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S U M M A R Y 

The historical study, including the analysis 

of the Scholar flux of the Industrial Apprenticeship School 

of Pará are the main goal of this research. To achieve such 

purpose it was necessary to collect and document facts and 

historical events about the evolution of Apprenticeship Sdxol 

of Pará. Being one of the nineteen schools (alI of them su 

pported by the nation) founded by former President Nilo Peça 

nha, it is pa~t of the history of the professional 

in Brazil. 

teaching 

To develop this historical study we researched 

Iarge bibliography, events reported by former students and 

teachers, and primary data from the school files. 

To analyse the scholar flux, we used the esti 

mation of internaI yield, progression rate, increase and 

structure of registrations, as well as promotion rate, drop

-out and success. 

The result showed us that the teaching system 

of the Apprenticeship School of Pará produced a registration 

growth much irregular, and has reproof and drop-out as main 

causes. 

IX 
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Esta dissertação tem dois objetivos --- Estudo 

da gênese e do desenvolvimento da Escola de Aprendizes ArtI 

fices do Pará. No estudo do desenvolvimento da Esco1a,empreen 

demos a reconstrução dos fluxos de alunos. 

O perlodo de estudo foi delimitado de 1909 a 

1942. Começa com a criação das ES.co1as de Aprendizes ArtIfi 

ces mantidas pela União em 1909 e termina com a 

da Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 1942 •. 

promulgação 

A proposta é desenvolver um trabalho que possa 

servir de ajuda aos estudiosos do ensino profissional e, tam 

bém, documentar fatos relevantes dessa Escola, uma vez que, 

no Pará, pouco se conhece sobre o assunto, e os documentos 

que encontramos na maioria não se preocupam com as raízes e o 

desenvolvimento do çasino de ofIcios • . 
A evolução histórica do ensino de ofIcios no 

Brasil, data de um século e meio, tendo como um dos pontos de 

referência a data de 1810, quando, por decreto, o Governo Fe 

deral mandou organizar companhias de artlfices nos arsenais 

militares do PaIs. A partir desta iniciativa, surgiram porto 

do o PaIs, orfanatos, casa de educandos, asilos, com fina1id~ 

de de abrigar menores desamparados, filhos de si1vlco1as e de 

* negros libertos. 

No Norte do PaIs, as primeiras notIcias sobre 

a aprendizagem de ofIcios datam de 1840, referindo-seã Casa 
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de Educandos l na Província do Grão-Pará. 

A Casa de Educandos também chamada Companhia 

2 de Jovens Educandos, pelo seu regulamento , dava preferência 

ao preparo de jovens órfãos desamparados e desprotegidos e fi 

lhos de viúvas miseráveis. Destinava-se ao preparo de ofícios 

de carpinteiros de machado, calafate, marceneiro, poleeiro, 

funileiro e sapateiro. A aprendizagem prática desses ofícios 

era realizada no Arsenal de Marinha, no Arsenal de Guerra, no 

3 cais, em hospitais e em lojas particulares • 

Em 1872; a 3 de junhO, o Presidente da provín 

cia, Abel Graça, inaugurou o Instituto Paraense de Educandos 

Artlfices4 • Suas atividades tiveram inicio instalando-se na 

chácara do comendador português Manoel Antonio Pimenta Bueno, 

onde hoje está o ·Colégio Gentil Bittencourt. Sua primeira ma 

trícula foi de 25 alunos, que seriam educados às custas doGo 

.verno Provincial. Destinava-se a meninos pobres, desvalidos e 

abandonados5 • 

1) Relatório do Presidente da Província do GrãO-Pará, apresen 
tado à Assembléia Legislativa Provincial, 1840. 

2) FOi regulamentada em 24 de fevereiro de 1848, pelo Vice
-Presidente Provincial Bernardo de Souza Franco. 

3) As práticas feitas fora da Casa de Educand:lS, se davam pelofa 
to de não possuir instalações e, ao mesmo tempo, dar condI 
ções aos aprendizes de receberem diárias por suas' atividades 
de aprendizagem nesses órgãos do Cbvemo ru de particulares. 

4) Lei provincial n9 660, de 31 de outubro de 1870, regulamen 
tada a 30 de março de 1872. 

5) Era pensamento do Presidente da provincia, Abel Graça,es 
tender a instrução de ofícios aos filhos libertos de escra 
vos, tanto que em relatório provincial de 1872, enviado ao 
Q)venx> Federal, afirmava: "Tendo em vista o G:>vemo - Federal 
criar asilos aos libertos filhos de escravos que não fica· 
rem em poder de seus senhores, nesta data dirijo-me ao mes 
mo governo cientificando-lhe que breve pretendo cri~r o Co 
légio de Educandos ArtÍfices cnde os rresroos , libertos, poderãore 
ceber uma educação e instruções regulares, sem que seja 
preciso montar-se aqui um asilo especial para eles". 



3 

Desde a data de sua inauguração oferecia au 

las de primeiras letras e de geometria, fazendo funcionar as 

oficinas de marcenaria e serralheria. Em 1873 passava a ofere 

cer aulas de desenho e música. 

Na Província, em 1872, a aprendizagem de ofí 

cios só era feita no Instituto paraense de Educandos Artífi 

ces, na Companhia de Aprendizes Artífices do Arsenal de Mari 

1 
nha e na Companhia de Aprendizes Artífices do Arsenal de 

Guerra2 • 

Com o advento da República, o Instituto Parae~ 

se de Educandos Artífices foi reformado e passou a chamar-se 

Instituto Lauro sodré3 • Em 1899, o Instituto passou por uma 

reorganização, incluindo no currículo escolar o ensino agríco 

la. Elevou para quinze o número de oficinas, transformando-se 

assim em Colônia Orfanológica, com finalid.ades artísticas, in 

dustriais e agrícolas 4 

Funcionou também, na cidade de Belém o Insti 

tuto Orfanológico de OuteiroS, inaugurado a 31 de julho de 

1905, destinado à preparaçao de alunos na faixa etária de 6 a 

9 anos, os quais, ao completarem 10 anos, passavam para o Ins 

tituto Lauro Sodré, a fim de completarem os seus estudos. No 

1) Instituída pela lei 1.997 de agosto de 1871, pass'ando a 
existir a partir de 3 de maio de 1872. 

2) Mesma Lei, regulamentada em 19 de otitllbro de 1872. 

3) Decreto n9 414 de 19 de fevereiro de 1897, assinado pelo 
Presidente do Estado, Paes de Carvalho. 

4) Lei 202, de 27 de junho de 1898, consubstanciada pelo de 
ereto 726, de 12 de julho de 1899. 

5) Criado pelo decreto lei de 14 de julho de 1904. 
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interior do Estado havia o Instituto de Igarapé-Açú e o Insti 

tuto de ouréml , nas cidades do mesmo nome, destinados a edu 

car e ensinar ofIcios aos filhos dos silvIcolas e menores de 

samparados, ambos sobre a direção de padres capuchinhos. 

Somente em 1909, houve outra medida para 

pliar o ensino de ofIcios, desta vez pelo Governo da União 

am 

, 

ao implantar em Belém, a Escola de Aprendizes ArtIfices do Pa 

rá, escola essa que é objeto do presente estudo., 

O desenvolvimento deste trabalho está dividido 

em duas fases: 

A primeira destina-se ao estudo da gênese e do 

desenvolvimento da Escola, através das mudanças de organiza 

ção, currIculos, corpo docente e administrativo, disciplina, 

escoterismo, etc. 

O desenvolvimento desta parte foi, basicament~ 

realizada mediante pesquisa bibliográfica, constituIda dees 

tudo e análise de documentos, tanto na sua publicação origi 

nal como também, nos transcritos em livros, jornais e relató 

rios, assim como entrevista realizada com quâtro'eX~àlúnos e 

três ex-professores. 

Na segunda, procuramos analisar o sistema esco 

lar n9,pefíctb de 1931/40, fazendo o estudo do fluxo de aluno'. 

Neste estudo utilizamos a metodologia desenvolvida pelo pro 

fessor Jurandir Santiago, prevista no Modelo de Análise do 

2 
Sistema Educacional • 

1) Criados pela lei 294 de 12 de outubro de 1904. 

2) SANTIAGO. Jurandir. Mode'lo de'Análise do Sis:temaEÇ!ucacio 
nal. BrasIlia, CONV!NIO MEC!FUB. 1974. p. 111. 
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA ESCOLA 

DE APRENDIZES ARl'lFICES DO pARA 

1. ANTECEDENTES 

A Escola de Aprendizes Artífices do Pará foi 

uma das dezenove escolas criadas pelo Decreto-Lei n9 7.566 

de 23 de setembro de 1909, assinado pelo então Presidente 

, 

da 

RepUblica p Nilo Peçanha. Sendo Vice do Presidente Afonso Pen~ 

e este vindo a falecer, após assumir a Presidência, Nilo Peç~ 

nha, em menos de três meses, assinava o decreto 'da criação 

das Escolas de Aprendizes Artífices. 

Um dos indicadores de seu interesse pelo ensi 

no profissional comprova-se pelo fato de, quando Presidente 

do Estado do Rio de Janeiro, ter criado pelo Decreto Estadual 

n9 787, naquela unidade da Federação, quatro escolas profi~ 

sionais, situadas em Çampos, Niterói e Petrópolis para o ensi 

no de ofícios e, em Paraíba do Sul, para a aprendizagem 

colaI. 

.. agr1 

Segundo Joaquim Francisco Goés Filho e Rober 

2 to H. C. Costa , Nilo Peçanha já vinha pregando no Parlamento 

e pelos jornais, a valorização e a multiplicação das profi~ 

1) SUCKOW DA FONSECA, Celso, História do Ensino ·Tndus'trial> no 
Brasil, Rio de Janeiro, Escola Técnica Nacional, 1961. , 
vol. 1, p. 163. 

2) GOES FILHO, Joaquim F. e COSTA, Roberto H. C.i Tipologia 
das Escolas Industriais Brasileiras, Rio de Janeiro" FGV 
7 CETRHU, 1969, 19 vol., pp. 8-9. 
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soes técnicas, procurando libertar o ensino de ofícios do es 

tIgma da inferioridade social, que o marcava e marginalizava. 

Mais tarde, Nilo Peçanha afirmaval que, seco 

nhecesse os resultados obtidos com o ensino profissional na 

Suiça e na Bélgica antes,não teria apenas criado dezenove Es 

colas, mas sim um número muito maior. 

Afonso Pena, ao assumir a Presidência da Rep§. 

blica em 15 de novembro de 1906, no seu discurso de posse , 
fez referência em sua plataforma de governo ao ensino técni 

co-profissional. Foi o 'primeiro Presidente da RepÚblica a tra 

tar de tal assunto, mostrando a sua preocupaçao com o ensino 

profissional. 

Afirmou que: 

" A criação e multiplicação de institutos 

ensino técnico e profissional muito pode contribuir para 

programa das indústrias, proporcionando-lhes mestres' e 

rios instruídos e hábeis,,2. 

de 

o 

",. opera 

Assim, a 29 de dezembro de 1906~, Afonso 

Pena sancionou a resolução do Congresso Nacional criando o 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que entre as 

suas atribuições cuidaria dos assuntos ligados ao ensino pro 

fissional. 

Contudo, o Senado a 17 de dezembro de 1906,t~ 

bém recebia um ofício do Diretor de um Congresso de Instrução 

realizado no Rio de Janeiro, através do Senador Barata Ribei 

1) PEÇANHA, NILO. Impressões da EuroEél(SuÍ"ça,' Ttã:li;a "e ; " ,Fran 
~) .. Nice-França, N.CHINI & Cie, 'Editeurs, p.42 " 

2) SUCKOW DA FONSECA; Ob. cit., p. 160. 
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ro, tendo em anexo um projeto no qual se propunha a aplicação 

do ensino prático industrial, agrícola e comercial, nos Esta 

dos e nas Capitais do País, com dois terços dos gastos feitos 

- 1 pela Uniao • 

Esse mesmo projeto sugeria ao Governo Federal 

a criação de escolas superiores industriais, agrícolas eco 

merciais a serem distribuídas pelos Estados do Sul e do Norte 

e propunha, a nível estadual, a criação de institutos profis 

sionais, de cursos diurnos e noturnos, de ensino próprio ele 

mentar de comércio e ihdústria. 

o ensino de ofícios era atribuição dos Estados 

e nao havia movimento no sentido de a União passar também a 

desenvolver essas atividades. No Estado do Rio Grande do Sul, 

foi instituída, pelo Governo Estadual, a taxa para o ensino 

técnico profissiona12 , de 2% do orçamento, a partir de 1907 e, 

já em 1909, passava a 4% destinada ao ensino técnico profis 

sional, com exclusividade, desta forma o ensino de ofícios 

nao era befi~f1oiado • 

. __ .. _-..... -_ .. -._.--......... -. ------
1) Idêm, pp. 158-160., propunha também a criação de campos e 

óf1c:llhàll êscolares nos municípios, em número corresponden 
tê a sua população; propunha ainda a preparação de aluno 
em ofIcios não determinados; mas somente no manejo dos ins 
trumentos de trabalho. -

2) MOACIR, Primitivo. A Instr·uç·ão ·e a :República, Rio de Janei 
ro, Imprensa Nacional, 1942, vol. 4, p. 107. 
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deixou de ser instalada, por haver na Capital o Instituto Téc 

nico Profissional do Parobé da Escola de ~nq~nharia que foi 

subvencionado pela União, por se encontrar nos 'padrões das Es 

colas criadas pelo decreto 7.566, referendado pelo decreto 

7.763, art. 179. 

A instalação da Escola de Aprendizes Artífices 

do pará, se deu em prédio do Governo Estadual, cedido à uniã~ 

situado na avenida 22 de junho, atual avenida Alcindo Cacela. 

Neste prédio foram instaladas cinco oficinas: 

- marcenaria 

- alfaiataria 

- funilaria 

- sapataria 

- ferraria 

Essas oficinas entraram em funcionamento, mes 

mo precariamente, por falta de maquinaria e ambiente. Foram 

alojadas em barracões de madeira, cobertos de telha com piso 

de chão batido. 

No decorrer do ano letivo de 1911, os' alunos 

tiveram aprendizagem de ofícios, assim como o curso primário 

e o curso de desenho, enquanto que o curso noturno SÓ.' sé. ''inic1ru 

em 1912. 

A matricula dos candidatos às oficinas implan 

tadas foi realizada com atendimento a meninos na faixa de dez 

a treze anos. Estes alunos teriam que apresentar dois atesta 

dos ou certidões. Um de que não possuiam doenças infecto -'con 

tagiosas, nem defeitos físicos que os impediss'em de aprender 

o ofício, firmado por um médico; outro, firmado por duàs pes 
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2. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMEN'l'O 

A Escola de Aprendizes Artífices do Pará, foi 

implantada a 19 de agosto de 1910. Destinava-se à formação de 

operários e contra-mestres, ensinando aos menores desprovidos 

de fortuna que desejassem aprender um ofício, os conhecimen 

to d ' t ~t' 1 s ru 1men ares e a pra 1ca 

Nos primeiros meses de 1910, na maioria dasCa 

pitais dos Estados da União já estavam implantadas as Escola~ 

sendo a do Pará uma das últimas. (quadro 1) 

No ano de implantação, a matrícula inicial foi 

de vinte aprendizes, uma das menores do País nesse ano. No 

ano seguinte aumentava para noventa e cinco alunos, com ire 

quência média de setenta e quatro alunos, equivalentes a 77,8% 

do efetivo. (quadro 1) 

Nesse período, observava-se o alto grau de re 

tenção do educando na Escola, ocorrendo nesse ano um dos mais 

altos do País. 

Nos Estados de Sergipe, Bahia, Amazonas e Mi 

nas Gerais, as Escolas de Aprendizes Artífices só iniciaram 

suas atividades em 1911. No Estado do Rio de Janeiro, a Esco 

la se instalou na cidade de Campos, cidade natal de Nilo Peça 

nha, a pedido da Câmara Municipal daquela cidade, e.de acordo 

com o dispositivo do artigo 129, § 29 do citado decreto 7.763, 

e pelo fato de o Presidente do Estado haver se recusado a aj~ 

dar a instalação da mesma em Niterói. No Rio Grande do Sul 

1) Decreto-Lei n9 7.566, de 23 de setembro de 1909, art. 19. 
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soas idôneas, que declaravam conhecê-los como desprovidos de 

fortuna. Este último era dispensado quando o candidato era 

( 'nhecido pelo Diretor da Escola como desprovido de fortuna • 

Depois de matriculado o aprendiz teria que fazer a opção pela 

d ' d ~ f~' 1 apren 1zagem e um so o 1C10 • 

A formação do corpo administrativo e docente • 

se deu em 1910. O primeiro diretor foi o engenheiro Raymundo 

da Silva Porto, nomeado por decreto presidencial a 10 de ja 

neiro de 1910. Os funcionários e os professores foram nome a 

dos por portaria do Ministro de Agricultura, Indústria e Co 

mércio no dia 16 de junho de 1910 e os cinco mestres foram 

contratados pelo diretor da Escola, através de ato do 

tro de Agricultura2 . 

Minis 

Abaixo apresentamos uma relação nominal -. ;das 

pessoas que, inicialmente, constituiram o corpo docente ead 

ministrativo, excetuando-se os cinco mestres. 

N O M E FUNÇÃO 

Ray.mundo da Silva Porto Diretor 

Almerindo Silva Escriturário 

Manoel Xavier Ferreira Porteiro-Contínuo 

Izaura Lagos da Silva 

Carlos Custódio de Azevedo 

Professora do Curso Primário 

Professor do Curso de Desenho 

Em termos percentuais os salários em 1911 apre 

sentavam a seguinte proporção: professores e mestres perc~ 

1) Decreto n9 7.649 de 11 de novembro de 1909. 

2) Decreto n9 7.763 de 23 de dezembro de 1909. 



11 

bendo 50% menos que o diretor e 20% menos que o escriturário 

e 25% mais do que o porteiro-contínuo, demonstrando que a ad 

ministração recebia salário superior ao corpo docente, uma 

vez que todos tinham a mesma jornada de trabalho diário (5 ho 

ras) • 

Em 1910, a 15 de novembro, o Marechal .~Hermes 

da Fonsêca assumiu a Presidência da República" substituindo ' 

Nilo Peçanha e declarou no seu discurso de posse a manutenção 

da política de seu antecessor referente às Escolas de Aprendi 

zes Artífices l , como se lê abaixo: 

" Particular atenção dedicarei ao ensino pro 

fissional artístico, industrial e agrícola, que a par da pa,E 

te propriamente prática e imediatamente utilitária, proporci~ 

na também, instrução de ordem cultural ou secundária, capaz 

de formar o espírito e o coração daqueles que amanhã serão ho 

mens e cidadãos ". 

Essa atenção do Presidente ao ensino profiss'io 

nal se concretizava a 25 de outubro de 1911, quando assinava 

o decreto 9.070, contendo o regulamento das Escolas de Apre!!, 

dizes Artífices, apresentado pelo então Ministro ·Pedro Toledo 

da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Esse regulamento dava abertura para que a Esco 

la pudesse melhorar o ensino, oferecendo-lhe o que estava fal 

tando, como: a criação dos cargos de professores-adjuntos, pa 

ra as aulas do curso primário e de desenho, criação de cinco 

ou mais oficinas, dependendo do espaço físico ou da necessida 

1) SUCKOW DA FONS~CA, ob. cit., pp. 169-170. 
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de.da.Esco1a, a criação dos cargos de contra-mestre de ofici 

na, a liberdade de contratar mestres para chefiar as oficina~ 

inclusive, fora do País. Autorizava a criação de museu esco 

lar, permitia o pagamento de diárias aos alunos, autorizava a 

criação da associação cooperativa e de mutualidade. 

Insistia na formação de contra-mestre e operá 

rios, mantendo obrigatório o curso prímário para os alunos 

que não soubessem ler, escrever e contar, e o curso de dese 

nho, extensivo e obrigatório a todos os aprendizes e não como 

antes, dirigido apenas. aos que dele necessitavam. Mantinha o 

regime de externato e estipulava em quatro anos o aprendizado 

de ofícios nas oficinas. O período escolar permanecia com dez 

meses, as aulas de oficinas com quatro horas diárias para o 

19 e 29 ano, e seis horas diárias para o 39 e 49 ano, tendo 

as aulas teóricas um efetivo de cinqUenta aprendizes e as prá 

ticas, de trinta alunos. 

