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RESUMO 

 

O Brasil, entre as décadas de 1960 a 1980, passou por mudanças políticas, econômicas e sociais, 

com um projeto que fazia parte de intervenções planejadas pelo Estado para promover o 

crescimento e o fortalecimento do país. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi descrever 

as mudanças nos percursos da Rede Federal do Ceará, em Fortaleza, entre 1960 e 1980, para 

compreender os contextos que influenciaram os percursos da educação profissional nessa 

escola. Nesse sentido, o ensino profissionalizante no Ceará contava com as Escolas 

Profissionalizantes da Rede Federal, criadas pelo Decreto 7.566/1910, pelo presidente Nilo 

Peçanha, como Escola de Aprendizes Artífices para “habilitar os filhos dos desfavorecidos da 

fortuna”. Contudo, a sociedade se transformou, deixando de ser agrária para se tornar urbana, 

com um projeto do governo de Getúlio Vargas para incentivar o mercado consumidor interno 

e promover o desenvolvimento da produção industrial. Nesse contexto, para suprir as empresas 

nascentes com mão de obra qualificada, havia a necessidade de formação do trabalhador, para 

que este pudesse ocupar os postos de trabalho que surgiam. Foi nesse período que o poder 

público organizou a educação profissional, migrando da preocupação principal de atendimento 

a menores abandonados para a de preparar operários para o exercício profissional. Assim, para 

descrever os percursos dessa instituição escolar, o trabalho de pesquisa implicou em um estudo 

detalhado em fontes documentais, além de relatórios, livros, ensaios, teses e textos dos mais 

variados autores, sob diferentes aportes teóricos, que possibilitaram traçar a educação 

profissional desse estabelecimento. Para tanto, seguiu princípios científicos, além de referências 

epistemológicas, que possibilitaram analisar as informações coletadas. Finalmente, através da 

compreensão dos pressupostos teóricos oriundos das relações sociais que fundamentaram as 

transformações da Escola da Rede Federal do Ceará, percebe-se como os cursos e percursos 

foram se transformando, adequando-se a cada momento político, econômico e social do país, 

saindo da preocupação assistencialista de atendimento a indivíduos em situação de risco social 

para a formação de profissionais para o exercício profissional. 

 

 

Palavras-chave: Educação profissional. Mudanças na educação profissional. Escolas técnicas. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Between the decades from 1960 to 1980, Brazil experienced political, economic and social 

change, with a project that was part of planned interventions by the state to promote growth and 

strengthen the country. In this context, the aim of this study was to describe the changes in the 

routes of the Federal Network of Ceará in Fortaleza, between 1960 and 1980 to understand the 

contexts that influenced the courses of vocational education at this school. In this sense, 

vocational education in Ceará had the Vocational Schools Federal Network, established by 

Decree 7,566 / 1910 by President Nilo Peçanha, as School for Craftsmen to "enable children 

from disadvantaged fortune." However, society has changed, no longer land to become urban, 

as a government project of Getúlio Vargas to stimulate domestic consumer market and promote 

the development of industrial production. In this context, to meet the start-ups with skilled 

labor, there was the need for worker training, so that it could take the jobs that arose. It was in 

this period that the government organized vocational education, migrating the main concern of 

care for abandoned children, to prepare workers for professional practice. Thus, to describe the 

routes of this educational institution the research work resulted in a detailed study of the 

documentary sources, as well as reports, books, essays, theses and texts of many authors from 

different theoretical contributions that made it possible to trace the professional education of 

this property. To this end, this work followed scientific principles and epistemological 

references, which allowed analyzing the information collected. Finally, by understanding the 

theoretical assumptions derived from social relations that underlie the transformation of the 

School Federal do Ceará Network, one realizes how courses and routes were changing, adapting 

to every political, economic and social situation of the country, out of concern for welfare 

services to individuals at social risk, to train professionals for professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, a década de 1960 começa com um importante acontecimento: a 

transferência da capital federal do Rio de Janeiro para a recém-construída cidade de Brasília. 

De acordo com o Jornal do Brasil (1960): “a mudança do Governo representa mais do que a 

simples mudança da capital: é a realização de uma ideia sobre a qual se assentou a maior parte 

das esperanças de uma nova configuração econômica, social e política”. Este projeto fazia parte 

de intervenções planejadas pelo Estado para promover o crescimento e o fortalecimento da 

economia, definindo a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos 

necessários para essa promoção. 

O Estado, nesse caso, coordenou a execução de políticas econômicas, atraindo 

investimento de capital estrangeiro para o país, como forma de suprir a falta de recursos 

nacionais, incentivando a instalação de empresas internacionais, principalmente as 

automobilísticas. Além disso, ampliou a indústria de base e fabricação de bens de consumo 

duráveis e não-duráveis, gerando novas necessidades de consumo, antes, pouco acessíveis, uma 

vez que eram obtidos através da importação. A ideia era um projeto de desenvolvimento 

pautado na industrialização como via de superação da pobreza e do subdesenvolvimento. 

Esse modelo iniciou-se na década de 1930 do século XX, com Getúlio Vargas, 

quando o Brasil foi afetado pela crise econômica mundial de 1929 que atingiu o segmento 

agroexportador do café, maior responsável pelas exportações da economia brasileira. Naquela 

época, a atuação do governo no combate a essa crise influenciou o surgimento de um novo 

projeto de desenvolvimento econômico, não mais na base exportadora de um único produto, 

mas de incentivo à construção de uma indústria nacional voltada para o consumo interno.  

Outro aspecto que merece destaque nesse período é a organização da sociedade 

brasileira no processo de urbanização, fruto do êxodo rural causado pela crise do café de 1929, 

que incentivava um mercado consumidor ao promover o desenvolvimento da indústria interna, 

influenciando o surgimento da burguesia industrial brasileira, que possuía característica 

própria, com predominância de empresas de organização familiar, nas quais, a figura do 

patriarca prevalecia sobre a do empresário, diferente do burguês Americano e do Europeu, que 

na visão de Vianna (1987, p.49), tinham no lucro seu foco principal.
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Quanto à formação do operariado brasileiro na década de 30, foi influenciada pelo 

processo de urbanização das cidades, quando milhares de pessoas deixaram o campo em busca 

de melhores condições de vida e trabalho, e imigrantes que chegaram da Europa e de outros 

continentes atraídos pelos programas de valorização do café e pela política de incentivo à 

imigração. O objetivo do governo era trazer trabalhadores aptos a substituir os escravos na 

agricultura e a executar tarefas necessárias à industrialização e ao desenvolvimento 

econômico1. Esse contingente foi utilizado como mão de obra no processo de diversificação da 

economia e da expansão industrial, e trouxeram para o país ideias para a organização, 

desenvolvimento e formação da classe trabalhadora. 

Na política e na economia, o governo de Getúlio Vargas incentivava o 

desenvolvimento econômico através de uma política protecionista a favor da indústria nacional 

brasileira. Sua incipiente industrialização que começava a emergir nesse período, como 

consequência de um projeto desenvolvimentista, precisava de mão de obra qualificada para 

trabalhar no processo produtivo. Por isso, havia a necessidade de formação do trabalhador, para 

que este pudesse ocupar os postos de trabalho que surgiam. Foi nesse período que o poder 

público organizou a educação profissional, migrando da preocupação principal de atendimento 

de menores abandonados para a de preparar operários para o exercício profissional. 

É nesse contexto econômico, político e social que começa a se consolidar no Brasil 

e no Ceará o trabalho industrial com métodos racionais de trabalho, através da concepção 

taylorista-fordista2 utilizada nas indústrias da Europa e dos Estados Unidos, que empregava 

artífices com pouca qualificação, adaptados aos postos de trabalho, sem prejuízo da qualidade 

do produto, uma vez que deles não se exigia a concepção total do processo de produção.  

Nesse método, a formação do trabalhador era realizada na própria organização 

manufatureira, dispensando longos anos de aprendizagem sob a orientação do mestre, pois os 

produtos eram padronizados, principalmente os de consumo, e a produção ocorria em série, em 

que a competição se dava através de preços, motivo pelo qual era necessário o ganho de 

produtividade proveniente da economia de escala (CHIAVENATO, 2003 p. 57-65). 

                                                
1  Histórico da Imigração do Brasil - Projeto de imigração. Disponível em 

(www.portalsaofrancisco.com.br). Acesso em 03 de maio de.2010. 
2  Taylorismo era a proposta de Frederick W. Taylor sobre a divisão do trabalho, ou seja, fracionar as 

etapas do processo produtivo de modo que o trabalhador desenvolvesse tarefas ultraespecializadas e repetitivas. 

 Fordismo pelo fato de ter sido Henry Ford o primeiro empresário a pôr em prática, na sua empresa, os 

princípios desenvolvidos por Taylor.  

 Taylorismo-fordismo é a utilização dessa técnica de gerenciamento de empresa. (CHIAVENATO, 2003 

p. 57-65) 
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Desse modo, enquanto a indústria nacional era influenciada por esse modelo de 

produção, pois a formação profissional não dispunha de preceitos legais e uniformes no Brasil, 

os estabelecimentos estaduais, municipais ou particulares regiam-se por normas próprias e 

obedeciam a uma regulamentação regional. A União por sua vez regulamentava, apenas, as 

escolas federais. Entretanto, com a constituição de 1937, o Estado define em seu bojo o seu 

papel, o das empresas e o dos sindicatos na formação profissional das classes menos 

favorecidas. 

 Após a promulgação da Constituição de 1937, o Estado regulamentou a educação 

com a iniciativa do ministro Gustavo Capanema, criando a Lei Orgânica do Ensino, em 1942, 

deslocando o ensino profissional para o ensino médio, dividido em dois ciclos: um de conteúdo 

geral e propedêutico, que possibilitava o acesso à universidade, chamado secundário; e outro, 

industrial, destinado à preparação profissional dos trabalhadores da indústria. Estabeleceu, 

ainda, uma medida que equiparava o ensino industrial com o de segundo grau, em paralelo ao 

ensino secundário, garantindo o ingresso em escolas superiores. 

Nesse cenário, o setor industrial brasileiro, de forma arrojada; e o cearense, de 

modo incipiente, esboçavam seus primeiros passos rumo à produção de bens de capital, 

pesquisa para desenvolvimento de produtos com maior índice de nacionalização, mecanização 

dos processos produtivos e uma política mais agressiva para produtos manufaturados. Para isso, 

a educação profissional passou a desempenhar um papel importante como instrumento de 

transmissão de técnicas que fossem capazes de dotar os trabalhadores de conhecimentos 

capazes de contribuir com a elevação cultural e na formação humana, orientada para 

aprimoramento dos atributos morais, cívicos e sociais. 

