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Resumo 
 
 

Este trabalho visa analisar a Educação Profissional no Amazonas por meio das Reformas 
Francisco Campos e Gustavo Capanema. Como o projeto está relacionado a um projeto 
maior denominado “A Reconstrução dos Caminhos da Educação Profissional no Amazonas: 
Refletindo sobre as categorias de análise”, tínhamos como objetivo geral analisar as 
categorias recorrentes no discurso sobre a Educação Profissional no Amazonas utilizando 
como parâmetro as Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema e como objetivos 
específicos verificar como se configurou a Educação Profissional de 1930 a 1961 no Estado 
do Amazonas; verificar quais os caminhos traçados no Estado do Amazonas que 
transformou a Escola de Aprendizes e Artífices em Escola Técnica Federal do Amazonas; 
analisar a Reforma implementada por Francisco Campos e analisar a Reforma 
implementada por Gustavo Capanema. O método que elegemos é a dialética materialista 
histórica, pois este permite a apreensão radical do real. Na perspectiva metodológica que 
elegemos a temática se situa dentro de uma totalidade mais ampla que é justamente as 
Políticas Educacionais elaboradas no período de 1930 a 1960, apreendendo também como 
estas se materializam no Estado do Amazonas por meio da criação da Escola Técnica 
Federal do Amazonas. Seguindo a concepção dialética estruturamos três questões 
norteadoras para conduzir a análise dos documentos: 1) Quais os pressupostos teóricos da 
Reforma Francisco Campos? 2) Quais os pressupostos teóricos da Reforma Gustavo 
Capanema? 3) Como a Escola Técnica Federal do Amazonas se estruturou sob a égide das 
referidas reformas? Para analisar os documentos coletados utilizamos a análise de 
conteúdo. A principal conclusão que elaboramos neste trabalho é que no período de 1940 
até 1960 a Escola Técnica Federal do Amazonas passou por várias transformações para se 
adequar com a Lei Orgânica do Ensino Industrial e oferecer aos seus alunos um ensino 
satisfatório. Os pressupostos teóricos constantes na lei era que o Ensino Profissional era 
para pobres, que a escola deveria formar mão-de-obra qualificada para o mercado e que os 
cursos surgiam para responder à demanda mercantil. Ficou claro também a discriminação 
da mulher neste contexto. 
Palavras Chave: Reforma Francisco Campos, Reforma Gustavo Capanema, Educação 
Profissional. 
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1. Introdução 

O projeto objetiva traçar a formação histórica da Escola Técnica Federal do 

Amazonas, trabalhando inicialmente a Lei Orgânica do Ensino Industrial que converte as 

Escolas de Artífices em Escolas Técnicas Federais, retomando as Reformas Francisco 

Campos (1931) e Gustavo Capanema (1942) para entender esta problemática. Nesta 

perspectiva o Objetivo Geral traçado foi analisar as categorias recorrentes no discurso sobre 

a Educação Profissional no Amazonas tendo como parâmetro as referidas reformas. Os 

objetivos específicos traçados foram: Analisar a Reforma Francisco Campos e a Reforma 

Gustavo Capanema e reconstruir a trajetória da Criação da Escola Técnica Federal do 

Amazonas a partir das referidas análises. 

É na gestão de Francisco Campos no Ministério da Educação que inicia a discussão 

sobre a reforma do ensino secundário visando a preparação para o trabalho, mas é com 

Gustavo Capanema que a Lei Orgânica  do Ensino Secundário foi promulgada em 1942, 

permanecendo em vigor até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1961. 

Segundo Romanelli (2003) a constituição de 1937 traz a orientação para a 

preparação de um maior contingente de mão-de-obra para as atividades industriais que se 

consolidavam no Brasil, enfatizando o ensino profissional. Há a consolidação da dualidade 

do ensino quando estabelece a distinção entre o trabalho intelectual e manual, enfatizando 

que o ensino profissional seria ministrado para as classes menos favorecidas. 

Com a concepção norteadora do trabalho desenvolvido pelo Grupo Gênero, Trabalho 

e Educação está alicerçada na dialética do trabalho como prática social, conforme enfatiza 

Mourão (2006), este trabalho ao analisar as categorias recorrentes no discurso sobre 

Educação Profissional no Amazonas nos permitirá recompor a História do Ensino 

Profissional no Estado do Amazonas no período de 1930 a 1960.  

A história da Educação Brasileira tem demonstrado que os processos educacionais 

estão relacionados com as perspectivas de desenvolvimento implementadas no país, de 

acordo com os diferentes momentos históricos (FREITAG, 2005). Assim sendo, ao 

estudarmos as Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema nos debruçamos na 

mudança do projeto de desenvolvimento agro-exportador, para a substituição das 

importações, projeto que visava o desenvolvimento da indústria brasileira. As Reformas 

implementadas têm como principal objetivo normatizar o ensino brasileiro e no que se refere 

ao ensino profissional visava à formação de mão-de-obra para o mercado brasileiro 

emergente. 
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Assim, esta pesquisa foi importante, pois analisou o Ensino Profissional nas Reformas 

Francisco Campos e Capanema, recuperando nesta trajetória a história da construção da 

Escola Técnica Federal do Estado do Amazonas.  
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

2.1 A educação profissional no artesanato, na manufatura e na indústria 

Entender a relação trabalho e educação é fundamental para a compreensão da 

Educação profissional, pois em cada momento histórico a forma dos homens produzirem 

reflete nos processos educacionais elaborados. Desta forma a educação é diferenciada no 

artesanato, na manufatura e na indústria. 

Cunha (2005a, p.22) esclarece que a educação artesanal se desenvolve: 

[...] mediante processos não sistemáticos a partir do trabalho de um jovem 
aprendiz com um mestre de ofício, em sua própria oficina, com seus 
próprios instrumentos e até mesmo morando em sua casa. Ajudando-o em 
pequenas tarefas, que lhes são atribuídas de acordo com a lógica da 
produção, o aprendiz vai dominando, aos poucos, o ofício. Se existe alguma 
norma reguladora da aprendizagem artesanal, ela tem haver com o controle 
que as corporações de ofício exercem sobre o mercado de trabalho. Assim, 
os mestres de ofício ficam obrigados a obedecer a critérios como número 
máximo de aprendizes, tempo de aprendizagem e outros. 

Já na manufatura os trabalhos são orientados tanto para a indústria que surgia, como 

para os trabalhos artesanais. Cunha (2005 a) coloca como exemplo as escolas de 

Aprendizes e Artífices que educavam para uma profissão artesanal, mas também 

orientavam para a incorporação à indústria. 

A respeito da educação industrial Cunha (2005 a, p.3) diz: 

A educação industrial desenvolve-se mediante processos sistemáticos e 
estritamente regulamentados, destinados a produzir uma formação 
padronizada, de resultados previsíveis e controláveis, em geral voltada para 
um grande número de jovens. De um modo geral a educação industrial se 
desenvolve em ambientes especializados, como escolas e centros de 
formação profissional. Mesmo quando ocorre dentro de uma fábrica, ela 
possui essas características. Os pressupostos da educação industrial são 
os mesmos da produção fabril, isto é, a intensa divisão do trabalho, 
particularmente a separação entre a concepção, a gerência e a execução. A 
propriedade dos locais e dos instrumentos de trabalho não é dos 
trabalhadores, assim como não são sua propriedade os produtos. 

O referido autor esclarece que no Brasil o conhecimento dos processos de produção 

foi transferido da Europa para o Brasil, assim sendo no nosso país a manufatura não se 

originou do artesanato e nem tampouco as indústrias da manufatura. Foram transferidos 

equipamentos, técnicas, matérias primas e até a força de trabalho. Isso se materializa 

quando no Brasil, um país essencialmente agrícola, os modelos de educação profissional 

foram calcados nos setores da produção (CUNHA, 2005a). 