Mesmo com as vantagens do Regulamento a Escola 

-nao conseguiu reter a totalidade dos alunos no processo. Este 

fato foi consequência imediata de fatores diversos, dentre os 

quais destacamos dois. Um deles foi que o aluno não atingia a 

profissionalização, uma vez que, em razao da baixa renda da 

família, logo que aprendia os primeiros rudimentos, abandona 

va a escola à procura de emprego. Outro residia nas acomoda 

çoes dos prédios que ocupava. Era constante a mudança de bair 

ros, até chegar ao prédio próprio, mandado construir pelo Ser 

viço de Remode1ação1 do Ministério de Agricultura, Indústria 

1) Criado em 1920 pelo Ministro de Agricultura, Indústria e 
Comércio, para estudar e promover a remodelação do. ensino 
das Escolas de Aprendizes Artífices, mantidas pela União. 
Maiores detalhes, daremos quando falarmos desse assunto. 
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e Comércio, prédio esse que teve sua pedra fundamental lanç~ 

da a 16 de março de 1911 e que só foi construído em 1929. 

No período 1909/29 a Escola de Aprendizes Artí 

fices do Pará passou por cinco prálios até chegar ao próprio , 

cuja localização, locador e data de ocupação apresentamos a 

baixo: 

P~DIO/LOCALIZAÇÃO LOCADOR DATA DA OCUPAÇÃO 

Ay. 22 de junho/Av.S.Jerônimo Estado 18/08/1910 

Av • são Jerônimo, 149/151 Estado 22/12/1917 

Av. são Brãz, 36 Particular 26/08/1925 

Av. Liberdade, 194 Particular 31/08/1926 

Av. Conselheiro Furtado, sn. Estado 08/10/1929 

Trav.D.Romualdo de Seixas, 374 União 23/10/1929 

A transferência das instalações que ocupava na 

avenida Conselheiro Furtado, prédio que também foi quartel do 

29 Corpo de Brigada ~litar do Estado, para o prédio próprio 

recém-construído, se deu em plena revolução, feita a mudança 

pelos próprios soldados da Guarda Estadual, usando carroça de 

boi para o transporte. Essa precipitada mudança causou prejui 

zos aos arquivos da Escola. Foram extraviados partes dos mes 

mos no trajeto de quase três quilômetros, percorridos pelos 

soldados l • 

1) Entrevista a um ex-aluno da Escola e que participou dessa 

mudança. 
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No período que estudamos, a Escola de Aprendi 

zes Artífices do Pará teve onze diretores, sendo seis nome a 

dos e cinco interinos, cujos nomes, ocupação e data de nomea 

-çao relacionamos abaixo: 

NOME 

Raimundo Martins Porto 

Manoel Caetano Lemos 

Bento Cristino de Sousa 

Carlos Serapião 

Tibiriçá de Oliveira 

Ari de Oliveira Normando 

Teodolindo Pereira Costa 

Artur Seixas 

Alcides Batista de Lima 

Pedro da Silva Ribeiro 

Djalma Montenegro Duarte 

OCUPAÇÃO DATA DA NOMEAÇÃO 

Engenheiro 10/01/1910 

Mestre Marceneiro 22/10/1914 

Escriturário 09/06/1923 

Escriturário interino 

Escriturário interino 

Engenheiro 05/10/1932 

Escriturário interino 

Engenheiro 18/08/1937 

Escriturário interino 

Mestre Gráfico interino 

Engenheiro 09/06/1942 

O diretor tinha como atribuição: promover e ar 

ganizar a Associação Cooperativa e de Mutualidade; 

nar as aulas e da(providências necessárias ã eficácia de en 

sino; aplicar penalidade aos alunos de acordo com a graVidade 

da falta cometida, enviar à Diretoria Geral de Indústria e Co 

mércio o relatório das atividades da Escola; distribuir os 

trabalhos das oficinas de acordo com os mestres; organizar 

as tabelas de preços a serem cobrados pelos trabalhos reali 
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zados nas oficinasl • 

Providências foram tomadas em 1912 para a cria 

çao da Associação Cooperativa e de Mutualidade para os aluno~ 

que começou a funcionar em 1913, tendo como primeira direto 

ria: 

Presidente Raimundo Martins Porto Diretor da Escola 

Vice-Presidente Isaura Lagos da Silva Professora 

Secretário Almerindo Silva Escriturário 

Tesoureiro Carlos Custódio Azevedo Professor 

Presidente do 

Conselho Fiscal Manoel Xavier Ferreira Porteiro-contínuo 

Essa associação tinha por fim o atendimento 

aos aprendizes, mas estes não podiam participar da diretoria, 

que era composta por funcionários e docentes da Escola. 

Havia três categorias de sócios: 

SÓ"cios: :Protetores:' Membros da diretoria da Asso 

ciação. 

sócios: Honorários: Todas as pessoas estraílhas 

ã Associação que de qual 

quer forma trouxeram algum 

1) Regulamento do Decreto n9 13.062 de 1918, art. 129 e ReCJl! 
lamento n9 11.036 de 1915, art. 129 
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benefício à mesma. 

Sócios Efetivos: Eram os aprendizes matricu 

lados regularmente na Esco 

la. 

Os sócios efetivos eram os que participavam 

das vantagens que a Associação proporcionava. Nesta categ~ 

ria havia dois tipos de sócios: Os alunos do 19 e 29 anos 

que convertiam suas diárias, frutos dos trabalhos executados 

na Escola,em mensalidade, por normas fixadas no regulamento; 

e os alunos do 39 e 49 anos que, mesmo percebendo as diárias, 

nao eram obrigados a contribuir ou descontar para a Associa 

çao. 

Aos aprendizes-sócios a Associação se propunh~ 

A promover e auxiliar, a fim de facilitar a 

produção das oficinas, aumentando a renda sem prejuízo doen 

sino; desenvolver no sócio o sentido de solidariedade huma 

na; estimular e promover a defesa dos direitos e interesses 

dos alunos; socorrê-los em caso de acidente, na doença até 

seis meses por ano; pagar as despesas de enterramento de 'só 

cios que morressem no período escolar e entregar aos associa 

dos recém-formados o ferramental de ofícios e um pecúlio e 

quivalente a 50% das mensalidades por eles pagas. 

Para que usufruíssem desses benefícios os só 

cios teriam que pagar as mensalidades normalmente, auxilia 

rem-se mutuamente em qualquer emergência e ter comportamento 
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normal na Escola. 

Também, foram introduzidas multas aos aprendi 

zes que infringissem as normas da Escola, representada por 

cinco diárias, de acordo com a gravidade da falta, em caso de 

reincidência o pagamento passaria a ser em dobro. 

o desenvolvimento do ensino na Escola de Apren 

dizes Artífices do Pará. apresentou matrícula escolar pequena 

no período de 1909/42, com um alunado que somente no ano de 

1931 alcançou 418 aprendizes, tendo nos demais anos ficado na 

faixa de 100 a 400 alunos (quadro 2) • 

Em 1912 a Escola apresentava matrícula de 107 

aprendizes estando, em número, inferior à de são Luiz do Mara 

nhão, Maceió e Campos. No aI\0 seguinte, baixa para 87 aprend,! 

zes. O que se estranhava, era essas cidades estarem com suas 

matrículas mais elevadas, nao obstante serem menos populosas 

que Belém. 

No entanto, o problema foi estudado na época e 

as razoes apontadas foram a falta de acomodações adequadas 

para atender os aprendizes, face à péSSima condição do prédio 

e a necessidade imediata de ganho para o sustento do 

2 diz • 

apren 

Problemas dessa natureza eram notados pelos 'go 

vernantes, tanto que o Presidente da República Wenceslau Braz 

Pereira Gomes, ao assumir o Governo a 15 de novembro de 1914, 

apresentava seu· posicionamento bastante otimista quanto ao 
. ....... -.........~: 

1) Instrução baixada em função do art. 279 do decreto n9 9.070 
ob. cit. 

2) Relatório da Escola de Aprendizes Artífices do Pará. 1912, 
p.27. 
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ensino de ofícios, e no seu manifesto de posse afirmaval : 

" Dê-se, porém, outra feição às escolas prilná 

rias e às secundárias, tendo-se em vista que a Escola não 
.. 
e 

somente um centro de instrução, mas também de educação, e, pa 

ra esse fim, o trabalho manual é a mais segura base, insta 

lem-se escolas industriais, ••••••..•. , que os cursos se po 

voarao de alunos e uma outra era se abrirá para o nosso País. 

Se não_tivermos pessoal habilitado para essas escolas, o que 

não é de se admirar, pois, novos como somos, encontraremos no 

estrangeiro a missão industrial. Conseguiremos assim, relne 

diar em parte os males do presente e lançaremos as bases para 

um futuro melhor". 

Não Cll$tou mui to para que o Presidente voltasse 

a se manifestar e a se preocupar com o ensino profissional , 

tanto que no ano seguinte, ao discursar no Congresso Nacional, 

posicionava-se assim2 : 

" O problema do ensino profissional, entretan 

to, exige muito mais que as atuais Escolas de Aprendizes 

Artífices. ( ••••••••••••••• ) 

Esse assunto de importância vital" para o País, 

está chamando a atenção do Governo. Mau grado as dificuldades 

financeiras do momento, uma solução será achada, que permita 

pôr em prática as promessas de meu manifesto inaugural". 

O programa que o Presidente apresentava era to 

talmenfe favorável ao desenvolvimento do ensino industrial, 

1) SUCKOW DA FONSECA, ob. cit., vol. 1., p. 174. 

2) idem, p. 174. 
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tanto que pensava na preparaçao de artífices e operários, a 
;r:.~ . 

fim de produzirem bens industriais, evitando-se assim a impor 

- 1 taçao • 

Uma das boas iniciativas se deu em 1927, quando o 

Prefeito do Distrito Federal, Azevedo Sodré, fundou no dia 

, 17 de agosto a Escola de Artes e oficios Wenceslau Bráz2 • 

Essa criação se tornou importante para as Escolas de 

Aprendizes Artifices mantidas pela União pelo fato de que , 

em 1919, essas Escolas, inclusive a do Pará, se encontravam 

em dificuldade para contratar professores competentes para en 

sinar os ofícios. Por um acordo firmado a 27 de junho entre 

o Governo Federal e a Prefeitura do Distrito Federal, a Esco 

la Wenceslau Bráz foi incorporada ao Ministério de Agricultu 

ra, I d~ t· C ~ . 3 d t-··· d n us r1a e omerC10 , ten o, en ao, 1n1C1a o a prepar~ 

çao de professores e mestres que tanto as Escolas de Aprendi 

zes Artífices reclamavam. 

o período letivo de -:1979, na Escola de Aprendizes 

4 
Artifices do Pará, passou obedecer ao novo regulamento, que 

1) O posicionamento do Presidente da RepÚblica em relação ao 
ensino profissional repercutia no Congresso Nacional, quan 
do, no dia 25 de agosto de 1915, o Deputado Fausto Ferraz 
apresentava a Camara, uma fotografia de uma locomotiva in 
teiramente construída pelos alunos da Escola de Aprendizes 
Artífices de são Paulo. FONSECA, oh.cit. vol. 1, p. 174. 

2) Essa Escola se destinava ao preparo de professores, mes 
tres e contra-mestres para os estabelecimentos de ensino 
profissional e professores de trabalhos manuais das esco 
las primárias da municipalidade. 

3) O acordo firmado foi efetivado pelo decreto 13.721 de 13 
de agosto de 1919, assinado pelo Presidente Epitácio Pes 
soa e pelo decreto 2.133 de 6 de setembro do mesmo ano as 
sinado pelo Prefeito Milcíldes Mário de sá Freire. 

4) Efetivado pelo decreto 13.064 de 12 de outubro de 1918, 
proposto pelo Ministro de Agricultura João Gonçalves Pe 
reira Lima e assinado pelo Presidente Wenceslau Bráz. 
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se destinou às Escolas de Aprendizes Artífices mantidas pela 

União. Apresentava muitas novidades relacionadas com: 

1) A formação do corpo docente e administrativo 

Entre outras, concurso pÚblico para preenchimento 

do cargo de diretorl ; contratação de professores, mestres e 

contra-mestres, através do concurso de prova prática2 , atri 

buição do diretor para distribuir os trabalhos de oficinas de 

acordo com os mestres 3 e atribuição do pessoal administrativ~ 

cabendo ao escriturário a função de ser o substituto eventual 

do diretor na sua ausência. 

2) Os aprendizes 

O curso primário, que anteriormente era obrigatõ 

rio apenas para os analfabetos, passava a ser de caráter ge 

ral, isto é, todos os alunos, à exceçao daqueles que portavam 

certificados de exames em escolas estaduais ou municipais. A 

idade dos candidatos à vaga de aprendizes, foi reduzida de 12 

para 10 anos, para efeito de matrículà na Escola. Também con 

tinuava a dar preferência aos meninos desfavorecidos de fortu 

na e suprimia as diárias pagas ao alunos. 

3) O curso noturno 

Foram criados dois cursos noturnos de aperfeiço~ 

mento, sendo um primário e o outro de desenho, com duas horas 

de-"au1a diariamente, das 19 às 21 horas, des tinados a completar 

os conhecimentos dos operários, a fim de permitir-lhes melho 

1) Idem, art. 189 o concurso seria de documentos de idoneidade 
moral e técnica, apresentado a Diretoria Geral da Indús 
tria e Comércio. 

2) Idem, art. 199. O concurso passou para a responsabilidade 
do diretor da Escola. 

3) Idem, art. 129, § 19. 
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ria da qualidade do trabalhol • 

4) A caixa de mutualidade 

Ampliou mais seu atendimento, porque foi reserva 

do 20% da renda produzida pelas oficinas da Escola para sua 

manutenção, sendo 10% dessa renda distribuída a todos os a 

prendizes recém-formados, em forma de prêmi02 

Assim recebiam: 

4.1. - Curso de Marcenaria3 

QUANTIDADE/TIPO DE FERRAMENTA 

1 arco de pua c/catraca 1 goiva de 3/4" 

1 alicate c/mola 1 martelo nQ 92 

1 bedame de 1/4" 1 martelo nQ 94 

1 chave de parafuso 1 pedra de amolar 

1 escala de madeira 1 plaina nQ 3 

1 esquadro 1 punçao de aço de 5/32" 

1 formão de 5/6" 

1 formão de 1" 

1 formão de 1/4" 

1 formão de 5/4" 

1 formão de 1/2" 

1 formão de 7/8" 

1 formão de 3/8" 

1 raspadeira stanley 

1 serrote de 22" 

1 spock-chaves 

1 suta 

1 travadeira de aço 

1 trado de 3/16" 

1 trado de 5/8" 

1) Tais cursos destinavam-se não só aos operários, mas também 
a todos os maiores de 16 anos desejosos de melhorar sua 
cultura. 

2) E constava de ferramental, de acordo com o ofício 
do, necessário para o desenvolvimento imediato da 
são. Citado nos Relatórios da Escola de Aprendizes 
ces do pará, 1918/36, mas, somente a partir de 193fr 
meçava a ser distribuído. 

3) O símbolo (li) representa polegada. 

aprendi 
profis 
Artifi 
que co 



1 formão de 1/8" 

1 gar10pa n9 6 

1 grampo p/carpintaria 

1 goiva de 1/2" 

1 trado de 9/16" 

1 trado de 5/16" 

1 trado de 1/4" 

1 trado de 3/16" 

4.2. - Curso de Ferraria 

QUANTIDADE/TIPO DE FERRAMENTA 

1 martelo grande n9 94 " 1 escala de aço 

1 martelo pequeno n9 82 1 trena de 5 metros 

1 chave inglesa 1 jogo completo de tarracha 

1 chave ""francesa para tubo 

1 marreta grande 1 compasso de ponta 

1 marreta pequena 2 talhadeiras 

1 esquadro de aço 1 broca de aço de 
..,. 

mao 

1 grosa 1 jogo de lima de 5",6",9", 

1 se na 12" e 14". 

1 plaina 1 serrote de 20" " 

QUANTIDADE/TIPO DE FERRAMENTA 

1 régua de madeira 1 ali ca te chato 

1 tesoura para ferro 1 alicate "de cortar arame 

2 limas para ferro 1 chave inglesa 

1 tesoura curva para ferro 1 chave de parafuso 

22 



I vazador pequeno I trena de 5 metros 

I ferro de soldar I escada 

I compasso I talhadeira 

I martelo grande 3 Kg de chumbo 

I martelo pequeno I Kg de solda 

I alicate de ponta redonda 

4 • 4. - Curso de AI:faiataria 

QUANTIDADE/TIPO DE FERRAMENTA 

I carretilha I papel de alfinete 

I escova I dedal 

I régua algarismada I caneta 

I esquadro de madeira I tinteiro 

I tesoura grande nivelada I régua curva 

I tesoura pequena 2 papéis de agulha 

I fita métrica I ferro de passar roupa 

4 .5. - Curso de sapatari'a 

QUANTIDADE/TIPO DE FERRAMENTA 

2 torqueses 

I martelo 

2 limas 

I carretilha 

I pedra de amolar 

2 alicates 

2 facas 

I vazador 

I talhadeira de madeira 

I escala de madeira 

23 
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2 pincéis 1 tesoura grande 

:. 1 tesoura pequena 8 pares de forma de madeira , 

1 escala para sapato de números diversos 

1 pé de ferro completo 1 lata de graxa preta 

1 lata de graxa amarela 1 lata de graxa branca 

1 vidro de graxa nubian 1 vidro de graxa amarela 

1 alizador de madeira 1 talha de barro 

2 formas de ferro p/quebrar 1 lamparina a querosene 

prego 1 calçadeira 

No ano de 1926 as oficinas foram equipadas com 

material permanente e de consumo, através de verba especifica 

para esse fim, dada pelo Ministério de Agricultura, Indústria 

e Comércio. 

A seguir, apresentamos a relação do material per 

manente de cada oficina, a quantidade e o tipo de material. 

a) Oficina de Ferraria 

QUANTIDADE/TIPO DE MATERIAL 

1 máquina de furar, broca n9 8 1 catraca 

1 
.. 

de furar 2 esquadros de maquina menor aço 

1 máquina de furar de mão 2 grosas 

2 foles de 24 montador 1 serrote 

1 bigorna de 196 quilos 1 plaina 

1 bigorna de 160 quilos 3 escalas de aço 

16 martelos sortidos 1 trena, com 5 metros 

4 tornos de bancada 2 tarrachas americanas 



1 torno de mao 

2 chaves inglesas 

2 chaves francesas 

5 malhos 

1 marreta grande 

5 compassos de volta 

1 jogo completo de tarracha 

para tubo d'água 

1 jogo de ferramentas p/torno 

6 tornos de bronze p/ChUmbO 

1 aparelho p/virar chapas 

1 assentador de aço, quadrado 

5 talhadeiras de aço 

6 brocas de aço, manual 

2 copos de madeira p/bigorna 

1 balança relógio p/60 Kg 

1 máquina de cortar e furar 

1 numeração de zinco 

1 urso p/furar chapa, completo 

1 desempeno 

1 cavadeira p/forja 

1 mesa de ferro p/talha 

6 tenazes de ferro 

2 cadeiras de madeira 

1 copo de vidro 

6 limas de 5", 6" e 9" 
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2 tarrachas inglesas 

2 tarrachas palmatórias 

2 desandadores n9 8 e 9 

1 armação de serra mecânica 

4 compassos de ponta 

2 almotoliâs" de cobre 

3 chaves de oorrentes p/tubos 

1 torno pequeno p/metais 

1 rebolo com caixa 

1 engenho p/furar a::m manivela 

1 enxó de aço 

2 estantes de ferro 1/2 cano 
_. 