Na política, após o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, assumiu o 

governo, em 3 de setembro, Café Filho, prometendo assumir os compromissos do seu 

antecessor, além de resolver os problemas econômicos que assolavam o país. Apesar desse 

cenário de instabilidade e pressão dos setores de oposição, o povo brasileiro conseguiu eleger 

seu presidente através de eleições diretas para os cargos públicos. Assim, em 31 de janeiro de 

1956, assumiu o país Juscelino Kubitschek (JK), com o compromisso de trazer o 

desenvolvimento de forma absoluta para o Brasil, com o seu projeto chamado de Plano de 

Metas, apresentado ao povo brasileiro logo no início de seu governo, cujo lema era “cinquenta 

anos em cinco” (BOJUNGA, 2001 p. 405). 

Com esse projeto, JK pretendia desenvolver o país cinquenta anos em apenas cinco 

de governo, investindo em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, 

principalmente, em infraestrutura: rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústrias (Bojunga, 
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2001 p. 405). Sua intenção exigiu ações inter-relacionadas e interdependentes de modo que 

uma decisão em determinado setor impactasse nos resultados de outras atividades. Desse modo, 

o plano de metas estabeleceu vínculos entre os diversos segmentos econômicos que faziam 

parte da economia brasileira, abrindo oportunidades para construção de relações sociais numa 

perspectiva integrada, considerando o país como um sistema complexo, buscando priorizar 

tanto reformas estruturais como aperfeiçoar a utilização dos recursos públicos destinados ao 

crescimento econômico e à melhoria das condições de vida da população. 

 Nesse contexto, o Plano de Metas de JK estabelecia 31 objetivos para serem 

cumpridos durante seu mandato, otimizando, principalmente, os setores de energia e transporte, 

que contavam com um percentual de 70% do orçamento federal, além de indústrias de base, 

educação e alimentação. Destaca-se, nesse plano, a criação do Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA), atraindo capital estrangeiro e implantando várias indústrias de 

automóvel no país, dentre elas: Ford, Volkswagen, Willys e General Motors (GM) que se 

instalaram na região sudeste, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e ABC 

paulista: Santo André, São Caetano e São Bernardo, gerando oportunidades de empregos e 

atraindo trabalhadores de todo o país (BOJUNGA, 2001 p. 403). 

Dessa forma, investindo no desenvolvimento, JK pretendia gerar empregos e 

promover o crescimento econômico através da criação de infraestrutura para que o país pudesse 

produzir dentro de seu território os produtos de que precisava. Nesse sentido, promoveu 

atividades no Estado, incentivando a industrialização e acompanhando um movimento que 

crescia entre os países em desenvolvimento, onde os investimentos geravam empregos, renda 

e consumo. 

Desse modo, o Brasil mudou no governo de JK em função das áreas priorizadas, 

resultando em muitos avanços, além de críticas em relação à sua opção pelo desenvolvimento 

com capital estrangeiro em detrimento de uma política de estabilidade monetária. O 

crescimento econômico e a manutenção da estabilidade política, apesar do aumento da inflação 

e de suas consequências, deram ao povo brasileiro o sentimento de que o subdesenvolvimento 

não deveria ser uma condição imutável, uma vez que o desenvolvimento sobrepõe o Estado a 

coordenar o sistema econômico, de modo a melhorar os indicadores de bem-estar econômico 

e social. (BOJUNGA, 2001 p. 252).  

As mudanças efetivadas nessa época, no contexto político, econômico e social, no 

governo de JK, interferiram nas ações do ensino industrial, uma vez que houve necessidade de 

nova organização escolar e administrativa nesses estabelecimentos para adaptá-los aos novos 

processos produtivos, para dar conta da revolução tecnológica nas indústrias naquele período. 



 23 

 

Assim, as mudanças nas concepções e práticas do ensino profissional e sua necessária 

institucionalização tinham como objetivo se adequar ao desenvolvimento industrial brasileiro. 

Nesse período, a economia do Ceará beirava à estagnação, uma vez que aparecia 

como complementar à pernambucana, participando de modo efetivo para seu desenvolvimento, 

porém pouco recebendo para alavancar a incipiente indústria cearense. Enquanto isso, poucas 

atividades manufatureiras surgiam, além de oficinas de consertos mecânicos, empregando 

cerca de quinhentos trabalhadores, nem sempre qualificados, pois seu aprendizado era no 

próprio posto de trabalho (NOBRE, 2001 p. 178). 

Esse quadro começa a se modificar a partir da década de 60, como consequência 

da transferência de capitais produtivos para a região Nordeste, mediante a ação do Estado, 

através dos órgãos de fomento criados para este fim, como a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada pela Lei no 3.692, de 15 de dezembro de 

1959, com o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da região. Essa estratégia 

pretendia estimular a industrialização com a implantação de projetos em atividades industriais, 

ao mesmo tempo, promover a modernização das principais atividades já existentes, como a 

indústria têxtil, para a qual se concebeu um programa de reequipamento e modernização nesse 

período (NOBRE, 2001 p. 173). 

A SUDENE, além do mecanismo de aceleração da integração nacional, deveria 

cumprir o papel de conter conflitos e desequilíbrios regionais causados pelo descompasso entre 

a industrialização do Sudeste e o predomínio da economia agrícola no Nordeste. Assim, o 

desenvolvimento do Nordeste apoiou-se em um novo organismo que detinha, dentre outras 

funções, a capacidade de criar empresas mistas, combinando capitais da União, dos Estados e 

até do setor privado. Desse modo, praticamente, quaisquer atividades econômicas poderiam ser 

implantadas, desde empresas destinadas ao abastecimento da água nas cidades, até uma 

unidade de produção industrial. 

Com a criação desses órgãos, o Ceará ainda com sua base econômica agrícola, 

convivendo com práticas políticas de autoritarismo dos coronéis que terminaram por agravar 

ainda mais sua debilidade econômica, passou a se constituir numa economia urbanizada, tendo 

como eixo de sua acumulação os setores industriais de comércio e de serviços. Assim, o 

conjunto da economia e das possibilidades de expansão em correspondência com os interesses 

gerais do estado e do país poderia elevar o nível de vida e bem-estar do povo pela oferta de 

empregos e pela qualificação dos trabalhadores, embalado pelo crescimento proporcionado 

pelo presidente JK. 
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No final dos anos de JK, o país alcançou crescimento econômico, conciliando o 

modelo político nacional-desenvolvimentista com o modelo econômico de substituição das 

importações com a participação do capital estrangeiro, com ênfase nas indústrias de bens de 

capital, além de um programa escalonado de investimentos públicos dirigidos para superação 

dos estrangulamentos estruturais nas áreas dos transportes e da produção de energia, para dar 

suporte ao desenvolvimento industrial. Desse modo, segundo Fausto (2007, p.315), o 

dinamismo da industrialização com a produção de bens intermediários e de consumo duráveis, 

consolidado por empresas internacionais ou nacionais associadas, oportunizou a criação de 

polos no Nordeste e a implantação de indústrias em Fortaleza através dos incentivos fiscais sob 

a égide do governo. 

Em relação à educação, JK priorizou o ensino profissional para oferecer ao 

mercado profissionais qualificados, tendo em vista o investimento e o crescimento das 

empresas do segmento industrial. De acordo com Cunha (1991), a educação profissionalizante 

era uma forma de integrar o homem à civilização manufatureira, uma vez que enfocava 

estrategicamente um ensino secundário com maiores possibilidades de opções, além da 

tradicional via de acesso ao ensino superior, uma vez que a educação seria uma forma de 

contribuir com o desenvolvimento da indústria. 

Vale ressaltar que a instrução profissional no Ceará iniciou com a criação do 

Colégio Educandos, pela Lei Provincial nº 759 em 1856, que se destinava a receber meninos 

desamparados. Nessa época, era a única escola que ensinava um ofício, embora particulares 

ensinassem em suas residências algumas profissões. Somente em maio de 1910, foi inaugurada 

a Escola de Aprendizes Artífices do Ceará, por iniciativa do Governo Federal. Além dessas, 

havia a Escola Doméstica Sagrado Coração de Jesus, em Pacoti; a Escola Doméstica São Rafael 

e o Asilo Bom Pastor, em Fortaleza, que mantinham ensino especializado para meninas3. 

 Nessa época, a educação profissional no Ceará era ministrada nas Escolas 

Profissionalizantes da Rede Federal no Ceará, criada pelo Decreto nº 7.566, de 24 de maio de 

1910, pelo então presidente Nilo Peçanha, como Escola de Aprendizes Artífices, para “habilitar 

os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technico e intelectual, 

como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, 

escola do vício e do crime” (BRASIL, DECRETO nº 7.566, 1909). Além do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial – SENAI, criado em 22 de janeiro de 1942, por um decreto do 

                                                
3  RETROSPECTIVA HISTÓRICA DO SENAI-CE, 1987. 
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então presidente Getúlio Vargas, com objetivo de atender a necessidade de formação de mão 

de obra para a indústria de base que começava a se desenvolver. 

Essas instituições de ensino industrial receberam influência e treinamento, de 

acordo com Fonseca (1986, v. 3 p. 100), de uma comissão especial denominada Comissão 

Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI), criada em acordo assinado em 3 de 

janeiro de 1946, que atuaria como órgão executivo na aplicação do programa de cooperação 

educacional. O objetivo da mesma era facilitar o intercâmbio e treinamento de brasileiros e 

americanos especializados em ensino industrial através de cooperação educacional, 

compartilhando ideias e métodos pedagógicos, de modo a elevar o nível educacional e 

aperfeiçoar o papel da educação.  

Nesse contexto, após cinco anos de governo, JK transmitiria seu cargo a Jânio 

Quadros, eleito democraticamente com mais de 6 milhões de votos, em outubro de 1960.  De 

acordo com Duarte (2014), seu governo foi contraditório, uma vez que era apoiado pelas elites 

e defendia o combate à corrupção, equilíbrio das finanças públicas e combate à inflação, ao 

mesmo tempo possuía os apelos das massas. Sua gestão durou poucos meses e precipitou o 

país numa sucessão de crises que culminou com o golpe de 1964. 