As concepções sobre o trabalho são históricas, segundo Cunha (2005 a), como no 

Brasil não foram desenvolvidas as atividades técnicas nas quais os homens ao trabalharem 

iam construindo novos conhecimentos, o fazer ficou ligado a atividades menos importantes, 
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já que eram desenvolvidas por escravos, embora, em alguns setores homens livres 

labutavam em troca de salários. 

A perspectiva da relação trabalho\educação nos remete à compreensão que para 

cada período histórico, em que modelos de desenvolvimento eram implementados, políticas 

educacionais foram traçadas, de modo que neste trabalho seguiremos a periodização 

implementada por Freitag (2005), qual seja: Primeiro período (1500 a 1930) – Colônia, 

Império e Primeira República onde o modelo econômico era o agro-exportador, Segundo 

Período (1930 a 1960) modelo denominado de substituição das importações e Terceiro 

Período (1960 à atualidade)1 cujo modelo é o da internacionalização do mercado interno.   

2.2 A educação brasileira no Primeiro Período 

Ao estudarmos a história do Ensino Profissional no Brasil verificamos que existem 

duas concepções básicas sobre o ensino profissional, que segundo Nascimento2 (2007, p. 

39) são:  

Uma dirigia-se à educação formal e, por conseguinte, desfrutava de certo 
caráter sistemático que, na Idade Média, deu origem aos colégios e 
universidades que hoje possuímos. A outra concepção de ensino – com 
características progressivas, não sistemáticas, lentas e sem método – 
refere-se aquele destinado à aprendizagem de ofícios e que ficou conhecido 
como “aprendizagem medieval”.  

Cunha (2005 a, p. 7) afirma que: 

A cultura ocidental não conferiu ao trabalho manual sempre o mesmo valor. 
No inventário do pensamento grego clássico realizado por Benjamim 
Farrington (1961), lemos que, nos séculos VI a V a. C, no chamado período 
pré-socrático da História da Filosofia ou da Idade Heróica da Ciência, o 
progresso técnico convivia harmoniosamente com a especulação abstrata. 

A característica marcante desse período foi a de não distinguir 
essencialmente o céu e a terra, e explicar os mistérios do universo em 
relação aos fenômenos familiares a todos. Em conseqüência, desenvolveu-
se uma concepção de mundo que resultou do controle da natureza pelo 
técnico, elemento qualificado de uma sociedade livre. O princípio da 
identidade entre os processos técnicos e os processos naturais é a chave 
da mentalidade dessa época. O progresso técnico deu origem a uma classe 
baseada no artesanato, ma manufatura e no comércio, que logo assumiu o 
poder nas cidades gregas. 

O referido autor prossegue: 

                                                 
1 Professora Arminda Mourão (2006) coloca que estamos vivendo o período do neoliberalismo, no qual o 

processo de globalização internacionaliza o mercado interno, abrindo os processos concorrenciais mundialmente. 

2 Embora não concordemos com Nascimento sobre a característica de progressividade que ele atribui à 

concepção que leva em consideração os saberes tácitos, sua leitura é de suma importância porque ele faz uma 

retrospectiva dos cem anos de Educação Profissional no Brasil. 
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Nessa época, todas as honras deveriam ser concedidas aos homens que 
contribuíssem para o domínio da natureza. A palavra Sophia significava, 
então, tanto habilidade técnica, quanto especulação abstrata, pois 
acreditava-se que a melhor especulação baseava-se na técnica. 

É justamente aí que se trava o conflito entre as duas concepções de trabalho – uma 

positiva e outra negativa. Segundo Cunha (2005 a), Aristóteles, Platão e Xenofante, são os 

responsáveis pelo legado à cultura ocidental do conceito negativo do trabalho, já que estes 

consideravam como trabalho digno apenas a especulação abstrata. Cunha (2005 a, p. 9) 

diz: 

Essa reorientação do pensamento grego foi determinada por elementos 
econômicos e políticos – a intensificação do emprego de escravos e a 
conseqüente depreciação social de todos os trabalhadores, ao que 
correspondeu o enrijecimento do regime de castas.  

Assim, «o escravismo acabou por fundar a separação entre a contemplação e a 

ação» (CUNHA a, 2005). É neste sentido que no Brasil a aversão pelo fazer se faz presente 

desde a colônia. O trabalho na colônia empregava a mão-de-obra escrava. De acordo com 

Nascimento (2007) este foi um fator inibidor para que o trabalho livre se desenvolvesse no 

Brasil, assim como um empreendimento necessitava de um contingente maior de 

trabalhadores o Estado tinha que intervir, recrutando homens livres para exercer tal 

empreitada. O autor diz que: 

Ao agir dessa maneira, a cão do Estado não atingia a qualquer homem livre, 
mas essencialmente aqueles que, social e politicamente, não estavam em 
condições de opor qualquer tipo de resistência. Do mesmo modo, realizava-
se a formação dos contingentes das guarnições militares e navais. 
Procedia-se a prisão de “miseráveis e desvalidos da fortuna”, como se 
denominava, então, esses infelizes, para preenchimento das necessidades 
de pessoal dessas organizações (NASCIMENTO, 2007, p. 65). 

Falando sobre o contexto da época Nascimento (2007, p. 65) prossegue em sua 

narrativa: 

Foi neste ambiente histórico e nesse contexto sócio, econômico, político e 
cultural de uma sociedade escravista, em que o trabalho e alguns homens 
eram considerados indignos, que o ensino profissional no Brasil deu seus 
primeiros passos. Para melhor compreendermos essa situação, devemos 
lembrar que o trabalho era considerado, naquela época, por toda a a 
sociedade, uma atividade marginal.  

O autor argumenta que o ensino profissional no Brasil já nasce marginalizado devido 

ao contexto descrito, onde a mão-de-obra era escrava e a sociedade se apresentava 

extremamente elitista e preconceituosa.  
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Em 1909 foram criados os primeiros cursos profissionais, com 19 escolas de 

aprendizes artífices localizadas em estados onde não possuía indústrias, dessa forma 

Kuenzer descreve:  

Mais do que a preocupação com as necessidades da economia, parece que 
a motivação que justificou a criação dessas escolas foi a preocupação do 
Estado em oferecer alguma alternativa de inserção no mercado de trabalho 
aos jovens oriundos das camadas mais pobres da população (KUENZER, 
1988, p. 13). 

Segundo Cunha (2005b, p. 3) o emprego da mão-de-obra escrava afugentava os 

homens livres do trabalho. Assim,  

Quando um empreendimento manufatureiro de grande, como os arsenais 
de marinha, por exemplo, exigia um contingente de artífices não 
disponíveis, o Estado coagia homens livres a se transformarem em 
operários. Não fazia isso, decerto, com quaisquer homens livres, mas com 
aqueles que social e politicamente não estavam em condições de opor 
resistência. O procedimento era o mesmo empregado na formação das 
guarnições militares e navais: a prisão dos miseráveis. Procedimento 
semelhante era adotado para com os órfãos, os abandonados e os 
desvalidos em geral. Eles eram encaminhados pelos juízes e pelas Santas 
Casas de Misericórdia aos arsenais militares e de marinha onde eram 
internados e submetidos à aprendizagem de ofícios manufatureiros até que, 
formados e depois de certo número de anos de trabalho como operários 
escolhessem livremente onde, como e para quem trabalhar. 

É neste sentido que o autor afirma que foram criadas no período de 1840 a 1865 

várias casas de educandos e artífices cujo modelo de aprendizagem era justamente 

semelhante à educação militar, respeitando, inclusive a disciplina e a hierarquia. Cunha 

(2005b) afirma que esta foi a herança que o Império deixou à república.  