6 brocas de aço de mao 

2 corta aço a frio 

1 balança decimal p/300 Kg 

1 suporte para ferro 

2 tanques c!agaravioo p/forjar 

1 panela p/derreter chumbo 

1 máquina de 3 cilindros, p~ 

ra virar chapas 

2 caçambas de ferro 

1 tinteiro com porta-caneta 

1 carteira de madeira 

1 talha de barro 

1 prensa para tubos 

6 limas de 12" e 14" 
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b)· Oficirtade FUnilaria 

QUANTIDADE/TIPO DE MATERIAL 

1 carteira 

1 cadeira 

1 tinteiro 

1 talha de barro 

4 bancos p/trabalho 

1 balança com peso de metal 

1 régua de madeira 

1 máquina de cortar reto 

2 máquinas de enrolar 

2 máquinas de passar canal 

1 máquina de recolher arame 

2 máquinas de remanchear 

1 máquina de frizar 

6 martelos sortidos 

2 alicates chatos 

1 chave inglesa 

6 bigornas 

1 caldeirão 

1 escala 

2 abecedários 

2 vazadores grandes 

1 tubo de ferro de 3/4" 

1 régua de ferro 

1 almotoliãspara azeite 

23 vazadores sortidos 

4 pincéis sortidos 

1 máquina de virar beira 

2 máquinas de enrolar cabos 

1 máquina de cravar 

1 máquina de recravar 

2 ~as de oortes circulares 

1 máquina de cravar redondo 

1 torno de bancada 

6 tesouras 

10 limas de ferro 

6 vasadores pequenos 

4 ferros de soldar 

5 compassos 

7 maços de madeira 

2 alicates redondos 

2 alicates para cortar arame 

1 chave de parafuso 

1 colher para tirar solda 

1 trena de 10 metros 

1 diamante 

1 torno de mão 

1 tubo de ferro de 2" 

1 tubo de ferro de 1" 

2 tesouras curvas 

1 martelo decarpina 

1 A.B.C. de ferro 

1 fogareiro 
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6 talhas sortidas 3 ferros p/soldar 

2 martelos pequenos 

c) Oficina de Alfa~ataria 

QUANTIDADE/TIPO DE MATERIAL 

5 réguas algarismadas 

1 esquadro de madeira 

3 tesouras grandes niqueladas 

14 tesouras pequenas 

2 ferros a vapor 

2 máquinas de costurar 

1 máquina New-Home 

3 fitas métricas 

2 escovas 

5 manequins 

2 ferros franceses 

1 fogareiro c/3 ferros passar 

1 tinteiro c/porta-caneta 

1 caneta 

2 réguas curvas 

1 máquina New/home Simples 

1 mesa grande p/cortar 

1 mesa menor p/passar 

2 assentos p/ferro 

6 pranchetas de madeira 

1 canhota de madeira p/passar 

12 cabides p/paletó e calça 

3 cadeiras de madeira comas 

sento de palhinha 

1 máquina Singer para casear 

1 armário c/prateleiras 

6 quadros c/figurinhos 

1 máquina Sínger-gabinete 

2 carretilhas 

1 espelho bisuaté de pe~ com 

moldura 

1 tanque -de zinco p/molhar 

fazenda. 

c) Oficina de Sapataria 

1 carteira 

1 balcão 

: -1- ~ tin tÉÜl!"O 

QUANTIDADE/TIPO DE MATERIAL 

1 máquina Sínger de costurar 

1 máquina Polutipe de bordar 

1 máquina Sínger de ~ortar 



3 cadeiras de madeira 

1 balança com pesos 

6 bancos pequenos 

1 talha de barro 

1 armário c/porta de vidro 

2 bacias de zinco 

2 panelas de ferro 

10 brunidores de salto 

13 costas de osso 

18 costas de madeira 

4 vazadores 

15 chaves de parafuso 

6 ferros de sacar formas 

3 brunidores p/solado 

1 ferro p/lavantar prego 

13 carretilhas c/cabo 
• 

35 despestanadores de beira 

2 alizadores de ferro 

3 calçadeiras de chifre 

66 cabos de sovelas 

3 compassos de ferro 

5 carretilhas p/saltos 

1 talhadeira de madeira 

6 formas de madeira p/alargar 

2 revirões-carretilha 

1 prensa de madeira 

1 escala de madeira 

2 ~esouras grandes 
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1 máquina de cilindrar sola 

1 máquina p/vazar, pregar e 

apertar ilhós 

3 máquinas de pregar botões 

1 máquina p/abrir casas 

1 máquina p/pregar ~tas 

25 torqueses 

33 alicates 

36 martelos 

74 facas 

18 grosas sortidas 

4 grosas pequenas 

24 limas 

3 limas p/beira 

15 bisegues 

9 ferros de infraquis 

23 alizadores de madeira 

13 lamparinas a querosene 

9 filetes de ferro 

3 alargadores de madeira 

3 abonadores de ferro 

11 folhas de ferro p/quebrar 

prego 

10 tipos p/marcar 

24 pedras de amolar 

1 tábua para cortar 

30 pincéis 

2 tesouras pequenas 
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1 rebolo com caixa 194 pares de forma de madeira 

24 pés de formas de madeira 4 
... 

escovas 

de diversos tamanhos 268 sovelas sortidas 

1 raspadeira 2 tábuas de marupá p/armário 

1 banco para filtro 

e) Oficina de Marcenaria 

QUANTIDADE/TIPO.DE MATERIAL 

1 carteira de madeira 

1 cadeira de madeira arrericana 

1 talha de barro 

1 balança com pesos 

1 tamborete de madeira 

1 prateleira p/ferramenta 

1 prateleira para ferragem 

1 torno 

1 goivete elástico 

1 goivete para molduras 

4 trados 

4 arcos de pua 

5 travadeiras 

1 pua americana com 6 ferros 

20 limas triangulares 

2 tarrachas p/abrir rosca 

27 copos de molduras c/ferro 

24 serrotes comuns 

21 formões redondos 

10 formões oitavados 

11 bancos p/trabalhos 

3 panelas para cola 

12 a lmotal-iás : 

7 pedras de afiar 

2 rebolos com caixa 

1 pedra grande p/rebolo 

2 pedras de amolar 

1 máquina 'de serrar 

16 formões de trincha 

24 badames 

2 plainas de volta c/ferro 

6 serrotes de costa 

1 nível grande 

1 plaina com 32 ferros 

17 limas de meia cana 

1 serrilha de ourives c/12 

serras 

23 goivas 

12 formões trinchas 

6 esquadros sortidos 



2 torqueses 

4 alicates sortidos 

6 alicates de mola 

1 chave de parafuso com ca 

traca pequena 

16 folhas de serra de volta 

1 serrote c/tres folhas 

7 graminhos de madeira 

3 graminhos niquelados 

24 ferros de pua 

16 verrumas 

2 cabos p/verrumas 

1 pé de cabra 

11 repuxos 

12 grosas 

19 martelos 

4 replainas 

11 desatadores 

3 foi vetes de madeira 

4 g ar lopas c/cunha de madeira 

2 garlopas c/atracadores 
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2 rebotes c/atracaCbres de ferro 

2 garlopas de ferro 

1 rebote de ferro 

2 plainas de ferro 

17 plainas de madeira c/atra 

4 raspadores de aço cadores de ferro 

4 chaves de parafuso 12 mace tas de madeira 

1 desbastador 2 sutas com medidas 

3 sutas com tarrachas 24 grampos de ferro sortidos 

5 varletes 3 jogos de algarismos 

4 enxós 4 pedras de afiar 

1 depósito de argila p/alcool 5 serras enroladas 

9 compassos de volta 12 sargentos de ferro 

36 pincéis para dourar 

1 medida de metro 

1 graduador de pua 

2 tábuas de traçar 

3 esferas de ferro p/torno 

6 limas pequenas sortidas 

11 limas de meia cana 

10 limas triangulares de 3,5" 

1 tábua para esquadria 

39 goivas para entalhar 

19 limas pequenas 

4 pontes de ferro p/torno 

24 limas triangulares de 4,5" 

12 limas triangulares- de 3" 

12 limas triangulares de "4" 
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12 limas triangulares de 5" 

Em 1929 foi constituído pelo Ministro' da 

cultura, Indústria e Comércio, Idelfonso Somões Lopes, o Ser 

viço de Remodelação do Ensino Profissional Técnicol , sendo de 

signada uma comissão para proceder estudos sobre as Escolas 

de Aprendizes Artífices e que ficou assim distribuída: 

Chefe da comissão: João Luderitz2 

Membros: Antonio Hilário Travassos Alves 

Licério Alfredo Schreiner 

paulino Diamico 

Ladislau Stawinski 

Otelo Batis ta 

Alcides Raupp 

Luís de Oliveira Santos 

Cirilo Fiume 

Em 1922 foram contratados mais dois técnicos para 

participarem dessa comissão~ Valdomiro Fittermann e o Diretor 

da Escola de Aprendizes Artífices do pará, Tibiriçã de Olivei 

ra, que foi colocado ã disposição daquele serviço. Como pr! 

meira atividades, a comissão implantou o serviço de tradução 

1) Criado por sugestão de Araújo Castro, Diretor Geral da In 
dústria e Comércio, cuja finalidade era examinar o funcio 
namento das Escolas de Aprendizes Artífices, mantidas pela 
União e propor medidas que remodelassem o ensino profissio 
nal, tornando-as mais eficientes. FONSECA, cb.cit.pp. 187-189-

2) Diretor do Instituto de Parobé da Escola de Engenharia do 
Rio Grande do Sul, por ser esse Instituto o que melhor re 
sultado vinha apresentando no ensino de ofícios do país. -
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e produção de livros de ofícios, tendo a Escola de Aprendizes 

Artífices do Pará recebido em 1923, vinte exemplares de li 

d f -' 1 d . f . f 'I i vros e o 1C10S: e marcenar1a, errar1a e un1 ar a, tradu 

zidos para a língua portuguesa, para,l.uso dos alunos. Esses ·li 

vros proporcionaram ajuda à Escola e à aprendizagem teórica 

dos alunos, pois, anteriormente, a biblioteca só possuía li 

vros de ofícios em inglês ou fran~ês. 

Nesse mesmo ano, além da merenda distribuída 

às 10 horas, a Escola adotou também oferta de sopa às 12 ho 

2 ras, com objetivos de oportunizar almoço aos alunos • 

Essas medidas, juntamente com a autorização de 

pagamento aos aprendizes por trabalhos realizados na própria 

Escola, deram novo impulso à frequência, já que, despertava 

no aluno a vontade de permanecer nas oficinas, pois, além do 

aprendizado do ofício, alimentavam-se e recebiam salári03 • 

A Escola de Aprendizes do Pará, em 1922 rece 

beu uma verba para custear a preparação de trabalhos a serem 

produzidos e posteriormente remetidos para o Rio de Janeiro , 

a fim de fazerem parte da Exposição Internacional do centená 

rio da Independência do Brasil. 

Os artefatos produzidos foram enviados e expos 

tos, mas todos vendidos em leilão público, juntamente com os 

1) Portaria de 26 de setembro de 1922, do Serviço de Remodela 
ção do Ministério de Agricultura. 

2) Relatório da Escola de Aprendizes Artífices do Pará, 1923, 
p.8. 

3) Os trabalhos nas oficinas da Escola eram realizados por en 
comendas feitas por terceiros. Participavam da sua confec 
ção os mestres, alunos e operários tarefeiros - Le~ 4.632 
de 6 de janeiro de 1923. 
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demais das outras Escolas, pelo fato de o Ministério de Agr! 

cultura, Indústria e Comércio não possuir verba suficiente p~ 

ra restituí-los às suas origens. Eis a relação abaixo dos tra 

balhos apresentados na Exposição referida pela Escola do Pará. 

1) Artefatos de Sapataria 

1 par de botas de verniz para homem 

1 par de sapatos Luiz XV para senhora 

1 par de sapatos borzeguins para criança 

1 par de sapatos em verniz para homem 

1 par de sapatos em CXJllI'O de bÚfalo para horrem 

1 par de sapatos borzeguins para senhora 

2) Artefatos' de Funi'laria 

1 mala tipo americana 

3) Artefatos' de Al·fal·ataria 

4) 

1 smoking de casemira preta 

1 calça de casemira preta 

1 colete de casemira preta 

1 camisa soci.al branca 

Artefatos de' Ferraria 

1 fogareiro de ferro 

2 cadeiras de ferro 

1 mesa de ferro 

1 fogão de ferro 

1 aparelho formigador 

2 anilhas de ferro 



5) 

7 encalcarnentos de ferro 

3 curvas de ferro 

5 argolas de ferro 

4 ganchos de ferro 

4 porcas de ferro 

4 parafusos de ferro 

4 chumbadores de ferro 

7 gonzos de ferro 

2 esquadros de ferro 

2 compassos de ferro 

Artefatos de Marcenaria 

I cadeira de madeira tipo secretária 

I carteira estante 

2 caixas para embalagem 

I caixa para embalagem de mala de folha 

I caixa para embalagem de um fogão 

I caixa para embalagem de uma sauveira 

I caixa para embalagem de um maneguim 

I quadro para exposição de exercícios 

I caixa para exposição de ferramentas 

I frontão para o mostruário na exposiçao 

8 pares de juntas 

I garrafa de madeira 

I - de pe mesa 

I pé de cama 

I tampa de tinteiro 

I puxador de madeira 

34 
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1 bola de madeira 

1 cabeça de bengala 

No ano seguinte, a Escola do Pará enviou os 

trabalhos produzidos por seus aprendizes à Exposição do Clube 

de Engenharia do Estado do parál , trabalhos esses produzidos 

como provas finais do ano letivo. 

Em 1925, a Escola estava subordinada, no Pará, 

a Inspetoria Agrícola Federa1
2 

do 29 Distrito, tendo como ins 

petor o deputado Luiz 'Calandrini Pinheiro. 

A 14 de abril desse ano a Escola recebeu um 

ofício-circular da Secretaria do Ministro de Agricultura, In 

dústria e Comércio, recomendando que a indicação para exercer 

os cargos de professores e mestres de ofícios deveriam recair 

em pessoas formadas pela própria Escola ou pela Escola Normal 

de Artes e Ofícios Venceslau Brás ou do Instituto parobé3 • 

Essa circular veio criar algumas dificuldades 

à Escola, por ser rara a mao de obra especializada no Pará e 

mesmo porque os alunos formados auferiam melhores salários , 

trabalhando por conta própria ou em oficinas particulares. 

As dificuldades trazidas pela falta de profe~ 

sores vieram agravar ainda mais a situação da Escola que se 

1) Em comemoração à Adesão do Pará a Independência, composta 
de produtos nativos, industriais e manufateiros do Estado. 
Citado no Relatório da Escola de Aprendizes Artífices do 
pará, 1932, vol. 29 p. 153. 

2) Essa Inspetoria estava subordinada ao Serviços de Inspeção 
e Formento Agrícola do Ministério de Agricultura, Indús 
tria e Comércio. 

3) Ordem Ministerial - Circular n9 3, de 14 de abril de 1925 
c.f. Relatório da Escola de Aprendizes Artífices do Pará, 
1925, p. 9. 
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encontrava ocupando desde 1926, na avenida Liberdade n9 194, 

prédio com ambientes de pequenas proporções e péssima condi 

ção de conservaçao e de higiene. Em 1927, em relatório ao Mi 

nistro de Agricultura, o Diretor da Escola de Aprendizes do 

Pará, classificava a situação de vexatória, sem nenhum princ.! 

pio de comodidade e higiene. As oficinas eram de piso cimenta 

do e só funcionavam quando não chovia. 

A direção da Escola do Pará, muito preocupada 

com a evasao frequente dos alunos, voltava a solicitar à Dire 

toria Geral da Agricultura uma especial atenção ao prédio, i~ 

clusive solicitava a construção de um galpão para melhorar a 

acomodação das oficinas, pois diminuía cada vez mais a deman 

da de trabalhos produzidos pela Escola para terceiros, os 

quais constituíam renda da mesma. A construção do galpão ain 

da nesse ano fez com que a seção de trabalhos de metais fos 

se desdobrada em latoaria, forja, serralheria e ferraria. 

Em 1927, pelo decreto n9 5.421 de agosto, foi 

estabelecida a obrigatoriedade do ensino das disciplinas: de 

senho, trabalhos manuais e rudimentos de artes e ofícios ou 

industriais. Notamos que a Escola do pará, desde 1925, vinha 

adotando esse sistema, que no ano letivo de 1927 foi oficiali 

zado, para todos os demais. 

Essas disciplinas que o citado decreto aprese!! 

tava, eram sugestões do Serviço de Remodelação, que estabe'le 
• 

cia para o 19 e 29 ano profissional, as práticas de trabalhos 

manuais e recortes de silhuetas e para os alunos de 39 e 49 

ano profissional foram introduzidos o desenho à vista, colori 

do a lápis de cor, observando-se as respectivas vistas com 
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sombras naturais. No segundo semestre o 49 ano 

passava a desenvolver o desenho geométrico. 

profissional 

No curso primário não houve alteração, conti 

nuando com os mesmos conteúdos dados desde 1925. O desenvolvi 

mento do curso de desenho alterou quando passou a desdobrar

-se em dias alternados com o curso primário, pela falta ,de 

sala, com prejuízo de 50% do conteúdo programado para esse 

ano. 

O pré-yocacional, desenvolvia normalmente suas 

atividades, tendo tanto no 19 como no 29 ano, trabalhos ma 

nuais, de tecelagem e dobradura, assim como prática de empa 

lhação os quais eram orientados pelo professor de desenho e 

por um mestre marceneiro. 

No ano letivo de 1927 a aprendizagem de ofícios 

limitou-se aos trabalhos manuais, por ser· a única prática 

possível de ser realizada nas oficinas da Escola. Apesar de 

todos esses problemas a matrIcula atingiu 240 aprendizes, dos 

quais 82 novos, com frequência anual média de 112 alunos. 

Foram introduzidas as modificações constantes 

da portaria de 13 de novembro de 1926 do Serviço de Remodela 

ção, as quais constavam de: 

A nomenclatura dos cursos que passavam a ser, 

19 e 29 ano pré-vocacional, 39 e 49 ano profissional e 19 e 

29 ano complementar. 

Com essa al teração o curso primário e de de'se 

nho passaram a desenvolver: 

19 ano pré-vocacional - Leitura, escrita, cali 

grafia, contas, lições 

de cousas, desenho e 
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trabalhos manuais. 

29a.no- pré--voca.cional - Leitura, escrita, con 

tas, geometria, histó 

ria pátria, caligrafi~ 

instrução moral e cívi 

ca, lições de cousas , 

desenho e trabalhos ma 

nuais. 

39 anO' profissional 

:49an'oprofissional 

Português, aritmética, 

geometria, história p~ 

tria, lições de cousas, 

caligrafia, instrução 

moral e cívica, dese 

nho à mão livre, dese 

nho geométrico e apre~ 

dizagem de ofícios. 

português, aritmética, 

geometria, física, in~ 

trução moral e cívica, 

desenho à mão livre , 

desenho geométrico, de 

senho industrial, tec 

nologia e aprendizagem 

de ofícios. 

Escrituração de ofi~i 

na, correspondência 

geometria, álgebra 

, 

, 



29 ano complementar 

39 

trigonometria, física, 

química, história nat,!! 

ral, desenho indus 

trial, tecnologia e 

aprendizagem de iofí 

cios. 

Escrituração de ofici 

nas, correspondência, 

álgebra, trigonometri~ 

química, mecânica, his 

tória natural, desenho 

industrial, tecnologia 

e aprendizagem de ofí 

cios. 

A aprendizagem de ofícios, foi distribu!da 

nas oficinas, assim: 

, 

a) - Ofi:ci-n:a- de Marcena:ri-a 

39 ano profissional - trabalhos de vime, em 

palhaçã'o e marcenari a. 

49 ano profissional - beneficiamento roecã:ni 

co de madeira e tor 

noaria. 

19 ano complementar - construçao coro madei 

ra em geral de -acordo 

com as indústrias do 

Estado. 

29 ano complementar - Especializaçào do ofí 

cio. 
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b) Ofi'cina de Ferraria e Lat:oalia 

39 ano profissional - latoaria, forja e ser 

ralheria. 

49 ano profissional - fundição e mecânica 

geral de precisão. 

19 ano complementar - prática de condução 

de máquinas e motores 

e de eletrotécnica. 

29 ano complementar - especialização do ofí 

cio. 

c) Ofi'cina de sapa,taria 

39 ano profissional - sapataria comum. 

49 ano profissional manipulação das máqu! 

nas. 

19 ano complementar - fabrico mecânico de 

calçados. 

29 ano complementar - especialização do o~í 

cio. 

d)' Of'i:c'i:na :de: AI :f:ai:,at:ar~a . 

39 ano profissional - costura ã mao. 

49 ano profissional - feitura e acabamento. 

19 ano complementar - moldes e cortes. 

29 ano complementar - especialização do o'fr 

cio. 
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A merenda escolarl mais uma vez foi fornecida 

mediante contrato por uma firma por conta da Associação Coope 

rativa e Mutualidade. A mesma constava de um pedaço de pao 

com manteiga, café com leite em quantidade razoável. A distri 

buição média mensal de 2.558 merendas correspondendo a 25.287 

merendas anualmente. 

o período letivo ia de março a dezembro com fé 

rias de 15 de junho a lQ de julho, denominadas férias 

2 
nas . 

Os trabalhos executados nas oficinas da Escol~ 

foram exclusivamente à mão, até mesmo o beneficiamento da ma 

deira. Por esse motivo, nesse ano de 1926, as entregas das en 

comendas atrasaram e muitas deixaram de ser executadas, en 

quanto que o aprendiz teve seu aprendizado prejudicado pela 

falta de maquinário. 