Nesse período, o Brasil tinha como base a Constituição de 1946 que defendia em 

seu “Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”. Nesse artigo, observa-se a 

definição de valores para a sociedade e atendimento à demanda por aspirações de bem-estar 

social, tendo em vista a perspectiva dos anseios liberais democráticos, visando a elevação da 

formação intelectual, moral e técnica da população, com o Estado assumindo o papel de agente 

responsável pelo desenvolvimento social e econômico do país. 

Nesse cenário, o Estado estabeleceu o caráter de intervenção social subjacente ao 

participar da formação do indivíduo no âmbito escolar através da definição das competências 

das instituições de ensino. Assim, o governo se consolidou enquanto instituição preocupada 

com o desenvolvimento econômico e social, pois além de ingressar ativamente na estrutura 

econômica do país, com a educação poderia levar a termo o desenvolvimento industrial. 

Para a escola cumprir o papel social a ela determinado, era necessário que as ações 

políticas incorporassem os anseios da sociedade que exigia superação de um trabalhador sem 

preparo técnico em um país que buscava industrialização. Por isso, a equivalência entre os dois 

níveis de ensino representou uma conquista para a classe trabalhadora sob o ponto de vista de 

melhoria do sistema de ensino técnico profissionalizante, uma vez que igualou as condições de 

acesso ao ensino superior entre a educação profissional e a propedêutica. 
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Uma vez invocado o poder do Estado como provedor do direito e acesso à 

educação, garantindo a igualdade de oportunidades e redução das desigualdades causadas pela 

distribuição da riqueza, a legislação pode permitir que o ensino fosse visto como um bem a ser 

alcançado e fomentado por meios próprios ou com auxílio governamental. Nessa perspectiva, 

a Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, "dispôs sobre a nova organização escolar e 

administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do ministério da educação e cultura" 

(BRASIL, LEI 3.552, 1959).  

Com ela foi criada uma nova estrutura organizacional nas escolas 

profissionalizantes da rede federal, uma vez que, em seu Art. 16, elevou a condição de 

“autarquia conferindo-lhes personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, 

técnica e financeira”. Além de criar o Conselho de Professores no Art. 18 como um órgão de 

direção pedagógico-didática da Escola, sob a presidência do Diretor, constituído na forma deste 

Regimento (BRASIL, LEI 3.552, 1959). 

Nesses termos, a qualificação profissional adquiriu um caráter social e passou a ser 

objeto de políticas públicas, com a ideia de descentralização e flexibilidade que caracterizaram 

a primeira legislação educacional, Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, uma vez que 

estabeleceu sistemas nacionais de educação, encarregados da formação profissional associado 

à formação escolar. A estratégia acerca dessas ideias incidiu sobre a participação dos 

professores no processo escolar e na diversificação do ensino para adequá-lo às peculiaridades 

locais, aplicando o princípio da igualdade de oportunidades. 

Nesse sentido, o enunciado contido no texto da lei exibia uma pretensão liberal 

preocupada com o aprimoramento técnico e o incremento da eficiência e maximização dos 

resultados, e tinha como decorrência a adoção de um ideário relacionado às técnicas 

educacionais, formação profissional e na adaptação do ensino às demandas da produção 

industrial. Assim, instituiu-se a flexibilidade curricular e a liberdade de métodos e 

procedimentos de avaliação com autonomia para desenvolvimento de um padrão de ensino 

renovado e flexível. 

Voltando ao cenário que interferiu nas mudanças das Escolas da Rede Federal, com 

o fim do governo de Juscelino Kubitschek, o político João Goulart assumiu com um estilo 

populista em meio à agitação política daquela época. De acordo com Bigeli (2004), um homem 

com medidas consideradas de esquerda, que defendia reformas de base com pretensão de 

reduzir as desigualdades sociais através da reforma bancária, ampliando crédito aos produtores, 

além da mudança eleitoral, ampliando o voto para analfabetos e militares de baixa patentes, e 

da agrária, democratizando o uso das terras. 
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Esse período ficou marcado pela instabilidade política causada pelo embate entre a 

esquerda e a direita dos partidos políticos que disputavam o poder, e dos movimentos sociais 

que reivindicavam melhorias para o povo. Em 1961, a renúncia do então presidente Jânio 

Quadros desencadeou uma crise nacional gerada pelo impasse sobre a posse de João Goulart, 

impedido de assumir imediatamente o cargo, possível apenas depois de um acordo entre este e 

os ministros, ficando subordinados ao parlamento, com funções de executivo, como medida 

para enfraquecer suas ações como presidente (SKIDMORE, 1969 p. 249-251). 

Além disso, segundo Skidmore (1969, p. 348-349), Goulart nacionalizou empresas 

petrolíferas, bem como as terras ociosas dos grandes latifundiários, aprovando uma lei que 

limitava a quantidade de benefícios que as multinacionais poderiam retirar do país. Outro 

aspecto importante desse governo foi na área da educação, por defender o direito dos brasileiros 

a uma escola pública, pelas políticas para reduzir os índices de analfabetismo existente naquele 

período e ampliar o acesso ao ensino superior. 

Jango, como era conhecido, acreditava que no Brasil havia um hiato entre as 

necessidades de ensino e o sistema educacional existente, e por isso anunciou a pretensão de 

combater o analfabetismo, concebido como um dos sintomas da situação de 

subdesenvolvimento do país e de privilegiar o aprendizado técnico e científico para que a nação 

também pudesse ser produtora, e não apenas importadora de tecnologia (VIEIRA, 1995). 

Entretanto, o talento continuava sendo o critério defendido para que os indivíduos ascendessem 

aos vários níveis de escolaridade, de acordo com as suas respectivas capacidades e aptidões. 

Quanto ao ensino profissionalizante oferecido pelas Escolas Industriais da Rede 

Federal nesse período, não estariam mais sujeitas à padronização nacional, uma vez que seriam 

administradas, de acordo com a Lei nº 3.552/59, Art. 17, por um Conselho de Representantes, 

cujo presidente nomeava o diretor da escola após eleição e lista tríplice, organizadas pelo 

Conselho de Professores, que também se encarregava dos assuntos pedagógicos (Brasil, 1959). 

Essas mudanças, efetivadas no sistema educacional, tinham como foco adequação às realidades 

de cada região, para favorecer o desenvolvimento das aptidões e capacidade dos trabalhadores.  

Nesse contexto, a efervescência política, econômica e social continuou na década 

de 60, quando Jango propôs reformas constitucionais, em um discurso no dia 13 de março no 

Rio de Janeiro, provocando a reação das elites, criando as condições para o golpe militar de 

1964. Com as mudanças, ele pretendia controlar a remessa de dinheiro para o exterior, dar 

canais de comunicação aos estudantes e apoiar os programas de alfabetização de adultos pelos 

movimentos sociais, maioria da população, permitindo que pudessem votar nas próximas 

eleições (SKIDMORE, 1969 p. 352-354). 
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As reações das elites, que temiam a perda do poder econômico e posição de 

destaque na sociedade, foram imediatas e, seis dias depois desse discurso, os oposicionistas se 

organizaram e promoveram a “Marcha da família com Deus pela liberdade”, movimento de 

base religiosa que tinha como objetivo envolver o povo no combate ao comunismo, com o 

discurso em repúdio às tentativas de reforma à Constituição Brasileira e a defesa dos princípios, 

garantias e prerrogativas democráticas. Assim, a religião, o povo e o interesse norte-americano 

formaram a sustentação que permitiu o golpe militar de 1964 (SKIDMORE, 1969 p. 360-361). 

Foi neste cenário que, em 31 de março de 1964, os militares iniciaram a tomada do 

poder e a deposição de Jango, que partiu do Rio de Janeiro para Brasília, seguindo para Porto 

Alegre, de lá partiu para o exílio, no Uruguai. Dessa maneira, em 9 de abril do mesmo ano, foi 

editado o Ato Institucional número 1 (AI-1), depondo o presidente e iniciando as cassações dos 

mandatos políticos, em seguida, conduzindo o Chefe Estado-Maior do Exército, General 

Humberto Castelo Branco, para governar o Brasil como presidente até 24 de janeiro de 1967 

(SKIDMORE, 1969 p. 372-373). 

O golpe militar ocorrido em 1964 estabeleceu no Brasil uma ditadura militar que 

permaneceu até 1985, com um regime político que privilegiava a autoridade do Estado em 

detrimento das liberdades individuais e o Poder Executivo em detrimento dos poderes 

Legislativo e Judiciário. Ao longo dos anos o regime militar foi endurecendo o governo e 

tornando legalizadas práticas de censura e tortura, combatendo sem piedade qualquer ameaça 

comunista ou manifestantes contra o governo, marcando a história do Brasil por um período 

obscuro de atos autoritários. 

Esse ato representava a reação dos setores conservadores da sociedade brasileira à 

manutenção da política populista4 existente no país. Assim, os militares ao assumirem o poder 

em 1964 acreditavam que o regime democrático que vigorava no Brasil desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial havia se mostrado incapaz de deter a "ameaça comunista".  Segundo Skidmore 

(1969, p. 373), quando os militares assumiram o poder, colocaram em prática uma política para 

combater a subversão e a corrupção, bem como a infiltração comunista na administração 

pública, nos sindicatos, nos meios militares e em todos os setores da vida nacional.  

                                                
4 Populismo é uma forma de governar em que o governante utiliza de vários recursos para obter apoio popular. O 

populista utiliza uma linguagem simples e popular, usa e abusa da propaganda pessoal, afirma não ser igual aos 

outros políticos, toma medidas autoritárias, não respeita os partidos políticos e instituições democráticas, diz que 

é capaz de resolver todos os problemas e possui um comportamento bem carismático. É muito comum 

encontrarmos governos populistas em países com grandes diferenças sociais e presença de pobreza e miséria. 

Disponível em: Sua pesquisa http://migre.me/rEZxk. Acesso em 01/07/2009. 
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O mesmo autor destaca outra medida do regime militar que restringiu alguns 

direitos civis e a cassação de mandatos de parlamentares com a justificativa de restaurar a 

disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e deter a "ameaça comunista" que, segundo eles, 

pairava sobre o Brasil. Uma ideia defendida pelos golpistas era que a principal ameaça à ordem 

capitalista e à segurança do país não viria de fora, através de uma guerra tradicional contra 

exércitos estrangeiros, mas sim de dentro do próprio país, através de brasileiros que atuariam 

como "inimigos internos", que procurariam implantar o comunismo no país pela via 

revolucionária, através da "subversão" da ordem existente. 

