 

A partir dessas questões, ressalta-se a contradição entre o discurso inicial do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e as suas ações. A economia brasileira, 

além de essencialmente agrícola, estava voltada para a exportação, o que fazia com 

que ela estivesse concentrada em alguns poucos produtos, o que gerava 

vulnerabilidade. A proposta do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio era de 

que deveriam ser mais bem aproveitadas a diversidade dos solos e climas e a 

extensão do território brasileiro. Isso exigiria a descentralização dos recursos para o 

desenvolvimento de diferentes produtos em todos os estados. No entanto, de acordo 

com o que foi exposto aqui, observamos que apesar das ações de expansão, no que 

se refere ao ensino profissional, ainda se percebe uma concentração semelhante ao 

que havia anteriormente à criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Por fim, exprime-se que este trabalho não representa o fim das possibilidades 

de pesquisa sobre o desenvolvimento do ensino profissional no Brasil. Aqui, abordou-

se, principalmente, as ações de um órgão público e as influências políticas e 

econômicas desse processo. Ainda existem muitos aspectos passíveis de 

investigação no campo da História da Educação Profissional. Além dos 

desdobramentos após o período que aqui foi apresentado, apontamos temas como a 

atuação dos sujeitos políticos no processo de organização do ensino técnico no Brasil, 

o papel das instituições como centro de relações e sociabilidades, as escolas 

subvencionadas e o aprofundamento da organização do ensino comercial. 

Reconhece-se que ainda existe um longo caminho a ser traçado e que supere lacunas 

que ainda são encontradas quando nos dedicamos à pesquisa nesse campo. 
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