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RESUMO
O artigo busca rediscutir a dinâmica política e quadro econômico que contextualizaram a decisão do
Governo brasileiro da União de criar um sistema federal de escolas profissionais, as Escolas de Aprendizes
Artífices (E.A.As), durante o curto mandato presidencial do líder político fluminense Nilo Procópio
Peçanha. Também destacará as dificuldades políticas e administrativas desta instituição escolar de
abrangência federal nos seus anos iniciais de funcionamento no contexto da Primeira República.
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Introdução
A aprendizagem industrial se tornou uma necessidade cada vez maior no Brasil
da Primeira República conforme a economia se transformava e aumentava a
complexidade da tradicional divisão do trabalho no país. A velha formação no próprio
ambiente do trabalho foi sendo acrescida de iniciativas particulares e públicas no sentido
de criar e organizar liceus de ofícios e assemelhados para poder suprir demandas
específicas conforme surgiam, mas sempre sob supervisão municipal ou no máximo
estadual.
Em 1906 no governo federal sob a presidência de Afonso Pena, o Decreto nº 1606
de 29 de dezembro criava o Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e
Comércio, três anos depois efetivado sob a presidência de Nilo Peçanha e chamado de
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio tinha como uma de suas atribuições os
assuntos relacionados ao ensino profissional. Ainda em 1906 a Câmara dos Deputados
havia enviado ao Senado Federal a Proposição 195 que autorizava o Estado brasileiro a
destinar recursos financeiros para a criação da futura rede de escolas profissionais
federais2 visando a futura implantação do ensino profissional em todo o país.
A efetivação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (aqui chamado
MAIC) em 1909, fazia parte do projeto alternativo da facção oligárquica influenciada
pelo industrialismo e por ideias agraristas que remontavam a meados do século XIX e as
quais Nilo Peçanha compartilhava. Por meio deste ministério seria possível repassar
recursos financeiros para os estados menos importantes economicamente, mesmo que
estes recursos fossem bem inferiores em comparação com os destinados a cafeicultura.
Visava-se tentar diversificar e modernizar os outros complexos agrícolas regionais no
contexto do discurso agrário-científico do qual Nilo era um dos seus porta-vozes assim
como instituir centros de excelência na pesquisa e difusão de novas técnicas agrícolas por
meio de escolas agrícolas que seriam instaladas em pequenos centros do meio rural do
país.

2

O Senado recebia da Câmara dos Deputados a Proposição 195, na qual o Presidente ficava autorizado a
acordar com os governos dos Estados da União a instalação de escolas técnicas e profissionais.
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Acreditamos que a criação das Escolas de Aprendizes Artífices em 1909 não pode
ser dissociada do projeto agrarista de Alberto Torres e posto em prática por Nilo Peçanha,
pois apesar deste plano ter sido gestado no interior de parte da oligarquia que comandava
a República ele pressupunha no limite reformar suas instituições político-administrativas
e promover certo desenvolvimento – no estado do Rio de Janeiro em particular – e em
outros estados aliados de segunda grandeza, contrabalançando com o poder político e
econômico de São Paulo e Minas. Nilo assim como vários outros republicanos históricos
de sua geração, também foi em parte influenciado pela concepção positivista de Estado
onde este teria um papel de direção e organização da sociedade visando acelerar a sua
transição para a “idade científica ou positiva” e, quando houvesse “necessidade social”,
o Estado republicano deveria sanar os males que tornavam o meio social brasileiro
disfuncional e retardariam o seu progresso, algo absurdo para “liberais evolucionistas”
como Alberto Salles e outros que predominavam no comando da República brasileira.

Organizado o ensino agrícola, em todas as suas modalidades,
estabelecidas instituições de credito, desenvolvido o espírito de
associação, que, aliás há de evoluir paralelamente com a difusão da
instrução profissional no seio das classes laboriosas, adotadas medidas
eficazes para desenvolver no exterior o comércio dos nossos produtos,
normalizando simultaneamente o mecanismo das suas transações
internas e impulsionando o movimento industrial, teremos
correspondido plenamente ao intuitos do decreto legislativo que criou
o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.3

Vemos no texto acima que Nilo Peçanha ao criar a rede federal de ensino
profissional ele a contextualizava num conjunto de medidas que faziam parte de certo
planejamento estatal – algo raro entre os governantes naquele momento histórico –
propondo a promoção das forças produtivas da economia nacional. Para ele o ensino
agrícola e a instrução profissional entre outras coisas contribuiriam para um “espírito de

3

República dos Estados Unidos do Brasil. Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na Abertura
da 2ª Sessão da 7ª Legislatura pelo Presidente da República Nilo Peçanha. Rio de Janeiro: 1910 (p.81).
Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/presidential> Acesso em 13/06/2015
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associação” entre empresários e trabalhadores, propondo uma espécie de “paz social” que
mais tarde seria retomada de forma mais elaborada por Roberto Simonsen nas suas teses.4
Apesar da receptividade que o ideário agrarista teve entre a oligarquia fluminense
e nos estados menores em crise, o que prevalecia na política oficial da Primeira República
era o conservadorismo político, situacionista e refratário a reformas que implicassem
numa real adequação da máquina pública aos interesses populares e fator de
transformação da estrutura social brasileira. O ideário agrarista, com os seus acessórios
cientificistas, seus planos de modernização e os ensaios de desenvolvimento econômico
eram na realidade quase que completamente dependentes da reordenação política no
interior da classe dominante oligárquica onde líderes políticos como Nilo tentavam
ascender e consolidar algum poder, mas isso não justifica desprezarmos os resultados
políticos e sociais destas ações pois instituições públicas foram criadas e acrescentaram
elementos inovadores ao Estado brasileiro da época, além de afetar as futuras políticas
públicas que pensariam numa educação popular mais correspondente aos interesses
econômicos da indústria e da agricultura.
A subordinação das EAAs ao Ministério da Agricultura revela a mentalidade que
permeava o então Presidente Nilo e boa parte das classes dominantes a respeito da
educação. Sobre o funcionamento inicial e os principais órgãos daquele Ministério assim
se referia o Presidente: “a inspeção agrícola, a instituição do ensino profissional, por
intermédio das Escolas de Artífices, a Diretoria de Indústria Animal, com sede no Posto
Zootécnico de Pinheiros, a Diretoria de Meteorologia e Astronomia, a Seção de
Publicações e a Delegacia do Ministério no Acre”5. De todas estas repartições do
Ministério as escolas profissionais federais e o ensino agrícola, ou seja, a formação
técnica e a profissionalização das classes populares, ficariam sob a responsabilidade e
diretrizes de uma pasta justamente relacionada com os estudos e serviços do setor
produtivo do campo e das cidades. O ramo da educação profissional era assumido pelo
Governo federal e destinado às classes populares a fim de “civilizá-las” em curto prazo e

4

CARVALHO, Marcelo A.M. de A criação do SENAI no contexto da Era Vargas. 1ªed., Curitiba: Editora
Prismas, 2015.
5
República dos Estados Unidos do Brasil. Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na Abertura da
2ª Sessão da 7ª Legislatura pelo Presidente da República Nilo Peçanha. Rio de Janeiro: 1910 (p.74).
Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/presidential> Acesso em 13/06/2015.
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com isso inseri-las de forma ordeira e economicamente viável na ordem republicana
idealizada. A moralização das crianças e jovens analfabetos das classes pobres só seria
naquela perspectiva eficiente se fosse pelo trabalho, assumindo temporariamente o poder
público uma função paternalista a fim de contrabalançar naquele momento histórico uma
ordem social extremamente excludente e de baixíssima mobilidade social.
Ao mesmo tempo o Ministério da Justiça e Negócios Interiores continuava com a
instrução pública geral do país que em última instância visava o ensino secundário e o
superior voltados para as classes com maior poder aquisitivo e/ou influência políticosocial. Portanto, a própria divisão da educação em dois ministérios confirmava a sua
dualidade no regime republicano: de um lado, uma educação teórica e bacharelesca e
desvinculada da realidade nacional e destinada às famílias das classes mais elevadas; de
outro, uma instrução mais elementar e prática na tentativa de inserir no mundo do trabalho
formal uma parcela dos jovens das classes populares analfabetas e que viviam de
trabalhos mais simples.
Possivelmente a criação do MAIC e da rede das EAAs que foram efetivadas pelo
Presidente Nilo em 1909, faziam parte de uma tentativa daquela fração da oligarquia de
revalorização das atividades produtivas e do conceito de trabalho a fim de ser
internalizado de forma positiva entre a população em geral. De fato, com base na análise
dos discursos de muitos dirigentes políticos do período percebemos a convicção daqueles
homens em que ao se materializar um centro de educação profissional para as classes
pobres em cada capital estadual do país, estas instituições de ensino mantidas e geridas
pelo Estado republicano e contando com o apoio das coletividades urbanas onde
estivessem inseridas, poderiam irradiar uma nova ética do trabalho não somente para os
filhos dos estratos mais simples da população mas também haveria um efeito
multiplicador positivo sobre a totalidade da população urbana, como uma dinamização
do mercado de trabalho local por exemplo.
Para o pesquisador Luiz Antônio Cunha6, Nilo Peçanha pode ter sido inspirado
pelas experiências de educação profissional já existentes em seu Estado natal através da
atuação missionária e pedagógica dos padres salesianos na implantação do ensino
6