Na economia, os militares adotaram medidas consideradas impopulares, visando 

equilibrar as finanças internas, resgatar capacidade de crédito externo e atrair capitais 

estrangeiros. Internamente, restringiram o crédito e coibiram os aumentos salariais para conter 

a capacidade de consumo da população e, consequentemente, diminuir a inflação que, naquele 

momento, ultrapassava os 80%. Para controlar o déficit nas contas do governo, aumentaram 

impostos, tarifas públicas e o corte de despesas na administração. Alguns direitos trabalhistas 

foram suprimidos, outros modificados visando beneficiar a classe empresarial, pois através do 

valor reduzido da mão de obra, aumentaria margem de lucro das empresas ao mesmo tempo 

em que se atrairiam multinacionais interessadas em investir no Brasil por causa da mão de obra 

barata. 

Com o Golpe Militar de 1964, a educação brasileira vivenciou diversas mudanças, 

desde o comportamento do estudante em sala de aula até o conteúdo lecionado pelas escolas e 

universidades, e na maneira como o Estado intervia no modo de ensinar e aprender, para que a 

população pudesse absorver e comungar com seus ideais. A partir disso, a educação era 

utilizada pelo regime como um modo de assegurar a dominação necessária para afastar os 

conflitos ou qualquer influência que pudesse atrapalhar o pensamento hegemônico.  

Além disso, o mercado urgia por profissionais qualificados, uma vez que o país 

avançava no processo de industrialização e por isso havia necessidade de pessoas para atuarem 

no mercado de trabalho. Nesse período, as autoridades de ensino não priorizaram o 

conhecimento científico, uma vez que editaram a Lei nº 5.692/71 vinculando o Ensino Médio 

ao mundo do trabalho, reconhecendo a integração completa do ensino profissionalizante ao 

sistema regular de ensino, estabelecendo a plena equivalência entre os cursos 

profissionalizantes e o propedêutico, tornando obrigatória a aquisição de uma profissão pelo 

aluno, mesmo aquele que buscava o 2º grau apenas como caminho para o curso superior. 

Portanto, as mudanças ocorridas no Brasil entre os anos de 1940 até l980 mostram 

que a educação profissional sempre esteve presente nos projetos de governo, nas ações de 
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regulamentação do ensino e na relação entre a educação e o trabalho. Por esse motivo, o ensino 

industrial representa o pano de fundo para pesquisa e análise da temática sobre o assunto, 

procurando descrever os cursos e percursos de Rede Federal de Educação do Ceará, em 

Fortaleza, entre 1960 até 1980.   

Nesse contexto, o presente trabalho terá como objetivo descrever as mudanças da 

Rede Federal do Ceará, em Fortaleza, entre 1960 e 1980, em uma realidade de modificações 

políticas, econômicas e de transformações tecnológicas. De modo mais específico, analisar os 

percursos dessa instituição de ensino voltado para formação profissional técnica, os cursos 

criados para atender à demanda existente no período. Bem como, descrever as normas que a 

criaram e a modificaram ao longo deste período. 

É importante ressaltar os caminhos que levaram à construção desta investigação e 

interesse por esta temática remota aos primeiros contatos da pesquisadora com educação 

profissional, ao realizar consultoria e ministrar cursos no Centro de Assistência às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas - CEBRAE5, cujo objetivo era a capacitação e o desenvolvimento 

de empresários do segmento de micro, pequenas e médias empresas do país. 

Além disso, fazer parte do quadro de funcionários do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - SENAC, por um período, órgão que se dedica à educação 

profissional voltada para profissionais do segmento do comércio, além da oportunidade de 

trabalhar com o desenvolvimento humano dos profissionais daquela instituição, por fazer parte 

da equipe do Departamento de Gerenciamento de Pessoas. Assim, as experiências em empresas 

do sistema “S”6 foi a motivação encontrada para pesquisar sobre o assunto, por acreditar que a 

historiografia é importante para se compreender os fatos sociais, políticos e econômicos como 

forma de construir o espaço e o tempo futuro. 

Porém, foi durante o mestrado que o interesse pela pesquisa foi despertado ao 

localizar vários registros sobre educação profissional em relatórios do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI. Desse modo, a leitura desses documentos abriu amplos 

caminhos para conhecimento de alguns aspectos políticos, econômicos e sociais, sobretudo os 

arranjos, a gênese, legislação e improvisos da política educacional despertando o desejo de 

                                                
5 CEBRAE – Centro Brasileiro de Apoio à Micro, pequenas e médias empresas, passou depois a se chamar 

SEBRAE – Serviço de Apoio à Micro, pequenas e médias empresas. 
6 Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar ao conjunto de onze instituições de interesse 

de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira. Sua nomenclatura se deve pelo fato do 

nome da maioria delas começar com a letra “S”.  Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_S>. 

Acesso em 20/06/2009. 
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pesquisar sobre a história da educação profissional, para compreender os matizes envolvidos 

nesse processo. 

Além disso, participar desse estudo foi importante no percurso profissional, 

especialmente quando, ao término do mestrado, houve o congraçamento na aprovação de 

concurso público para docente do Instituto Federal do Ceará, tendo a oportunidade de conhecer 

a educação profissional na esfera pública, uma vez que até aquele momento toda experiência 

profissional e conhecimento de pesquisa sobre este tema estava relacionada à iniciativa privada. 

Ao enveredar na pesquisa sobre a educação profissional na Rede Federal do Ceará, 

ficou constatada a existência de algumas investigações em torno dessa temática, principalmente 

sobre a gênese, quando ainda se chamava Escola de Aprendizes e Artífices e sobre o processo 

de efetivação, influenciado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9694-96. Não obstante, 

a produção bibliográfica sobre o ensino profissional se mostrava lacunar em se tratando das 

mudanças ocorridas naquela instituição, no período entre 1960 a 1980, no seu papel de preparar 

mão de obra para as indústrias com ensino profissional é ainda um espaço pouco explorado 

pelos pesquisadores em História da Educação. 

Por isso, trabalho de cruzamento das informações contidas nos registros, pautado 

na relação entre teoria e pesquisa, tendo na figura do pesquisador, o interlocutor desse processo 

de apuração, à medida que levantou as fontes, manuseou os documentos: selecionando-os e 

classificando-os. Nesse sentido, a pesquisa revelou-se por estabelecer uma ponte entre o tempo 

presente, em que o pesquisador se insere, e o tempo passado, objeto da investigação, numa 

interação entre o sujeito e seu objeto investigado, surgindo, no texto, atores que serão 

personagens dessa escrita, revelando os cursos e percursos da Escola da Rede federal de 

Educação Profissional no Ceará. 

Assim, optou-se investigar sobre as transformações ocorridas no ensino 

profissional da Rede Federal do Ceará, no período entre 1960 e 1980, para descrever os cursos 

da referida instituição, criados sob a influência dos diversos sistemas políticos e econômicos 

do país naquele período e os percursos do ensino profissional, para atendimento às demandas 

do mercado.  

Nessa perspectiva, a evolução histórica da Escola da Rede Federal do Ceará indica 

que, no intervalo entre a sua criação em 1910 até a década de 1980, a instituição passou por 

ciclos de evolução, revolução e transformação:  

 Entre 1910 a 1940: foi o período de implantação e estabilização das suas ações;  

 Entre 1940 a 1960: foi o período de organização e estruturação do ensino técnico 

industrial; 
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 Entre 1960 a 1980: foi o período de diversificação e ampliação do ensino 

profissional;  

 Nos anos 1980: foi o período de imobilidade causado por fatores externos, como 

a pressão pela abertura política e estagnação econômica. 

Entretanto, estes quatro ciclos da ETFCE não podem ser considerados como 

períodos de marcos absolutos, nem tampouco o critério de fracionamento, apenas pressupõe 

uma lógica de ordenamento linear no transcurso do tempo histórico. No entanto, é necessário 

verificar a ocorrência de mudanças nos objetivos institucionais que se refletiram tanto na 

diversificação quantitativa quanto na qualitativa, na oferta educacional, situando-as no tempo e 

relacionando-as aos contextos políticos, econômicos e sociais. 

Assim, em seu primeiro ciclo, a instituição caracterizou-se pela assistência a 

menores carentes, aos quais oferecia o ensino de ofício, aliado a uma escolarização elementar. 

Esse funcionamento da escola se manteve estável até meados dos anos de 1930, mesmo com a 

reforma da educação no Ceará em 1922, como adequado à organização social brasileira, em 

que predominavam a economia agroexportadora acompanhada de uma relativa diversificação 

de atividades requeridas pela urbanização e pela produção manufatureira. 

Após esse período, inicia-se o segundo ciclo no final dos anos de 1930, no contexto 

de transformações políticas e econômicas da sociedade brasileira, com o papel intervencionista 

assumido pelo Estado Novo de Vargas, como subsidiário e impulsionador do processo de 

industrialização, quando surgiram novas demandas de mão de obra e foi nesse contexto que a 

ETFCE tornou secundário o seu enfoque assistencialista e correcional, e passou a dedicar-se 

com prioridade à atividade de formação de operários destinada a ocupar os postos de oficiais 

nas indústrias, ainda incipiente naquele período no Ceará. Além disso, mais que uma simples 

aprendizagem, esses postos exigiam certos conhecimentos de leitura e cálculo e uma relativa 

capacidade de raciocínio abstrato, o que se buscou suprir com os cursos ginasiais industriais.  

Nesse contexto, a educação nacional passou por um processo de reforma, conhecido 

como Reforma Capanema, que tratou da organização da educação em ramos de ensino, dentre 

eles o ensino industrial, através da edição de decreto específico, chamado de “Lei Orgânica” do 

ensino industrial, de 1942. Entretanto, nesse mesmo período foi criado um organismo privado, 

subsidiado pelos empresários e tutelado pela União, para preparação da força de trabalho 

necessária para a indústria, assim foi criado o SENAI, em 1942. Todavia, nesse período as 

escolas da rede federal passaram por mudanças influenciadas pelos contextos históricos em 

cada período, assim de Escola de Aprendizes (1910), passou a denominar-se Liceu Industrial 
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(1937) e, em seguida, Escola Técnica (1942). Além disso, converteu seus cursos para o nível 

ginasial e o iniciou os cursos técnicos industriais em 1944. 