O curso noturno, no ano letivo de 1926, teve 

uma das menores frequências desde a sua implantação em 1912 ; 

dos 121 alunos matriculados apenas 40, aproximadamente, comp~ 

receram às aulas. Esses operários pouco a pouco deixavam a Es 

3 cola por total falta de estímulo pessoal e ainda atraídos pe 

la relativa facilidade que encontravam com os poucos conheci 

mentos que possuíam em conseguir colocação mais ou menos bem 

remuneradas nas indústrias locais e assim iam esquecendo o 

curso iniciado. 

1) Instituída pelo decreto 9.070 de 25 de outubro de 1911. 

2) Estas férias coincidiam com os festejos de 
são João, são Pedro e são Marçal. 

3) Opinião do Diretor da Escola de Aprendizes 
Pará - Relatório da Escola, 1927. p. 3. 

santo Antonio , 

Artífices do 
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Além da merenda, a Caixa de Mutualidade distri 

buiu nesse ano de 1926 o uniforme escolar em forma de auxílio 

aos aprendizes. Para isso o Conselho Fiscal e Administrativo 

da Caixa mandou confeccionar 100 uniformes de mescla azul na 

oficina de alfaiataria da Escolai 150 pares de botinas na ofi 

cina de sapataria e 100 bonés encomendados a uma firma do ra 

mo fora da Escola. 

A dois de abril de 1927 foram distribuídos os 

prêmios referentes ao ano letivo de 1926, para os que se dis 

tinguiram no seu aproveitamento escolar, no comportamento e 

assiduidadel , sendo ao todo 37 aprendizes premiados, os quais 

'receberam como prêmio, à sua escolha: livros, cadernos, pas· 

tas, sapatos e vestuário. 

O horário escolar se desenvo.l via desde 1924 

das 8 às 10:30 horas para o curso de desenho e primário e das 

13 às 17 para a aprendizagem de ofício. Em abril do ano leti 

vo de 1927, o horário passou a ser das 8 às 16, com uma hora 

para o almoço, das 12 às 13 horas, período considerado dere 

creio. 

Outra modificação foi a alteração da carga ho 

rário em cada disciplina nos cursos primário, de desenho e de 

oficina, em observação ao que recomendava a Portaria do Minis 

tério de Agricultura, Indústria e Comércio, de 13 de novembro 

de 1926. As aulas passaram então a ser estipuladas com dura 

ção nunca inferior a cinquenta minutos. Algumas disciplinas 

passaram a ser dadas conjuntamente, como: Leitura e Escrita, 

1) Prêmios esses instituídos pelo Regulamento n9 9.070. ob. 
cito 



Desenho e Trabalhos Manuais, Geografia e História Pátria 

conforme se observa no quadro 3. 
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, 

Nessa grade curricular do curso profissional a 

disciplina Elementos de Geometria passa a ser simplesmente 

Geometria, com o mesmo conteúdo. 

Houve ainda alteração de nomenclatura, passan 

do as oficinas a serem chamadas de seções, ou seja: a oficina 

de marcenaria tornou a denominação de seçao de trabalhos de ma 

deira; a oficina de sapataria passou a chamar-se seção de fa 

brico de calçados; a de alfaiataria passou a ser denominada • 

seçao de feitura de vestuário e finalmente a oficina de ferra 

ria corno a de latoaria passaram a chamar-se seção de traba 

lhos de metal, juntando-se, mais tarde, numa só seção. Desta 

forma as cinco oficinas foram transformadas em quatro seções, 

passando-se a tornar corno objeto de estudo para posterior im 

plantação de uma quinta, que seria a de artes gráficas. Essa 

transformação implicou mudança de funcionamento das seções , 
passaram a ser dirigidas por um mestre geral e pelos mestres 

ou contra-mestres que anteriormente, eram responsáveis por ca 

da oficina que correspondiam às atuais seções. 

Para o ingresso na Escola os candidatos tinham 

que estar na faixa de 10 a 16 anos, observando os demais arti 

gos do regulamento n9 9.070. Nessa fase, os candidatos nao 

aceitos para estudar, podiam recorrer ao Mlnistério da 

cultura solicitando urna nova oportunidade. 

Agr.! 

O aprendiz, após concluir o primeiro ano, esc~ 

lheria a seçao em que desejasse trabalhar para aprender o off 

cio. No segundo ano teria direito a reformular sua escolha, 
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optando pela seçao a que mais se adaptasse, mas desta vez sem 

possibilidade de troca. 

Após dezoito anos de funcionamento da Escola 

de Aprendizes Artífices do Pará, em 19 de agosto de 1927, o 

Ministro de Agricultura autorizou a abertura de inscrição ao 

concurso para o provimento dos cargos de professor adjunto e 

contra-mestre, cargos que estavam vagos. 

A realização do concurso se deu no período de 

9 de abril a 15 de maio de 1928. Havia vagas de adjunto de 

professor primário, vagas de contra-mestres das oficinas de 

marcenaria, ferraria e sapataria e adjunto de professor de de 

senho. 

o concurso para professor adjunto de desenho e 

de curso primário constou de prova escrita e oral dos assun 

tos: História do Brasil, Geometria, Geografia, Instrução Mo 

ral e Cívica, Aritmética e Português, cujos programas eram di 

vididos em pontos a serem sorteados na hora pelo candidato. 

Os pontos por assunto relacionamos a seguir: 

1 - História do Brasil 

Pontos: 

1 - Descobrimento do Brasil. Domínio Espa 

nhol. Abolição da Escravatura. 

2 - Franceses no Maranhão. Transmigração • 

da família real para o Brasil. 

3 - Primeiras explorações. primeira 

são dos holandeses. Lutas-civis 

1848. 

inva 

até 

4 - Colonização: Capitanias Hereditárias . 

Divisão do Brasil em dois governos. Lu 
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tas do Prata, Oribe e Rosas. 

5 - Governo Geral: Tomé de Sousa. Lutasen 

tre jesuítas e colonos. Guerra do Para 

guai. 

6 - Governo Geral: Duarte da Costa. SeguE! 

da invasão holandesa. O primeiro reina 

do, a abdicação. 

7 - Governo Geral: Mem de sá. Beckman.Re 

gência de D. Pedro. A Independência do 

Brasil. 

8 - Palmares. Inconfidência Mineira. ReVo 

lução de 1817. D. João VI. 

9 - Emboabas. Duclerc e Dugay-Trouin. O 

Brasil no reinado de D. João v. Bandei 

raso 

2 - Aritmética 

Pontos: 

1 - Numeração. Números Primos." Regra de 

três simples. 

2 - Operações em geral. M.M.Comun. Regra 

de três composta. 

3 - Divisibilidade. Frações ordinárias. Re 

gra de sociedade. 

4 - Frações decimal. Sistema métrico. Des 

conto. 

5 - M.D.C. Frações decimais. Juros simples. 

6 - Dízimas e geratrizes. Complexos. Mistu 



ra e Liga. 

7 - Razões e Proporções. Divisibilidade 

Média aritmética. 
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8 - Numeração. Sistema Métrico. Desconto. 

9 - M.M.C. Regra de três composta. Regra 

de sociedade. 

3 - Geometria 

Pontos: 

I -" Triângulo. Polígonos em geral. Para~e 

lepípedos. 

2 - Quadriláteros. Cilindros. Figuras seme 

lhantes. 

3 - Circunferência. Âreas dos triângulos • 

Cone. 

4 - Ângulo. Triângulos. Esfera. 

S - polígonos regulares. Circunferência 

Pirâmide. 

4 - Geografia 

pontos: 

I - Brasil: posição, situação, dimensões . 

Configuração cartográfica. Europa: p~ 

sição, limites, superfícies, mares , 

golfos, baias e estreitos; Países do 

Norte: Noções sobre esfera celeste: sis 

tema solar e seus principais astros. 

2 - População, limites do Brasil. Verten 

tes amazônica e platina. Europa: ilha~ 
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penínsulas cabos e lagos. Países do 

Báltico. Forma de Terra, dimensões e 

superfície, rotação e translação. 

3 - Sistema Marítimo Brasileiro. Europa 

sistema orográfico. Países escandina 

vos. Círculos principais da esfera ter 

restre, meridianos, paralelos e 

dor. 

equ~ 

4 - Brasil: litoral, extensão, baías, >or 

tos e cabos. América: posição, limites, 

superfícies, mares. Países da América 

do Norte. Coordenadas geográficas, glo 

bo geográfico. 

5 - Brasil: ilhas costeiras, lagos ela 

goas, clima, salubridade. América: - i 

lhas, penínsulas, cabos e lagoas. paí 

ses da América Central. Antilhas. At 

mosfera. Ventos. 

6 - Brasil: Sistema hidrográfico. Vertente 

oriental. População. Países da América 

do Sul. Chuva. 

7 - Brasil: flora e fauna. Rios da Europa. 

Atmosfera e nuvens. 

8 - Brasil: Principais bacias fluviais. Â 

sia: posição, mares, rios, montanhas 

Zonas terrestres. 

9 - Brasil: agricultura, indústria e comér 

cio, vias de comunicação. Oceania:gra~ 

des divisões. Cartas geográficas. 

\ 



5 - Instrução Moral 'e Cívica 

Pontos: 
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I - Os deveres e direitos do homem na vid~ 

Caráter e sua formação. Higiene do cor 

po, serenidade de ânimo, fortaleza da 

vontade. 

2 - Missão dos pais e educadores. Consciên 

cia moral e aperfeiçoamento próprio 

justiça, equidade, igualdade, respeito 

à vida, propriedade e honra alheia 

Paz e guerra. 

3 - O trabalho, penhor do triunfo na vida. 

PrevidênCia, economia, prodigalidade , 

avareza, inveja, ambição, coragem na 

pobreza. Relações internacionais. 

4 - Desenvolvimento intelectual brasileir~ 

Combate às paixões, lealdade nos servi 

ços da pátria, repulsa da traição e da 

hipocrisia. Virtudes principais: verda 

de, sinceridade, simplicidade, modés 

ria e descrição. 

5 - A família, fundamento da sociedade, 'pá 

trio poder, respeito à mulher. A esco 

la-continuação do lar. Educação e va 

lor da instrução. 

6 - Obras de caridade privada e pública. O 

bediência às autoridades constituídas. 

Ordem e disciplinas, como garantia de 
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paz e progresso. 

7 - Preceitos de higiene individual e cole 

tiva. Perigos do álcool e do fumo. To 

lerância e hospitalidade. 

8 - Excelência da vida do campo, economia 

e honradez. Deveres dos filhos em face 

dos pais inválidos. 

9 - Liberdade em pleno exercício. A1lei e 

suas garantias. Assistência Social. 

o concurso para o cargo de contra-mestre de o 

ficina, constou de prova de desenho e de prática de oficina , 

cujo desenvolvimento apresentamos: 

a) Prova gráfica de desenho ornamental, com 4 

horas de duração. 

b) Prova de desenho de perspectiva, com· 8 ho 

ras de duração. 

c) Prova de desenho de máquina, com 6 horas de 

duração. 

d) Prova de desenho industrial, com 5 horas de 

duração. 

e) Prova prática de oficina com 24 horas de du 

raçao. 

e .1) Para a oficina de m'arcenaria, a prova 

prática constava da confecção de uma 

estante giratória, em cedro enverni~a 

do, de tamanho normal. 

e.2) Para oficina de sapataria, constava de 
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dois pares de sapato em cromo, para ho 

mem. 

e.3) Para a oficina de ferraria, constava' 

de um parafuso de ferro, forjado com 

a respectiva força de 1" x 38 mm. 

Nesse mesmo ano de 1928, foi autorizado pelo 

Ministro de Agricultura, Indústria e Comércio, através do 

Serviço de Remodelação, a criação da seção de trabalhos ma 

nuais, implantada no mês de setembro, composta de oficinas de 

recortes de silhuetas e cartolagem destinadas aos alunos do 

19 ano pré-vocacional e oficina de vimeria, empalhação e esto 

faria, destinadas aos alunos do 29 ano pré-vocacional. A cria 

çao dessa seção veio sanar a dificuldade que havia, pois sem 

ela a Escola estava impossibilitada de receber nas oficinas 

os menores com 10 anos de idade, mínima para o ingresso na 

Escola. A esses menores, quase todos analfabetos, não lhes 

era possível dar certo adestramento manual, preliminarmente, 

e ao mesmo tempo porporcionar-lhes uma atividade condizente ' 

com a sua idade. 

o horário escolar também sofreu alteração, pas 

sando a ser das 7 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minuto~ 

para o curso primário e de desenho, das 11 horas e 30 minutos 

às 13 horas, intervalo para o almoço e recreio e das 13ho 

ras às 17 horas destinados à aprendizagem nas oficinas com 

aulas da segunda-feira a sábado. 

~ interessante registrar a introdução de um 

sistema de sinais, através de uma campa que soava transmitin 

do as mensagens. Esse sistema foi introduzido através da Por 

BIBLlOTt.(;j. 
fUNDACAo GETÚLIO VAC\I,~ 
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taria de 16 de junho de 1928, do diretor da Escola de Aprend! 

zes Artífices do Pará. Ficou estabelecido que o horário de en 

trada seria das 7 horas e 45 minutos para alunos e funcioná 

rios. Essa determinação passou a ser observada pela campa que 

soava três toques destacados e alguns acelerados. Dois toques 

destacados e alguns acelerados determinava o término das au 

las e do expediente matinal, às 12 horas. A chegada do Dire 

tor da Escola era determinada por dois toques destacados e a 

chegada do escriturário por um toque destacado. A presença de 

um visitante era anunciada por três toques destacados, e qua 

tro toques destacados anunciava o fim do expediente do dia, 

às 17 horas. 

Também em 1928 foram enviados dois mestres se 

lecionados pela Escola do Pará para realizarem o curso de mes 

tres de oficina na Escola de Artes e Ofícios Wenceslau Bráz, 

mas as dificuldades encontradas foram muitas, tanto que, em 

1929, a Escola recebeu um comunicado da Escola de Artes Ofí 

cios encarecendo providências quanto à seleção dos candidatos 

a serem enviados, pois era patente o despreparo dos dois can 

didatos selecionados no ano anterior. 

No ano de 1929, pelo ofício n9 1.532 de 30 

de maio, enviado pelo Secretário de Estado do Ministério de 

Agricultura, Indústria e Comércio, era solicitado ao Diretor 

da Escola do Pará urgentes providências junto ao Governo do 

Estado, no sentido de doar o terreno onde havia iniciado a 

construção da Escola, em 1911. 

O Governo do Estado nao colocou obstáculo, e 

determinou a cessão do terreno solicitado. Além desse ato, ce 

deu o prédio onde abrigou até 1928 o Segundo Corpo de Força 
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Pública do Estado l , na Avenida Conselheiro Furtado, para o 

qual no dia 5 de outubro desse mesmo ano, a Escola de Aprendi 

zes se transferia mais uma vez. 

Dois foram os motivos que levaram a abandonar 

o antigo prédio da Avenida Liberdade: a péssima condição que 

se encontrava o prédio, sem oferecer o conforto necessário ao 

aluno e a elevada quantia paga ao proprietário, pelo aluguel. 

As instalações do atual prédio, mesmo provisó 

rias, vieram amenizar um pouco os problemas, por apresentarem 

amplos salões adaptáveis às salas de aulas e espaço sufici"en 

te para a instalação das oficinas e demais departamentos da 

Escola. Era a primeira vez nesses vinte anos que o Governo do 

Pará cedia um prédio em condições para a Escola de Aprendizes 

Artifices do Pará. 

Nesse ano de 1929 a Escola passava a ter um no 

vo efetivo administrativo e docente, passando a ser composto 

de: Diretor, Escriturário, Professor de Desenho, Professor de 

Curso Primário, Mestre Geral das Seções, quatro mestres de 

oficina, Porteiro Almoxarife, Professor Adjunto de CUrso pri 

mário e de Desenho e o Servente2 • 

A partir de 19 de julho de 1929, a Escola pas 

sou a contar com a colaboração importante de Francisco Romeno 

3 
de Melo , Cirurgião Dentista, que a título de ajuda, passou a 

fazer o tratamento dentário gratuíto de todos os alunos. 

1) Relatório da Escola de Aprendizes Artífices do Pará. 1929. 
p. 8. 

2) Idem, pp. 9-10. 

3) Dentista dos grupos Escolares e Diretor da Assistência 
Dentária Infantil Paraense, colaborando com a Escola até 
a criação do Serviço Dentário, em 1942. 
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A matrIcula de 1929 foi bastante elevada com 

368 aprendizes, assim distribuIdos: 260 alunos no primeiro 

ano, 56 alunos no segundo ano, 34 alunos no terceiro e 15 alu 

nos no quarto ano, nenhum aluno no quinto ano e três alunos 

no sexto ano. 

A frequência foi relativamente pequena em rela 

çao à matrIcula. A direção da Escola detectou a mesma causa 

apresentada nos anos anteriores. A evasão continuava, mesmo 

com a orientação recebida do Serviço de Remodelação, permitin 

do a industrialização das oficinas1 , as quais adotavam o paga 

menta de salários aos aprendizes que cooperassem com a produ 

çao. 

o curso noturno funcionava para operários maio 

res de 16 anos. PossuIa o mesmo programa dos cursos primário 

e de desenho, dado durante o dia. As aulas eram de segunda ~ 

sábado, das 19 às 21 horas, e os professores eram os mesmos' 

que trabalhavam durante o dia. 

Foi criada em 1929 urna seçao de Escoteiro2 , 

que passou a desenvolver suas atividades no ano seguinte. 

O horário escolar implantado em 1927 sofreu aI 

gumas modificações no curso primário de la. a 4a. série. 

O curso de desenho passou a ser desenvolvido 

das 7:30 às 9:30 horas, sem alteração curricular. As 

1) Tratava-se da produção de artefatos, por encomenda de 
ceiros, realizadas nas horas ociosas das oficinas da 
la, cuja renda se destinava aos participantes dos 
lhos, proporcionalmente ao produto realizado. 

2) Mais adiante encontrar-se-ão mais detalhes. 

ofici 

ter 
Esco 

traba 
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nas continuaram a funcionar das 13 às 17 horas e o curso pr! 

mário das 9:30 - 11:30 horas, o horário distribuído as com con 

forme o quadro 4. 

O projeto inicial de construção da sede 
~ 

pr.9. 

pria da Escola de Aprendizes do Pará, aprovado em 1926 pelo 

Serviço de Remodelação, foi alterado em 1928, por considerar-

-se inadequado pela disposição das salas de aula e pavilh6es 

-de oficinas, além do que o estilo adotado nao caracterizava 

um estabelecimento de ensino de ofícios. 

O novo projeto foi aprovado em 16 de março de 

1929, obedecendo à nova orientação do Chefe do Serviço de Re 

modelação Francisco Montojos, que padronizava as dependências 

da Escola do Pará com todas as congêneres do País. Estabele 

ceu que haveria um pavilhão de oficinas, refeitórios e mora 

dia do porteiro, galpão de ginástica e recreio, banheiros e 

serviços de sanitários externos e interno~.; um edifício cen 

traI com três salas- de aulas para o curso primário, duassa 

las grandes para o curso de desenho, salas para biblioteca e 

arte aplicada, sala para seção de fabrico de calçados e con 

fecçao de vestuários e salas para dependências administrati·véS. 

As primeiras providências tomadas para a cons 

trução da sede própria s'ederam a 24 de abril de 1929, quando 

o Diretor da Escola recebeU telegrama do Ministro de Agricu.!. 

tura, pedindo confirmação da doação do terreno, para poder 

mandar iniciar a construção. 

A doação do terreno foi oficializada pelo Go 

verno do Estado a 30 de abril de 1929, e no mês de maio, o Di 

retor da Escola de Aprendizes Artífices do Pará recebia a es 
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pecificação e projeto da construção da sede própria. 

Esse projeto especificava demolição e quatro 

construções. 

As construções constavam de: 

a) Edifício principal da Escola, destinado 
.. 
as 

aulas do curso primário, de desenho e de 

administração; 

b) Pavilhão para as oficinas; 

c) Pavilhão de recreio, de ginástica, banhei 

ros € sanitários; 

d) Refeitório de alunos e moradia do porteiro. 

As demolições previstas se referiam às constru 

çoes realizadas em 1911, onde o Governo do Estado havia ini 

ciado a construção do prédio da Escola. O Projeto previa o 

aproveitamento máximo do que já estava construído, adaptando 

à nova construção. 

As obras deveriam obedecer inteiramente ao pr~ 

jeto elaborado no Gabinete do Chefe de Serviço de Remodelação 

do Ensino Técnico-Profissional, do Ministério da Agricultura, 

que estimava um custo total de Rs 607:000$000 (seiscentos e 

sete mil contos de reís) e o prazo de dez meses para conclu 

sao. 