CUNHA, L.A. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. 2.ed. São Paulo: Editora UNESP,
Brasília-DF: FLACSO, 2005, (p.14-20; 63-64).
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profissional no Brasil, no Instituto Profissional Masculino do antigo Distrito Federal (no
Rio de Janeiro), assim como também da sua filiação a maçonaria. Sobre esta última
influência vale a pena lembrar o anticlericalismo, a valorização da educação popular e o
ideal de solidariedade entre os homens.
Em estudo anterior7 , também são citados como influências norteadoras da decisão
do então Presidente Nilo Peçanha criar em 1909 as Escolas de Aprendizes Artífices, o
Anteprojeto do “Congresso de Instrução” realizado em dezembro de 1906 no Rio de
Janeiro8 além, é claro, da própria experiência de Nilo Peçanha, pouco antes de ser eleito
vice-presidente na chapa de Afonso Pena, como Presidente do Estado do Rio de Janeiro
criando em 1906 três escolas profissionais, em Campos, Petrópolis e Niterói, e duas
destinadas ao ensino agrícola, em Paraíba do Sul e Resende9, conforme explicamos nas
páginas anteriores.
Em 1909, pelo Decreto nº 7566, de 23 de dezembro, o Presidente Interino Nilo
Peçanha10 criava nas capitais de quase todos os estados11 da Federação, as Escolas de
Aprendizes Artífices, marcando a atuação direta do governo federal no ramo de ensino
profissionalizante, em cuja introdução deste mesmo Decreto o presidente justificava: “se
torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o
indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho
profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do vício e do crime...”

7

Manoel de Jesus A. Soares – “As Escolas de Aprendizes Artífices e suas fontes inspiradoras “- Fórum
Educ., Rio de Janeiro, 5(4): 69-77, out./dez. 1981.
8
O Anteprojeto foi levado ao Congresso Nacional e defendia que a União e Estados custeassem o ensino
profissional em todo o país proporcionando campos de experimentação agrícola e oficinas em cada
município para os alunos das escolas obterem uma habilitação geral e os instrumentos de trabalho,
criação (ou subvencionamento) de institutos profissionais em cada Estado como preparatório prático para
o emprego na indústria, tendo como público alvo principal menores abandonados (jovens acima dos 14
anos). Também, segundo C. Suckow (1986), o anteprojeto sugeria a proibição de novos ginásios e
faculdades antes de serem criados os institutos profissionais nos estados.
9
Decreto Estadual n. 787, de 11/09/1906; Decreto Estadual n.1008, de 15/12/1906.
10
Este assumiu a presidência da República com a morte do titular Afonso Pena em 14/06/1909, e
governou somente 17 meses.
11
Foram 19 escolas profissionais, uma em cada capital do país. Exceções: no estado do Rio de Janeiro a
unidade se localizava na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes, já que no DF já havia instituição
semelhante e na capital Petrópolis as forças antinilistas dificultaram a instalação da escola; no Rio
Grande do Sul o governo federal aproveitou o já existente Instituto Técnico Profissional (futuro Instituto
Parobé) para instalar sua escola profissional.
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Porém, diferentemente das experiências de ensino profissional anteriores ou
concorrentes, as Escolas de Aprendizes Artífices foram criadas como um sistema de
ensino profissionalizante sob o comando direto de um Ministério Federal – também
efetivado pelo próprio Nilo Peçanha – e, para os lentos padrões de implementação de
qualquer instituição em escala nacional daquela época, ao longo do ano de 1910
praticamente quase toda a rede de 19 escolas já havia sido inaugurada! Apesar do caráter
precário das instalações e do quadro docente despreparado para o ensino de ofícios.
Tabela 1: Datas das inaugurações das EAAs e o número de alunos matriculados.
ESTADO INAUGURAÇÃO MATRÍCULAS
DA E.A.A.
PI
RN
GO
MT
PB
MA
PR
AL
RJ
PE
ES
CE
BA
SP
PA
SC
MG
AM
SE

01/01/1910
01/01/1910
01/01/1910
01/01/1910
05/01/1910
16/01/1910
16/01/1910
21/01/1910
23/01/1910
16/02/1910
24/02/1910
24/05/1910
02/06/1910
24/06/1910
01/08/1910
01/09/1910
08/09/1910
01/10/1910
01/05/1911

83
83
68
84
134
104
293
151
273
125
166
82
68
120
95
130
60
70
120

Fonte: Relatório do Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Anos 1910/1911, apresentado ao
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, no ano de 1911.Publicado em 1911. Disponível em:
<http://www.crl.edu/brazil/ministerial/agricultura> Acesso em 04/05/2014.

Obviamente a realidade social e econômica de cada região brasileira onde as
EAAs foram implantadas não geraria retornos tão imediatos e previsíveis como
supunham as autoridades idealizadoras das EAAs. Primeiro porque o mundo do trabalho
no Brasil do início do século XX ainda era em muitos locais marcado por relações précapitalistas e conflituosas e, por outro lado, a necessidade de sobrevivência da maioria da
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população pobre gerava formas de estratégia e redes de solidariedade que contrariavam
as respostas esperadas pelas elites republicanas. Ou seja, quando havia algum tipo de
demanda por educação vinda das classes populares necessariamente esta não coincidia
com aquilo que as classes dirigentes entendiam como o ideal e que deveria ser aceito
integralmente pela população pobre a fim de torna-la útil para a República. Como vimos
antes nos relatos dos diretores das escolas profissionais de Campos e Petrópolis no Rio
de Janeiro ainda em 1906/07, muitos alunos não concluíam o curso nas escolas pois assim
que aprendiam o que consideravam o suficiente para algum ofício, abandonavam os
estudos para ingressarem precocemente no mercado de trabalho a fim de poder ajudar
suas famílias com a renda que poderiam gerar.
Figura – 1: Porcentagens de operários e indústrias por Estado brasileiro (1907)

Fonte: IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil: Séries Econômicas, Demográficas e Sociais de 1550 a
1988, 2ªed. Rio de Janeiro: IBGE, 1990 (p.382- adaptado para gráfico).

Além da evasão escolar, em muitas das capitais onde foram instalados os cursos
profissionalizantes de nível primário das EAAs, as características econômicas da maioria
dos Estados e o rudimentar mercado de trabalho da maioria das suas capitais não
justificavam o investimento da União em tal empreendimento educacional profissional,
como podemos concluir a partir do Inquérito Industrial de 1907. Independentemente da
7ª Conferência Internacional de História Econômica e IX Encontro de Pós Graduação em História Econômica
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precisão estatística deste trabalho, pois o mesmo nos mostra muito mais uma tendência
da economia brasileira do início do XX, nele observamos que o grosso da população
operária se concentrava em no máximo sete dos estados da federação, se somarmos o
distrito federal. Nos demais, a porcentagem dos estabelecimentos considerados na época
como “fábricas” e dos trabalhadores operários era diminuto frente o conjunto da
população economicamente ativa, muito mais voltada para atividades agropastoris ou de
simples subsistência.
Vejamos as justificativas sobre a criação das EAAs em cada Estado do país vindas
próprio Nilo Peçanha na sua mensagem presidencial de 1910 ao Congresso Nacional:

Não menos úteis serão à população infantil das cidades as escolas de artífices,
que satisfazem uma necessidade de ordem econômica e social, preparando o
brasileiro para as funções da vida prática, criando em cada Estado núcleos de
operários válidos, inteligentes e ao mesmo tempo contendo a tendência para o
emprego público, para as profissões liberais, que declinam sensivelmente ao
embate de uma concorrência desesperada, prejudicando atividades que seriam
mais proveitosas em outras aplicações (grifo nosso).12

O Presidente refere-se as EAAs como instituições voltadas prioritariamente para
a população infantil, mas que a partir dessa faixa etária estas escolas poderiam satisfazer
“uma necessidade de ordem econômica e social” para o país. E, em seguida, argumenta
que as escolas de artífices de cada Estado brasileiro formariam núcleos de operários úteis,
inteligentes e moralmente elevados, além de corrigir a busca generalizada pelo emprego
público (nomeações) das outras classes sociais além de combater a cultura bacharelesca
que impedia o progresso técnico do país. Ou seja, as EAAs seriam centros irradiadores
de uma nova mentalidade e práxis para o mundo do trabalho a partir do exemplo e da
atuação dos jovens artífices entre as classes populares, induzindo toda a sociedade
brasileira a um novo modo de vida onde quer que estivesse instalada uma escola de
aprendizes artífices do governo federal.
Efetivamente o estabelecimento das Escolas de Aprendizes Artífices marcou a
presença do Governo Federal no âmbito da educação dos Estados, política pública até
12