Segundo Cunha (2005b, p.7): 

Nas primeiras décadas do período republicano três processos sociais e 
econômicos combinaram-se para mudar a estrutura social, notadamente no 
Estado de São Paulo, com fortes repercussões para a questão da 
educação, até mesmo para a educação profissional: a imigração 
estrangeira, a urbanização e a industrialização.  

É a economia do café que vai propiciar o início da industrialização, já que “houve 

cafeicultores que se tornarem investidores em atividades industriais e nos serviços públicos” 

(CUNHA, 2005 b, p. 8).  

Essa é uma época de intensos movimentos, liderados, principalmente pelos 

anarquistas. Várias greves surgiram, segundo Cunha (2005b, p. 13): “Entre 1917 e 1920 

foram desencadeadas greves de grandes proporções nas maiores cidades do país, 

especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo (mais de cem greves nesta e mais de 

sessenta naquela)”. Devido à repressão implementada pelo Estado e as dificuldades de 
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obter resultados, a partir de 1920 as greves foram diminuindo de intensidade. Cunha 

(2005b) ressalta que a classe dominante atribuía aos estrangeiros as ondas de greve, por 

isso tratou de expulsá-los do país, conter a onda imigratória, além de fomentar processos de 

formação de brasileiros para trabalharem na indústria que surgia. 

Cunha (2005b) assevera que duas correntes ideológicas apresentaram-se forte à 

época: o industrialismo e a maçonaria. Para os adeptos ao industrialismo era fundamental 

fortalecer a indústria nacional para o desenvolvimento do país, para isso propugnavam a 

defesa do trabalho nacional, assim como apontava para a criação de escolas profissionais.  

Já a maçonaria se contrapunha as idéias religiosas sem, no entanto, demonstrarem 

preocupações mais específicas referentes à educação profissional, propugnava a 

importância da educação popular. Segundo Cunha (2005b) Nilo Peçanha se coloca entre 

essas duas correntes, criando em 1906 quatro escolas profissionais no Rio de Janeiro, além 

das 19 escolas de aprendizes e artífices nos estados brasileiros. 

Para a burguesia latente a função do ensino profissional era: 

O ensino industrial deveria corrigir essa tríplice propensão negativa por 
meio do cultivo dos “hábitos de trabalho profícuo”. Assim, a eliminação do 
antagonismo entre o capital e o trabalho ficaria viabilizada. Pelo preparo 
técnico e intelectual associado a esse cultivo, estaria sendo formada uma 
força de trabalho qualificada, condição para o desenvolvimento da indústria, 
caminho para o Brasil aproximar-se das nações civilizadas da Europa e dos 
Estados Unidos (CUNHA, 2005b, p. 18) 

2.3 Era Vargas 

Segundo Cunha (2005 c, p. 17) o processo revolucionário de 1930, que levou Getúlio 

Vargas “à chefia do Governo provisório, determinou o início de uma nova era na História do 

Brasil, só terminada em 1945, quando ele foi deposto por um golpe militar”. 

Freitag (2005) coloca que o modelo econômico do período é o da substituição das 

importações, o que incentivou o fortalecimento da indústria brasileira. Segundo Cunha 

(2005c) o Governo não possuía propriamente um projeto educacional para o país, devido a 

heterogeneidade das forças que compunham o Governo. Nas palavras do autor: 

O programa da Aliança relativo à “questão social” foi integralmente aplicado 
pelo governo provisório: ao mesmo tempo que o Estado incorporou as 
reivindicações dos trabalhadores, como salário mínimo, férias remuneradas, 
limitação da jornada de trabalho, limitação da exploração da força de 
trabalho feminina e infantil, entre outras, estabeleceu os “dispositivos 
tutelares” destinados a controlar a atuação política dos sindicatos dos 
trabalhadores.   

Com essas medidas o Governo controlou os movimentos reivindicatórios, trazendo 

para si, as massas populares, visto que as medidas utilizadas, de certa forma atenderam 

aos anseios dos trabalhadores. 
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A política educacional do Governo Provisório criou o Ministério da Educação 

centralizando a burocracia do aparelho escolar, controlando todo o ensino. O primeiro 

ministro foi Francisco Campos que elaborou uma reforma que teve “como fonte inspiradora” 

o fascismo italiano e tem com principal foco segundo Vieira (2008, p.82): 

O foco das ações da pasta são as reformas do ensino superior e 
secundário, configuradas em um conjunto de decretos apresentados entre 
1931 e 1932 que representam uma perspectiva de retomada da 
centralização da política educacional pela União.   

Portanto os decretos da Reforma Francisco Campos são: 

  Decreto n°19.850/31 – Conselho Nacional de Educação; 

 Decreto n°19.851/31 – Organização do Ensino Superior; 

 Decreto n°19.852/31 – Organização da Universidade do Rio de 

Janeiro; 

 Decreto n°19.890/31 – Medidas relativas ao Ensino Secundário; 

 Decreto n°20.158/31 – Ensino comercial e à regulamentação da 

profissão de contador; 

 Decreto n° 21.241/32 – Disposições adicionais sobre a organização do 

ensino secundário. 

Com a Constituição de 1934 houve algumas transformações pelos movimentos 

sociais e principalmente na educação, pois existiam duas tendências ideológicas que 

lideravam: as católicas e as liberais. Segundo Vieira (2008, p.89) a carta de 1934 é a 

primeira a dedicar espaço significativo à educação, com dezessete artigos, onze dos quais 

em capítulo especifico sobre o tema (Cap. II, Art. 148 a 158). 

Na Constituição de 1937 de acordo com Vieira (2008, p.91): 

Diferentemente da Constituição de 1934, a Carta de 1937 tem nítida 
inspiração nos regimes fascistas europeus, assinalando a segunda fase de 
Getúlio Vargas no poder, sob o advento do Estado Novo. [...] no campo da 
educação, o Estado Novo corresponde a um aprofundamento da 
centralização.  

Nos anos 1930 e 1940 foram marcados por várias transformações educacionais com 

as Leis Orgânicas do Ensino, ocorridas na administração de Gustavo Capanema com seus 

decretos-leis em 1942 a 1944. As Leis Orgânicas do Ensino (1942-1946) são compostas por 

onze documentos sendo que só seis documentos fazem parte da administração de Gustavo 

Capanema. 

Os documentos Oficiais da Reforma Gustavo Capanema (1942) – Decretos-Leis são: 

  Decreto-lei n° 4.048/42 – Cria o Serviço nacional de Aprendizagem dos 

Industriários (SENAI); 
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  Decreto-lei n° 4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; 

  Decreto-lei n° 4.244/42 – Aprova a Lei Orgânica do Ensino Secundário; 

  Decreto-lei n° 4.245/42 – Disposições Transitórias sobre a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário; 

  Decreto-lei n° 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino Comercial; 

  Decreto-lei n° 6.142/43 – Disposições Transitórias sobre a Lei Orgânica do 

Ensino Comercial. 

A constituição de 1937 traz em seu bojo a preocupação com a formação profissional 

indicando no artigo 129 que esta cabia ao Estado, mas era também responsabilidade das 

indústrias. Segundo Nascimento (2007), apesar do preceito constitucional foi necessário que 

os educadores brasileiros elaborassem diretrizes para o ensino profissional, por isso o 

Ministério de Educação e Saúde organizou uma comissão para executar este 

empreendimento. Assim, em 1941 a comissão apresentou a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial que se transformou no Decreto Lei nº 4.073 de 30 de janeiro de 1942. 

Foram criados também o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em 

1942 e o SENAC – Serviço nacional de Aprendizagem Comercial em 1946, onde essas 

escolas foi produto do Governo Federal, patrocinado pelas empresas para favorecer suas 

necessidades e em 1942 através da Lei Orgânica essas escolas já ofereciam cursos 

técnicos, cursos industriais e cursos de aprendizagem. 