A abertura da concorrência foi divulgada atra 

vês dos órgãos de divulgação local no dia 25 de agosto de 

1929. 

Dessa concorrência participaram quatro firmas, 

cujos nomes e orçamentos foram: 
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1 - Empresa Geral de Obras PÚblicas 

e Particulares ..•..•...•• Rs. 614:694$271 

2 - José Sidrim .•••.•••.•..•• Rs. 620:000$000 

3 - J.S.Freitas & Cia LTDA •.• Rs. 685:700$000 

4 - Albuquerque & Filhos ...•• Rs. 600:000$000 

A firma Albuquerque & Filhos, embora aprese,!! 

tasse o menor orçamento, foi preterida de imediato, em razao 

de ter proposto um prazo de dezoito meses para o término da 

construção, superior, ·portanto, ao exigido no Projeto. 

O contrato para as demolições e construções foi 

firmado no dia 30 de agosto de 1929 entre o Diretor da Escola 

de Aprendizes do Pará, Sr. TIBIRIÇA DE OLIVEIRA e o Arquiteto 

JOS~ SIDRIM, embora o orçamento apresentado por esta 

fosse mais alto que o oferecido pela Empresa Geral de 

Públicas e Particulares. 

firma 

Obras 

Esta decisão foi tomada pela necessidade de 

iniciarem-se de imediato as construções por determinação do 

Ministro da Agricultura e Comércio, através do telegrama n9 

16.402, de 29 de agosto de 1929, e por ser fabricante de tij~ 

los e fornecedora de telhas tipo francesas, era a única que 

dispunha desse material, matérias primas muito escassas na 

época, em todo o Estado. 

A inauguração do prédio se deu no dia 23 de ou 

tubro de 1930. 

Seu conjunto arquitetônico ficou formado de 

quatro prédios. O prédio principal de três pavimentos com 

área de 941,469 m2 (planta 1), tinha no primeiro pavimento 
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seis salas, dois sanitário com área de 429,0260 m2 , cujas di 

mensões, áreas e destino apresentamos abaixo: 

DIMENSÕES (m) ÂREA cri} DESTINO 

4,65 x 4,10 19,0650 Espera 

4,65 x 4,10 19,0650 Almoxarifado 

9,75 x 8,40 81,9000 Artes Gráficas 

9,75 x 8,40 81,9000 Tecnologia 

11,80 x 8,86 104,5480 Calçados 

11,80 x 8,86 104,5480 Vestiário 

3,00 x 3,00 9,0000 Sanitário 

3,00 x 3,00 9,0000 Sanitário 

A diretoria ficou instalada no primeiro pav! 

~ 2 .... 
mento ocupando area de 26,54 m , sala com duas portas e tres 

janelas. 

No segundo pavimento ficaram ~ito salas, dois 

sanitários e dois pátios externos, com área de 429,0230 

cujas dimensões e destinos relacionamos a seguir: 

2 m 

DIMENSÕES (m) ÂREA (m2 ) DESTINO 

3,00 x 3,00 9,0000 Sanitário 

3,00 x 3,00 9,0000 Sanitário 

2,60 x 4,30 11,1800 Gabinete Média:> 

4,85 x 4,.30 20,8550 Secretaria 

2,00 x 4,30 8,6000 Gabinete r:entário 

9,75 x 6,30 61,4250 Aula 

9,75 x 6,30 61,4250 Aula 

9,10 x 11,50 104,6500 Aula 
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5,83 x 9,10 53,053 Aula de Desenho 

5,83 x 3,00 17,49 Aula 

1,50 x 48,23 72,345 Pátios 

... 8 2 O terceiro pavimento com area de 3,4200 mco 

municava-se com o segundo por meio de uma escadaria de marmo 

rite, semelhante a que ligava o primeiro, composto de quatro 

salas de dimensões iguais a 4,85m x 4,30m, destinadas a apren 

dizagem, arquivo e biblioteca. 

O pavilhão de oficina (planta 2) ocupava uma 

área de 540 m
2

, destinadas as seções de trabalho de metal e 

trabalhos de madeira, dividido em duas partes iguais de 30m x 

9m, ou seja 270 m2 , com oito janelas basculantes e duas por 

tas, todo construído em alvenaria de tijolo e cobertura de te 

lha francesa. 

2 O pavilhão de recreio, com 135 m de área, "ti 

nha 13,50m x 10m, coberto com telha francesa, cuja cobertura 

estava apoiada em dez pilares de alvenaria de tijolo, forrad~ 

revestido de azujelo branco até 1,50m de altura. 

O pavilhão do Refeitório e Moradia do Porteiro 

(planta 3) área de 165,3850 2 
cuja subdivisão ocupava uma m , 

apresentamos a seguir: 

DIMENSÕES (m) ÂREA (m2 ) DESTINO 

2,85 x 3,90 11,1140 Dispensa 

3,90 x 4,80 18,7200 Cozinha 

7,80 x 9,80 76,4400 Refeitório 

4,60 x 12,85 59,1100 Moradia do Porteiro 

'\ 
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o conjunto arquitetônico com sua área livre o 

cupou o espaço físico de 2.677,6622 m
2

, cujos prédio 

relacionamos: 

e areas 

Pru';DIO 

Edificioprincipal 

Refeitório e moradia 

Pavilhão de oficinas 

Pavilhão de recreio 

'1'0tal edi fic.:\do 

lr.ea livre 

ÁREA (m2 ) 

941,4690 

do portei ro 165,3850 

540,0000 

135,0000 

1.7~1,85t!1) 

895,'Wü2 

Quanto às oficinas, em 1931, começaram a ser 

equipadas com maquinaria nova adquirida na Alemanha, pelo Mi 

nistirio de Agricultura, Indfistria e Comércio, a fim de sup~ 

rar as deficiências existentes, ficando assim 

por seção, tipo de equipamento e quantidade: 

SEÇÃO 

Metal 

EQUIPAMENTO 

- Torno mecânico paralelo 

Torno pequeno de alta precisão 

Frezadora universal 

Máquina perfuradora fixa 

Serra Mecânica 

Torno limador 

constituídas, 

QUAN'fIDADE 

2 

1 

1 

2 

1 

1 
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SEÇÃO EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Máquina manual de furar 5 

Máquina de cortar reto 1 

Máquina de cortar redondo 1 
\ 

Máquina de ramanchear 2 

Máquina de recravar 1 

Máquina de recolher arame 1 

Máquina de virar beira reta 1 

Máquina de frisar 1 

Máquina de passar canal 1 

Máquina de enrolar 1 

Forjas manuais 2 

Madeira - Torno para madeira 2 

Tupia 1 

Serra de fita 1 

Serra circular 1 

~quina de furar 1 

Plaina 1 

Serra tico-tico 1 

Calçados - Máquina de coser evitar 1 

Máquina de picotar 1 

Máquina de chanfrar 1 

Máquina de sistema rotativo 1 

Máquina de furar e me te r i-lhos es 1 

Cilindro para sola 1 

Máquina Sínger esquerda I 

Foram adquiridos, também, cinco motores com as 
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seguintes características: 

- dois motores de 3 HP, para corrente monofási 

ca. 

- dois motores de 1 HP, idem, idem. 

- um motor de 2 HP, de corrente monofásica,de~ 

tinado a máquinas que se encontravam parada~ 

Nesta fase da era de Vargas, a 3 de màio de 

1931, foi regulamentada a Inspetoria do Ensino Profissional 

Técnico do Ministério "de Educaç"ão e Saúde Pública. Essa lns 

petoria passou a dirigir, fiscalizar e orientar todos os ser 

viços relativos ao ensino profissional técnico do País. A Es 

cola de Aprendizes Artífices do Pará e as congêneres passaram 

a ser orientadas por essa Inspetorial , uma vez que as mesmas 

já haviam sido transferidas para o Ministério de Educação e 

Saúde PÚblica, recém-criado. 

Em 1932, a Escola de Aprendizes do Pará, em 

prédio próprio, vinha desenvolvendo suas atividades com muita 

dificuldade, apesar de estar pela primeira vez em instalações 

adequadas, mas faltavam os equipamentos para aparelhamento 

das oficinas, ainda que funcionassem com as máquinas de 

duas décadas atrás, na sua maioria, pois o equipamento adq.! 

rido pelo Serviço de Remodelação chegou incompleto sem condi 

çoes de poder ser instalado, devido ã troca na entrega nas 

diversas Escolas congêneres mantidas pela União. 

1) Esse órgão pertencia ao Ministério de Agricultura, extinto 
por perder a finalidade ensino em 1930 e criado pelo Minis 
téri~ da Educação e Saúde Pública com o mesmo nome pelo 
Decreto n9 12.560, de 5 de janeiro de 1931, artigo 96, ali 
nea 11. 

\ 
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o período letivo de 1932 iniciou-se com falta 

de alunos, por não ter havido exame de classificação em 1931. 

A média de aprovàção desse ano letivo foi abaixo do normal , 

com mais de 60% dos alunos inabilitados, com os maiores índi 

ces para o 49 e 59 ano, em que todos foram reprovados e para 

o 69 ano, onde apenas um conseguiu ser aprovado. 

A falta de ferramental nas oficinas agravaram 

ainda mais os problemas da Escola, impedindo-a de dar uma 

aprendizagem adequada aos alunos. Os anos de 1931/32, conside 

rados de improvisação para o ensino de ofícios, foram os mais 

difíceis para a Escola. 

No ano de 1933, os aprendizes ficaram desobri 

gados do uso do uniforme de escoteiro l , por ser anti-econômi 

co para a Associação Cooperativa e de Mutualidade, que o doa 

va aos aprendizes e, também, considerados inadequados para a 

Região por ser muito quente. 

-Neste ano, a 27 de janeiro, a seçao de feitura 

de vestuário foi extinta, motivado pela pequena demanda desse 

ofício. 

A matrícula escolar da Escola de Aprendizes Ar 

tífices do Pará foi de 209 alunos em 1933, ainda menor que no 

ano anterior. Supreendeu-se o Diretor da Escola, ao receber 

notícias de que pessoas ligadas à comunidade próxima da Esco 

la, propalavam a ineficiência dos ensinamentos empregados , 

procurando em forma de piquetes desestimular as famílias de 

manterem seus filhos na Escola. A consequência desse descon 

1) Uniforme oficial desde a criação do Escoterismo na Escola 
em 1929. 
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tentamento era gerado pela desorganização originada pela mu 

dança para a sede própria. Havia falta de professores, mestre 

de oficina, ferramental e equipamentos, e os filhos dessas 

pessoas, alunos da Escola, retornavam sempre, por falta de au 

la e trabalho. 

A 3 de julho de 1934, a Inspetoria de Ensino 

Profissional Técnico foi transformada pelo Decreto n9 24.554, 

em Superintendência do Ensino Profissional, ligado diretamen 

te ao Ministro de Educação e Saúde Pública, tendo como Supe 

rintendente Francisco Montojosl. 

A Escola de Aprendizes Artífices do pará, no 

ano de 1934, passou por maiores dificuldades para iniciar o 

ano letivo, pela falta de professores especializados nas dis 

ciplinas: Química, Física, História Natural e Mecânica. 

Esse problema se agrava pela falta de mestre, 

a tal ponto que a seção de Fabrico de Calçados passou a ser 

dirigida por um aluno do 49 ano profissional, designado para 

esta função pelo Diretor da Escola, a fim de não paralisar o 

funcionamento da referida seção. 

Grave problema decorria de sua localização si 

tuada em bairro muito pobre e distante da área comercial, mo 

tivava que os alunos faltassem às aulas, já que °a maioria ne 

cessitava de trabalhar para o seu sustento. 

1) Foi Diretor do Instituto de Parobé, mais tarde passou a d!. 
rigir o Serviço de Remodelação. Fundou e implantou a Inspe 
toria do Ensino Profissional Técnico do Ministério de Agri 
cu1 tura. 
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No ano de 1935 adotou-se o critério de entrada 

para alunos no percentu?l de 75% para o pré-vocacional e de 

25% para o profis·sional l . O Diretor Artur Seixas considerou 

que o ensino estava melhorando, mas longe de se tornar um en 

sino regular. Essa afirmativa levou-nos a analisar as causas 

que concorriam para a reprovaçao de 57% do efeitvo no período 

letivo e concluir que a falta de professores especializados, 

os programas demasiadamente extensos, o ensino puramente li 

vresco e a inexistência de professores preparados para minis 

trarem matérias especializadas do curso profissional, estavam 

como componente na explicação das elevadas taxas de reprova 

- -çao e evasao. 

Os alunos inabilitados em 1935, equivalem a 

uma taxa de 57%, porém as duas primeiras séries, corresponde!!, 

tes ao pré-vocacional, apresentam um índice de 64% para a pr! 

meira e 61% para a segunda, isto demonstra que o sistema pe~ 

dia mais da metade dos alunos, antes de iniciarem o ciclo pro 

fissional, como pode ser observados pelos seguintes dados: 

ANO ESCOLAR MATR!CULA APROVADO INABILITADO 
TOTAL % 

19 Pré-vocacional 132 47 85 64 

29 Pré-vocacional 59 23 36 61 

39 Profissional 43 23 20 47 

49 Profissional 13 10 03 23 

19 Complementar 03 02 01 33 

29 Complementar 03 03 

TOTAL 253 108 145 57 

1) Essa limitação foi amparada pela Circular n9 3.196 de 24 
de setembro de 1935, do Ministério da Educação. 
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Nesse ano iniciou-se, a título de experiência, 

't d ' , f' ,1 o SlS ema e provas parclals e os exames lnals, que consta 

vam de duas provas escritas por semestre e uma prova final es 

crita e outra oral. 

Quanto à industrialização das oficinas da Esco 

la, que era uma das metas mais importantes do Governo FederaL 

houve empenho no sentido de dar ao aprendiz a oportunidade de 

trabalhar e receber pela sua produção, ao mesmo tempo procu 

rando retê-lo até o final de seu curso. Tal objetivo passou a 

ser desenvolvido mais efetivamente pelas oficinas, em 1937, 

por estarem trabalhando razoavelmente, mas essa participação 

começou a ser desenvolvida desde 1932. 25% da produção era re 

vertida em favor dos participantes dos trabalhos executados 

nas oficinas, tendo recebido em 1932 os diaristas, 43,8%; os 

alunos, 12,5%; os mestres, 25,2%; e os contra-mestres, 18,5%. 

A finalidade dos trabalhos nas oficinas era dar mais incenti 

vo ao aluno, oferecendo gradativamente, maiores percentuais. 

No ano de 1934, os alunos perceberam 28,3%; em 1936, passavam 

para 47,9% e em 1937 perceberam 51,2% (quadro 6). 

A participação cada vez maior do percentual da 

produção das oficinas da Escola de Aprendizes Artífices do Pa 

rá, fez com que aumentasse o aproveitamento de aprendizes p~ 

ra esses trabalhos e ao mesmo tempo a diminuição gradativa 

dos diaristas até extingui-los por completo. 

1) Circular n9 3.089 de 14 de setembro de 1935, do Ministério 
de Educação. 
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Com a reorganização do Ministério de Educa 

çao e Saúde Pública, em janeiro de 1937, pela Lei n9 378, foi 

criado o Departamento de Ensino Profissional, subordinado à 

Divisão do Ensino Industrial, que tomou o nome de Departamen 

to Nacional de Educação. Este departamento passou, então, a 

subordinar as Escolas de Aprendizes Artífices mantidas pela 

União. 

Nesse ano de 1937 a Escola de Aprendizes Artí 

fices do Pará recebeu a denominação de Liceu Industrial do 

~l 
Para • 

A 3 de dezembro de 1937 começa a ser equipada 

a Seção de Artes Gráficas, que foi criada a 27 de janeiro de 

1933, contendo: 

1 prelo de impressão plana 

1 prelo de impressão plana 

1 facão 

1 máquina de grampear 

1 máquina de picotar 

1 prensa para encadernar 

Monopol 

Tip-Top 

Também, era introduzido o sistema de conceito 

nos trabalhos escolares, tanto para os aprendizes como para 

os concursos aos cargos vagos da Escola, os quais ficaram as 

sim determinados: 

Otimo para a nota 10 

Bom para as notas 7, 8 e 9 

Sofrível para as notas 4, 5 e 6 

Mau para a nota O (zero) 

1) Em decorrência da Reforma Administrativa do Ministério da 
Educação em 1937. 

\ 



67 

Nesse sistema de conceitos o candidato estava 

aprovado quando obtivesse, no mínimo, o conceito sofrível na 

média geral. 

A Caderneta do trabalho prático, instituída na 

Escola de Aprendizes Artífices do Pará, através do ofício cir 

cular n9 377, de 10 de maio de 1940, do Ministério de Educa 

çao e Saúde, passou a ser usada nesse mesmo ano letivo. Seu ob 

jetivo era registrar todas as atividades do aprendiz nas ofici 

nas, tanto da aprendizagem como dos serviços prestados a ter 

ceiros. 

Passou a ser adotado também o exame de seleção 

de candidatos a vagas de aprendiz artífice, seleção essa auto 

rizada pelo Ministério de Educação desde 1938, constando de 

prova escrita de Português, Matemática, Geografia e História 

do Brasil, com formulação e correção realizada na própria Esco 

la. Um novo critério passou a ser utilizado a partir de 1942 , 

que constava de prova escrita de Português e Matemática e de 

um teste mental. O trabalho de correção dessa prova passou a 

ser desenvolvido na Diretoria do Ensino Industrial no Rio de 

Janeiro, cujos resultados eram dados em média, depois de 70 

dias. Essa centralização veio prejudicar o desenvolvimento do 

inicio de cada ano letivo, que muitas vezes tinha que ser adia 

do pela falta dos resultados para matrículas dos alunos. 

Os atos disciplinares eram rigorosos. Em 1933, 

foi instituído o Conselho Disciplinar (um tipo de tribunal) 

formado por professores, mestres e alunos do 19 e 29 anos com 

plementares, escolhidos pelo Diretor da Escola. 

\ 
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As faltas cometidas pelos alunos eram comunica 

das ao Conselho e este, em dia determinado, convocava o aluno 

para que fizesse sua defesa, após que, os membros reunidos d~ 

vam a punição ou absolviam. As penas tinham graus, que iam 

de advertência à exclusão. 

Das punições aplicadas, duas se destacavam: 

A do quarto escuro'-, que constituía um terror 

para os alunos. Consistia em colocar o aprendiz punido num 

quarto totalmente fechado, sem possibilidade da entrada da 

lu~, num período máxim~ de duas horas~ A da exclusão, se pr~ 

cessava através de uma cerimônia, onde o aluno punido formava 

junto com os demais no pátio interno da Escola. Ao toque da 

Banda Marcial, o aprendiz punido era despido do uniforme esco 

lar por um de seus colegas e, a seguir, acompanhado de um pr~ 

fessor, fazia urna última visita a todas dependências da Esco 

la, terminando no portão de saída. A população presenciava o 

ato e dele tinha conhecimento através de edital colocado na 

portaria da escola e publicado nos jornais da Cidade. 

A partir de 1939, passou a ser adotado no ser 

viço de alimentação da Escola, um novo cardápio para o almo 

ço, servido diariamente, no horário das 12 às 13 horas, cons 

tante de: 

Segunda feira: Feijoada completa 

Terça feira: Guizado de carne ou ave 

1) Entrevista de um ex-aluno e funcionário aposentado da Esco 
la de Aprendizes Artífices do Pará, que corno aluno em 1934 
sofreu essa punição, tendo sido esquecido no quarto escurn 
Entrou às 16 horas e SÓ saiu às 20 horas, depois que seus 
pais o procuraram na Escola e o porteiro-almoxarife se lem 
brou do aluno oc, dito quarto. 
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Quarta feira: Chapéu de sol (tipo de Omelete) 

Quinta feira: Carne assada 

• 
Sexta feira: Peixe 

Sábado Feijoada Completa 

Complementos: diariamente acompanhava arroz, 

farinha, macarrão, refresco e 

sobremesa. 

O refeitório (planta 3) era composto de dez 

mesas de quatro metros de comprimento por um metro de largur~ 

cada uma com capacidade de atendimento para trinta aprendize~ 

No ano de 1942, dois importantes serviçosfo 

ram implantados: o serviço médico e o dentário. 