República dos Estados Unidos do Brasil. Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na Abertura
da 2ª Sessão da 7ª Legislatura pelo Presidente da República Nilo Peçanha. Rio de Janeiro: 1910 (p.75).
Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/presidential> Acesso em 13/06/2015.
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então considerada prerrogativa quase que exclusiva das suas oligarquias dirigentes locais.
Previa-se certa parceria com os Estados para a obtenção de edifícios permanentes próprios
para os cursos, condições de ingresso e matrícula diferenciados e uma formação para o
trabalho que implicava em adestrar os jovens das classes populares em técnicas
manuais/artesanais e, quando houvesse oficinas e equipamentos, em técnicas mecânicas,
exigindo no máximo um nível primário de qualidade que no entender das elites do período
era o máximo a ser aspirado pelos filhos dos “desvalidos da fortuna”.
Para L.A. Cunha a instalação das EAAs em cada capital dos estados brasileiros
pode ser entendida como uma política pública vinda da União marcando sua presença nos
estados, “uma espécie de contraponto do débil pacto federativo” 13, além de reforçar as
trocas políticas clientelistas entre oligarquias locais e o poder federal, pois os gastos
federais com as EAAs locais, em alguns casos, representaria um importante incentivo
econômico além de fonte de barganha política através de nomeação de indicados pela
oligarquia local para compor as funções nas escolas profissionais.
Acreditamos que apesar de eventualmente tais práticas clientelistas de fato terem
ocorrido, mas analisando os motivos de Nilo e a rápida aceitação dos poderes oligárquicos
estaduais para a instalação recorde das EAAs nas capitais estaduais, evidencia-se uma
crença compartilhada por boa parte da elite brasileira e seus formadores de opinião de
que a modernização e o ordenamento do país – tomando-se como modelo os EUA ou a
Europa, conforme cada interpretação – estava diretamente ligada a uma suposta eficácia
pedagógica e terapêutica da educação profissional sobre a sociedade como um todo.
Uma outra suposição sobre o porquê da instalação de uma escola profissional
federal em cada capital do país, algo que ia contra toda uma lógica econômica baseada na
concentração espacial da indústria e da população operária já existente, acreditamos que
o Presidente Nilo Peçanha tinha em mente a sua própria experiência política com o
fechamento das escolas profissionais estaduais no Rio de Janeiro pelo seu sucessor e exaliado político, o governador Alfredo Backer, em 1907. Nilo experimentou naquela
ocasião todo um projeto educacional por ele gestado e valorizado ser literalmente
destruído por causa de questões políticas relacionadas com a disputa oligárquica em seu

13

Cunha, L.A. op.cit. (p.72).
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Estado natal (nilistas x antinilistas) e pela recusa de parte da elite fluminense, naquela
ocasião representada por A. Becker, em ver as escolas profissionais fluminenses recém
implantadas como resultado de uma política de Estado de considerável importância e útil
pois tentava integrar uma parcela da população jovem e pobre fluminense na ordem social
republicana. Portanto, ao instalar uma EAA em cada capital da República, com tudo que
isso implicava em termos econômicos-orçamentários e em termos de valor simbólicoideológico para cada população local, principalmente nos centros políticos-oligárquicos
de menor importância frente ao domínio da aliança São Paulo e Minas Gerais, qualquer
tentativa de extinção desta iniciativa institucional-educacional federal não seria bem
recebido pela maioria das oligarquias regionais. Estas provavelmente viam no
empreendimento federal muito mais uma ação política de valorização da sua região e de
sensibilidade para com as suas demandas sociais, do que uma intromissão autoritária do
governo federal em assuntos educacionais da sua alçada.
Para reforçar esse nosso argumento, observemos com atenção a charge abaixo
sobre o conjunto das obras públicas realizadas na curta presidência de Nilo Peçanha e
para as quais o autor chama a atenção do seu público leitor:
Figura - 2

Fonte: Revista O Malho, Ano VIII, nº 376, 27/11/1909.
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A caricatura tem o título sugestivo de “Último despacho coletivo: Novos
horizontes”, numa clara referência à administração federal de Nilo que estava chegando
ao seu final. Nilo aparece afirmando ao “zé povo” que não abriria mão do seu programa
de governo apesar das pressões políticas daquele momento. Na nuvem de fumaça do seu
charuto que vai deixando atrás de si surgem ilustrações de várias das suas iniciativas de
“melhoramentos do Brasil”, entre as quais o incentivo a exploração dos recursos naturais
do carvão e do ferro nacionais, a construção de estradas de ferro, as ações federais para
aliviar os efeitos da seca do Nordeste e, em destaque, o desenho de um garoto liderando
uma espécie de exército e empunhando uma bandeira onde se lê “Escolas Profissionais”.
“Zé povo” ao comentar sobre estas realizações do governo nilista, especialmente sobre as
EAAs conclui: “mas as escolas profissionais em todas as capitais dos Estados caíram-me
particularmente no gosto, porque preparam cidadãos para a luta do trabalho e não
bachareizinhos e bachareizões, para andarem depois por aí a perturbar a ordem, na
Câmara, na imprensa e nas ruas!...”. Tal diálogo fictício torna-se significativo por mostrar
que em parte considerável dos leitores republicanos da capital federal, principalmente o
governo Peçanha além ter realizado inúmeros benefícios ao país teria sobretudo
combatido a “desordem” político-social causada pelo excesso de bacharéis formados nas
escolas tradicionais ao incentivar o ensino profissional pelo país. Para o autor a cultura
bacharelesca seria um grande mal que perturbava a vida cotidiana no ambiente político
(câmaras), na imprensa e no meio urbano, provavelmente uma referência às demandas
deste grupo por cargos remunerados no meio privado e público em função de sua
escolaridade e status aos olhos da sociedade da época.
Aparentemente a iniciativa de criar as EAAs em cada capital estadual na visão de
muitos dos contemporâneos de Nilo, era muito mais um combate a uma cultura escolar
elitista e dissociada das reais necessidades socioeconômicas do país do que um objetivo
pragmático de atender um mercado de trabalho que se transformava com a expansão da
indústria e dos serviços urbanos. Este “exército” de combatentes mirins oriundos das
classes populares serviria para transformar toda uma mentalidade acostumada a depender
do clientelismo político para se manter e perpetuar uma ordem social arcaica e uma
economia atrasada frente aos imperativos do mundo moderno capitalista.
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A maioria dos autores identifica uma concepção de educação com forte conteúdo
ideológico conservador em Nilo Peçanha ao instalar as EAAs. Deste modo, isolam a
criação das escolas profissionais federais de uma concepção de Estado republicano da
parte de Nilo e do seu grupo no qual haviam além das convicções agraristas e certo
industrialismo daquele período histórico14, também ideais maçônicos de moralização e
acolhimento dos mais pobres por meio da instrução escolar e, no caso de Nilo, através da
difusão do ensino profissional.
Em texto escrito anos depois da criação das redes de EAAs, Nilo Peçanha reafirma
suas convicções no papel de moderador social da educação profissional e técnica ao
comentar sobre o funcionamento das instituições de ensino profissional da Europa, em
especial da Suíça, onde a reabilitação da instrução profissional e tecnológica era um
importante fator de equilíbrio social daquela sociedade europeia, além da razão da
maturidade das suas instituições republicanas e da sua democracia.15 Portanto, para Nilo
a difusão da instrução profissional era inclusive condição para o êxito da democracia
republicana em nosso país, pois a difusão das escolas profissionais teria como efeito uma
“influência na formação do caráter do povo e nos destinos do Brasil”.16
Também estava implícito neste sistema educativo de abrangência federal e
desvinculando da educação tradicional, uma formação profissional com objetivo de criar
uma espécie de reserva de mercado para as elites e classes médias a ela associadas. Assim
aquelas elites acreditavam neutralizar a pressão dos novos grupos sociais que buscavam
ascender socialmente no contexto dos valores daquela sociedade17, seja pela nomeação