De acordo com todos os textos referentes às Leis Orgânicas do Ensino, as Reformas 

de Gustavo Capanema são as únicas que tiveram continuidade após o seu governo. Assim 

com a educação escolar oferecida continua seguindo uma grande dualidade entre a classe 

dominante e a classe popular. E como essa oferta estava crescendo até ser estagnada com 

a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961. 
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3. METODOLOGIA 

A perspectiva teórico-metodológica é o materialismo histórico que segundo Frigoto 

(1991) permite apreender o real por meio das múltiplas relações que a realidade social 

apresenta. Para o autor “a dialética situa-se, então, no plano histórico, sob a forma de trama 

de relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção desenvolvimento e 

transformações dos fatos” (FRIGOTO, 1991, p. 75). O ponto de partida são os fatos 

empíricos que nada mais são que dados da realidade, para posteriormente buscar as raízes, 

para apreender o movimento do real em suas contradições e múltiplas relações. 

Na perspectiva metodológica que elegemos a análise da Educação Profissional nas 

Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema se situa dentro de uma totalidade mais 

ampla que é justamente as Políticas Educacionais elaboradas no período de 1930 a 1960, 

apreendendo também como estas se materializam no Estado do Amazonas por meio da 

criação da Escola Técnica Federal do Amazonas. Seguindo a concepção dialética 

estruturamos três questões norteadoras que conduziram a análise dos documentos. 

1) Quais os pressupostos teóricos da Reforma Francisco Campos? 

2) Quais os pressupostos teóricos da Reforma Gustavo Capanema? 

3) Como a Escola Técnica Federal do Amazonas se estruturou sob a égide das 

referidas reformas? 

As etapas da pesquisa foram: 

1) Compilamos os documentos oficiais da Reforma Francisco Campos e Gustavo 

Capanema; 

2) Compilamos os documentos relativos à criação da Escola Técnica do Amazonas; 

3) Análise dos documentos de acordo com Bardin (2001). 

Segundo Chaumier citado por Bardin (2001, p.45), a análise documental consiste 

em: 

Uma operação ou um conjunto de operações visando representar o 
conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a 
fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação. 

Percebemos que o objetivo é facilitar para o pesquisador o acesso as informações 

qualitativas e quantitativas, utilizar as informações contidas nos documentos de uma forma a 

utilizar procedimentos de transformação.  

A análise de conteúdo segundo Bardin (2001, p.38) configura-se em: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 
eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 
indicadores (quantitativos ou não). 

Ao utilizar essas técnicas de análise de conteúdo, o pesquisador é tido como um 

arqueólogo, onde o mesmo trabalha com vestígios (documentos) e índices para analisar 

documentos que podem ser complexos ou não. A análise de documento e análise de 

conteúdo possuem diferenças que são abordadas por Badin (2001, p.46) como: 

- a documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdo 
com mensagens (comunicação).  

- a análise documental faz-se, principalmente por classificação-
indexação; a análise categorial temática é, entre outras, uma das 
técnicas da análise de conteúdo. 

- o objetivo da análise documental é a representação condensada da 
informação para consulta e armazenagem; o da análise de conteúdo, 
é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse 
conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre 
uma outra realidade que não a da mensagem. 

Existem três etapas de organização da análise de conteúdo: pré-análise; a 

exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, e 

nesta pesquisa estamos iniciando a etapa da pré-análise, pois de acordo com Bardin (2001, 

p.95): 

Corresponde a um período de intuições, mas, tem por objetivo tornar 
operacionais e sistematizar as idéias iniciais, de maneira a conduzir a 
um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, 
num plano de análise.  

Nesta fase é onde escolhemos os documentos3, formulamos nossas questões, os 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. A leitura 

flutuante também é utilizada, pois de inicio o pesquisador irá conhecer o texto, obtendo o 

primeiro contato com o mesmo.  

A unidade de registro segundo Bardin (2001, p.104) é: 

                                                 
3 Como foi muito difícil compilar os documentos sobre a criação da Escola Técnica fizemos uma pesquisa com 

fontes secundárias que nos forneceu alguns elementos para atingir nosso objetivo. A dificuldade de recolher a 

documentação se deu porque o arquivo estava sendo organizado e a firma responsável só pode ceder os 

documentos que já estavam arquivados e não os que ainda estavam sendo trabalhador. 
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É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento 
de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a 
categorização e a contagem frequencial. A unidade de registro pode 
ser de natureza e de dimensões muito variáveis. Reina uma certa 
ambigüidade no concernente aos critérios de distinção das unidades 
de registro. 

Nesta pesquisa utilizamos a unidade de registro mais usada que é o tema, pois é 

característica da análise de conteúdo. O tema segundo Bardin (2001, p.105-106) enquanto 

unidade de registro: 

Corresponde a uma regra de recorte (do sentido e não da forma) que não é 
fornecida uma vez por todas, visto que o recorte depende do nível de 
analise e não de manifestações formais reguladas. Não é possível existir 
uma definição de analise temática, da mesma maneira que existe uma 
definição de unidades lingüísticas.  

A unidade de contexto segundo Bardin (2001, p.107) refere-se para codificar a 

unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores 

às da unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a significação exata 

da unidade d registro. Dessa forma a unidade de contexto é importante, pois analisa uma 

mensagem para ser compreendida percebendo a análise avaliativa e a análise de 

contingência na referencia ao contexto. É nesta perspectiva que contextualizamos o 

momento histórico em que os documentos foram emitidos. 

A categorização de acordo com Bardin (2001, p. 117)  

É uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 
As categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) 
sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 
caracteres comuns destes elementos. 

A categorização possui alguns critérios que são semântico, sintático, léxico e 

expressivo, mas as mesmas devem estar de acordo com a realidade. Segundo Bardin 

(2001, p.118) a categorização é estruturada em duas etapas: 

 O inventário: isolar os elementos. 

 A classificação: repartir os elementos, e portanto procurar ou 
impor uma certa organização às mensagens. 

Assim a análise de conteúdo utiliza categorias para codificar seus dados e de acordo 

com Bardin (2001, p.119 -120) existem boas e más categorias. Um conjunto de categorias 

boas deve possuir as seguintes qualidades: a exclusão mútua; a homogeneidade; a 

pertinência; a objetividade e a fidelidade e a produtividade. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise dos decretos de Francisco Campos 

 Decreto n°19.850/31 – Conselho Nacional de Educação; 

 Decreto n°19.851/31 – Organização do Ensino Superior; 

 Decreto n°19.852/31 – Organização da Universidade do Rio de Janeiro; 

 Decreto n°19.890/31 – Medidas relativas ao Ensino Secundário; 

 Decreto n°20.158/31 – Ensino comercial e à regulamentação da profissão de 

contador; 

 Decreto n°21.241/32 – Disposições adicionais sobre a organização do Ensino 

Secundário. 

Compilamos todos os documentos mas após a leitura flutuante analisamos somente 

aqueles que se referiam ao ensino profissional e secundário. 

4.1.1. Análise do Decreto n° 19.850 de 11 de Abril de 1931 

Cria O Conselho Nacional De Educação  

Este órgão ficou sobre responsabilidade do ministro da Educação e Saúde com 

relação ao ensino, visava contribuir para aumentar o nível de cultura do Brasil e inserir no 

indivíduo e na educação profissional a importância de Nação. O Conselho realizaria 

reuniões quatro vezes ao ano. Este órgão era constituído por conselheiros capacitados e 

contendo experiências no fazer pedagógico, escolhidos pelo presidente da república 

composto respectivamente por: um representante de cada universidade federal, um 

representante de cada instituto federal de ensino de direito, medicina e engenharia, um 

representante do ensino estadual e particular, um representante do ensino secundário 

federal, estadual e particular, e três membros escolhidos que possuem a capacidade sobre 

assuntos de educação e ensino. 