O serviço dentário começou a funcionar no con 

sul tório do dentista nomeado, passando depois a funcionar na 

Escola, a partir de 17 de agosto. Durante os seis primeiros 

meses de funcionamento desse ano, foi feita a revisão geral 

de 157 aprendizes, dos quais 140 precisavam de tratamento den 

tário. Desses 67 fizeram e concluíram seus tratamentos, cujos 

. t dI· . 1 serv1ços pres a os re aC10namos a segu1r : 

SERVIÇOS 

extrações 

obturações: amálgama 

cimento 

porcelana 

QUANTIDADE/ALUNO 

126 

55 

55 

103 

1) Relatório do dentista ao Diretor da Escola de 
Artífices do Pará, 1942. 

Aprendizes 

\ 



70 

restaurações: amálgama 15 

cimento 17 

porcelana 21 

curativos 1638 

o serviço médico iniciou sua ativiades na pró 

pria Escola, com os aparelhos do médico recém-nomeado. Foram 

realizados exames em 143 aprendizes, dos quais 81 precisavam 

de tratamento médico. Apresentamos abaixo os dados referentes 

àquele serviçol: 
ALUNOS 

DOENÇAS 
DOENTES TRATADOS 

ptiriasis versicolor 38 25 

sífilis 19 12 

tracomas 5 5 

angio-colite 1 1 

impaludismo 4 4 

eczema 4 4 

bronquite 2 2 

dispepsia 2 2 

extra-sístoles 2 2 

infecção intestinal 1 1 

ot:iIte 1 1 

deficiência orgânica 1 1 

corisa gripal 1 1 

·.TOTAL· 81 61 
';- ~ ~,'. ' .... 

1)· Relatório do médico ao Diretor da Escola de Aprendizes Ar 
tífices do Pará, 1942. 
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Nesse mesmo ano, foram adotadas as instruções 

da Lei Orgânica do Ensino Industrial, aplicando-se na avalia 

çao da aprendizagem, o cálculo na média ponderada à média fi 

nal do aprendiz. A fórmula era a seguinte: 

M = 
10 

onde: M - média final 

ml - média aritmética dos trabalhos men 

sais com peso três. 

m2· - nota do primeiro exame, realizado no 

final do primeiro semestre, com peso 

três. 

m - nota do exame final, realizado no 

fim do segundo semestre, com peso 

quatro. 

Essa nova fórmula de avaliação de aprendizage~ 

trouxe para a Escola os seguintes critérios: 

a) promoção por média, desde que a soma das mé 

dias dos trabalhos mensais fossem superior 

ou igual a sete; 

b) Estabelecia número de pontos para fazer pr~ 

va final. O aprendiz deveria estar na faixa 

de pontos entre 4,0 a 7,0; 

cl Estabelecia que, todos os aprendizes com 

nota inferior a 4,0 não fariam prova finál; 

d) Estabelecia reprovação após o exame final; 

e) Exame de segunda época. 

1) Baseado no art. 43, § 19 e·79, art. 44, § 29 da Lei Orgâni 
ca do Ensino Industrial, 1942 - citado no Relatório da Es 
cola de Aprendizes Artífices do Pará, 1942. pp. 24-25. 
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o novo processo de avaliação veio substituir a 

avaliação dos rendimentos escalares dos aprendizes, que con 

sistia na média a'ri tmética dos trabalhos mensais e prova .'fi 

na!. 
\ 

( 
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ANALISE DO FLUXO ESCOLAa 

Escolhemos o período 1931/40 para a análise do flu 

xo escolar da Escola de Aprendizes Artífices do Pará, por 

ser o que dispunha de dados em condições de serem analisados. Is 

to porque, nesse período, a Escola já estava alojada em prédio 

próprio e possuía em seus arquivos os livros de matifcula 

com as informações sobre os aprovados, repetentes e evadidos, ne 

cessários para o desenvolvimento do trabalho. 

A coleta de dados consistiu na anotação relativa 

a cada aluno de série que cursava em um dado ano, a fim de ter 

mos, dados reais de matrícula, evasão, promoção e repetência. 

De posse dos levantamentos,optamos por: 

a} Estüdo' dos movimehtoS dos 'aluhos da E.A.A.Pa.: 

Foi utilizado o "método de reconstituição da 

cporte", que consiste em comparar a dinâmica do processo em sé 

ries e anos sucessivos, através da função de pennanência, encon 

trada por meio das taxas de promoção, repetência, retenção, aban 

dono e sucesso. Os conceitos dessas taxas são os utilizados pela 

1 
UNESCO . 

l} UNESCO,BIE. ~tude statistique sur les déperditions scolaires. 
Paris,Genêve.UNESCO.BIE,1972.pp.36-39. 
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As taxas de promoçao, repetência e abandono esc~ 

lar, aplicadas anos após anos, série após série, levam a encon 

trar o diagrama de fluxo escolar. Para calcular essas taxas fo 

ram utilizados os dados coletados sobre a matrícula escolar e os 

repetentes do ensino de ofícios no ano escolar, por série,no p~ 

\ ríodo 1931/40. (Quadro 7) 

lizadas: 

EXEMPLO: 

Passamos a descrever os conceitos e fórmu~as uti 

a.l. Taxa de promoçao 

g a relação entre os alunos promovidos num 

ano t+k-l, numa série k e o efetivo inicial da 

la. série ma mesma coorte.Na prática, é impossível 

distinguir, entre os alunos promovidos,aquelesque 
--

~ 

pertencem a mesma coorte de outros alunos . Igual-

mente, a coorte inicial agrupa tanto os repeten-

tes como os novos alunos. 

Fórmula: 

onde: 

p = 

p 

E 
t,l 

P 
t+k-l,k 

taxa de promoçao 

matrícula dos alunos promovidos 

num ano t+k-l, numa série k. 

matrícula inicial na la. série, 

na mesma coorte. 

Na coorte iniciada em 1931 (quadro 7), a matrícula total 

do 19 ano foi 115 alunos e os promovidos do 19 para o 29 

ano foram 18, do 29 para o 39 ano, 21 e do 39 para o 49 
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ano, 9, e assim sucessivamente.Logo a taxa de promoçao na 

na coorte foi: 

p = 
1 

p = 
2 

p = 
3 

18 
115 

21 
115 

9 

115 

0,156 do 19 para o 29 ano 

= 0,182 do 19 para o 39 ano 

= 0,078 do 19 para o 49 ano 

Essas taxas de promovidos se encontram no quadro 8. 

a.2. Taxa de repetência 

~ a relação entre os alunos repetentes num ano t+k-l, 

na série k e o efetivo inicial da la. série na coorte an 

terior. 

Fórmula: 

R 

r = t + k -l,k 

Et ,l 

onde: 

r - taxa de repetência 

Rt +k- l - número de alunos repetentes num ano t+k-l, numa sé 
rie k. 

EXEMPLO: 

Na coorte de 1932(quadro 7} a matrícula dos repetentes no 

19 ano foi de 68 alunos ,no 29 ano 24, no 39 ano 13 e a ma 

trícula na coorte anterior(1931} na la. série foi de 115 a 

lunos, logo: 

68 = 0,591 ( do 19 ano) 
115 

24 = 0,208(do 19 para o 29 ano} 
115 
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r = 
3 

13 

115 

76 

= 0,113 (do 19 para o 39 ano) 

As taxas de repetência se encontram no quadro 9 • 

a.3. ~é!." de retenção 

~ obtida através da soma dos alunos que sao 

retidos no sistema, sejam os promovidos,como os 

repetentes.O complemento dessa taxa é a taxa de 

abandono. 

n = p + r, onde p + r + a = 1 

onde: 

n = taxa de retenção 

a = taxa de abandono 

A taxa de retenção será calculada pela soma da taxa de 

promoção com a taxa de repetência, logo: 

Na coorte de 1931, temos do 19 para o 29 ano, ta 

xa de promoção 0,156 e de 'repetência 0,591, então: 

n = 0,156 + 0,591 

n = 0,747( do 19 para o 29 ano) 

As taxas de retenção sem encontram no quadro 9. 

Como: p + r +a = 1 

logo: a = 1 - (p + r) 

a = 1 - 0,747 

a = 0,253 (do 19 para o 29 ano) . 

As taxas de abandono se encontam no quadro 8. 
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a.4. Taxa de sucesso 

E~a relação entre os alunos diplomados num 

ano t+k-l e o efetivo inicial da la. série na 

mesma coorte. 

Fórmula: 

s = 

onde: 

D 
t+k-l,k Q 

s = taxa de sucesso 

D = diplomados num ano t+k-l, onde k 
t+krl',k9 

representa a última série. 

Na coorte iniciada em 1931 a matrícula inicial do 19 ano 

foi de 115 alunos e os concluintes em 1936 foram 2; na 

de 1932 a matrícula do 19 ano foi de 140 e os concluin -

tes em 1937 foram 2; na iniciada em 1933, a matrícula do 

19 ano 

taxa de 

foi 107 e os concluintes em 1938 foram 3, logo 

sucesso foi: 

2 0,017 coorte 1931/36 sI = = na 
115- . • 

= 2 = 0,014 na coorte 1932/37 s2 140 

s3 = 3 = 0,028 na coorte 1933/38 
107 

As taxas de sucesso se encontram no quadro 8 

a.5. Taxa de retenção total 

g a relação entre a matrícula do fim do 

ano da última série no ano t+k-l e o efetivo 

inicial da la. série na mesma coorte. 

a 
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Fórmula: 

nt = 

onde: 

nt - taxa de retenção total 

Et+k-l,k - matrícula do fim do ano da última, 

série representado por k, num ano 

t+k-l. 

EXEMPLO: 

Na coorte 1931/36 a matrícula do último ano (69) foi 2, 

na de 1932/37, foi 5, na de 1933/38, foi 8, e a matrícu-

la inicial no primeiro ano foi respectivamente 115, l40e 

107. Logo: 

nt = 
3 

2 
115 

5 
140 

8 
107 

= 0,017, na coorte 1931/36 

= 0,035, na coorte 1932/37 

= 0,074, na coorte 1933/38 

As taxas de retenção total se encontram no 

quadro 9. 

b) Estudo do Rendimento Escolar: 

O método utilizado para este estudo baseia-se 

no exame da evolução da matrícula escolar nos sentidos horizon-

1 
~al, diagonal e vertical , e determinará a distribuição percen-

tual de matrícula por série, de progressão de matrícula e do 

crescimento de matrícula. Procura examinar as alterações efeti-

vas no sistema de ensino no momento da existência de alterações 

1) SANTIAGO, Jurandir e MUNIZ, José Esio Araújo. Sobre a ofer -
ta,. dem~da e f)Yxo. Brasília. Convênio MEC/FUB. 1974. p.18. 
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nas três direções. Para isso, exige conhecimento de estruturada 

matrícula, por série, no sentido horizontal, de progressão de 

matrícula de uma série para a série seguinte, no sentido diago'

nal, e do crescimento da matrícula, por série, no sentido verti 

cal numa mes;:na coorte. 

utilizadas: 

EXEMPLO: 

Passamos a descrever os conceitos e fórmulas 

b.l. No sentido horizontal é estudada' a taxa 

de distribuição percentual ou de estrutura da 

matrícula por série, que é a razão entre o pr~ 

duto da matrícula na série k no ano t por 100 

e matrícula total no ensino no ano t. Calcula 

da pela fórmula: 

E = 
M x 100 
kt 

onde: 

M 

E - taxa de estrutura da matrícula 

kt - matrícula na série k no ano t 

M - matrícula em todas as séries no ano t 
t 

No ano de 1936 a matrícula no 19 ano foi de 108 alunos, 

no 29 ano 67, no 3+ ano 37 e a matrícula total foi 249 

(quadro 7), então a estrutura da matrícula foi: 

E = 

E = 

108xlOO = 43,4% no 19 ano 
249 

67xlOO = 26,9% no 29 ano 
249 
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37 x 100. 
E = = 14,8 % no 39 ano. 

As taxas de estrutura de matrícula por série 

se encontram no quadro 12. 

b.2. No sentido vertical é estudada a taxa 

de evolução ou de crescimento de matrícula 

por série, que é a razão do produto de 100 p~ 

la diferença entre a matrícula na série k no 

ano base, calculada pela fórmula: 

onde: 

(MK MK ) x 100 
2 1 

E - taxa de crescimento 
1 

MK - matrícula na série K no ano base 
1 

MK - matrícula na mesma série K no 
2 

ano seguinte. 

No ano de 1936 a matrícula no 19 ano foi 108 alunos , 

no ano de 1937 foi 88 (quadro 7), logo a evolução de 

1936 para 1937 no 19 ano foi: 

E = (108-88) x 100 = 18,5% 
1 108 

As taxas de evolução de matrícula se encontramno 

quadro 13. 

EXEMPLO 2: 

No ano de 1938 a matrícula no 49 ano foi 50 alunos,no 

ano de 1939 foi 54 (quadro 7). Logo a evolução de 1938 

para 1939 no 19 ano foi: 
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EXEMPLO 1: 

= (54-50) x 100 
50 

= 8,0% 

81 

b.3. No sentido diagonal é estudada a taxa 

de progressão de matrícula de uma série para a 

seguinte, que é a razão entre o produto de 

100 pela matrícula na série k+l no ano t+l, e 

a matrícula na série k, no ano t. Para tal, 

aplica-se a fórmula abaixo sucessivamente, p~ 

ra as passagens da la./2a., da 2a./3a., seg~ 

do o ano e o curso. 

Fórmula: 

onde: 

E = 2 
~+l ,t+l 

M 
kt 

. 100 

E
2 

- taxa de progressao da matrícula 

M 
k+l,t+l - matrícula na série k+l,no ano 

t-:-l. 

~t - matrícula na série k, no ano t. 

No ano de 1936 a matrícula do 29 ano foi de 67 alunos 

e no ano de 1935 a matrícula no 19 ano foi 132 (qua -

dro 7). Então a progressao da matrícula de 1935 do 19 

para o 29 ano foi: 

E = 67 x 100 = 50,75 ou 51,0% 
2 13r-
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EXEMPLO 2: 

No ano de 1938 a matrícula do 39 ano foi 51 alunos e 

a no ano de 1939 a matrícula no 49 ano foi 54 alunos 

(quadro 7), então a progressao da matrícula de 1938/39 

do 39 para o 49 ano foi: 

EXEMPLO 3: 

E = 
2 

54 x 100 = 
51 

5400 = 105% 
51 

No ano de 1939 a matrícula no 29 ano foi 16 alunos e 

a no ano de 1940 a matrícula do 39 ano foi de 106 alu-

nos (quadro 7), então a progressao de matrícula de 

1939/40 do 29 para o 39 ano foi: 

106 x 100 

16 
= 662% 

c) Estudo do Rendimento Interno: 

Utilizamos este método para relacionar o nú-

mero de diplomados em relação ao total da "coorte", que leva a 

determinar o rendimento e higidez da Escola. Divide-se em ren-

dimento bruto, rendimento líquido aparente e rendimento real. 

Os conceitos e fórmulas utilizadas, tanto p~ 

ra os rendimento como para a higidez, sao os de Isabelle Deblé\ 

os quais apresentamos a seguir: 

1) DEBL~, Isabelle, Les rediments scolairs dans les 
Afrique di express~on rança~se. ar~s n~vers~ . 
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c.l. Rendiménto bruto 

Informa o número relativo de alunos que 

receberam det~rminados conteúdos, indepenten

te de terem obtido nível padrão para diplomaE 

-se. g a razão entre a matrícula final da úl-

tima série num ano t+k-l e o efetivo inicial 

da la. série, numa mesma coorte. 

Fórmula: 

onde: 

R 
bce 

R - rendimento bruto do ciclo esco 
bce 

lar 

Corno rendimento bruto corresponde à taxa de 

retenção total do ensino na coorte, torna-se 

desnecessário fornecer exemplos 

c.2 - Rendimento líquido aparente 

Indica, entre os alunos que iniciaram a 

coorte, quantos obtiveram sucesso, consideran 

do aqueles concluintes que não tiveram repeti 

çao. 

g a relação entre os diplomados num ano 

t+k-l e os admitidos novos na coorte iniciada 

no ano t - k. 



EXEMPLO 1: 

Fórmula: 

D 
t+k-l,k 

At,l 

onde: 

R - Rendimento líquido aparente 
la 

Dt+k-l,k - Diplomados no ano t+k-l 

84 

At,l - Admitidos novos na la. série, no 

ano t 

Os diplomados na coorte 1931/36 foram 2 alunos (quadro 

7), e os alunos novos matriculados nessa coorte no 19 

ano foram 58, logo o rendimento líquido aparente foi: 

EXEMPLO 2: 

R = 
la 

2 
58 

= 0,032 ou 3,4% 

As taxas de rendimento líquido aparente se 

econtram no quadro 14. 

Os diplomados na coorte 1934/39 foram 5 e os alunos no 

vos do 19 ano matriculados nessa coorte foram 63 (qua-

dro 7). Então o rendimento líquido aparente foi: 

5 
63 

= 0,079 ou 7,9% 
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c.3. Rendimento Real 

g a razão entre os diplomados num ano 

t+k-l e a soma dos novos alunos na la. série 

no ano t com a somatória 

R , onde k=1,2, ... ,6. 
t+k-l,k 

R 
r = 

onde: 

R 
r 

Dt+k-l,k 

A + ~ 
t,l 

R 
·~t+k-l ,k 

k+l 

Rendimento real 

;dos 

Dt+k-l,k Diplomados num ano t+k-l 

repetentes 

Alunos novos na 19 série no ano t 

Na coorte de 1931/36 (quadro 7), 2 alunos foram dipl~ 

mados e os admitidos novos no 19 ano foram 58 alunos 

e os repetentes do 19 ano foram 57; do 29 ano foram 

117, do 39 ano foram 2, do 49 ano foram 3, no 59 e 69 

ano nao houve repetentes, então o rendimento real foi: 

R = 
r 

2 
58 + (57+117+2+3) 

= 2 = O ,008 (O ,8%) 
237 

As taxas de rendimento real se encontram no quadro 14 
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EXEMPLO 2: 

Na coorte de 1934/39 (quadro 7), 5 alunos foram diplo-

mados e os admitidos novos no 19 ano foram 63 alunos e 

os repetentes do 19 ano foram 44; do 29 ano, foram 27; 

do 39 ano foram 14; do 49 ano foram 16; do 59 ano fo -

ram 4 e do 69 ano foram 5. Então o rendimento real fo~ 

5 = 
63+(44+27+14+16+4+5) 

5 
173 

= 0,029 (2,9%) 

O rendimento bruto e o rendimento lIquido aparente sao 

medidas de sensibilidade do grau de normalidade de fun 

cionamento do processo. 

o rendimento qua mais se aproxima do rendimento do pr2 

cesso é o real, então quanto mais os rendimentos bruto 

e lIquido aparente se aproximam do real, melhor está o 

fluxo, e quando não houver repetentes lIquidoslou eva 

didos, estes rendimentos se aproximam de 1,0 

Essa tendência pode ser analisada, ao traçarmos as cur 

vas de rendimento para os anos observados. 

1) Entende-se por repetente líquido igual a zero , quando o nú 
mero de repetentes da série seguinte é igual ao número de re 
petentes da serie anterior. 
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c.4. Higidez 

~ definida corno o grau de desvio de um 

processo onde não há repetência e evasão, con 

cluindo o curso todos os alunos, que nele in

gressaram. Seu valor máximo é V3 = 1, 732 ,de~ 

de que os rendimentos sejam iguais a 1,0. 

A higidez é o vetor resultante dos três 

rendimentos, calculado pela raiz quadrada da 

sorna dos quadrados desses rendimentos. 

Fórmula: 

H = 
2 

lbce + + 

Na coorte 1932/37 (quadro 7), o rendimento bruto foi 

0,035, o líquido aparente foi 0,027 e o real, foi 0,010, 

então a higidez foi: 

1) A higidez mã:Xirna = V3! quando lb 
H = V 1+1+1' = \(31 ce 

= R 
r 

= 1 então, 
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EXEMPLO: 

H =~(0,035)2 + (0,027)2 + (0,010)2' 

H =~,001225 + 0,000729 + Õ,OOOlOO' 

H =YO,002054
1 

H = 0,045 ou (4,5%) 

As taxas de higiàez se encontram no quaà.ro 15 

c.5. Desvio da higidez máxima 

88 

Representa o percentual de afastamento en 

tre a higidéz observada e a higidez 

calculada pela fórmula: 

H 
max 

H 
max 

H 
obs x 100 

DH - desvio da hiÇ}'idez máxima 

máxima, 

Na coorte 1932/37 (quadro 15) a higidez observada foi 

0,045 , então o desvio da higidez foi: 

D = 
H 

(1,732 - o,045)x 100 

1,732 

= 0,974 ou 97,4 % 
DH 

= 1,687 

1,732 
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2.1 - Qua1ificaç~0 do usO dos indicadores 

Quanto ao uso do método de reconstituição de I 

coorte que ora empregamos, queremos ressaltar que apresenta 

~ nao poucas dificuldades para an5lise dos dados obtidos. 