No terceiro ciclo, as instituições educacionais de ensino industrial se fortaleceram 

com a autonomia concedida às escolas técnicas, em 1959, e pela valorização dessa modalidade 

educacional, decorrente da conquista da equivalência ao ensino secundário, assegurada pela Lei 

de Diretrizes e Bases de 1961. Desse modo, entre o início dos anos de 1960 e o final dos anos 

de 1970, as Escolas Técnicas Federais expandiram suas ações pelo incremento quantitativo de 

vagas e pela diversificação da oferta de cursos. 

Esses fatores ocorreram no bojo das transformações políticas e da estrutura 

produtiva nacional do período, respaldado pelo projeto nacional chamado de “Brasil Potência” 

e “ideologia da segurança nacional”, conduzido pela ditadura militar a partir de 1964. Contudo, 

as desigualdades sociais se acentuaram e a economia ficou dependente do capital externo, uma 

vez que o parque industrial passou a atender às necessidades de expansão da infraestrutura 

estatal.  

Assim, o projeto nacional dominante no período expressou-se na Escola Técnica 

Federal do Ceará, através das políticas e reformas educacionais com ideologia tecnocrática 

como a Reforma Universitária, conduzida pela Lei 5.540/68, e a Reforma do Ensino de 1º e 2º 

Graus, empreendida pela Lei 5.692/71. Todavia, foi no contexto dessas mudanças que a ETFCE 

passou a dirigir sua oferta educacional também para o nível de ensino superior. Entretanto, com 

a transformação da instituição em Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET-CE e a 

oferta de cursos superiores de curta duração e de duração plena, expandiram e diversificaram. 

O ciclo seguinte da escola coincide com o período final da pesquisa, nesse caso o 

ano de 1980, embora durante toda a década, seja caracterizada pela estagnação quantitativa e 

qualitativa da oferta educacional na ETFCE, justamente porque o mesmo ocorria na economia 

do Brasil, quando verificou-se uma forte retração da produção industrial e um menor 

crescimento da economia, intermediado pelo processo de redemocratização da sociedade 

brasileira. 

Todavia, à medida que adentrava nas produções dos historiadores brasileiros da 

educação sobre o ensino profissional, a motivação pelo tema aumentava e o interesse para 

continuar nesse caminho era reforçado. Por isso, a verticalização sobre essa temática em um 

projeto de tese de doutorado, trazendo à baila os Cursos e Percursos da Rede Federal do Ceará, 

em Fortaleza, ampliando os horizontes iniciados no mestrado quando a pesquisa descreveu a 

gênese SENAI, uma instituição privada que oferece educação profissional. 



 34 

 

Por esse motivo, discorrer sobre os fatos históricos da educação profissional na 

Rede Federal do Ceará irá contribuir para o enriquecimento de pesquisas de conotação 

pluralista, que abordem práticas educacionais de forma articulada às práticas políticas e 

econômicas, uma vez que o olhar plural visualiza a história com suas estruturas gerais e 

condições concretas de sociabilidade, de sua articulação com a economia e política, de ação 

social individual e coletiva, explicando os fatos através do olhar de vários pensadores. Segundo 

Braudel (1992, p. 72), “para o historiador tudo começa e acaba pelo tempo, matemático e 

demiúrgico, do qual seria fácil sorrir, uma vez que é “exógeno” aos homens, arrebatando-os de 

seus tempos particulares de cores diversas”. 

Desse modo, os fatos da história buscam contribuições de outras ciências para 

explicitar como os governos, instituições e pessoas vivendo em sociedade podem estar em 

constante estado de mudança e transformação, uma vez que se constitui em um processo de 

desenvolvimento das sociedades, tendo em vista os atos humanos seguindo em harmonia com 

seu entendimento e concepção de mundo. Portanto, todo conhecimento humano está vinculado 

a uma época por ser fruto de um momento histórico e como tal sujeitos às representações de 

cada povo. 

Nesse contexto, acompanhar as tendências historiográficas e as investigações na 

área de pesquisa implicou em um estudo detalhado em documentos, livros, ensaios, teses e 

textos dos mais variados autores, sob diferentes aportes teóricos, que possibilitaram traçar os 

percursos da educação profissional na Rede Federal do Ceará. Não pretendendo, é claro, 

elaborar nenhum compêndio, mas contribuir para uma fundamentação teórica que permita 

pesquisar, descrever e compreender os fatos que envolvem as mudanças dessa instituição de 

ensino.   

Para tanto, a pesquisa foi fundamentada em três linhas de pensamento: a primeira 

será construída com base na “nova história”, defendida pela variação cíclica e não linear da 

história, de modo que para ser compreendida deve estar articulada com outras ciências sociais 

que nelas 

 

circulam e são organizadas por um mesmo movimento, o qual se distribui em regimes 

de manifestações (econômicas, sociais e políticas) que constituem entre si funções 

imbricadas, mas diferenciadas, das quais nenhuma é a realidade ou a causa das outras. 

Dessa forma, os sistemas socioeconômicos e os sistemas de simbolização combinam-
se sem identificar-se nem hierarquizar-se (LE GOFF E NORA, 1995 p.21). 
 

Recorrer à nova história cultural é importante para explicar os sistemas de 

representações: imagens, mitos, ideias ou conceitos da sociedade cearense entre 1960 a 1980, 

que foram transmitidos de diversas formas através de procedimentos educacionais de uma 
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geração para outra de forma completa e globalizante, oferecendo de seu passado uma imagem 

integrada, construída numa tendência conservadora, ainda que em movimento. Essa dinâmica 

de deslocamento de um tempo para outro, através dos diversos modelos culturais, poderá 

permitir a descrição da educação profissional: seus cursos, seus percursos e suas práticas, 

concebido como um processo social no qual interagem diferentes referenciais de leitura da 

realidade de um determinado momento histórico. 

Os documentos são monumentos, em que se procura desvendar, por meio deles, o 

sujeito produtor e as relações de poder estabelecidas na sociedade que o fabricou. Desse modo, 

“o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade 

que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder” (Le Goff, 1996 p. 545). 

Assim, ele demonstra a necessidade de se pensar os processos históricos de maneira mais 

ampla, a partir de múltiplos olhares e de maneira mais total, buscando compreender as diversas 

formas como uma sociedade fala de si mesma através das relações de poder, dos índices 

econômicos, dos discursos, dos silêncios, da cultura e dos lugares sociais ocupados pelos 

sujeitos. 

Além disso, a nova história permite analisar os fatos, os acontecimentos e os 

personagens de uma forma geral, ou seja, na visão de Vainfas (2002, p. 62), as massas anônimas 

sejam estudadas revelando uma especial afeição pelo informal, por análises historiográficas 

que apresentem caminhos alternativos para a investigação histórica, indo onde as abordagens 

tradicionais não foram capazes de chegar. Nessa perspectiva, o trabalho na Rede Federal do 

Ceará consiste em descrever os acontecimentos abstraindo dos documentos, das fontes 

coletivas e dos relatórios os fragmentos que fazem parte do passado da instituição, seguindo os 

traços das mudanças e transformações por que passaram no decorrer da sua história. 

A segunda linha de pensamento deverá seguir os fundamentos teóricos sobre a 

educação profissional e os desdobramentos políticos e econômicos. De modo que, para 

compreender os fatos políticos e econômicos desse período, Thomas Skidmore foi o autor 

escolhido por descrever o panorama do país desde a era Vargas até o presidente Humberto 

Castelo Branco, demonstrando conhecimento da problemática brasileira, com narrativa bem 

encadeada do processo histórico sem a qual seria mais difícil avaliar o papel de cada um dos 

atores nas mudanças ocorridas, desde as elites políticas até economistas e militares, com a 

relação entre o sistema de poder, as instituições políticas brasileiras e a dinâmica da economia 

naquela época em um país que atravessava importantes transformações, como a urbanização 

da sociedade e o processo de industrialização. 
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Outro autor que serviu de base teórica deste trabalho foi Caio Prado, por descrever 

sobre a História Econômica do Brasil e “as forças e fatores renovadores que desvendam largas 

perspectivas, para a reestruturação da economia brasileira” (Prado Jr., p. 342), mostrando a 

reforma estrutural necessária para inserir a economia brasileira na nova realidade internacional. 

Assim, o país entrou no sistema capitalista rompendo com as antigas estruturas coloniais, uma 

vez que o capital industrial não possui a mesma lógica do capital comercial, por isso foram 

necessárias várias mudanças na estrutura econômica nacional relacionadas à mão de obra, com 

a viabilização e criação do proletariado e incentivo ao consumo. 

Para estudar sobre acontecimentos do ensino industrial do Brasil, a pesquisa 

recorrerá a Celso Suckow da Fonseca (1986), por descrever os desdobramentos, suas leis, 

decretos e práticas, desde as iniciativas de educação na época do descobrimento, passando pelas 

ações do governo imperial, até as providências da república para promover a capacitação do 

trabalhador para a produção. Sua obra discorre sobre as consequências da Lei Orgânica do 

Ensino Industrial, o papel das Organizações Militares e as influências das estradas de ferro, 

além de criação do SENAI nacional e seus desdobramentos no âmbito das unidades federativas, 

o trabalho do CBAI na preparação dos professores e evolução do pensamento sobre o ensino 

industrial.  

Além da descrição sobre as principais atividades de cada uma das 22 unidades da 

Rede Federal de Ensino Industrial, de maneira metódica, respeitando a realidade dos 

acontecimentos que se processam no tempo e no espaço. De acordo com Fonseca (1986), a 

educação teve uma nova fase de desenvolvimento marcada pela Lei n.º 3552, de 16 de fevereiro 

de 1959, que proporcionava uma maior autonomia e o desenvolvimento da organização 

administrativa da rede de ensino industrial. Conteúdos de Cultura Geral foram incluídos nos 

currículos dos cursos técnicos, com duração de quatro anos. Essa lei teve curta duração, sendo 

substituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961. 

Quanto a outras questões conceituais, Cunha (2000) sistematizou a produção 

teórica, a reconstrução metodológica e a técnica, uma vez que sua obra abrange o ensino 

profissional orientado para a força de trabalho com suas características, da mesma forma que 

apresentou as políticas governamentais aplicadas a todos os outros setores da economia 

brasileira. 