14

CÔRTE, Andréa de Telo da (org.). Política, Economia e Finanças: Nilo Peçanha. 2ª ed. Niterói: Imprensa
Oficial, 2010 e Anais do Colóquio Nilo Peçanha e o Rio de Janeiro no Cenário da Federação. Niterói:
Imprensa Oficial, 2010.
15
“A Suíça multiplica as suas escolas profissionais e, nelas alia a educação científica e a educação manual;
o ponto de vista da sua organização é que a educação integral de amanhã possa substituir a educação
especializada dos nossos dias”. Nilo via na organização da educação suíça que reabilitava as artes
mecânicas e o ensino profissional inclusive como um antídoto contra as doutrinas revolucionárias
derivadas do marxismo. PEÇANHA, Nilo. Impressões da Europa (Suissa, Itália e Hespanha), 4ª ed., Rio de
Janeiro: Livraria Garnier (p.40) - Acervo Biblioteca Wellington Paes (Campos-RJ).
16
Ibid., (p.43).
17
Lima Barreto resume magistralmente de forma satírica e extremamente crítica em várias de suas
obras alguns dos costumes da sociedade e das práticas do sistema político republicano do seu tempo
que era marcado pela corrupção, autoritarismo, clientelismo, elitismo e completa insensibilidade dos
governos aos problemas econômicos e sociais que afligiam o povo. LIMA BARRETO, A. H. As aventuras
do Dr. Bogoloff. (Proj. Livro Livre – Livro 76). São Paulo: Poeteiro Editor Digital. 2014. Disponível em:
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em emprego público via apadrinhamento político ou na difícil conquista de algum
diploma que possibilitasse o título de “doutor” e com isso ter o direito ao exercício de
alguma profissão liberal garantidora de status e certo poder aquisitivo.
Precisamos lembrar que o pacto oligárquico entre os poderes estaduais e a União
estabelecido no governo Campos Salles (1898-1902), não significou necessariamente
harmonia política no interior da oligarquia brasileira, mas revelou que havia conflitos
estruturais que colocavam em campos opostos o governo federal e os interesses
imediatistas do setor cafeeiro. Ou seja, a gestão econômica de Salles explicitou as
diferenças de interesses entre o governo federal e o grupo cafeicultor por causa de
medidas como a restrição do crédito, cortes nos gastos públicos, câmbio valorizado entre
outras. Coincidentemente Nilo Peçanha, como dissemos antes, foi um ardoroso adepto da
política econômica de Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda de Campos Salles no que
dizia respeito ao controle e equilíbrio das contas públicas, pois provavelmente acreditava
que somente desta forma os novos interesses dos pequenos e médios produtores agrícolas
e os dos industriais poderiam se contrapor à visão hegemônica sobre a economia e a
atuação do Estado que os cafeicultores paulistas tentavam impor sobre o país.
Em artigo do jornal o Estado de São Paulo de 190918, a administração federal de
Nilo Peçanha foi criticada pelo prestigiado órgão da imprensa paulista e importante portavoz da sua classe dirigente. Apesar de ser um republicano histórico e da sua experiência
exitosa como governador do Rio de Janeiro, a administração federal do Presidente era
considerada tumultuada em função da divisão política entre os partidários do então
candidato à presidência Hermes da Fonseca e os civilistas de Rui Barbosa, além das
interferências políticas do presidente do senado Pinheiro Machado. Para o jornal Nilo
estaria praticando uma neutralidade oportunista cujo resultado seria o seu insucesso
político já que a sua “fingida neutralidade” perante as principais forças do Congresso
estaria levando o seu governo a paralisia. Ou seja, para o PRP e a principal oligarquia do
país Nilo Peçanha e suas ações como Presidente eram vistos com muita desconfiança e
pouco ou nenhum apoio político.

<http://www.projetolivrolivre.com/Lima%20Barreto%20-%20Aventuras%20do%20Dr.%20Bogoloff%20%20Iba%20Mendes.pdf > Acesso em 04/05/2014.
18
Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19091002-11253-na-0001-999-1not/busca/Nilo%20Pe%C3%A7anha> Acesso em 15/06/2015.
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Mas isso não impediu que tanto na capital paulista como nas outras capitais
estaduais o Governo federal comandado por Nilo materializasse em pouco tempo o seu
projeto educacional-profissional de abrangência nacional. De fato, o conjunto das EAAs
maius se tratava de um sistema precário de escolas, dotadas de alguns objetivos comuns
e funcionando sob uma mesma legislação federal, além de estarem subordinadas a uma
mesma autoridade administrativa e pedagógica, i. e., o Ministro da Agricultura e
Comércio.
Vejamos no exemplo abaixo tirado de reportagem de dezembro de 1909, como
geralmente foram implantadas nas capitais estaduais as EAAs logo nos primeiros dois
anos de vigência do decreto federal n.7.566 que as criou. No episódio abaixo, trata-se da
Escola de Aprendizes Artífices que foi instalada na capital São Luís do Estado do
Maranhão e que começou a funcionar em janeiro de 1910:

ESCOLAS DE APRENDIZES ARTÍFICES: Devendo instalar-se esta
Escola no edifício em que outrora funcionou a Casa de Educandos
Artífices, em 1º de janeiro próximo, ficam desde já abertas as inscrições
para matrícula de alunos, a qual se prolongará até 15 daquele mês.
Os requerimentos para a matrícula podem ser apresentados, enquanto
não funciona a Escola, na casa do Diretor, à rua Grande, n. 149, e devem
obedecer as seguintes exigências, constantes no Dec. n. 7566, de 23 de
setembro de 1909, que criou a dita Escola. [ são citados os artigos 5º
ao 8º do decreto ] Por enquanto funcionarão apenas quatro oficinas
seguintes: - sapateiro, alfaiate, marceneiro e ferreiro. Maranhão, 17 de
dezembro de 1909.
João Barreto Costa Rodrigues. Diretor da Escola de Aprendizes
Artífices.19

Vamos encontrar quase os mesmos dizeres em outras publicações de outros
estados da época, onde o próprio Diretor da escola anunciava em jornais de grande
circulação ou penetração em sua respectiva capital na qual assumiria sua EAA.
Destacamos em primeiro lugar a própria publicidade da instalação da EAA que poderia
ser de maior impacto em se tratando de Estados onde o sistema educacional e a sua
importância econômica eram menores no conjunto da federação republicana brasileira.
Para estes centros estaduais menores a instalação de uma escola profissional mantida e
19

Correio da Tarde – MA, Ano I, nº15 de 18/12/1909.
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dirigida pelo Governo da União tinha um significado especial, quem sabe a garantia do
poder central em mantê-las funcionando ininterruptamente e independentemente da
situação econômica e política do Estado onde estivesse situada. Lembremos que não era
incomum em alguns Estados, em razão da falta de receitas ou disputas intraoligárquicas,
haver atrasos no pagamento dos salários de profissionais da educação ou simplesmente o
fechamento de escolas sem nenhum prévio aviso para a população carente que por ventura
dependesse delas para alfabetizar os seus filhos. Outro elemento explicador do processo
de instalação das EAAs no conjunto da federação brasileira foi a importância que tinha o
trabalho político e administrativo do Diretor nomeado de comum acordo entre o Governo
Federal e o poder oligárquico estadual no comando, pois este funcionário iria junto as
autoridades federais e estaduais intermediar desde o recebimento das matrículas dos
alunos – no exemplo acima as matrículas seriam recebidas e analisadas na própria
residência particular do Diretor! – até a quantidade e tipos de oficinas que seriam as mais
adequadas àquela população de aprendizes e ao seu meio urbano a serem instaladas na
futura EAA da cidade.
Desde o trabalho pioneiro de Celso S. Fonseca aos pesquisadores mais recentes
da história das EAAs, praticamente todos convergem sobre o difícil funcionamento inicial
destas escolas profissionais como sendo algo precário em termos de instalações físicas,
equipamentos e corpo docente geralmente inabilitado para o ensino de ofícios para os
jovens oriundos majoritariamente das classes pobres. A reportagem-anúncio acima
transcrita também nos indica essa precariedade em termos de instalação da instituição na
capital maranhense da época, pois a escola foi instalada em prédio onde “outrora
funcionou a Casa de Educandos Artífices”, portanto, a EAA do Maranhão foi acomodada
provavelmente num prédio antigo onde antes funcionava um instituição de caráter
corretivo e filantrópico em nada aparelhado para uma real instrução de alunos-cidadãos e
direcionados para o mercado de trabalho do século XX como muitos republicanos
idealizavam.
A conjuntura econômica na qual foram implementados o Ministério da
Agricultura e a rede de escolas profissionais federais a ele subordinadas vivia um
momento de recuperação dos investimentos na indústria e de crescimento lento, porém
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seguro, do PIB nacional. Segundo Winston Fritsch20 a decisão do Governo federal sob
Afonso Pena em apoiar a política de valorização do café e com isso garantir certa
estabilidade macroeconômica teve êxito, entretanto marcou a adoção parcial do padrão
ouro pelo Brasil a partir de 1906 vinculando a estabilidade monetária do país aos déficits
e superávits da economia agroexportadora e aos investimentos de capitais europeus, os
quais também determinavam o grau de dinamismo interno da economia brasileira.

Tabela - 2
Anos

PIB Investimento

Exportações

Exportações

Total exportado

(período)

industrial

de café

agrícolas

em PIB

[1850,1860] 3,0

23,5

48,7

83,8

17

[1860,1870] 2,5

6,8

45,8

84,1

16,4

[1870,1880] 1,7

4,7

56,4

89,6

14,8

[1880,1890] 2,3

10,9

61,3

89,4

13,7

[1890,1900] 0,6

-2,9

64,3

93,1

17,7

[1900,1910] 4,8

11,2

51,5

90,8

18

[1910,1920] 4,8

7,4

52,8

79,8

14,8

[1920,1930] 4,6

4,2

68,6

83,4

13,5

[1930,1940] 4,5

7,6

53,2

74,5

11,3

Fontes: PIB - Goldsmith (1986), que usa dados de Haddad (1980) após 1910; Investimento industrial:
Suzigan (2000); Dados de exportações: IBGE (1939/40).
Notas: Investimento industrial = valor das exportações de máquinas da Grã-Bretanha, Estados Unidos,
Alemanha e França para o Brasil em libras esterlinas, regularizadas pela população brasileira. PIB e
crescimento do PIB per capita em preços constantes de 1910. As médias foram calculadas em moeda local
e valores nominais. As exportações agrícolas incluem café, cacau, mate, tabaco, açúcar, algodão e borracha.