Essa metodologia permite a visualização de 

penas certos aspectos estatistícos do processo educacional. 

Ao examinarmos as taxas de promoção,evasão 

a 

e 

repetência e os índices que eles compõem,pouca coisa podemos 

concluir sobre o funcionamento efetivo do processo. 

Por exemplo: 

NaEs~ola de Aprendizes Artífices do Pari, ,de 

115 alunos que iniciaram a la. série em 1931 , somente 2 '. alu 

11º-ª-_ccmcluir~m º curso.!- Seri que uma alta taxa de repetência ou 

evasão e uma baixa taxa de promoção,s~o indicadores de que ha 

via baixa qualidade de ensino? Ou, no caso inverso, haveria uma 

boa qualidade de ensino? 

Infelizmente a análise de reconstituição de coor 

te nao está asso~iada, neste estudo, por total impossibilidade 

prática, com: indicadores da qualidade do ens ino. Caso isso fosse 

_possível, nossa confiança no uso dessà metodologia seria bas 

tante maior. 
.' , 

No entanto, os resultados encontrados na análi 

se de coorte, apesar das ressalvas acima,permitem o levantamen 

to de novas questões, para estudos futuros,sobre as causas de 

tão baixo rendimento~o período observado. Para esse estudos 

'outras metodologias deveriam ser utilizadas. 
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2.2. Taxa ;dePromoção, 'Evasão e Sucesso 

-As taxas de promoçao das coortes foram baixas, 

atingindo um mínimo 1,7% no segmento da la. para a 6a. séri~ 

na de 1931/36, e o máximo 39,2% no segmento da la. para a 2a. 

série, na de 1933/38. As demais taxas de promoção apresentaram 

valores inferiores a 30% (quadro 8) ,excetuando a passagem do 

segmento da la. para a 2a. série na de 1935/40 (35,6%). 

"A evasão foi bastante alta a partir da passa 

gem da la. para a 3a. série, apresentando-se sempre superior 

a 50% em todas as coortes e passagens de séries~ o valor 

mínimo alcançou 54,3% no segmento da la. para a 3a. série, na 

coorte de 1933/38 e o máximo de 98,3%,· na de 1931/36,no se9: 

mento da la. para a 6a. sé~ie (quadro 8). 

A repetência alcança a taxa de 65% na coorte 

de 1937 no segmento da la. para a 2a. série, sendo essa a mais 

alta taxa de todas as coortes. Nas demais séries e coortes 

ela apresentou-se relativamente pequena, chegando na de 1931/ 

/36 a ser lrtsi(jn1ficante da la. para a 6a. série (quadro 9) • 

ESges valores significaram que o sistema esco 
... 

lar nao coneoguiu reter a maior parte de seus alunos nas qu~ 

tro últimas séries do curso. 

\ 
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Nas cinco coortes estudadas a maior retenção 

ocorreu na de 1935/40 com 13,6%. Significou que dos 132 alu 

nos matriculados 'em 1935, o sistema reteve somente 18 alunos 

em 1940. A taxa de sucesso foi de 3%, cor~espondente a 4 alu \ 

nos diplomados (quadros 8 e 17). 

Passamos em seguida a comentar algumas coortes 

significativas~ 

- Dos 115 alunos matriculados em 1931, somente 

2 concluíram o curso em 1936. Isto represeE 

tou uma baixa taxa de promoção de la. a 6a. 

série. Consequentemente, as taxas de repetê~ 

cia e evasão foram significativamente altas, 

com perda quase que total do alunado pelo 

sistema escolar. 

- O quadro 17 d~ffiOngtra, na coorte de 1931 a 

1936,que no segmento da la. para a 2a. séri~ 

18 (15,6%) alunos promovidos, 68 ficaram re 

petentes e 29 abandonaram o sistema. Aos 18 

alunos pr~movidos somaram-se mais 117 rep~ 

tentes da 2a. série da coorte anterior,fica~ 

do um total de 135 alunos, dos quais no se~ 

mento da 2a. para a 3a. série, 21 (15,5%) f~ 

ram promovidos. Somando-se a estes, 2 alunos 

da coorte anterior, a 3a. série ficou com 23 

alunos, dos quais no segmento da 3a. para a 

4a. série, 9 (39,1%) foram promovidos, 13 fi 

caram repetentes e 1 se evadiu. A 4a. série 

ficou então com 12 alunos, porque 3 vieram 
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da coorte anterior. Nos segmentos da 4a. p~ 

ra a 5a. série, 3 (25%) alunos foram prom2 

'vidos, 5 ficaram repetentes e 4 se evadiram. 

Como a 5a. série permaneceu com 3 alunos, no \ 

segmento da 5a. para a 6a. série, 2 (66,6%) 

alunos foram promovidos e houve uma evasao ; 

portanto a 6a. série ficou com um efetivo de 

2 alunos, os quais conseguiram concluir o cur 

so, cuja taxa de sucesso foi 1,7%. 

2.3. Evolução, Estr'ut'ura'e Progressão de MatrIcula 

2 .. 3.1. Evolução :de,Matrícula 

Na Escola de Aprendizes Artlfices do Pará, a 

evolução de matricula do ensino de ofício, medida pelas taxas 

anuais de crescimento, apresentou-se de modo irregular no p~ 

rlodo analisado (quadrp 13). 

Essas taxas anuais de crescimento da matricula 

total apresentaram urna oscilação que variou entre -12,0% {no 

período 1937/1938 e 9,8% (no período 1939/40). 

No período de seis anos a Escola nao aprese!! 

tou um esforço significativo no sentido de melhorar a 

sao da ffiàtrteula por série, pois os valores negativos relati 

vos ao ~te~eimento da população escolar, verificados por sé 

rie, naquulê per!odo, anularam o aumento das taxas de cresci 

mento no que respeita à matrícula total. Entretanto, não pod~ 

mos concluir, baseados nestes resultados, que se o sistema t! 

vesse üpresentado um aumento de matricula constante, este 
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viesse repercutir de forma significativa no fluxo de alunos 

e no rendimento interno. Isto porque não haveria alteração no 

rendimento inter~o se significativas alteraç6es não se verif! 

cassem nas taxas de progressão e de estrutura da matricula. 

2:3~2. progressão da Matricula 

Ao ser analisada a progressão da matrícula do 

ensino de ofIcios da E.A.A.Pa., no período de 1935 a 1940, na 

passagem de uma série para outra, evidenciamos: 

a) As taxas de progressão da matrícula no se~ 

mento da la. para a 2a. série apresentaram 

valores médios, baixando no período. Ccor 

reu a mais baixa taxa no período de 1938 a 

1939 (40%) e a mais alta no período de 1939 

a 1940, com 71% (quadro lI). Isto demonstra 

que o sistema, neste nível, procurou fazer 

uma seleção. 

b) Nas demais passagens de séries as taxas de 

- são altas, da progressé3:0 como na passagem 

2a. para a 3a. , da 3a. para a 4a. e da 5a. 

para a 6a. e diminuem da 4a. para a 5a. 

A progressao da matrícula, no segmento da 2a. 

para a 3a. série, alcançou valores extremos nos períodos de 

1935/36 com 63% e no período de 1939/40, com 662%. A flutua 

ção das taxas de progressão da matrícula da 3a. para a 4a. se 

rie ficou entre os períodos 1935/36 com 58% e no perlodo de 

1938/39, com 108%. 

N~ passagem da 4a. para a 5a. série, as taxas 

'. 

\ 
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de progressao oscilaram entre 34% (1938/39) e 77% (1935/36). 

Nas passagens da 5a. para a 6a. série, os valores extremos fo 

raro 50% (1936/37) e 106% (1939/40). 

As taxas que ultrapassaram a 100% nos períodos 

de 1938/39 e 1939/40 em algumas passagens de série, devem-se, 

possivelmente/ao retorno de alunos. 

2.3.3. Estrutura ·da Matrícula 

A matrícula do ensino de ofícios da E .A.A. pa'f 

no período de 1935 a 1940, apresentou uma distribuição bastan 

te irregular. 

No início do período acima indicado, verificou 

-se que a maior concentração de matrícula se apresentava nas 

três primeirC!.s séries. Na metade do período estudado, começa 

uma oscilação, com uma nova tendência, surgindo a gradativa 

diminuição das taxas de matrícula nas duas primeiras séries e 

consequente aumento das taxas nas 3a. e 4a. séries. Essa ten 

dência continuou até o final do período estudado, senão vej~ 

mos: 

No ano de 1935, 92,4% da matrícula total con 

centrava-se nas la., 2a. e 3a. séries (quadro 12). Em 1940 es 

se quadro sofreu uma grande alteração apresentando a maior 

concentração de matrícula nas 3a., 4a. e 5a. séries. 

No que concerne à concentração da matrícula 

por série, ver:ficou-se que no ano de 1935, a la. série deti 

nha 52,1% da matrIcula total,enquanto no ano de 1940, essa 

mesma série só alcançou 2,7%. 

Explica-se a maior concentração de matrícula 

\ 
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ocorrida no ano da 1935, pelo fato de apresentar um alto núme 

ro de repetentes somados aos alunos novos (quadro 17). 

Observando o quadro, verifica-se que na 5a. sé 

rie as taxas de matrícula elevaram-se de 1,2% em 1935 para 

13,5% em 1940, enquanto que na 6a. série o aumento foi de 

1,2% em 1935 para 8,0% em 1940. 

A desigualdade apresentada nas taxas de matrí 

cuIa, confirmada na distribuição por série, no período de. 

1935 a 1940, autoriza-nos a inferir que os crescimentos mais 

significativos verificaram-se nas três primeiras séries no p~ 

rlodo de 1935 a 1938 e nas 3a., 4a. e 5a. séries, no período 

de 1939 a 1940, enquanto que nas demais séries, nos períodos 

respectivos, o crescimento foi insignificante. 

Esses fatos refletiram negativamente no rendi 

mento interno, pois essas desigualdades tendem a se transfor 

mar em obstáculos para o desenvolvimento normal de um sistema 

escolar. 

2.4. R(>ndimento Bruto,' LIquido Aparente e :Real1 

De modo geral os rendimentos foram baixos, se~ 

do que o rendimento real foi o menor, corno mostra o quadro 14. 

Nas cinco coortes consideradas, o rendimento 

bruto e crescente, enquanto que o liquido aparente e o real 

1) A análise do lkndimento Bruto, Liquido Aparente e Real, p~ 
deria estar n\!..'lhor situada, se o sistema escolar aprese~ 
tassc matrlcul~ mais considerável. 

. . 

\ 
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tem variações pbsitivas e negativas de um ano para outro, PQ 

dendo ser bem visua1izado através das curvas de rendimento 

(gráfico 1). 

Observa-se também que a curva do rendimento bru 

to afasta-se da curva do rendimento real. O rendimento 1Iqui 

do aparente sofreu variações constantes de altas e baixas,ta1 

ves reflexo da evasão efeivada em algumas coortes. 

Na coorte iniciada em 1931, os rendimentos 1íqu~ 

dos aparentes baixaram de 0,034 para 0,027 em 1932. Entretan

to ,significativo foi o aumento no período de 1932 para 1933 

(0,187); no período de 1933 para 1934 voltou a diminuir (0,0'79); 

O'e no período de 1934 para 1935 , continuou a decrescer para 

(0,040). Percebendo-se que não houve aproximação dos rendimen 

tos. 

2.5. Higideze DesviO da Higidez máxima 

Antes de apresentarmos os resultados da ihig!. 

dez e do desvio da higidez máxima, os quais tem como indicRd2 

res os rendimentos bruto,líquido aparente e real, queremos a 

1ertar para o fato destes venham a limitar a análise da hig!. 

dez ,pelo fato dos rendimentos terem seus índices máximos i 

guais a 1,0 e a higidez máxima igual a 3. 

Não é possível inferir da ausência de repetên

cia líquida e evasao, qualquer conclusão sobre a qualidade e 

-eficiência do processo educacional, pois aquelas sao compat!. 

veis com diferentes níveis de qualidade de ensino. 
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A análise dos dados mostram que a higidez é bai 

xa , obt.endo-se o maior afastamento da higidez máxima ( fi = 
1,732 ), na coorte 1935/40, com 0,020 e um desvio de 98,2%. 

A higidez ,conforme quadro 14, sofreu variações 

positivas e negativas ao longo do período, significando que 

em cada variação negativa, o processo está se desorganizando. 

Pelo gráfico 2 , podemos observar que há urna só variação neg~ 

tiva (1937/38), o que demonstra que o processo procura se or 

ganizar, entretanto não podemos avaliar a sua qualidade, por 

não sabermos as causas dessas variações. 
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111 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo realizado sobre a Escola de Aprend! 

zes Artífices do Pará nos permitiu uma reflexão quanto ao seu 

desenvolvimento ao longo do período estudado. 

Sua criação ocorreu como consequência de um 

ato do Presidente Nilo Peçanha no limiar deste século e qua~ 

do ainda pouco se falava de Ensino Profissional no Brasil , 

criando as Escolas de Aprendizes Artifices, que seriam manti 

das pela União. 

Essa escola deslocou-se durante vinte anos 

(1909/29) por prédios que não ofereciam a menor condição de 

funcionamento~ com constantes mudanças para bairros diferen 

teso Teve uma clientela muito pequena, que -nao justificava 

seu funcionamento. Entretanto resistiu a todos os problemas, 

até que, em 1930, recebeu o prédio recém-construído que veio 

abrigá-la definitivamente, com melhores acomodações e espaço 

ideal para a implantação d~s oficinas. 

Observou-se no perlodo de 1931 a 1940 urna alta 

taxa de evasão. Seus alunos que, corno condição para a matri 

cuIa, tinham que pertencer a uma classe menos favorecida, ·fre 

quentemente eram forçados a abandonar a Escola, logo que ad 

quiriam alguns conhecimentos, mesmo rudimentares, que dessem . 
oportunidade de ganharl ,lllJum dinheiro para ajudar na despesa fam! 

liar. Outro fator que levava ã evasão acentuada era a qual! 

ficação dos mestres, os quais muitas das vezes apresentavam 

conhecimentos muito ~quém das necessidades da Escola. bessa 

'. 

\ 
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maneira, a falta dos atrativos que poderiam ser oferecidos p~ 

ra a retenção de seus alunos até o final do processu reforç~ 

vam esses fatores. 

A evasão e a repetência foram a predominância 

na matrIcula escolar, com o sistema não conseguindo reter pa~ 

te de seus alunos, principalmente nas duas últimas séries. 

Quanto ao crescimento de matrícula, ao longo do mesmo .. 
perl~ 

do, não apresentou uma expansão significativa que repercuti~ 

se no fluxo escolar. Entretanto, apresentou taxas de progre~ 

são, com valores moderados, demonstrando que a Escola se pre~ 

cupava não só pela qualidade do aprendiz, mas também pela sua 

retenção no sistema escolar. 

Concentravam-se os alunos nas duas primeiras 

séries, cujos,objeti vos era uma aprendi zagem inicial, para p~ 

derem procurar trabalho, fato que já foi comentado anterior 

mente. Esses alunos, ao voltarem à Escola, o faziam na qual! 

dade de repetentes. 

A grosso modo o rendimento do sistema deixou 

muito a desejar, tanto que? crescimento desordenado e descon 

tInuo da matrIcula escolar, levou à probabilidade de um aluno 

concluir o curso sem o preparo necessário para tal, o que dei 

xou o sistema sem condições de alcançar a efetividade. 

A instalação da Escola de Aprendizes Artífices 

no Estado do Pará, deve-se a uma conotação puramente polític~ 

sem qualquer mercado de trabalho que justificassem tal inici~ 

tiva. Mesmo porque, naquela ~poca, era dificil manter uma es 

cola desse gênero, não só pela falta de estrutura na própria 

comunid.:1dc, como pelos parcos recursos a ela destinados. Des 

.. 

\ 
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se modo , a Escola praticamente passou a funcionar com maior re 

gularidade a partir do ano de 1930, quando se instalou em pr~ 

dio próprio. 

Ainda assim, a análise que acaba de ser feita 

nao nos permitiu ter a visão tão completa quanto desejarmos. Is 

to, devido aos inconvenientes que a própria metodologia da re 

constituição de coorte apresenta, sendo a mesma pouco adequada 

para análise do sistema educacional. 

Pela experiência adquirida na realização deste tr~ 

balho, julgamos que a metodologia que adotamos deve ser empreg~ 

da , com melhores resultados em estudos comparativos, envolven-

do dois ou mais estabelecimentos de ensino ou sistemas educacio 

nais,e , ainda, em períodos mais longos do que foi possível ~. 

BIBLIOTECA 
fUNDACAo ~~T(llI0 "I\P~'''' 



Distribuição das'matrículas nas Escolas de Aprendizes Artifi 

ces mantidas pela União, período de implantação. 1910/11. 

_ •• _~ ____ F_~ _______ 

ESTADO DATA DE MATroCUIA FRE(pÊNCIA . MÉDIA 

INSTAL1\Ç'lo 1910 1911 1911 % N9 
----------- ----- -----~._--------~ 

Amawnas 01/10/1910 70 40 57,1 

Pará 01/07/1910 20 95 74 77,9 

Maranhão 06/01/1910 74 104 67 64,4 

Piauí 01/01/1910 51 83 46 55,4 

Ceará 24/05/1910 105 82 72 87,8 

R.G. do Norte 01/01/1910 108 83 58 69,8 

paraiba 05/01/1910 117 134 102 76,1 

Pernambuco 16/02/1910 120 125 75 60,0 

Alagoas 21/01/1910 70 151 94 62,2 

Sergife 01/05/1911 .120 75 62,S 

Bahia 02/06/1910 68 52 76,S 

Espíri to Santo 24/02/1910 133 166 95 57,2 

Rio de Janeiro 23/01/1910 191 273 182 66,6 

são Paulo 24/06/1910 135 120 105 87,5 

Paraná 16/01/1910 190 293 191 65,2 

Minas Gerais 08/09/1910 60 52 86,6 

(biás 01/01/1910 33 68 49 72,0 

Mato Grosso 01/01/1910 87 84 58 69,0 

R.G. do Sul 

santa Catarina Ol/09/1910 51 130 98 75,4 

FONTE: Re1~tório do Minist0rio de Agricultura Indústria e Co 
m0l"cio, de 1909 .a 1911. 

. 
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QUADRO 2 

Matrícula total dp Escola de Aprendizes Artífices do Pará, p~ 

ríodo de 1910 a 1941 

ANO MATRfcULA ANO MATRIcULA 

1910 20 1926 340 

1911 95 1927 242 

1912 197 1928 404 

1913 87 1929 368 

1914 91 1930 180 

1915 91 1931 418 

1916 226 1932 396 

1917 230 1933 209 

1918 199 1934 224 

1919 129 1935 253 

1920 167 1936 249 

1921 160 1937 250 

1922 197 1938 220 

1923 299 1939 20'3 

1924 234 1940 221 

1925 299 1941 254 

- -
FONTE: Relatórios da Escola de Aprendizes Artífices do Pará , 

de 1910 a 1942 - Relatórios do Ministério de Agricu1t~ 
ra Indústria e Comércio, de 1909 a 1929. 

\ 
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Grade curricular ,da Escola de Aprendizes Artífices do Pará 

período de 1927 a 1929. 

._------

Carga Horária Semanal 
MAT~RIA 

I 

19ano 29ano 3?ano 4<;,ano. 59a.no ... ' 69ano . 

lei blra e Escri ta 

Caligrafia 

Contas 

Lições de Cbusas 

:resenho e TrabaD10 Manual 

Ginástica e Canto 

Elem2l1tos de Ceorretri a 

Geografia e História Pátria 

Instrução fural e cívica 

Português 

Aribrética 

~senho Ornarrental e de Fscala 

8 

2 

6 

2 

16 

3 

6 

2 

4 

2 

16 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

3 3 

2 

1 1 

3 3 

3 3 

8 6 

Aprendiz<lC)C'ffi ras oficinus 18 24 24 

Rudimentos de Física 

I:esenho Industrial e Tecnológico 

Escri tur<1Ç50 e Cbrrcsponl"i~cias 

Georretria l\plic..-rla e NoçÕes de 
1Ugebra e Trigonon~tria 

Química 

NoçX5es de História Natu. .. ·ü 

NoçÕes de M.'c..~ica 

2 

6 

FONTE: Rc1<ltório da Escola de Aprendizes Artífices do 
1929. 

9 

4 

4 

4 

3 

27 

9 

3 

2 

3 

2 

2 

Pará 

, 
\ 
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DIAS 

2a. 

3a. 

4a. 

5a. 

6a. 