De modo a ampliar o olhar sobre fatos que interferiram nas transformações da Rede 

Federal de Ensino do Ceará, foram estudadas as ideias do autor Claudio Bojunga (2001), por 

expressar seu compromisso em descrever Juscelino Kubitschek e os anos dourados de seu 

governo em “um momento mágico de crescimento econômico, democracia política e 
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florescimento cultural, fazendo crer que a vitória estava ao alcance da nossa mão”. Acreditando 

nisso, o governo JK articulou mudanças no ensino profissional, atrelando-o às transformações 

do sistema econômico da nação e à modernização do progresso industrial, o que fez ressaltar a 

necessidade de uma maior integração da estrutura econômica brasileira com a estrutura 

econômica mundial, quando indústrias multinacionais passaram a fazer parte da economia do 

país. 

Para analisar a realidade cearense do período, foi analisado Sampaio Filho (1987), 

por discorrer em seu trabalho a história dos empresários pioneiros do Ceará, no dia a dia dos 

seus negócios, que prestaram sua contribuição ao desenvolvimento industrial do Ceará. Em seu 

trabalho o autor descreve 

 
a caminhada histórica da exploração e colonização do território cearense, bem como, 
o processo de formação da nossa indústria, dando ênfase às origens socioeconômicas 

dos empreendedores pioneiros e ao papel desempenhado pelo estado, através do 

programa da SUDENE, com vistas ao desenvolvimento industrial do Ceará e da 

região Nordeste. Discorre ainda sobre óbices enfrentados e os métodos utilizados pelo 

empresariado industrial na luta pela organização e consolidação das entidades 

representativas de seus interesses, a níveis nacional e estadual, ao mesmo tempo que 

destaca, sob a perspectiva histórica, as divergências comportamentais existentes na 

intimidade da burguesia industrial do estado (SAMPAIO FILHO, 1987).   

  

Além disso, para compreensão dos fatos históricos que fizeram parte do processo 

de industrialização do Ceará, o autor estudado foi Geraldo Nobre (2001), por descrever o 

processo histórico da industrialização do Ceará, na época da economia colonial, como uma 

região representativa do criatório nordestino, no século XVIII. Sobre isso discorre o autor 

o povoamento do Ceará mediante as fazendas de criar gado determinava, pois, uma 

importante atividade artesanal, predispondo a população à indústria, pelo 

desenvolvimento da capacidade criativa, que maior teria sido não fossem as 

proporções modestas do mercado de consumo e outros fatores adversos, a começar 

da incipiente organização político-administrativa da Capitania (NOBRE, 2001: p. 
32). 
 

Ainda segundo Nobre (2001), o processo de industrialização do Ceará foi 

prejudicado por falta de políticas públicas que incentivassem a instalação de indústrias, dos 

acontecimentos do início da república, quando o esforço do governo foi para desenvolvimento 

das indústrias do núcleo paulista, passando pelos efeitos da seca nos três primeiros decênios de 

república. Esses efeitos foram amenizados quando foram criadas entidades para desenvolver 

estudos e pesquisas sobre análise da conjuntura regional. Com esses estudos, finalmente foram 

abertas perspectivas para o desenvolvimento da indústria cearense, sobretudo, inspirada pelo 

propósito governamental de empenhar-se na transformação do panorama econômico e social 
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da região, que passou a ser vista como problema nacional, por entravar a integração econômica 

do país. 

A terceira linha da pesquisa analisou os desdobramentos econômicos e políticos 

que influenciaram as mudanças na Rede Federal de Educação durante o período de 1960 a 

1980, em Leis e Decretos, relatórios, fotografias e outros documentos da instituição que 

constituem a memória da educação, através de um trabalho teórico-metodológico, realizando 

o cruzamento das informações, buscando compreender os fatos que revelaram a “face” da 

educação voltada para o trabalho. De posse dos elementos e à luz do que eles revelaram, foi 

realizada a descrição dos percursos vivenciados pela Rede Federal do Ceará, em Fortaleza, no 

período de 1960 a 1980. 

Este trabalho não se restringiu a esses autores, ao contrário, foram realizados outros 

estudos para fornecer sustentação para o estabelecimento das conexões causais que guiaram a 

pesquisa na Rede Federal do Ceará, de 1960 a 1980, de forma que a seleção das fontes forneceu 

os dados necessários para documentar os construtos e as práxis encontradas durante a 

investigação, sobre os percursos e transformações por que passou a instituição ao longo desse 

período. 

A pesquisa foi orientada por métodos, abordagens e princípios científicos, através 

de diversas referências epistemológicas, que facilitaram a compreensão e entendimento a 

respeito dos meios, técnicas e análise das informações coletadas. Assim, seguiu métodos 

científicos que produziram conhecimentos para explicar os cursos e percursos no período de 

1960 a 1980. Desse modo, o conhecimento científico permitiu compreender a estrutura de 

interdependência entre os fatos históricos sociais, políticos e econômicos e de que forma 

afetaram as transformações que ocorreram na instituição.  

A orientação metodológica proposta para esta investigação está alicerçada no 

esforço de interpretação dos documentos encontrados, de modo a socializar o que está guardado 

nos acervos, elaborando um trabalho capaz de ampliar o sentido dos registros, mostrando que, 

a partir da verticalização da leitura acerca dos aspectos sociais, políticos e econômicos da 

sociedade da época, seria possível ultrapassar os limites do que está escrito, deixando às futuras 

gerações a possibilidade de adotar uma postura crítica ao reconstruir a história. 

Desse modo, o reavivar da Rede Federal de Educação foi um trabalho complexo, 

não só pela dificuldade de lidar com os documentos, mas principalmente pela quase 

impossibilidade de colher as informações “esquecidas” ou “perdidas” nos arquivos mortos da 

instituição. Nesse aspecto, Magalhães apud Gatti Jr. (2002, p.74) defende “a produção 

historiográfica, enquanto construção e representação discursiva da realidade, visando o 
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conhecimento das relações, num contexto de multidimensionalidade”, procurando construir a 

historiografia da instituição, explicando os fenômenos e a realidade educativa dos vários atores 

envolvidos no processo. 

É evidente que os documentos, isolados do contexto, não forneceram as respostas 

para a pesquisa, foi necessário o debate sistemático no campo historiográfico e o 

aprofundamento de certas questões teórico-metodológicas. Em tal perspectiva, no trabalho de 

interpretar a história da instituição, foi preciso fazer um recorte de tempo e voltar para o 

passado entre 1940 a 1980, aparentemente resolvido, construindo interpretações sobre ideias e 

concepções.  

Assim, os vários atores envolvidos no processo educativo da Rede Federal do 

Ceará revelaram o que se passou no seu interior, proporcionando um conhecimento mais 

abrangente dos espaços sociais destinados ao processo de ensino e aprendizagem da educação 

profissional. Nesse sentido, a visão de Magalhães apud Gurgel (2007, p. 20) de 

compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, sem 
deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema educativo, contextualizá-

la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região, é por 

fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, 

conferindo um sentido histórico. 
 

Desse modo, o resgate das fontes da Rede Federal do Ceará ampliou as 

possibilidades de compreensão da sua história, à medida em que se relacionaram com o todo, 

ou seja, com a sociedade cearense buscando a explicitação da singularidade e da identidade, 

possibilitando a compreensão da história da educação regional, contribuindo para o melhor 

conhecimento da História da Educação Brasileira.  

Outra abordagem norteadora desta pesquisa foi a concepção da “nova história”7, 

pois a partir dela é possível compreender que a história se configura por representações sociais, 

ideologias e da intermediação com as outras ciências, num jogo complexo de interações entre 

o espaço, o passado e a consciência do tempo para explicar as transformações das estruturas 

sociais. Dessa forma, os documentos, a iconografia e a bibliografia, proporcionaram a 

explicação sobre o dinamismo das mudanças ocorridas na Rede Federal do Ceará, entre 1960 

e 1980 (LE GOFF e NORA, 1997). 

Além disso, trata-se de um trabalho com características de estudo exploratório-

descritivo na modalidade de análise bibliográfica e documental. Tendo como finalidade 

proporcionar uma visão geral sobre os fatos, esclarecendo e considerando que esses não podem 

                                                
7 “Nova história” – faz oposição ao paradigma de análise histórica e interessa-se por toda atividade humana, 

considerando que é uma construção cultural, sujeita a variações, tanto no tempo quanto no espaço. 
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ser analisados fora de um contexto social, político, econômico, uma vez que são as mais 

utilizadas por instituições educacionais (GIL, 1993; LAKATOS e MARCONI, 1999, 2003).  

 Nesse sentido, os estudos exploratórios têm como características: informalidade, 

flexibilidade e criatividade, uma vez que neles procura-se obter um primeiro contato com a 

situação a ser pesquisada ou um melhor conhecimento sobre o objeto em estudo. Desse modo, 

a pesquisa exploratória poderá levar à descoberta de enfoques e percepções aumentando seu 

grau de objetividade, tornando-a mais consentânea com a realidade. Ainda poderá reunir 

informações de qualquer fonte que possam proporcionar ideias úteis para o estudo, em 

levantamentos de fontes secundárias como consultas a livros, revistas especializadas, jornais e 

publicações (GIL, 1991, p.44). 

A coleta de informações sobre os fatos históricos da Rede Federal do Ceará foi 

realizada através de pesquisa bibliográfica em artigos, publicações especializadas, mídia 

impressa, internet, documentos oficiais e históricos, além de trabalhos científicos já realizados 

sobre educação profissional, por serem capazes de fornecer dados históricos relevantes sobre a 

instituição. Esse levantamento foi indispensável neste estudo por se tratar de pesquisa histórica 

e, a partir desses dados, foi possível estabelecer as múltiplas relações existentes entre os 

contextos social, político e econômico de forma dialética (GIL, 1991, p.71-73). 

Além disso, as consultas realizadas na biblioteca Menezes Pimentel, na biblioteca 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará – FACED, na biblioteca do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia – IFCE e no arquivo central da 

instituição, proporcionaram a possibilidade de analisar as influências políticas e econômicas 

do ensino técnico industrial. Assim, analisar estes documentos tornou-se importante porque em 

ciência  

todo objeto (livro, jornal, foto, filme, vídeo, CD, etc) que se torna suporte material de 

uma informação (oral, escrita, visual, sonora etc.) que nele é fixada mediante técnicas 

especiais (escritura, impressão, pintura etc) que transforma-se em fonte durável de 

informação sobre os fenômenos pesquisados podem ajudar na compreensão dos fatos 

históricos que marcaram as transformações da instituição (SEVERINO, 2008). 