Na tabela acima destacamos o período de 1900/1910 que corresponde às políticas
econômicas de reequilíbrio das contas públicas, início do Convênio de Taubaté e de
normalização dos mercados internacionais e dos preços do café, além do boom da

20

FRITSCH, Winston “Apogeu e crise na Primeira República: 1900-1930”. In: ABREU, Marcelo de P. (org.)
A ordem do progresso: Cem anos de política econômica republicana, 1889-1989. Rio de Janeiro: Elsevier,
1990 (p.38-39).
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borracha e a volta dos fluxos de capitais para o Brasil. Também neste período os
investimentos no setor industrial alcançam o maior crescimento médio considerado após
1870, além do maior PIB da série e uma relação menos desequilibrada entre as vendas de
café e outros produtos agrícolas. Também a contribuição das exportações no total do PIB
atinge seu ponto máximo no período anterior às Grandes Guerras Mundiais.
Tão logo a economia brasileira do início do XX começava a dar sinas de
recuperação e expansão dos investimentos no setor produtivo, surgiram diversas
iniciativas no sentido de organizar liceus de artes e ofícios tanto por entidades particulares
como subsidiadas pelos Estados quando neles haviam homens públicos com vontade e
apoio político além de recursos financeiros para levar adiante tais projetos de
profissionalização de jovens das classes populares, mesmo que os motivos aventados
fossem ainda baseados nas velhas concepções arcaicas a respeito do ensino de ofícios.

Os primeiros desafios administrativos, políticos e econômicos das EAAs (1909-1918)
Antes de nos aprofundarmos nos dados e informações relativos ao funcionamento
das EAAs, vamos analisar alguns números e estimativas calculados a partir de antigos
levantamentos estatísticos como os do quadro abaixo que tenta sintetizar a relação
matrículas e conclusões do chamado ensino industrial pelo país entre 1907 a 1938, apesar
das várias lacunas (anos de 1913 a 1926 e 1930 a 1931):
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Figura - 3

Ensino industrial: Relação Matrículas x Conclusões de
Curso (1907 a 1938)*
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Fonte: IBGE – Séries Estatísticas Retrospectivas - Vol.I - Separata do Anuário Estatístico do Brasil – Ano
V – 1939/1940 (Aspectos Culturais), Rio de Janeiro: IBGE. (adaptado para gráfico).
*Nota: os números dos anos de 1913 a 1926 e 1930 a 1931 são resultados de regressão linear que considera
os dados dos anos de 1907 a 1912 e 1927 a 1929. A correlação foi de 0.97 e o coeficiente de determinação
de 0,9551.

Apesar das muitas imprecisões nos levantamentos estatísticos brasileiros da
primeira metade do século XX, ainda assim os dados aqui comparados entre matrículas e
as conclusões no chamado “ensino industrial”21 revelam que pode ter havido um relativo
e constante aumento do número de matrículas dos cursos de ensino industrial,
principalmente no período que vai do início da contagem (1907) até o ano seguinte da
Revolução de 1930. O crescimento das matrículas cresce constantemente de quase 10.000
inscritos até atingir no começo da década de 1930 perto de 21.000 alunos matriculados.
No gráfico, de 1932 até 1938, período com o pleno controle do governo federal pelo grupo
político chefiado pelo Presidente Getúlio Vargas, aparentemente há um decréscimo no
número de matrículas neste ramo de ensino possivelmente gerado por uma mudança nos

21

Lembramos que o “ensino industrial” neste período histórico poderia englobar cursos não
necessariamente voltados para a atividade industrial, porém mais relacionados ao artesanato ou mesmo
as artes plásticas.
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critérios de classificação dos estabelecimentos ditos de ensino industrial e/ou uma nova
orientação de política pública para o ensino profissional por parte do Governo naquele
período. Não aparece neste gráfico, mas somente a partir de 1942 quando se decretam as
Leis Orgânicas sobre o ensino profissional pelo Ministério da Educação e o da criação do
SENAI que versa sobre a aprendizagem industrial, é que a taxa de matrícula no ensino
industrial dá um importante salto quando comparada com o total da população
brasileira.22
Sobre os números relativos às conclusões de curso, se no ano de 1907 o gráfico
acima indica quase 10.000 alunos matriculados e poucos mais de 200 haviam concluído
seus cursos em instituições consideradas na época de ensino industrial, no ensino primário
geral do país no mesmo ano estavam matriculadas 638.378 estudantes e destes somente
22.399 concluíram o curso primário. Portanto, só no ano de 1907 o total de alunos
matriculados no ensino industrial representava pouco mais de 1,5% dos alunos
matriculados no ensino primário geral, e o total de formados no ensino industrial não
chegava a 1% do número de formados no ensino primário. Em ambos os ramos da
educação da época o número de alunos que completavam os seus respectivos cursos era
dramaticamente pequeno quando comparados com o total de matrículas, indicando sérios
problemas para cumprir sua principal função que seria formar com certa qualidade o
maior número possível de ingressantes daqueles ramos educacionais.
Acreditamos que essas altas taxas de evasão do ensino profissional em particular,
eram o alarmante resultado de uma perspectiva corretiva e preventiva da elite para os
problemas sociais no meio urbano que se avolumavam no período e que também afetavam
a população pobre que viesse a se matricular neste ramo de ensino. O que estava em pauta
para a maioria das classes dirigentes do nosso início republicano não era, apesar da
retórica da maioria e da convicção de alguns poucos dirigentes, uma preocupação com as
novas demandas de um mercado de trabalho urbano que se expandia e cuja divisão do
trabalho se tornava cada vez mais complexa em função do crescimento industrial e do
setor terciário. Era a velha crença elitista de que a educação por si só seria o motor da
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transformação das classes pobres em cidadãos prontos para a modernidade e ciente dos
seus deveres para com a ordem republicana mantida e liderada por elas.
O planejamento educacional, o que hoje em dia definimos como um “projeto
político-pedagógico” que nortearia todo o trabalho educacional (pedagógico, didático e
administrativo) até mesmo antes da futura instalação física das EAAs nas 19 capitais
estaduais do Brasil de 1909, não existia e o que mais próximo disso havia seriam os
“Regulamentos” internos da instituição, geralmente definidos pelo próprio Ministério da
Agricultura na forma de decretos-lei e portarias. Além disso, havia o conservadorismo
dos diretores, docentes e administrativos oriundos de outros segmentos da educação
existente no país, os quais continuariam os velhos hábitos e práticas que vivenciaram na
educação tradicional ou nas suas vidas escolares, mesmo tendo resultados ineficazes
ainda que a partir das EAAs fizessem parte de uma proposta de ensino profissional que
estava sendo implantado pela União a partir daquele momento.
Assim que o decreto n. 7566 de setembro de 1909 começou a valer para a
instalação das EAAs em cada capital estadual, o Governo federal destinou créditos para
a instalação física das escolas (prédios, equipamentos das oficinas, etc.) e a contratação
do pessoal (um diretor, um escriturário, mestres para as oficinas existentes e um porteirocontínuo). Geralmente esses créditos destinados as EAAs eram depositados em órgãos
federais instalados nos respectivos estados, mantendo de certa forma a administração das
escolas centralizadas e limitando a autonomia dos diretores nomeados de comum acordo
entre o Governo federal e o comando político dos Estados.
Além do decreto inicial de instalação das EAAs, outros decretos23 e portarias
vieram na sequência para estabelecer ajustes e facilitar o pronto funcionamento das
escolas profissionais, pois parece que havia uma grande expectativa do governo federal
pela procura do curso primário e profissional das EAAs por parte da população mais
pobre. Sobre essa expectativa governamental com relação ao trabalho e desempenho das

23

A título de exemplo o decreto n. 7649, de 11/11/1909, que estabelecia aulas do curso primário e
desenho no noturno as quais seriam dadas por normalistas e professores especializados; o decreto n.
7763, de 23/12/1909, que permitia as já existentes escolas profissionais existentes nos Estados (ex.: o
Instituto Técnico Federal de Porto Alegre-RS) pudessem receber subvenções igual à cota destinada à
instalação e custeio de cada EAA. Também estabelecia um regulamento inicial para toda a rede de escolas,
que logo depois foi alterado.
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EAAs inseridas em cada capital, torna-se esclarecedora a fala do Ministro da Agricultura
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda, primeiro responsável direto pela recém instalada
rede de EAAs junto ao presidente Nilo Peçanha, quando apresenta os resultados iniciais
desta instituição de ensino federal em seu relatório ministerial:

Considerando que um dos principais deveres do Governo da República
é interessar-se pela sorte dos menores, principalmente dos desprovidos
de meio de vencer a luta pela existência, cabendo-lhe, portanto, amparálos contra qualquer espécie de exploração que sobre eles se possa
exercer, [...] criando nas capitais dos Estados escolas de aprendizes
artífices, para o ensino profissional e primário gratuito.
Procurou-se por essa fórmula, não só impedir a tendência do menor à
ociosidade, despertando-lhe o amor pelo trabalho, mas também
convertê-lo em criatura útil a sociedade, pelo aprendizado profissional,
completado pelo ensino teórico escolar (grifo nosso).24

Na fala do Ministro ainda encontramos elementos que fazem referência a uma
visão corretiva e conservadora da educação profissional cuja função maior estaria em
“despertar” nos menores pobres uma idealizada disposição para o trabalho – não
importando suas reais condições de integração com o mercado de trabalho – e “convertêlos” à uma cidadania considerada útil na visão das classes dirigentes da época.
Achamos na maioria das interpretações históricas a respeito da criação das EAAs
geralmente se destaca os elementos conservadores da motivação que teriam guiado a
instalação das EAAs pelo país, mas não podemos deixar isso obscurecer o fato de que se
tratava de uma iniciativa de ensino público profissional e primário gratuito25 sendo
dirigido as classes populares, algo que soava estranho num ambiente político e social
onde geralmente a educação e as ações estatais estavam mais presentes para reforçar

24

Relatório do MAIC 1909/1910 - Ministerial Reports (1821-1960). Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/ministerial> Acesso em 02/05/ 2015.
25
Sobre a realidade desta função educadora e socializadora das EAAs para as camadas mais pobres da
sociedade brasileira da primeira metade do século XX, em telegrama de 10/11/1931 endereçado ao
então ministro Oswaldo Aranha, o interventor no Ceará, Roberto Carneiro de Mendonça, pede ao
ministro que reconsiderasse o ato do governo revolucionário que extinguia a Escola de Aprendizes
Artífices em Fortaleza, pois caso isso se concretizasse muitas famílias pobres daquela cidade não teriam
mais onde educar seus filhos. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/OAcp
1931.11.10/1> Acesso em 07/06/2014.
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privilégios sociais e econômicos do que para incentivar igualdade de oportunidades de
ascensão social para o conjunto da população nacional.
O Governo republicano admitia que aquele grupo de escolas profissionais deveria
ajustar-se à realidade social e econômica de cada Estado onde houvesse uma escola de
aprendizes. As características em comum entre as escolas previstas no decreto de sua
criação – ensino primário e profissionalizante custeado pela União; previsão de oficinas
de trabalho manual e mecânico de acordo com o número de alunos e condições dos
prédios; regime de externato (geralmente das 10h às 16h); número de vagas de acordo
com a capacidade do imóvel da escola; matriculas de alunos na faixa etária de 10 a 13
anos, com declaração comprovando pobreza da família, ausência de doenças
infectocontagiosas e/ou defeito físico que impossibilitasse o aprendizado de ofício; curso
noturno primário e de desenho técnico; exposição anual dos artefatos produzidos pelos
alunos com premiações – continuariam as mesmas enquanto vigorasse o referido decreto
e, mais tarde, o regulamento das escolas fosse oficializado.
Em 1911, em regulamento aprovado pelo decreto n. 9.070, de 25/10/191126, o
Governo Federal tentava criar certa padronização das EAAs ampliando alguns pontos do
decreto inicial de 1909. Abria a possibilidade de criar-se mais oficinas, além das cinco
permitidas no primeiro decreto (n.7566), desde houvesse condições para alojá-las no
prédio da escola e pelo menos 20 candidatos para a aprendizagem do novo ofício. Além
disso os cursos de desenho seriam obrigatórios e o tempo de aprendizado nas oficinas de
quatro anos. O otimismo do Ministro da Agricultura em relação à procura pelos cursos
profissionalizantes era tamanha que, em seu relatório de 1910/1911 previa a possibilidade
de “Quando for conveniente, serão contratados no país ou no exterior profissionais de
reconhecida competência para dirigir as oficinas.”27 Alunos-aprendizes dos 3ºs e 4ºs anos
receberiam respectivamente diárias de 600 e 800 réis, a fim de impedir sua evasão para
buscarem ocupações no mercado de trabalho antes de concluírem o curso, assim como
previa a organização de associações cooperativas e de mutualidade dos aprendizes onde
os alunos dos 1º e 2º anos receberiam diárias de 100 e 200 réis totalmente destinadas às
suas caixas de mutualidade. Também poderiam constituir estes fundos de associação:
26

Também conhecido como Regulamento das EAAs “Pedro de Toledo”.
Relatório do MAIC 1910/1911 - Ministerial Reports (1821-1960). Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/ministerial> Acesso em 02/05/ 2015.
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contribuições dos alunos dos 3º e 4º anos a serem fixados pela diretoria da associação;
porcentagem de 5% sobre a renda líquida das oficinas; eventuais multas aplicadas em
alunos; aplicações na Caixa Econômica e seus dividendos; doações de particulares ou
auxílios governamentais. Em suma, tentava-se conter a tendência de evasão escolar que
desde os primórdios afetava profundamente os resultados das EAAs em todo o país. Outro
item importante no decreto era o que permitia a contratação de professores para o ensino
primário e desenho, desonerando o Diretor dessa obrigação.
Celso Suckow nos informa que apesar de já em 1910 praticamente quase todas as
19 escolas já estarem instaladas, a maioria se localizava em prédios inadequados ou em
condições precárias para o seu pleno funcionamento. Apesar da previsão de créditos da
União para a construção ou reformas de prédios próprios para o estabelecimento das
EAAs, tal planejamento dependia da contrapartida dos Estados em doar o terreno para a
construção dos prédios escolares ou doação de imóvel já existente capaz de suportar
reformas para a adequação e funcionamento da EAA.
Além dos problemas como a falta de formação e especialização em educação
profissional de diretores, professores e mestres voltada para aquele público específico de
alunos oriundos das classes pobres, parece que a inadequação dos imóveis e instalações
(prédios e oficinas) das EAAs se mostrou um dos problemas mais persistentes e um
grande entrave para a evolução dos cursos e desenvolvimento daquela instituição escolar
ao longo da Primeira República. Usando como exemplo o caso da EAA de São Paulo,
verificamos que na primeira década de existência desta escola profissional federal, ela
não funcionava em prédio próprio ou adaptado para a sua atividade fim. Como exemplo
dessa situação, ainda em 1912 o governador paulista solicitava em mensagem enviada ao
Congresso paulista (Assembléia Legislativa) recursos financeiros para a construção de
um prédio próprio para a Escola de Aprendizes da capital paulistana.28

28

Rodrigues Alves, presidente do Estado de São Paulo, mandou nesta ocasião uma mensagem ao
Congresso Paulista (Assembleia) expondo os motivos para o pedido de verbas para a construção do prédio
para a EAA na capital paulista, cuja parte do seu governo seriam 250 contos de réis de um total orçado de
500
contos,
além
da
doação
do
terreno.
Disponível
em
<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!19121114-12386-nac-0005-999-5not/busca/aprendizes%20art%C3%ADfices> Acesso em 07/06/2015.
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Constatamos no exemplo de uma das mais importantes EAAs do país, aquela
localizada na capital paulista, que o problema da acomodação das escolas profissionais
em prédios próprios e adequados aos seus fins, isto é, espaço, instalações e oficinas
necessários para o pleno funcionamento dos cursos profissionalizante, arrastou-se por
anos chegando em muitos casos a décadas. A precariedade dos imóveis em muitos dos
Estados para onde foram as EAAs foi um grande problema que acompanhou estas escolas
ao longo da sua existência, sendo parcialmente lidado pelo Governo federal somente no
início da década de 1920 no chamado período da “Remodelação” das EAAs que veremos
logo adiante.
Nilo Peçanha e seus apoiadores pareciam acreditar que o próprio ato de inserção
de uma instituição educacional nova e portadora de uma suposta ética do trabalho e de
iniciativa empreendedora para os seus futuros formandos, por si só, poderia fomentar um
mercado de trabalho e até mesmo renda, mesmo que nas regiões onde estivessem
instaladas não houvesse uma identidade ou complementaridade com os arranjos
produtivos locais. Entretanto o que estava em jogo, mesmo que os idealizadores das EAAs
não percebessem conscientemente, era o combate de certas permanências de relações
escravistas arcaicas e/ou autoritárias no ambiente do trabalho livre e assalariado que ainda
existia no país em pleno início do século XX. Parece que uma pequena parcela da elite
republicana tentava através das EAAs superar o padrão autoritário e conflitivo que
predominava nas relações entre patrões e empregados. Nesse ambiente a resposta das
classes populares geralmente vinha na forma de indolência, amadorismo e baixa
produtividade, quando não explodia em revoltas mais violentas frente aos maus tratos ou
aquilo que entediam como injustiças praticadas por “patrões desalmados”, tornando o
mundo do trabalho no país algo mais atrasado e incapaz de gerar um ambiente propício
para a inovação técnica e a superação do subdesenvolvimento econômico e social.
Em relatórios do Ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, nos anos de 1912 e
1913, o dirigente político atribui um relativo avanço e melhoria das EAAs em razão da
aprovação do decreto n.9070 de 25/10/1911. Porém, apesar “bons resultados” obtidos
com a nova organização interna das escolas, o Ministro aponta para a questão da falta de
investimentos na construção de prédios e instalações e a falta de parceria e sensibilidade
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da maioria dos governos estaduais para que as EAAs obtivessem os resultados almejados
pelo Governo federal.