SÃ 
BA 
DO 

." 11' 

QUADRO 4 

ESCOLA DE APRENDIZES ART!FICES DO PARÂ - HORÂRIO ESCOLAR - 1929 

HORÂRIO 

09.30/10.30 

10.30/11. 30 

09.30/10.30 

10.30/11. 30 

09.30/10.30 

10.30/11. 30 

09.30/10.30 

10.30/11. 30 

09.30/10.30 

10.30/11.30 

09.30/10.30 

10. 3 0/11. 3 O 

CURSO PRIMÂRIO 

19 ANO 29 ANO 

Leitura, Escrita, I Ditado, Gramática, 
Contas Leitura 

Lições de Cousas 

Leitura, Escrita, 

Contas 

Leitura, Escrita, 
Contas 

Caligrafia 

Leitura, Escrita, 
Contas 

Caligrafia 

Leitura, Escrita 

Contas 

Leitura, Escrita, 
Contas 

Caligrafia 

Geografia, Contas, 
História Pátria 
Ditado, Gramatica, 
Leitura 
Caligrafia, Elemen 
tos de Geometria -

E~erclci~ ~e ~6g~ 
çao,Gramatlca,t -as 

Lições de Cousas 

Ditado, Gramatica, 
Leitura 

Caligrafia, Contas 

Exercicio de Reda 
ção, Gramática, Geograf. 
História Pátrica, 
Elem. de Geografia 
Exercicio de Compo 
sição, Gramática -
Liçoes de cousas, 
Contas 

39 ANO 

Ditado, Correção, 
Gramática 
Geometria Elemen
tar, Caligrafia 
Aritmética, Liçoes 
'de Cousas 

Geografia, Histo 
ria Pátria 
Redaçao, Gramati
ca 
Geometría elemen 
tar,' Caligrafia 
Aritmetica, Liçoes 
de cousas 
Geografia, Histo 
ria Pátria 
Ditado, Correçao, 
Gramática 
Geometria, Instru
ção Moral e Cívica 

Composição 

Aritmética 

49 ANO 

Aritmética, ExercI 
cio Escrito 
Rudimentos de FIsi 
ca 
Ditado, Corre~ao, 
Gramática, Analise 

Geometria 

Aritmética, ExerC1 
cio oral, Contas -

Instruçao Moral e 
CIvica 
Exercicio de Reda 
çao 

Geometria 

Aritmética 

Rudimentos de Físi 
ca 

Composição 

Geometria 

FONTE: Relatório da Escola de Aprendizes Artífices do Pará - Portaria n9 14 de 24 de outubro de 1929 



DIAS HORÂRIO 

2a. 7.30/9.30 

3a. 7.30/9.30 

4a. 7.30/9.30 

5a. 7.30/9.30 

6a. 7.30/9.30 

Sábado 7.30/9.30 
----- ~ 

QUADRO 5 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTíFICES DO pARA - HORÂRIO ESCOLAR DO CURSO 

DE DESENHO - JULHO DE 1929 

19ANO A e B 29 ANO 39 ANO .. 49 ANO 19ANO COMPLEMENTAR 
" 

Trabalhos Desenho De Desenho Or Desenho de Desenho Industrial Manuais corativos namental Escala 

Desenho De Modelagem Desenho de Desenho Or 
corativo Escala namental - Tecnologia 

Desenho De Modelagem Desenho Or Desenho de Tecnologia corativo namental Escala 

Desenho De Trabalhos Desenho de Desenho Or Tecnologia Manuais corativo Escala namental -

Trabalhos Modelagem Desenho Or Desenho de Desenho Industrial Manuais namental Escala 

Trabalhos Modelagem Desenho de Desenho Or Desenho Industrial Manuais ., Escala namental 
----- ------ ._. - - - - - - - - -_ .. - -- ._--

FONTE: Portaria n9 15 de 24 de junho de 1929 - Escola de Aprendizes Artífices do Pará 

--

· : 

29ANO COMPLEMENTAR, 

· 

Tecnologia 
, 

· Desenho Industrial 
, 

Desenho Industrial: 

· 
Desenho Industrial 

Tecnologia 

Tecnologia 
-- _ .. _- - --~- • 

OBS O 19 ano B fazia as disciplinas trabalhos manuais e desenho decorativo, das 13 às 15 horas. 

,< ~. 



QUADRO 6 

Distribuição percentual das Rendas Produzidas pelas Oficinas 

da Escola de Aprendizes Artífices do Pará, de 1932 a 1937. 

PARTICIPANTES/ANO 1932 1933 1934 1935 1936 1937 
._----

Diarista 43,8 35,4 21,8 10,3 16,5 12,4 

Alunos 12,5 13,4 28,3 30,5 47,9 51,2 

Mestres 25,2 38,4 39,1 40,9 19,3 18,3 

Contra-Mestres 18,5 12,8 10,8 18,3 16,3 18,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Relatórios da Escola de Aprendizes Artífices do Pará, 

de 1932 a 1937. 

. 
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o o A D'. O , 
MA'fRtCOLA B RBSOL'l'ADO UCOLAR POR SeRO, ~ K.OOI.A 

De APRENDIIBS ~PICES DO P~, 1"1/40. 

1'31 1932 1933 1934 UU nu lU' lua uu U40 

l 
MA'l'RlCULA 'l'OTAL. 115 140 107 107 132 108 88 40 17 

19 ANO NOVOS 58 72 16 63 98 35 43 11 
REPE'l'ENTES 57 68 91 44 34 73 45 29 17 

pRt-VOCACIONAL APROVADOS 18 91 42 34 73 39 29 11 9 
REP~VADOS 68 39 44 32 47 4l 38 17 

EVADIDOS 39 10 21 41 12 28 ' 21 12 8 
!. 

MATRICULA TOTAL 135 r ' 63 62 59 67 60 60 16 12 
• NOVOS 18 39 42 32 47 39 38 11 9 , 29 ANO REPETENTES 117 24 20 27 20 21 22 ' 5 3 I, " .' 'o' 

pRt-VOCACIONAL APHOVADOS 21 18 22 23 37 22 5 ' , 
REPkOVADOS 24 20 27 20 21 31 53 3 

EVADIDOS 90 25 13 16 9 7 2 13 5 r' , 
" 

MA'l'RtCUI..a. TOTAL 23 3l 43 37 63 51 88 106 
NOVOS 21 18 22 23 37 31 53 100 

39 ANO REfETENTES 2 13 21 14 26 20 35 6 I -- ) Pk>FISSIONAL APROVADOS 13 8 . 23 7 34 16 34 
REPROVADOS 9 21 14 26 20 35 6 I I 

EVADIOOS 1 2 6 4 9 48 28 I' 
I' MATRtCULA TOTAL 12 13 25 23 50 54 57 
I NOVOS 9 8 23 7 34 16 34 

I 49 ANO REPETJ::NTES -.. 3 5 2 16 16 38 23 

! P~PISSIONAL APROVADOS 3 10 6 7 12 27 
I REProVADOS 5 2 16 16 38 23 

. I EVADIDOS 4 1 3 .- 4 11 

I MA'l'RtCULA TOTAL 3 10 11 11 11 30 

19 ANO NOVOS 3 10 6 7 12 27 
REPE'l'ENTES 5 4 li 3 

cpMPLEMENTAB APROVADOS 2 5 4 6 14 
REPROVADOS 5 6 5 1 

EVADIDOS 1 1 3 -
MATRtCULA TOTAL 2 5 8 11 18 

NOVOS' -- 2 5 6 6 14 
29 ANO REPE'n:NTES 2 5 4 

COMPLEMENTAR APROVADOS 2 2 3 5 4 

Rt:;P ROVADOS 2 5 4 
EVADIDOS 1 2 

FONTE I Relatórios anuais da Escola d. Aprendizes Artlf1ces do Pará, apresentados ao Min1stá 
rio de Agricultura, Inüústria e Comúrcio e ao Ministério de Educação e Saúde Públlc~ 

'", ",,\.,Q~\Mi.A,4 .. ,,-w"', "~-""'~"'''"'''"'''''''''"''''''--" --~""'-"~'"-'''''-'''''-,,--,~,,~-'~'''''-'''~--'''''--~''''~'-~''' "",", ,,-,,"""""---'''''''''"'',,'''--~'''-~~''"~ "'"',,'~''--~-'''-'''''-~~''''-'''~''''''''' 



QUADRO 8 

TAXA DE PROMOÇÃO, ~ E SUCESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA 

APRENDIZES ART!FICES 00 PARÂ, 1931/40 

P R O M O ç Ã O E V A S Ã O 
PERioDO SUCESSO 

1a./2a. 1a./3a. 1a./4a. 1a./5a. 1a./6a. 1a./2a. 1a./3a. 1a./4a. 1a./5a. 1a./6a. 

1931/36 0,156 0,182 0,078 0,026 0,017 0,253 0,610 0,809 0,931 0,983 0,017 

1932/37 0,278 0,128 0,057 0,071 0,035 0,072 0,730 0,793 0,915 0,930 0,014 

1933/38 0,392 0,205 0,214 0,056 0,056 0,197 0,543 0,655 0,795 0,837 0,028 

1934/39 0,299 0,214 0,065 0,065 0,056 0,384 0,599 0,693 0,786 0,898 0,046 

1935/40 0,356 0,280 0,257 0,090 0,106 0,091 0,561 0,592 0,622 0,872 0,030 

FONTE: Construido a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da Escola de Aprendizes Artífices 

do Pará apresentado ao Ministério de Agricu1tura~ Indústria e Comércio e ao Ministério de Ed~ 

cação e Saúde Pública, 193'O/4I. 



PER!ODO 

1931/36 

1932/37 

1933/38 

1934/39 

1935/40 

FONTE: 

." 

1a./2a. 

0,591 

0,650 

0,411 

0,317 

0,553 

.. 
. o U A ~ D' R' O'" 9 

TAXA DE REPET~NCIA, RETENÇÃO E RETENÇÃO TOTAL DOS ALUNOS DA 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTíFICES DO PARÂ, 1931}40 

R E P E T ~ N C I A RETENÇÃO 

1a./3a. 1a./4a. 1a./5a. 1a./6a. 1a./2a. 1a./3a. 1a./4a. 1a./5a. 

0,208 0,113 0,043 0,000 0,747 0,390 0,191 0,069 

0,142 0,150 0,014 0,035 0,928 0,270 0,207 0,085 

0,252 0,131 0,149 0,107 0,803 0,457 0,345 0,205 

0,187 0,242 0,149 0,046 0,616 0,401 0,307 0,314 

0,159 0,151 0,288 0,022 0,909 0,439 0,408 0,378 

RETENÇÃO 

1a./6a. TOTAL 

0,017 0,017 

0,070 0,035 

0,163 0,074 

0,102 0,103 

0,128 0,136 

Construído a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da Escola de Aprendizes Artífices 
do Pará apresentado ao Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio e ao Ministério de Edu 
cação e Saúde Pública, 1930/41. 
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QUADRO 10 

TAXAS DE PROMOÇÃO, DE REPET~NCIA E DE EVASÃO NA COORTE, DOS ALUNOS 

DA ESCOLA DE APRENDIZES ARTIFICES DO PARÂ - 1931/40 

PERIoDO TAXAS 1a./2a. 2a./3a. 3a./4a. 4a./5a. 5a./6a. CONCLUSÃO 

1931/32 promoçao. 50,1 \ 

repetência 49,9 

evasao 0,0 

1932/33 promoçao 27,8 15,5 

repetência 65,0 17,9 

evasao 7,0 66,6 

1933/34 promoçao 39,3 28,6 39,1 

repetência 41,1 31,7 56,5 

evasao 19,6 39,7 4,4 

1934/35 promoçao 39,9 35,5 25,8 25,0 

repetência 31,7 43,5 67,7 41,6 

evasao 32,4 21,0 6,5 33,4 

1935/36 promoçao 36,1 55,2 18,9 24,0 50,0 100,00 

repetência 37,9 31,3 70,2 64,0 50, O 

evasao 26,0 13,5 10,9 12,0 

1936/37 promoçao 43,2 51,7 53,9 30,4 54,5 40,0 

repetência 39,9 36,7 31,8 69,6 36,4 40,0 

evasao 23,9 11,6 14,3 9,1 20,0 

1937/38 promoçao 27,5 88,3 34,4 24,0 54,5 37,6 

repetência 42,5 '8,3 68,6 76,0 45,5 62,4 

evasao 30,0 3,4 

1938/39 promoçao 17,6 38,6 50,0 82,4 45,4 

repetência 47,1 18,7 6,6 42,6 7,6 36,3 

evasao 35,3 81,3 54,6 7,4 18,2 . . 
1939/40 promoçao 52,9 38,6 50,0 82,3 22,00 

repetência 18,7 6,8 42,6 7,7 78,00 

evasao 47,1 81,3 54,5 7,4 

FONTE: ConstruIdo a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da Esco 
la de Aprendizes Artífices do Pará apresentado ao Ministério de A 
gricultura, Indústria e Comércio e ao Ministério de Educação e Sau 
de Pública, lS30/4l • 



Q U A D R O 11 

PROGRESSÃO DA MATRÍCULA DA ESCOLA DE APRENDIZES ART1FICES 

DO PARÁ 1935/40 

PROGRESSÃO DA MATR1cULA POR St:RIE (% ) 
PER!ODO 

1a./2a. 2a./3a. 3a./4a. 4a./5a. Sa./6a. C O N C L U SÃO 

1935/36 51,0 63,0 58,0 77,0 67,0 100,0 

1936/37 56,0 94,0 62,0 44,0 50,0 40,0 

1937/38 68,0 85,0 79,0 48,0 73,0 38,0 

1938/39 40,0 147,0 105,O 34,0 100,0 45,0 

1939/40 11,0 662,0 65,0 56,0 106,0 22,0 

FONTE: Construído a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da Escola de Aprendi 
zes Artífices do Pará apresentado ao Ministério de Agricultura, Indústria e Co 
rnércio e ao Ministério de Educação e Saúde PÚblica, 1930/41 . 

. ' ,,-
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Q U A D R O 12 

ESTRUTURA DA MATRlcULA DA ESCOLA DE APRENDIZES 

ART1FICES DO PARÂ, 1935/40 

ESTRUTURA DA MATR!CULA POR StRIE ( %) 
ANO/StRIE 

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. T O T A L 

1935 52,1. 23,3 17,0 5,2 1,2 1,2 100,00 

1936 43,4 26,9 14,8 10,0 4,1 0,8 100,00 

1937 35,2 24,0 25,2 9,2 4,4 2,0 100,00 

1938 18,2 27,3 23,2 22,7 5,0 3,6 100,00 

1939 8,3 7,9 43,3 26,7 8,4 5,4 100,00 

1940 2,7 2,7 47,5 25,6 13,5 8,0 100,00 

FONTE: Construído a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais 
da Escola de Aprendizes Artífices do Pará apresentado ao Mi 
nistério da Agricultura, Indústria e Comércio e ao Ministe 
rio de Educação e Saúde Pública, 1930/41. 

~ 
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QUADRO 13 

EVOLUÇÃO DA MATRlCULA DA ESCOLA DE APRENDIZES 

ART!FICES DO PARÂ - 1935/40 

EVOLUÇÃO DA MATRícULA POR 
ANO/S~RIE 

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

1935/36 18,2 - 3,5 -13,9 - 92,3 - 233,3 

S~RIE 

6a. 

1936/37 18,5 10,4 -70,2 8,0 - 10, o. - 150, O 

1937/38 54,5 0,0 . 19,0 -117,3 0,0 -60,0 

1938/39 57,5 73,3 -72,5 - 8,0 - 63,6 - 37,5 

1939/40 - 25,0 - 20,4 - 5,5 - 76,4 - 63,6 

".' 

( %) 

T O T A L 

0,4 

-12,0 

- 7,7 

- 9,8 

FONTE: Construído a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da 
Escola de Aprendizes Artífices do Pará apresentado ao Ministé 
rio de Agricultura, Indústria e Comércio e ao ~linistério de 
Educação e Saúde PÚblica, 1930/41. 
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QUADRO 14 

RENDIMENTOS INTERNOS DO ENSINO DA ESCOLA DE 

APRENDIZES ART!FICES DO PARÂ 1931/40 

R E N D I M E N T O CONCLUSÕES 
COORTE 

BRUTO L!QUIDO REAL ALUNOS/ANOS 
APARENTE· 

1931/36 0,017 0,034 0,OQ8 145 

1932/37 0,035 0,027 0,010. 131 

1933/38 0,074 0,187 0,019 86 

1934/39 0,103 0,079 0,029 50 

.. 1935/40 0,136 0,040 0,019 87 

FONTE: Construído a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da 
Escola de Aprendizes Artífices do Pará apresentado ao Ministé 
rio de Agricultura, Indústria e Comércio e ao Ministério de Edu 
cação e Saúde Pública, 1930/41. 



.,/ 

COORTE 

1931/36 

1932/37 

1933/38 

1934/39 

1935/40 

11' 

QUADRO 15 

HIGIDEZ E DESVIO DA HIGIDEZ IDEAL DA ESCOLA DE 

APRENDIZES ART!FICES DO PARÂ - 1931/40 

HIGIDEZ DESVIO DA HIGIDEZ IDEAL 

0,038 

0,045 

0,020 

0,033 

0,143 

97,H 

97,4 

98,8 

92,3 

91,7 

FONTE: Construído a partir dos dados obtidos nos Relatórios Anuais da Es 
cola de Aprendizes Artífices do Pará apresentado ao Ministério de 
Agricultura, Indústria e Comércio e ao Ministério de Educação e 
Saúde Pública, 1930/41. 
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MOVIMENTO DO ENSINO DA.I ESCOLA DE APRENDIZES ARTíFICES DO PARÁ - 1931/1940, OtJAl)RO 16 
K 

TAXA DE TAXA DE TAXA Df TAXA, DE TAXA DE TAXA DE 
TAXA Df MATlIrCULA TAXA 

EFf'{IVO A DMITIDOll ':~E~N:EEI MNIlIMfNTO RENDIMENTO RENDIMENTO HI81DU 

•• li' 4' li' 
., R[y[NÇJj) N O f I li DI DIPLOMADa. NOVOS H~ MAa ADMIT~ L/oUIOO r " NOYOI o- f .-

PROMOdo PROMoÇlo PROIo! ,Cio PRolloÇl"o PROIIOçlo TOTAL DO ANO SUCfSSO TOTAL" COORTE t·~ coan-ESH_ B/lUTO APARENTE REAL DESVIO 
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QUADRO 10 

TAXAS DE PROMOÇÃO, DE REPET~NCIA E DE EVASÃO NA COORTE, DOS ALUNOS 

DA ESCOLA DE APRENDIZES ARTIFICES DO PARÂ - 1931/40 

PERIoDO TAXAS 1a./2a. 2a./3a. 3a./4a. 4a./5a. 5a./6a. CONCLUSÃO 

1931/32 promoçao. 50,1 \ 

repetência 49,9 

evasao 0,0 

1932/33 promoçao 27,8 15,5 

repetência 65,0 17,9 

evasao 7,0 66,6 

1933/34 promoçao 39,3 28,6 39,1 

repetência 41,1 31,7 56,5 

evasao 19,6 39,7 4,4 

1934/35 promoçao 39,9 35,5 25,8 25,0 

repetência 31,7 43,5 67,7 41,6 

evasao 32,4 21,0 6,5 33,4 

1935/36 promoçao 36,1 55,2 18,9 24,0 50,0 100,00 

repetência 37,9 31,3 70,2 64,0 50, O 

evasao 26,0 13,5 10,9 12,0 

1936/37 promoçao 43,2 51,7 53,9 30,4 54,5 40,0 

repetência 39,9 36,7 31,8 69,6 36,4 40,0 

evasao 23,9 11,6 14,3 9,1 20,0 

1937/38 promoçao 27,5 88,3 34,4 24,0 54,5 37,6 

repetência 42,5 '8,3 68,6 76,0 45,5 62,4 

evasao 30,0 3,4 

1938/39 promoçao 17,6 38,6 50,0 82,4 45,4 

repetência 47,1 18,7 6,6 42,6 7,6 36,3 

evasao 35,3 81,3 54,6 7,4 18,2 . . 
1939/40 promoçao 52,9 38,6 50,0 82,3 22,00 

repetência 18,7 6,8 42,6 7,7 78,00 

evasao 47,1 81,3 54,5 7,4 

FONTE: ConstruIdo a partir dos dados obtidos nos Relatórios anuais da Esco 
la de Aprendizes Artífices do Pará apresentado ao Ministério de A 
gricultura, Indústria e Comércio e ao Ministério de Educação e Sau 
de Pública, lS30/4l • 
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