 

Enfim, para analisar os dados coletados durante a pesquisa, foi necessário organizar 

e digitalizar todas as informações para o processo de tratamento, de forma que houvesse a 

compreensão do objeto de estudo, no caso, a Rede Federal do Ceará e as transformações que 

ocorreram na sua trajetória, e as influências sociais, políticas e econômicas que provocaram as 

mudanças no contexto da educação profissional durante o período de 1960 a 1980 nessa 

instituição de ensino.  
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Entretanto, para descortinar o passado da Rede Federal do Ceará, não foi a mera 

ida ao passado, tampouco apenas a lembrança deste, mas sim uma presença do passado no 

presente no sentido de o que aconteceu e o que possibilitou sua reconstrução social, uma vez 

que para analisar os contextos históricos dessa instituição educativa foi necessário compreendê-

la em sua pluridimensionalidade, assumindo que o processo de evolução do seu ciclo de vida 

está inserido em um contexto mais amplo, relacionando sua singularidade com sua totalidade. 

Assim, em função dos propósitos já explicitados, a construção do presente trabalho ficou 

organizada em cinco capítulos. 

Nesse contexto, o primeiro capítulo foi destinado para a introdução, mostrando a 

educação profissional, seus cursos e percursos e as influências políticas econômicas e sociais, 

que contribuíram com mudanças efetivadas no período de realização da pesquisa e os fatores 

que interferiram nas ações do ensino profissionalizante, uma vez que foram implementadas 

novas formas de organização escolar e administrativa nos estabelecimentos da Rede Federal 

do Brasil, para adaptá-los aos novos processos produtivos do período, de modo que fossem 

capazes de responder aos apelos da revolução tecnológica nas indústrias. Além dos objetivos 

geral e específicos, a metodologia e a importância deste estudo para a história da educação. 

O segundo capítulo foi organizado contextualizando a gênese da Escola de 

Aprendizes Artífices e os primeiros anos de funcionamento dessa instituição, além da 

concepção do governo sobre educação profissional, de formar os desfavorecidos da sorte por 

meio de uma formação básica para um ofício e um conjunto de orientações que ditavam as 

formas de comportamento que deveriam ser assumidos pelos alunos. Além das mudanças 

estruturais na ordem política, econômica e social que se desenvolvia no Brasil e suas 

influências na legislação, métodos de ensino e formas de organização das escolas da Rede 

Federal do Ceará. 

O terceiro capítulo foi descrito enfatizando os olhares de diversos atores envolvidos 

com a educação profissional, preocupados com os técnicos formados na Escola Técnica Federal 

do Ceará e sua inserção no mercado de trabalho contribuindo para o progresso econômico do 

país, tendo como consequência a melhoria das demais condições de vida e aumento da 

produtividade nacional, erradicando as desigualdades sociais a partir da ampliação das 

oportunidades educacionais para a sociedade. 

O quarto capítulo contextualizou as mudanças nos percursos da educação 

profissional  

modificou lentamente a sociedade brasileira, tornando-se necessária uma nova 

proposta de educação, de modo a preparar trabalhadores para a indústria, dentro de uma nova 
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ordem social, gerada pela acumulação do capital. A necessidade de preparação de mão de obra 

para a indústria implicou numa mudança de concepção da formação profissional, saindo de um 

ensino mais próximo do ofício para uma aprendizagem que introduzisse o domínio das técnicas, 

da fragmentação do trabalho e da adaptação à máquina, de maneira a disciplinar a força de 

trabalho e adequá-la à organização fabril.  

 

O quinto capítulo foi sistematizado mostrando os cursos de formação profissional 

oferecidos pela Escola da Rede Federal do Ceará como vetor de promoção social, ampliando 

possibilidades e criando condições de desenvolvimento econômico do Brasil segundo o 

enfoque do trabalho historicamente contextualizado: na família, na escola e na comunidade. 

Além disso, descreve como foi o quadro de preparação intensiva e de qualificação da mão de 

obra empreendido como integrante do projeto nacional de desenvolvimento, destinado ao 

crescimento e diversificação da indústria nacional  

Finalmente, ao escrever as considerações finais deste trabalho de tese, foi possível 

compreender as ideias e influências nos cursos e percursos da Escola da Rede Federal do Ceará, 

por meio de suas múltiplas práticas educativas, em seus espaços e no tempo entre 1960 a 1980, 

sob o olhar daqueles que participavam de alguma forma da condução desse processo e seu papel 

de formação dos cidadãos cearenses, numa instituição que marcou época e lugar na história da 

educação. 
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2 PERCURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

No decorrer do século XX, o Brasil passou de uma economia agroexportadora, 

quando acreditava que seu papel no cenário mundial era apenas de fornecedor de produtos 

agrícolas e minerais a serem exportados, para um modelo urbano-industrial ancorado nas 

intervenções do Estado, quando promoveu o processo de substituição das importações por meio 

de políticas cambiais, tarifárias, fiscais e de investimentos. Nesse contexto, adota-se o 

constructo de que as transformações foram gestadas para o combate à crise econômica que o 

país enfrentou com a queda da bolsa de 1929. 

 Essas mudanças, focadas na centralização do Estado, também tiveram influências 

nas alternâncias de poder entre ditadura, democracia e construção de um mercado de consumo 

interno. Além da integração do território nacional, incorporação das fronteiras agrícolas, 

acelerado êxodo da população rural em busca de oportunidades e melhoria de vida e rápido 

processo de industrialização e urbanização, abrindo assim um novo horizonte e uma nova 

agenda econômica para o país. 

O progresso dessa nova economia, de acordo com Prado Jr. (2006, p. 288-289), 

estava condicionado sobretudo pela constituição e ampliação de um mercado interno, através 

do incentivo ao consumo, aproveitando o crescimento da população e elevação do seu padrão 

de vida, de suas exigências e necessidades. Outra circunstância que contribuiu para esse 

resultado foi a evolução tecnológica dos transportes e comunicações, bem como a indústria de 

modo geral, tornando acessível às grandes massas consumidoras os mais variados artigos, antes 

fora do seu alcance, ou mesmo inexistentes. 

Nesse sentido, era necessário efetivar a manufatura no país e privilegiar as 

indústrias nacionais que acabavam de germinar, deixando de lado a dependência externa. Por 

isso, foram criadas leis voltadas para a regulamentação do mercado de trabalho e qualificação 

dos trabalhadores. Entretanto, esse desenvolvimento continuou restrito aos grandes centros 

urbanos da região sudeste, provocando desigualdade regional, uma vez que no Nordeste a 

produção se restringia ao poder oligárquico de algumas famílias que produziam chapéus, 

charutos e cigarros, couros e peles, carroças e algodão ligados à economia agrícola 

(ANDRADE, 1981). 

Naquele momento, as relações sociais e políticas no Ceará se estruturavam com o 

Estado atendendo aos interesses das oligarquias locais dos produtores de cana que defendiam 

seus próprios interesses e do sertão, com base econômica centrada no algodão e na pecuária. 
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Assim, segundo Smith (1985, p.4), “estas oligarquias exerciam pleno controle social, dentro 

das condições de preservação de uma estrutura produtiva tradicionalista que foi se tornando 

gradativamente impermeável às forças de mercado e de mudança”. Além disso, a obsolescência 

do maquinário e as relações de trabalho impactavam no seu quadro econômico, e a 

industrialização funcionaria como uma saída estratégica de combate às desigualdades 

regionais. 

Outro acontecimento que alavancou o progresso manufatureiro, foi a Segunda 

Guerra Mundial, uma vez que os países europeus estavam com suas indústrias arrasadas, 

necessitando importar produtos industrializados de outros países, dentre eles o Brasil, gerando 

oportunidades para a realização de investimentos e esperança de desenvolvimento. Nesse 

período, a industrialização foi conduzida e planejada pelo Estado, resultando em prosperidade 

econômica e consolidação da indústria. 

Ainda nessa época, merece destaque a formação do operariado brasileiro, que foi 

influenciado pelo processo de urbanização das cidades, quando milhares de pessoas deixaram 

o campo em busca de trabalho. Além de imigrantes que chegaram da Europa e de outros 

continentes atraídos pelos programas de valorização do café e da política de incentivo à 

imigração. Com isso, o governo disponibilizou para as empresas profissionais aptos a 

substituírem os escravos na agricultura e mão de obra para executar tarefas nas indústrias, 

contribuindo assim com o desenvolvimento econômico8 do país, além de ideias para 

organização e formação da classe trabalhadora.  

Embora essa força de trabalho fosse capaz de atender às demandas do processo de 

industrialização e do crescimento da população urbana do país, estavam excluídos de acesso 

ao sistema educacional, uma vez que até então o ensino profissional possuía uma nítida 

demarcação de trajetória educacional para as elites, com caminho traçado para carreiras 

universitárias, diferentes dos trabalhadores, cujos cursos profissionalizantes eram destinados à 

formação da mão de obra manual e mecânica do aprender a fazer voltado para o posto de 

trabalho.  

Nesse período, apesar do esforço de desenvolvimento da indústria nacional, 

faltavam profissionais qualificados que pudessem trabalhar no sistema industrial que acabara 

de germinar. Por isso, o poder público organizou a educação profissional, migrando da 

                                                
8  Histórico da Imigração do Brasil - Projeto de imigração. Disponível em 

(www.portalsaofrancisco.com.br). Acesso em 13.06.2009 
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preocupação principal de atendimento a menores abandonados para formação de operários para 

atividades laborais. 

Enquanto isso, no Ceará, a estrutura política e econômica era constituída por uma 

sociedade agrária, baseada no latifúndio e binômio pecuária-cotonicultura, encontrando nos 

“coronéis” a sustentação política necessária para amealhar votos para o chefe do Executivo e 

para os membros do Legislativo, assegurando-lhes a eleição de seus sucessores. Esse quadro 

mudou na Revolução de 30 com a articulação entre civis e militares, sob a coordenação Juarez 

Távora, quando o Estado promoveu a rearticulação política, e assumiram no poder várias 

ideologias com motivação ao mesmo tempo libertária e nacionalista, que defendiam a formação 

de uma sociedade de cooperação e harmonia. 

 Com isso, a política brasileira encontrou uma nova vertente caracterizada pelo 

populismo, nacionalismo e desenvolvimentismo, com destaque para nacionalização de setores 

estratégicos e priorização da indústria de base, unificação do mercado interno, ampliação dos 

transportes e introdução de alguns benefícios para os trabalhadores, como a elaboração e 

publicação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 1943, garantindo vários direitos 

aos trabalhadores, além da criação da Justiça do Trabalho, carteira de trabalho, salário mínimo, 

descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de oito horas, regulamentação do trabalho 

feminino e de menores de idade. 