Mais animadores, porém, seriam tais resultados se não estivessem
instaladas em prédios que não preencham as condições necessárias ao
fim a que foram destinadas.
Com raras exceções, esses prédios, postos a disposição da União pelos
governos locais, de acordo com o decreto n.7763, de 23 de dezembro
de 1909, nem sequer se prestam a obras de adaptação, ainda mais que
alguns deles são de propriedade particular e alugados às vezes, sem
contrato, o que, por si só, basta para impedir que semelhantes obras
sejam levadas a efeito. [...]
Seria, pois, de toda conveniência que o Congresso habilitasse o
Governo com os recursos necessários para a construção de edifícios
apropriados ao funcionamento regular de tão úteis estabelecimentos.
Jugo que não seria difícil conseguir que os Estados, diretamente
interessados na resolução deste importante assunto, concorressem com
a metade das despesas, a exemplo do que já se combinou29 com o Estado
de S.Paulo.30

O Governo federal, aqui representado pelo seu Ministro responsável pelas EAAs,
localizava na questão dos imóveis inapropriados e na falta de investimentos e parceria
dos governos estaduais com União, um dos principais causadores dos escassos resultados
educacionais das escolas profissionais federais pelo país. Assim as autoridades federais
negavam de certa forma, qualquer existência de uma dinâmica própria e interna das
instituições escolares profissionais que possuíam seus próprios conflitos internos,
consensos e negociações, além de não perceberem que em nível macrossocial o sistema
das EAAs enquanto instituição escolar teria além dos objetivos, práticas pedagógicas e
estruturas definidas a partir daquilo que seus criadores pensaram, mas mesmo tudo isso é
parte de um processo onde as EAAs foram também definidas por expectativas e reações
de setores sociais que dispõe de poder e hegemonia os quais muitas vezes, e
29

Em reportagens do OESP, nos meses de outubro e novembro de 1911 o então presidente do Estado de
São Paulo, Rodrigues Alves, solicitava junto ao Congresso Legislativo de SP (Assembleia Legislativa) a
autorização de um crédito especial de 250 contos de réis para somar-se a outra parte de igual valor da
União para a construção de um edifício próprio para a EAA de São Paulo. OESP (1912) Disponível em: <
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19121031-12372-nac-0002-992-2not/busca/Aprendizes%20Art%C3%ADfices> e < http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/1912111412386-nac-0005-999-5-not/busca/Aprendizes%20Art%C3%ADfices> acessados em 07/06/2015.
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Relatório MAIC 1912/13 - Ministerial Reports (1821-1960). Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/ministerial> Acesso em 02/05/ 2015.
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contraditoriamente, negam os próprios objetivos e valores que retoricamente proclamam
para toda a sociedade.
Mas a questão dos imóveis onde se localizavam a maioria das dependências das
EAAs nos Estados foi um recorrente problema apontado em quase todos os relatórios dos
Ministros e Diretores das escolas profissionais ao longo da sua existência. Este problema
persistia tanto devido aos escassos recursos destinados às EAAs, como também a
incompreensão e descaso da maioria dos governos oligárquicos estaduais que, apesar do
superficial apoio formal à instalação das EAAs em suas capitais, pareciam não estar
convictos da necessidade de pelo menos oferecer prédios minimamente operacionais para
ali funcionar o ensino profissional, ou seja, completar o investimento da União
materializado nas EAAs.

São ainda muito poucas as escolas de aprendizes artífices que se acham
convenientemente instaladas, porque em geral não são apropriados a tal
fim os edifícios cedidos pelos Estados. Alguns desses edifícios estão
sendo adaptados pela União, mas outros não poderão sê-lo por
pertencerem a particulares e alugados, às vezes, sem contrato.31

Outro problema apontado por quase todos os titulares do MAIC quando se
referiam às EAAs, era a carência de quadros técnicos para lecionar nas oficinas – quando
funcionavam – das respectivas escolas profissionais.

Não tem sido fácil colocar na direção das oficinas pessoal idôneo, pela
razão mesma de que, entre nós, bem pouco se havia feito em matéria de
ensino técnico industrial.
Para sanar tal inconveniente, o art. 19 do regulamento estabeleceu que
o Governo poderá contratar, no país ou no estrangeiro, mestres de
reconhecida competência para dirigir as oficinas, medida esta que ainda
não pôde ser posta em prática, em virtude da deficiência da verba
“Pessoal contratado”, por onde teria de ocorrer a respectiva despesa.32

31

Relatório MAIC 1913 - Ministerial Reports (1821-1960). Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/ministerial> Acesso em 02/05/ 2015.
32
Relatório MAIC 1912/13 - Ministerial Reports (1821-1960). Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/ministerial> Acesso em 02/05/ 2015.
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A carência de professores para as oficinas é justificada pela inexistência
anterior de uma tradição artesanal e manufatureira no Brasil que remontava aos tempos
da escravidão, quando a maioria dos trabalhos manuais era realizado fosse por mão de
obra escrava treinada para determinadas funções ou por membros das classes populares
que não tinham outra opção de trabalho para a sua sobrevivência nas cidades. A afirmação
de busca e contratação de técnicos do exterior a fim de ensinar as novas gerações de
trabalhadores locais sobre os ofícios manufatureiros e outras especialidades, não era
novidade nos discursos das autoridades. Porém, conforme a imigração cresce e engrossa
a população urbana ocupando os quadros funcionais da indústria em expansão, esta
carrega consigo as novas formas de resistência e luta política além de concepções
ideológicas que contestarão a exploração e o domínio político-econômico das classes
dirigentes nacionais. Por isso já em meados da década de 1910 e na década seguinte, a
demanda por docentes que fossem capazes de ensinar os ofícios industriais se transforma
em esforços para preparar a mão de obra nacional, e não os estrangeiros com suas ideias
“exóticas e subversivas” para assumir a tarefa de ensinar e treinar os futuros trabalhadores
da indústria.
Um bom exemplo desta carência de docentes nas EAAs, foi o que encontramos
ao analisar um raro exemplar de uma publicação de 1911 da Escola de Aprendizes e
Artífices localizada na capital paulista, ou seja, um ano após o início das atividades da
escola (vide anexo 11). Logo na matéria de capa do “Jornal do Aprendiz: Publicação
Oficial da Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo”, é narrado o testemunho do
Ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, após sua visita à escola da capital paulista:
“Levo da visita que fiz a esta escola a mais agradável impressão. A seu digno diretor
louvo e felicito pelo êxito da sua administração e faço os mais sinceros votos pela
prosperidade deste útil estabelecimento destinado a prestar a São Paulo relevantíssimos
serviços”.33
Na matéria de capa do referido documento, está registrado a visita ministerial que
ocorrera na manhã de 01/08/1911 (entre 10h e 11h), além de informações sobre a escola
e o seu funcionamento. Outras autoridades republicanas são mencionadas como o Diretor

33

Arquivo Público do Estado de São Paulo – Coleção IHGSP – Caixa 06: Jornal do Aprendiz: Publicação
Official da Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo. Ano I, Nº IV, São Paulo, 31/07/1911.
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da própria EAA, sr. J.E. Silveira da Mota, o chefe da casa civil e militar da presidência
da República, Gal. Percílio da Fonseca, Dr. Raphael Sampaio, membro da Comissão
Executiva do Partido Republicano Conservador, e o Cel. José Piedade, comandante da
Guarda Nacional em SP. A comitiva visitou as oficinas e demais dependências da Escola
– marcenaria com 4 salas e 15 bancas de trabalho e suas respectivas ferramentas manuais
e máquinas de serrar de motor elétrico; oficina de torneio em madeira, com 3 tornos
acionados por motor e coleção de ferramentas; seção de mecânica com máquinas de furar,
tornos mecânicos, plaina para ferro, polimento, etc.; Salas de desenho com 40 lugares e
vários modelos, exposição de quadros; Sala de instrução primária, com sala de música e
um piano; Secretaria, etc.
Observa-se que, não só a EAA de São Paulo como também nas outras escolas da
rede, as visitas de autoridades federais do primeiro escalão responsáveis diretas por aquela
rede federal de ensino eram raras e, quando aconteciam, se tornavam um grande
acontecimento político na localidade além de possivelmente estreitar as relações Governo
central e o estadual na capital onde isso ocorria.
Apesar da aparente pompa e descrição do grande acontecimento que foi a visita
do chefe hierarquicamente mais elevado do sistema de EAAs, o Ministro da Agricultura,
na mesma publicação há em outra parte do jornal uma curiosa carta de um pai destinada
ao diretor dessa escola, justificando o porquê da retirada do seu filho daquela instituição
de ensino. Henrique Perrin, pai do aluno Gastão Perrin, questiona a extinção – que
também poderíamos entender como a não instalação ou instalação precária, ou ainda,
ausência de um professor com conhecimentos técnicos para ministrar aquele curso – da
oficina de trabalhos em eletricidade da EAA paulista, que segundo o responsável era o
interesse maior do seu filho ao se matricular na escola. Portanto, este testemunho nos
revela a precariedade do ensino daquela que era a mais importante, senão uma das mais
importantes EAA, pois se localizava no centro industrial mais dinâmico da federação,
mas que ainda não possuía uma oficina destinada a trabalhos com equipamentos elétricos.
O logotipo do “Jornal do Aprendiz” destaca uma frase que foi atribuída a Nilo
Peçanha a respeito da necessidade do ensino profissional no país além de algumas
imagens icônicas as quais fazem referência à educação profissional, que era a atribuição
central daquela instituição de ensino:
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Figura –4

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo – Coleção IHGSP – Caixa 06: Jornal do Aprendiz:
Publicação Official da Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo. Ano I, Nº IV, São Paulo,
31/07/1911.