O Conselho só opinaria sobre assuntos técnicos e didáticos quando fosse 

extremamente necessário e emitiria parecer sobre questões administrativas. Tinha a função 

de contribuir com o Ministro na orientação e direção de ensino, de promover atividades 

culturais junto às instituições públicas e privadas relativas a assuntos relacionados à 

educação, recomendar a ampliação de recursos financeiros necessários ao 

desenvolvimento do ensino. 

Verificamos a importância deste decreto, justamente por que há uma ampliação das 

responsabilidades educacionais, há uma certa democratização das decisões. 
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4.1.2. Análise do Decreto n°. 19.890 - de 18 de Abril de 1931 -  Disposições 

sobre a organização do ensino secundário 

O documento possui determinações sobre: os cursos, o corpo docente do Colégio 

Pedro II, admissão ao curso secundário, regime escolar, inspeção e equiparação de 

estabelecimentos, registro de professores e disposições gerais e transitórias. 

Dos cursos: 

O Ensino secundário era ministrado no Colégio Pedro II ou em estabelecimento sob 

regime de inspeção oficial, compreendendo dois cursos de seriados: fundamental e 

complementar. O curso fundamental era distribuído em cinco anos, tendo como disciplinas 

principais: Português, Matemática, Francês, História da Civilização, Desenho, Física, 

Química, Música e Geografia, e o curso complementar será realizado em 2 anos, tendo 

como disciplinas principais: Alemão ou Inglês. Latim, Literatura, Geografia, Geofísica, 

Cosmografia, História da Civilização, Matemática, Física, Química, História natural, Biologia 

geral, Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia, Noções de Economia e Estatística, História 

da Filosofia e Desenho, e os exercícios de Educação Física será obrigatório para todas as 

classes. 

De 3 em 3 anos, os programas e instruções do ensino secundário deveriam ser 

revistos por uma comissão, onde eram submetidas as propostas elaboradas pela 

Congregação do Colégio Pedro II, e organizados de acordo com a duração do ano letivo. 

Da admissão ao curso secundário: 

O candidato que matriculava-se na 1° série fazia o exame na segunda quinzena de 

fevereiro, no seu documento a idade deveria ser registrada ( mínima de 11 anos), filiação, 

naturalidade e residência. O exame era efetuado no local de matricula do candidato, sendo 

que a banca examinadora era composta por três professores designados pelos diretores do 

Colégio Pedro II. Respondia uma prova de Português (redação e ditado), e outra de 

aritmética (calculo elementar), provas orais e noções de Geografia, História do Brasil e 

Ciências naturais. 

Do regime escolar: 

No documento de requerimento de matrícula vinha anexo o: certificado de habilitação 

no exame de admissão, para a matrícula nas demais séries atestado de sanidade e recibo 

de pagamento da taxa de matrícula. A transferência de aluno só podia ser realizada no 

período de férias, uma taxa era cobrada pelo Departamento Nacional de Ensino, e no 
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documento deveria constar a informação sobre a vida escolar do aluno. Os alunos que 

viessem transferidos de outros países apresentariam o certificado do país em que foram 

expedidos. Se a transferência fosse permitida, o aluno era matriculado no curso secundário 

correspondente ao que estava cursando no exterior. 

O ano letivo iniciava-se no dia 15 de março e finalizava em 30 de novembro, antes 

de iniciar os cursos, o diretor organizava os horários e os alunos deveriam obter 75% de 

freqüência nas aulas. No decorrer do ano ocorriam provas, trabalhos orais e escritos, que 

recebiam notas de zero a dez. No final do ano letivo, os alunos deveram fazer uma prova 

final, era considerado aprovado na última série, ou promovido à série seguinte, o aluno que 

obtivesse: nota final igual ou superior a três em cada disciplina e  média igual ou superior a 

cinco no conjunto das disciplinas da série. Os alunos que não fossem habilitados nos 

exames finais durante dois anos, não seriam novamente admitidos à matrícula nos 

estabelecimentos de ensino secundário oficiais  e nem fariam exame nos estabelecimentos 

sob inspeção permanente ou preliminar. 

 

Registro de professores: 

Os candidatos ao exercício de magistério deveriam portar os seguintes documentos: 

prova de identidade, prova de idoneidade moral, certidão de idade, certidão de aprovação 

em instituto oficial de ensino secundário ou superior, do país ou estrangeiro, nas disciplinas 

em que pretendam inscrição, quaisquer título ou diplomas científico que possuam, bem 

como exemplares de trabalhos publicados e prova de exercício regular no magistério, pelo 

menos durante dois anos. E após dois anos de diplomados, os licenciados da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras deveriam fazer a inscrição no Registro de Professores. 

5.1.3.  Análise do Decreto n°20.158 de 30 de Junho de 1931 

Ensino comercial e à regulamentação da profissão de contador 

 
O documento possui determinações sobre: organização do ensino comercial, a 

superintendência do ensino comercial e a profissão de contador e das suas regalias.  

 

Dos cursos:  

O ensino comercial apresentava um curso propedêutico e cursos técnicos de 

secretário, guarda-livros, administrador-vendedor, atuário (especialista em cálculo 

financeiro) e de perito contador e de um curso superior de administração e finanças e de 

um curso elementar do auxiliar do comércio.  O candidato seria aprovado se obtivesse 
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nota igual ou superior a três como média na prova escrita e oral e média igual ou superior a 

cinco no conjunto das disciplinas.  

Organização do ensino comercial 

Curso propedêutico:  

Será organizado do primeiro ano até o terceiro ano: 

1° ano – Português, Francês, Inglês, Matemática, Geografia e História da Civilização 

2° ano – Português, Francês, Inglês, Matemática, Coreografia do Brasil e História do Brasil 

3° ano – Português, Francês, Inglês, Matemática, Física, Química, História Natural e 

Caligrafia. 

Curso técnico:  

Será organizado nos cursos de: 

Curso de secretário: Correspondência Portuguesa, Francesa e Inglesa; Noções de Direito 

Constitucional, Civil e Comercial; Legislação Fiscal; Organização de Escritórios; 

Estenografia; e Mecanografia. 

 

Curso de guarda-livros: 

1° ano: Contabilidade, Matemática Comercial, Noções de Direito Comercial, Estenografia e 

Mecanografia. 

2° ano: Contabilidade Mercantil, Matemática Comercial, Legislações Fiscais, Técnica e 

Processos de Propaganda, Estenografia e Mecanografia 

Curso de administrador-vendedor: 

1° ano: Francês Comercial, Inglês Comercial, Matemática Comercial, Mercaologia e 

Tecnologia Merceológica, Desenho e Mecanografia. 

2° ano: Noções de Direito Constitucional Civil e Comercial, Economia Política e Finanças, 

Legislação Fiscal, Geografia Econômica e Técnica Comercial. 

Curso de atuário:  

1° ano: Contabilidade, Matemática Comercial, Noções de Direito Constitucional e Civil, 

Legislação Fiscal, Estenografia e Mecanografia. 

2°ano: Contabilidade Mercantil, Matemática Financeira, Noções de Direito Comercial 

Terrestre, Economia Política e Finanças, Merceologia e Tecnologia Merceológica e Técnica 

Comercial.  

3° ano: Contabilidade dos Seguros, Cálculo Atuarial, Legislação de Seguros, Estatística e 

Seminário Econômico. 

 

Curso de perito contador: 
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1° ano: Contabilidade, Matemática Comercial, Noções de Direito Constitucional e Civil, 

Legislação Fiscal, Estenografia e Mecanografia. 

2° ano: Contabilidade Mercantil, Matemática Financeira, Noções De Direito Comercial 

Terrestre, Merceologia e Tecnologia Merceológica, Técnica Comercial e Processos de 

Propaganda e Economia Política e Finanças. 