Nas ilustrações que compõe o cabeçalho da publicação da EAA de São Paulo, de
certa forma os responsáveis pelo jornal buscavam propagandear um ramo do ensino que
tradicionalmente era desprezado pela parcela letrada da população e estava sendo ofertado
pelo governo federal para a parcela de crianças e pré-adolescentes das classes populares
daquela capital. Podemos notar do lado esquerdo, a figura de um menino estudando
sentado num banco e mesa/prancheta escolar com apetrechos típicos das escolas básicas
comuns – um livro ou caderno e um globo escolar – e, ao seu lado, ferramentas comuns
de oficina – serrote, caixa de ferramentas, martelo, etc. – prontos para serem usados por
ele, indicando a integração entre o saber teórico e o conhecimento técnico que ele
aprenderá. Do lado oposto do logotipo, lado direito, vemos uma figura feminina tendo ao
seu fundo fábricas e chaminés expelindo fumaça, ou seja, um conjunto que parece
representar a indústria em pleno funcionamento. Entre as duas ilustrações há o título da
publicação e uma frase em destaque: “O Brasil futuro sairá da Escolas Profissionais”.
Esta citação, atribuída ao presidente Nilo Peçanha em cujo governo criou-se as EAAs,
sintetiza o otimismo de uma parcela considerável das classes dirigentes republicanas em
relação ao ensino profissional o qual já estava sendo ministrado oficialmente em alguns
estados antes mesmo do estabelecimento das EAAs. O futuro do país estaria depositado
nos jovens que seriam formados no ambiente educacional das EAAs e nas outras
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congêneres pelo país afora, ou seja, os bancos escolares que habitualmente levavam os
poucos jovens brasileiros privilegiados com a escola pública e gratuita e que iam para o
mesmo destino “bacharelesco” e sem finalidades práticas, agora teria uma escola pública
gratuita porém voltada para o ensino “prático”, corrigindo o rumo bacharelesco e
decorativo segundo as muitas críticas da época. As EAAs corrigiriam esta direção
formando uma parte dos jovens brasileiros num ambiente de estudo práticos e oficinas a
fim de destiná-los para a jovem indústria nacional que se expandia.
Em relatório do Ministério da Agricultura de 1913, o Ministro Manoel Edwiges
de Queiroz Vieira aponta outros problemas cruciais das EAAs que, na sua opinião, iam
além da falta de prédios e oficinas adequadas ao ensino profissional nas escolas. Assim
ele descrevia as EAAs:

As nossas escolas profissionais diferem e hão de diferir por muito
tempo dos estabelecimentos congêneres dos países mais adiantados
nesse assunto, com a Alemanha, a Suíça, a Bélgica e os Estados Unidos,
porque somos forçados a admitir nelas o analfabeto, sem o que ficariam
quase que desertas. Isto só por si bastaria para mostrar a grande
dificuldade que se nos apresenta a resolução de um problema que
apenas agora começa a ocupar a nossa atenção, mas a verdade é que
outras causas existem para agravar essa situação, como, por exemplo, a
falta de pessoal competente para a direção das oficinas. Por outro lado,
a União não tem recebido dos governos locais o auxílio que era de
esperar, o que é tanto mais estranho quanto é certo que cabe a eles,
principalmente, o patriótico dever de disseminar a instrução
profissional nos territórios sob sua jurisdição.34 (grifo nosso).

Neste relatório o Ministro nos revela algo que ia além das habituais questões sobre
a falta de infraestrutura e pessoal docente qualificado para ministrar nas oficinas das
EAAs, como principais causas do baixo rendimento daquelas escolas. Em primeiro lugar,
ele admite que quatro anos depois de criada a rede federal das EAAs a sua clientela era
composta basicamente por crianças e jovens analfabetos, sem os quais as vagas daquelas
escolas profissionais sequer seriam preenchidas. Antes de ver o dado como um fator
positivo, pois de qualquer forma uma pequena parcela de crianças das classes mais baixas

34

Relatório MAIC 1913 - Ministerial Reports (1821-1960). Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/ministerial> Acesso em 02/05/ 2015.
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conseguia se matricular numa escola pública e gratuita pertencente a União, o Ministro
ignorava ou era indiferente a grande massa de menores de idade que não tinham acesso
ao sistema escolar estatal por pura falta de vagas na rede pública da época. Contudo, era
apontado pelo Ministro acerca do ensino de ofícios praticado pelo sistema das EAAs a
noção de “aptidão”, a chamada vocação e capacidade da criança ou do jovem no momento
da matrícula ao ingressar no ramo do ensino profissional, não mais critérios
assistencialistas ou filantrópicos que predominavam no país quando se discutia este tipo
de educação.
Lembremos que por compartilharem os valores humanistas da maçonaria35, Nilo
Peçanha e seus apoiadores, buscavam com a criação da EAAs levar em primeiro lugar as
luzes da Razão aos mais pobres e, especificamente Nilo, ensinar-lhes um ofício útil para
a sua sobrevivência e autonomia numa sociedade portadora de valores republicanos
(“hábitos de trabalho profícuo”).
A influência anticlerical, as teses industrialistas e os valores humanistas maçons
que acompanharam os objetivos iniciais daquela organização escolar, obviamente nos
governos federais seguintes não eram compartilhados pelos chefes políticos que foram
assumindo a chefia do Executivo federal e do Ministério responsável pelas EAAs. É
possível que o Ministro Manoel Edwiges compartilhava a tese de ver as EAAs única e
exclusivamente destinadas ao provimento de mão de obra qualificada para os quadros da
indústria e outras atividades produtivas, para com isso moralizar e resolver a “questão
social” nos centros urbanos maiores algo que incomodava profundamente as classes
dirigentes que viam crescer o movimento operário mais ideologizado e tudo aquilo que
era entendido como crime pelas autoridades públicas no início do século XX.
Aquele processo já identificado por historiadores36 o qual se verificou no sistema
escolar público durante a Primeira República, também passou a ocorrer nas escolas
35

BARATA, Alexandre M. Luzes e Sombras: A ação da Maçonaria Brasileira (1870-1910). Campinas: Ed.
UNICAMP/Centro de Memória Unicamp, 1999.
36
“O regime republicano no Brasil, ao restringir o direito de voto aos alfabetizados, colocou a escola em
posição destacada para a constituição do direito político dos cidadãos brasileiros. A escola formava os
futuros eleitores, mas à medida que a concepção de cidadania não se restringia apenas ao direito político,
estendendo-se o status de cidadão aos trabalhadores e possibilitando o acesso destes, em princípio, aos
direitos sociais, a educação escolar deveria ainda completar a formação do cidadão brasileiro. Ser cidadão,
com determinados direitos garantidos, significava também cumprir obrigações e estar de acordo com
valores ditados pelo poder constituído, sendo que estas normas estabelecidas integravam uma das
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federais de aprendizes pois estas não só incutiam nos seus estudantes os valores do regime
republicano como também propagandeavam nas festas cívicas e nas premiações dos seus
melhores alunos a necessidade de uma reforma educacional ampla a partir da valorização
e defesa do trabalho manual e técnico em contraposição ao bacharelismo da sua
oligarquia.
Enfim, as EAAs não só buscariam qualificar profissionalmente uma população até
então marginalizada, mas também difundir valores da República, a disciplinarização e o
sentimento de nacionalidade aos menores pobres, integrando-os na sociedade da época a
fim de anular o seu potencial de desordem e de conflito.37

aprendizagens fundamentais para os alunos” BITTENCOURT, Circe M.F. As “tradições nacionais” e o ritual
das festas cívicas. In: PINSKY, Jaime (org.) O Ensino de História e a Criação do Fato. 12ª ed. São Paulo:
Contexto, 2006 (p.45)
37
GOMES, Luiz C.G. As Escolas de Aprendizes Artífices e o Ensino Profissional na Velha República. In:
Vértices, Ano 5, n.3, set/dez, Campos dos Goytacazes (RJ): CEFET Campos, 2003 (p.53-80).
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