3° ano: Contabilidade Industrial e Agrícola, Contabilidade Bancaria, História Do Comércio, 

Indústria e Agricultura, Prática do Processo Civil e Comercial, Seminário Econômico e 

Estatística. 

Curso superior de administração e finanças: 

Era  organizado do primeiro ano até o terceiro ano: 

1° ano: Contabilidade de Transportes, Matemática Financeira, Geografia Econômica, Direito 

Constitucional e Civil e Economia Política. 

2° ano: Contabilidade Publica, Finanças e Economia Bancaria, Direito Internacional 

Comercial, Ciência da Administração, Legislação Consultar, Psicologia, Lógica e Ética. 

3° ano: Direito Administrativo, Política Comercial e Regime Aduaneiro Comparado, História 

Econômica da América e Fontes da Riqueza Nacional, Direito Industrial e Operário, Direito 

Internacional – Diplomacia - História Dos Tratados - Correspondência Consular e 

Diplomática. 

Curso de auxiliar do comércio: 

Era organizado do primeiro ano até o segundo ano: 

1° ano: Português, Inglês, Aritmética, Contabilidade, Aulas de Caligrafia e Datilografia. 

2° ano: Português, Inglês, Aritmética, Contabilidade Mercantil e Aulas de Datilografia. 

 Disposições gerais: 

Ao termino dos cursos técnicos, os alunos recebiam os diplomas de perito-contador, 

guarda-livros, administrador-vendedor, atuário e secretario; aos que concluírem o curso 

superior de administração e finanças era disponibilizado o diploma de bacharel em ciências 

econômicas, e o titulo de doutro em ciências econômicas. Os estabelecimentos de ensino 

técnico-comercial além de serem reconhecidos e obter o registro dos diplomas, foram 

obrigados: 

 Fornecer os cargos de professor por meio de concurso ou estagio no magistério de 2 

anos 

 Observar a seriação e a organização didática e o regime escolar 

 A organização da banca examinadora com 3 professores e os substitutos regulares 



22 

 

 Preparar o termo de conclusão dos cursos do qual contem as aprovações 

alcançadas. 

 Conceder um diploma somente para os alunos que concluírem os cursos regulares 

 Obter livros e atas das congregações e comissões criadas no regimento interno 

visados pelo fiscal. 

 Foi criado o Conselho Consecutivo do Ensino Comercial, estipulando que: 

 O conselho seria constituído pelos fiscais e por um representante de cada escola de 

ensino comercial; 

 O conselho daria parecer sobre livros, prêmios a conceder, programas sobre o 

ensino comercial; 

 O cargo de secretario do Conselho seria exercido por um dos fiscais gerais do 

Ensino Comercial; 

 O Ministro da Educação e Saúde Pública baixaria instruções regulando o 

funcionamento e as atribuições do Conselho. 

Superintendência do Ensino Comercial: 

Foi criada para fiscalizar os estabelecimentos de ensino comercial reconhecido ou 

em período de fiscalização previa, e a direção de todos os instituídos ou escolas de 

comercio, ciências econômicas e administração, mantidos ou dependentes da União, e bem 

assim o registro dos diplomas das escolas de comercio, de ciências e administração.  

Incubia ao superintendente: 

 Determinar aos fiscais gerais e aos estabelecimentos de ensino comercial todas as 

providencias que assegurem a eficiência da fiscalização e a boa execução das leis e 

dos regulamentos 

 Dirigir toda a fiscalização e interpretar as leis 

 Designar os fiscais para fiscalizarem e inspecionarem os estabelecimentos, exames 

e escolas 

 Elaborar o projeto de orçamento anual da superintendência, examinar as contas de 

fornecimento.  

Da profissão de contador e das suas regalias: 

 Foi decretado que o registro dos certificados de auxiliar do comercio e dos diplomas 

de perito-contador, guarda-livros, administrador-vendedor, atuário, secretario e bacharel em 

ciências econômicas seria efetivado na Superintendência do Ensino Comercial. 
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Os guarda-livros deveriam requerer ao Superintendente do Ensino Comercial, 

exames de habilitação, com provas escritas e orais de Português, Contabilidade mercantil, 

Matemática Comercial e Noções de Legislação Comercial. Os diplomas de guarda-livros só 

poderão executar sua atividade nacionalmente depois da confirmação dos respectivos 

títulos perante os estabelecimentos de Ensino Comercial. 

Os estabelecimentos de Ensino Comercial que não fossem fiscalizados pelo Governo 

Federal, não poderiam regular aos seus documentos folhetos, perspectivos anúncios ou 

diplomas a declaração de estabelecimento fiscalizado ou oficializados, sob pena de multa de 

cinco contos de réis.  

4.2 Análise dos Decretos-Leis de Gustavo Capanema 

  Decreto-lei n° 4.048/42 – Cria o Serviço nacional de Aprendizagem dos 

Industriários (SENAI); 

  Decreto-lei n° 4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; 

  Decreto-lei n° 4.244/42 – Aprova a Lei Orgânica do Ensino Secundário; 

  Decreto-lei n° 4.245/42 – Disposições Transitórias sobre a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário; 

  Decreto-lei n° 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino Comercial; 

  Decreto-lei n° 6.142/43 – Disposições Transitórias sobre a Lei Orgânica do 

Ensino Comercial. 

4.2.1.  Análise do Decreto-Lei n°4.048 de 22 de Janeiro de 1942 – Cria o Serviço 

Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI) 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem teve e tem como objetivo organizar e 

administrar as escolas de aprendizagem para os industriários de todo o país, sendo 

organizado e dirigido pela Confederação Nacional da Indústria4. Até hoje as escolas de 

aprendizagem ministram a continuação, o aprimoramento e a especialização para os 

trabalhadores industriários não sujeitos à aprendizagem. Eram cursos rápidos para 

aprendizagem continuada 

4.2.2. Análise do Decreto-Lei n° 4.073 de 30 de Janeiro de 1942 - Lei orgânica 

do ensino industrial  

A lei orgânica do ensino industrial destinava-se à preparação profissional dos 

trabalhadores da indústria, das atividades artesanais e dos trabalhos dos transportes, das 

                                                 
4 Fundada em 12 de agosto de 1938, a CNI defende as reformas institucionais, junto aos poderes 

constituídos, que levem o país a crescer com eficiência e inclusão. 
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comunicações e da pesca. O ensino industrial atendia os interesses do trabalhador, das 

empresas e da nação, possuindo a finalidade de formar profissionais para o exercício de 

ofícios e técnicas nas atividades industriais, oferecer uma qualificação eficiente e produtiva 

para trabalhadores jovens e adultos não diplomados ou habilitados da indústria.  

Os princípios fundamentais do ensino industrial são:  

 Os ofícios e técnicas deverão ser ensinados nos cursos de formação profissional 

 A adaptação profissional do trabalhador deverá ser preservada para evitar a 

especialização prematura ou excessiva 

 No currículo deverá constar as disciplinas de cultura geral e praticas educativas 

 Os estabelecimentos de ensino industrial deverão oferecer aos trabalhadores a 

oportunidade de desenvolver seus conhecimentos técnicos ou uma qualificação 

profissional 

 Homens e mulheres têm o direito de ingressar nos cursos industriais, mas para as 

mulheres não será permitido o trabalho que possa prejudicar a sua saúde. 

O ensino industrial era dividido em dois ciclos. O 1° ciclo (cursos ordinários ou de formação 

profissional):  

 Ensino industrial básico (cursos industriais) – duração de 4 anos, ensino de um 

oficio de longa formação profissional. 

 Ensino de mestria (curso de mestria) – duração de 2 anos, ensino da formação de 

mestre. 

 Ensino artesanal (cursos artesanais) – duração de 1 a 2 anos, ensino de um ofício 

em período de duração  reduzida. 

 Aprendizagem (curso de aprendizagem) – duração de 1, 2, 3 ou 4 anos, ensina aos 

aprendizes dos estabelecimentos industriais em período variável . 

O 2° ciclo (cursos ordinários ou de formação profissional) era organizado: 

 Ensino técnico (curso técnico) - duração de 3 ou 4 anos, ensino de técnicas 

próprias ao exercício  de funções de caráter específico da indústria 

 Ensino pedagógico (curso pedagógico) – duração de 1 ano, destina-se a formação 

de pessoal docente e administrativo do ensino industrial 

Modalidades dos cursos de ensino profissional: 

 Cursos ordinários ou e formação profissional 

 Cursos extraordinários ou de qualificação, aperfeiçoamento ou especialização 

profissional 

 Cursos avulsos ou de ilustração profissional 

 



25 

 

Os cursos extraordinários serão de três modalidades: curso de continuação, cursos 

de aperfeiçoamento e cursos de especialização. 

Os cursos avulsos eram destinados aos conhecimentos de atualidades técnicas. 

Os estabelecimentos do ensino industrial serão dos seguintes tipos: 

 Escolas técnicas 

 Escolas industriais 

 Escolas artesanais 

 Escolas de aprendizagem 

O ano escolar dos cursos industriais, cursos de mestria, cursos técnicos e cursos 

pedagógicos efetivavam-se em um período letivo de 10 meses e férias de dois meses. Os 

alunos poderiam ser regulares ou ouvintes; os regulares deveriam freqüentar as aulas e os 

exames e estar matriculados nos cursos de formação, qualificação, aperfeiçoamento ou 

especialização profissional; os ouvintes eram matriculados sem obrigação de regime 

escolar, salvo dos exames finais. 

Os cursos industriais, os cursos de mestria e os cursos técnicos eram divididos em: 

disciplinas de cultura geral e disciplinas de cultura técnica; os cursos pedagógicos eram 

constituídos pela disciplina de cultura pedagógica. 

Após os exames finais, era considerado habilitado o aluno que tivesse obtido nos grupos 

das disciplinas de cultura geral, cultura técnica, ou no grupo de cultura pedagógica uma nota 

de 50 em cada uma ou a nota 40, e o aluno que não fosse habilitado deveria matricular-se 

novamente na mesma série. 

Nas escolas artesanais período do ano letivo era de até dez meses e um período de 

férias, com duração de 1 ou 2 anos, abrangendo disciplinas de cultura geral e técnica, ao 

longo do ano era realizadas provas e a habilitação concebida ao aluno que estivesse 

freqüente nas aulas e tivesse notas satisfatória.  

O estágio era realizado em um período de trabalho por aluno e sob o controle da 

autoridade docente em qualquer estabelecimento industrial. As escolas de aprendizagem 

eram oferecidas em todo o país, os empregadores possuíam um compromisso com seus 

empregados que são os aprendizes, sendo que o ensino era no horário normal de trabalho 

dos alunos sem prejudicar o pagamento dos mesmos. 

 4.2.3. Análise do Decreto-Lei n° 4.244 de 09 de abril de 1942 - Lei orgânica do 

ensino secundário  

O ensino secundário tinha por finalidade de formar integralmente a personalidade, a 

formação espiritual, a consciência patriótica e a consciência humanística dos seus alunos. O 

ensino secundário era ministrado em dois ciclos: 
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1° ciclo: curso ginasial – os elementos fundamentais do ensino secundário (duração de 4 

anos) e 2° ciclo:  

 Curso clássico (duração de 3 anos) – formação intelectual  

 Curso cientifico (duração de 3 anos) – estudo votado para ciências  

Os estabelecimentos eram de dois tipos: 

 Ginásio – ministrando os cursos do 1° ciclo 

 Colégio – ministrando os cursos do 1° e 2° ciclo 

Curso ginasial  

Abrangia as disciplinas que eram distribuídas da 1° até a 4° série: Línguas, 

Português, Latim, Francês, Inglês, Ciências, Matemática, Ciências naturais, História geral, 

História da Brasil, Geografia geral, Geografia do Brasil, Artes, Trabalhos manuais, Desenho 

e Canto orfeônico. 

Curso clássico e cientifico 

Os dois cursos terão como disciplinas: Línguas, Português, Latim, Grego, Frances, 

Inglês, Espanhol, Ciências e filosofia, Matemática, Física, Quimica, Biologia, História geral, 

Historia do Brasil, Geografia geral, Geografia do Brasil, Filosofia, Artes e Desenho.  

As disciplinas latim e o grego eram ministrados somente no curso clássico e o 

desenho será ministrado no curso científico. Programas das disciplinas: 

 Educação física 

 Educação militar (sexo masculino) 

 Educação religiosa 

 Educação moral e cívica 

O ensino secundário feminino: Recomendava que os estabelecimentos fossem 

exclusivos para as mulheres, no caso dos estabelecimentos agruparem homens e 

mulheres, o ensino deveria ser em classes exclusivas para as mulheres.  

 

4.2.4. Análise do Decreto-Lei n°6.141 de 28 de dezembro de 1943 - Lei 

Orgânica do Ensino Comercial  

 

O decreto normatiza o ramo do ensino médio com algumas finalidades de formar 

profissionais para o exercício de atividades específicas no comércio e na administração e o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos. O ensino comercial era dividido em dois ciclos e em 

cada ciclo era ramificado nas seguintes categorias: curso de formação, curso de 

continuação e curso de aperfeiçoamento. 

O primeiro ciclo do ensino comercial abrangia cursos de formação. Um curso 

comercial básico, tendo a duração de 04 anos, o segundo ciclo tendo cinco cursos de 

formação denominados de curso comercial técnico: curso de comércio e propaganda, 
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curso de administração, curso de contabilidade, curso de estatística e o curso de 

secretariado; cada curso terá a duração ode 3 anos e tem como finalidade o ensino de 

técnicas próprias do comércio ou na administração de negócios públicos e  privados.  

Os cursos de continuação faziam parte do 1° ciclo e tinham como finalidade oferecer 

aos candidatos não diplomados no ensino comercial uma rápida preparação profissional 

habilitando-os nas atividades do comércio e administração.  

Os cursos de aperfeiçoamento podiam ser do 1° ou do 2° ciclo possuindo a finalidade 

de ampliar ou elevar os conhecimentos e capacidade técnicas de profissionais diplomados. 

Os estabelecimentos de ensino comercial eram escolas comerciais e escolas técnicas de 

comércio.  

Os cursos de formação serão constituídos por disciplinas de cultura geral e 

disciplinas de cultura técnica. Serão realizadas provas, exames e trabalhos as notas das 

avaliações serão de zero a dez. O ano letivo terá nove meses e o período das férias três 

meses. 

 

4.2.5. Análise do Decreto-Lei nº 6.142 de 28 de Dezembro de 1943 - Disposições 

transitórias para execução da Lei Orgânica do ensino comercial 

 

Os estabelecimentos do ensino comercial que eram reconhecidos pelo Governo 

Federal deveriam até o início de 1944 se adaptarem a organização e ao regime pelas 

normas da lei orgânica do ensino comercial. Os alunos concluintes da 1° série do curso 

auxiliar do comércio que já tinham concluído a 1° ou a 2° série do curso propedêutico já 

poderiam ser inseridos no ano de 1944 a série do curso comercial básico. O aluno que 

possuísse o certificado do curso propedêutico poderia ser matriculado em qualquer curso 

comercial técnico. 

5. Escola Técnica de Manaus – um breve histórico 

Segundo Mello (2009) Nilo Peçanha ao assumir a presidência do Brasil por meio do 

decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou dezenove escolas de aprendizes e artífices  

que foram as primeiras instituições públicas de Ensino Técnico Industrial do país. Essas 

escolas tinham como objetivo de formar operários e contramestres privilegiando o ensino 

prático e conhecimento técnico necessários para a aprendizagem de um ofício. Era uma 

escola para menores pobres de 10 a 13 anos, a pobreza era atestada para que o ingresso 

do aluno ocorresse. 

No Amazonas as escolas de aprendizes e artífices foi criada em 1º de outubro de 

1910, funcionando no Bairro da Cachoeirinha, em uma chácara “pertencente ao Cel. 
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Raymundo Afonso de Carvalho, governador interino do Estado”, ainda em sua gestão o 

Estado compraria a propriedade e a cedia ao governo federal para instalação da escola já 

que o Decreto nº 7.566/1909 estabelecia que quando não havia local para a escola os 

Governo Estaduais deveriam ceder as instalações (MELLO, 2009, p. 25)) 

Em 1916, devido às más condições das instalações a Escola foi transferida para o 

Prédio da Casa de Detenção de Manaus onde permaneceu até 1927, ocasião em que 

passou a funcionar no Mercado municipal da Cachoeirinha.  

Mello (2009) nos indica que em 1920 foi constituída uma comissão que tinha como 

tarefa propor ao Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio a reformulação do ensino 

profissional. Deste trabalho resultou em dispositivos que normatizaram o ensino nessas 

escolas, estabelecendo um currículo padrão e autorizando as escolas a comercializarem os 

produtos confeccionados nas oficinas, essas medidas, segundo Mello (2009, p. 35) 

objetivavam “viabilizar economicamente a continuidade das Escolas de Aprendizes”. 

Mello (2009, p. 40): 

Em 1930, o governo provisório extinguiu o Serviço de Remodelação, que 
deu lugar à Inspetoria do Ensino Profissional e Técnico, criada pelo Decreto 
nº 19.560, de 5 de janeiro de 1931, com a mesma atribuição do órgão 
extinto. [...] Essa Inspetoria foi transformada em Superintendência do 
Ensino Profissional pelo Decreto nº 24.558, de 3 de julho de 1934”. 

Em 1937 a Lei nº 378 transformou a Escola de aprendizes Artífices de Manaus em 

Lyceu Industrial de Manaus. Inicialmente no Liceu Industrial de Manaus (1937) funcionou 

respectivamente por cinco anos, segundo Mello (2009, p.129):  

Funcionava com externato, semi-internato e internato, para alunos de 
ambos os sexos. Os cursos oferecidos com as denominações de 
primário, secundário, especial, datilografia e noturno. 

Em 1942 mudou-se a nomenclatura para Escola Técnica de Manaus, por meio do 

Decreto-Lei 4.127 de 25 de janeiro. O ensino na A Escola Técnica de Manaus estava 

organizado em dois ciclos; o primeiro abrangia o ensino industrial básico e o ensino de 

mestria; e o segundo ciclo com o ensino técnico. Segundo Mello (2009, p.130):  

Quanto ao 1°ciclo, foram implantados na Escola Técnica de Manaus os 
denominados Cursos Industriais Básicos, com duração de 4 (quatro) anos, 
que eram destinados à formação de artífices qualificados. No 2° ciclo, os 
cursos técnicos desenvolvidos nos estabelecimentos de ensino passam a 
ter duração de 3 (três) anos. 

Incluir as disciplinas de Cultura Geral na grade curricular foi de suma importância, 

pois ampliava a cultura nos estudantes, oferecia uma formação humana preparando os 

jovens para serem cidadãos. Os alunos deveriam freqüentar obrigatoriamente as aulas e ao 
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final do período letivo o aluno que obtivesse nota mínima sete estava dispensado do exame 

final. Os alunos regulares dos cursos industriais, de mestria e técnicos tinham como 

disciplinas obrigatórias Educação Física (idade até 21 anos) e Educação Musical (idade até 

18 anos), o ensino religioso poderia ser incluído nas práticas educativas, mas sem a 

obrigatoriedade. 

Em um determinado momento a grade curricular influenciava nas relações de  

gênero estabelecidas dentro da instituição, como afirma Mello (2009, p.33): 

Aos alunos do sexo masculino, era oferecida ainda a educação pré-
militar, ministrada através de convenio com o Ministério do Exercito, até 
atingirem a idade própria de instrução militar. Para as mulheres, era 
oferecida a educação doméstica que consistia essencialmente no ensino 
das atividades inerentes à administração do lar. 

Era de responsabilidade do Diretor da Escola Técnica contratar os estabelecimentos 

industriais para que oferecessem estágios aos alunos de acordo com os cursos que os 

mesmos freqüentavam. Ao final do ano letivo, os alunos que concluíssem os cursos 

industriais, cursos de Mestria, cursos Técnicos, respectivamente receberiam o diploma de 

artífice, diploma de mestre e o diploma técnico.  

Percebemos que os documentos coletados dos anos de 1940 até 1950 referentes à 

grade curricular dos cursos técnicos da Escola Técnica de Manaus estão de acordo com o 

Decreto-Lei n° 4.073 de 30 de Janeiro de 1942 – Lei Orgânica do Ensino Industrial. A Escola 

apresentava os seguintes cursos: Artes Aplicadas, Máquinas e Motores, Pontes e Estradas, 

Eletrotécnica, Edificações, Desenho Industrial, Desenho Técnico e Desenho Interiores, 

Corte e Costura, Tipografia e encadernação, Serralheria e Alfaitaria. 
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Considerações Finais  

 

Ao analisar as categorias recorrentes no discurso sobre a Educação Profissional no 

Amazonas tendo como parâmetro as Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema, 

percebemos que o Ensino Profissional/Técnico era indicado apenas para os pobres. Havia 

uma separação marcante entre o ensino para homens e para mulheres, fato que nos leva a 

indagações sobre o gênero. Verificamos que a medida que o Governo Federal Normatiza 

melhor o ensino técnico, vai se definido os currículos. 

A grande dificuldade de acesso aos documentos nos levou a trabalhar a História do 

Ensino Profissional no Amazonas, por meio da recomposição da trajetória da Escola 

Técnica por referências bibliográficas.  Conseguimos documentos referentes ao período de 

1940 e 1950, sendo difícil encontrar referências a década de 1930, mas apesar deste 

problema trabalhamos as estruturas dos cursos e do currículo. 

Nossos estudos demonstraram que a Escola só viabilizou algumas diretrizes 

relacionadas com Decreto-Lei n° 4.073 de 30 de Janeiro de 1942 – Lei Orgânica do Ensino 

Industrial. Percebemos que através da estrutura curricular a instituição oferecia aos alunos 

uma educação profissional que visava à formação para o mercado de trabalho iniciando com 

os estágios, onde as empresas ofereciam aos alunos como uma proposta futura de trabalho. 

Havia uma forte ligação com o mundo do trabalho. 

Finalizando, queremos registrar que as instituições não preservam seus documentos 

o que torna difícil reconstruir a história no Estado do Amazonas. 
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6. CRONOGRAMA 

 

Nº Descrição Ag
o 

200
9 

Set Out Nov Dez Jan 

201
0 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Compilação dos 
documentos oficiais em 
nível federal 

X X X          

2 Compilação dos 
documentos oficiais em 
nível local 

  X X         

3 Levantamento 
Bibliográfico 

X X X X X X X X X X   

4 Oficina para trabalhar a 
metodologia de análise de 
conteúdo 

    X        

5 Relatório parcial     X X       

6 Apresentação Parcial     X        

7 Reconstrução histórica      X X X     

8 Proceder a análise de 
conteúdo 

        X X   

9 - Elaboração do Resumo e 
Relatório Final (atividade 
obrigatória) 

          X  

19  Preparação da 
Apresentação Final para o 
Congresso (atividade 
obrigatória) 

           X 
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