Nessa época, o povo cearense enfrentou intempéries climáticas com as secas de 

1932 e 1942, que tiveram repercussões no contexto social, pois o sertanejo teve que deixar suas 

terras em busca de melhores condições de vida e trabalho. Por isso, muitos deles imigraram 

para centro-sul brasileiro, atraídos pela industrialização que se processava naqueles estados. 

Além disso, muitos foram recrutados como “soldados da borracha” para extração do látex, 

importante componente para logística da guerra, com a promessa de puderem retornar à sua 

terra natal, quando o conflito da Segunda Guerra Mundial terminasse. 

Com esse recuo no tempo, contextualiza-se o início do movimento de 

industrialização no país, quando Getúlio Vargas implementou uma política de 

desenvolvimento a longo prazo, baseada em um projeto nacionalista, com ações que 

permitiram ampliação do mercado interno, acionando os mecanismos de expansão industrial 

do país, adotando o conceito nacionalista de desenvolvimento autônomo. Os grupos que o 

apoiaram, tinham ideologicamente o propósito de dar início ao projeto de resgaste da imensa 

dívida social deixada pelo império e pela república velha. 

Nesse período, a educação brasileira estava ideologicamente ligada aos intelectuais 

da igreja e das organizações militares que defendiam uma educação baseada na ideia de 
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segurança, de ordem e de continuidade do país, pois ela deveria ser responsável pela formação 

de homens com sentimentos coletivos para servir à associação, à classe, à comuna e à nação. 

Este sentimento deveria ser instituído pela disciplina e acabaria penetrando de forma 

subliminar na personalidade de cada indivíduo, em forma de consciência cívica 

(SCHWARTZMAN, 2000 p. 197). 

Com o fim da era Vargas, na década de 1950, uma nova paisagem começou a se 

configurar no Brasil e no Nordeste em consequência das decisões do governo federal que 

influenciaram o desenvolvimento da região, como o aproveitamento do Vale do São Francisco, 

transformação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS em autarquia, 

implantação da hidrelétrica de Paulo Afonso e a criação da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste-Sudene. 

Muitas destas ações foram orquestradas por Juscelino Kubitscheck como medida 

mitigatória para minimizar as desigualdades regionais, viabilizando o planejamento para região 

Nordeste. Uma delas foi implementada em 1956, com a criação do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), por uma equipe formada com expertise nas demandas 

regionais, pelo Decreto nº 40.554/56, que descrevia em seu Art. 2º que este grupo “[...] terá o 

principal objetivo de apresentar ao Governo um plano global para o desenvolvimento daquela 

região”. Com esta ideologia desenvolvimentista, o poder central acreditava na aceleração da 

industrialização nordestina por intermédio da ação planejada do Estado. 

Além disso, de acordo com o mesmo decreto, o referido grupo teria como 

finalidade, a autorização para realizar as seguintes atividades:    

Art. 3º a) proceder à análise da estrutura e do funcionamento da economia do 

Nordeste; 

b) definir as dificuldades que se opõem à ativação do processo de crescimento 

econômico, da região; 

c) sugerir ao Poder Executivo, após o balanço das necessidades e recursos, 

providências destinadas a fomentar o desenvolvimento da área, dentro de um 

programa constante de projetos concretos interdependentes, com fixação de metas e 

previsão de prazos. E, 

Art 4º I) exame analítico das propostas orçamentárias, a fim de se apurar o grau de 

concordância entre os planos das entidades federais que atuam no Nordeste. 

II) análise das atribuições administrativas dos vários órgãos federais com atuação no 

Nordeste, visando a coordenação e melhor eficiência das suas atividades. 
III) Estudo de providências a serem adotadas no sentido de melhor aproveitamento 

dos recursos orçamentários em obras e serviços de maior essencialidade para 

economia da região (BRASIL, Decreto 40.554, 1956). 
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O resultado deste trabalho, de acordo com Imbelloni (2008, p. 49), foi apresentado 

publicamente em março de 1959, com uma proposta política para desenvolvimento do 

Nordeste, dividido em quatro partes, além de uma Introdução Geral: 

 
I – O Nordeste na Economia Brasileira; 

II – Elementos Dinâmicos da Economia do Nordeste; 
III – Aspectos Econômicos do Problema das Secas; 

IV – Plano de Ação. 
  

Com as ações propostas, segundo Furtado apud Imbelloni (2008, p. 51), esperava-

se reduzir as disparidades regionais que colocavam em risco a unidade da nação e 

comprometiam as perspectivas de transformação do subdesenvolvimento brasileiro, uma vez 

que a política geral de industrialização no país, desde a década de 30, favorecia o Centro-Sul 

em detrimento do Nordeste, comprometendo com isso seu progresso econômico. 

Reforçando esse pensamento, Furtado (1998 p. 8) advoga que o atraso do Nordeste 

não tinha como causa apenas pelas secas periódicas que assolavam a região, ou pela menor 

quantidade de terras agricultáveis, ou ainda pela economia de subsistência que absorvia grande 

contingente populacional no semiárido. Esse resultado estava relacionado à dinâmica da 

política de desenvolvimento implementada nas duas regiões, onde as relações comerciais eram 

responsáveis pela transferência de renda do Nordeste para a região mais desenvolvida, o 

Centro-Sul. 

Entretanto, a política protecionista posta em prática naquele período, cuja 

finalidade era garantir o crescimento das indústrias nacionais, sediadas no Centro-Sul, foi 

responsável pela transferência interna de recursos em prejuízo da região mais pobre, alargando 

a disparidade nos níveis de desenvolvimento regional. Por isso, a recomendação de Furtado 

(1967) era pensar para agir, exposto no Plano de Ação do GTDN, destacando quatro diretrizes 

básicas:  

a) promover a industrialização da região Nordeste, o que seria na época a extensão 

territorial da Bahia até o Piauí;  

b) transformar a economia agrícola da faixa úmida, abrindo espaço para produção de 

alimentos para abastecer os centros urbanos;  

c) elevar a produtividade e a resistência ao impacto das secas no semiárido 

nordestino;  

d) expandir a fronteira agrícola, incorporando as terras úmidas no Maranhão, para 

receber excedentes populacionais originários da região do semiárido. 
  

Dessa forma, as estratégias de intervenção planejadas para o Nordeste, nos anos de 

1950, estavam assentadas no plano de industrialização que visava o uso mais racional e 

intensivo dos recursos escassos de terra e água, além da reestruturação dos espaços do 
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Nordeste, desfazendo os pontos de estrangulamento com a implementação de um processo 

capaz de embasar um desenvolvimento endógeno, diversificando a estrutura produtiva, 

absorvendo a mão de obra existente na região, embora desqualificada. 

Assim, a implantação da indústria de base criou uma grande quantidade e variedade 

de novos postos de trabalho, porém a oferta laboral não significou emprego, pois havia 

exigência de qualificação profissional para adequação às atividades próprias de cada nível e 

ramo de ocupação. Nesse caso, a educação poderia ser um caminho disponível para a conquista 

de um ofício nas empresas e nas indústrias que se desenvolviam na região, fruto do projeto 

industrializante orquestrado pela ação do governo, que criou e transformou órgãos para reduzir 

o distanciamento entre o Centro-sul e o Nordeste.  

Nesse período, ressalta Nobre (2001, p. 174), “esforçaram-se os cearenses por 

acompanhar o ritmo da industrialização do Nordeste, podendo-se considerar a instituição do 

Conselho Estadual de Economia, criado pela Lei nº 2.464, de 30 de outubro de 1954, o marco 

da atuação do governo do estado na promoção do desenvolvimento”. É importante destacar 

que a manufatura da região possuía um caráter ainda rudimentar de beneficiamento de couro e 

outros produtos advindos do campo, bem como seu desenvolvimento era dependente da 

produção agrícola. 

Na verdade, o isolamento do Ceará em relação ao Sudeste tinha como problemas, 

de acordo com Nobre (2001, p. 172), “o obsoletismo das máquinas e dos equipamentos, a 

escassez de matéria-prima e a crise energética”. Além disso, o Estado não dispunha de 

condições mínimas de infraestrutura para funcionamento das indústrias, uma vez que havia 

insuficiência portuária, rodoviária e de comunicações, reduzido mercado interno e, ainda, 

distância dos mercados fornecedores e consumidores de bens intermediários e finais. Essa 

exclusão colocou o Ceará em posição de desvantagem em relação aos demais estados 

nordestinos, principalmente Pernambuco e Bahia. 

Foi nesse período de efervescência econômica, política e social que os educadores 

progressistas desencadearam uma campanha em defesa da Escola Pública, seguindo o que 

constava na Constituição de 1946, em seu Capítulo II, “Art. 166 - A educação é direito de todos 

e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana”. Assim, a educação era defendida como um direito de todos, e os 

recursos para esse fim estavam descrito no “Art. 169 - A União deveria aplicar nunca menos 

de 10% e Estados, Municípios e Distrito Federal, nunca menos de 20% das receitas resultantes 

dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino". 
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Com isso, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

nº4024/1961, aprovada pela orientação doutrinária predominante no texto constitucional de 

1946, alterou o quadro geral de organização do ensino, instituindo a flexibilidade curricular e 

a liberdade dos métodos e procedimentos de avaliação. Desse modo, as escolas de grau médio 

poderiam se organizar com autonomia para desenvolvimento de um padrão de ensino renovado 

e flexível em prol do desenvolvimento nacional. 

Portanto, as diversas ideologias que influenciaram a elaboração da referida LDB, 

que abrangiam burgueses, socialistas, comunistas, nacionalistas e vários grupos sociais, viam 

a educação como fator de desenvolvimento e democratização da sociedade, no sentido liberal 

igualitário, ou seja, de proporcionar a todos os indivíduos, qualquer que fosse sua origem 

social, chances iguais de competir e conseguir melhores condições de vida. Segundo essa 

perspectiva, a posição dos indivíduos na sociedade deveria se dar, não em função de origem 

social ou privilégio econômico, mas sim de mérito demonstrado pelo desempenho escolar. 

Assim, a relação entre educação e desenvolvimento que se estabeleceu a partir da 

LDB nº4024/1961 partiu da necessidade de adaptá-la à sociedade brasileira, naquele momento, 

complexa, plural, com diferenças regionais e desigualdades sociais. Nesse sentido, a expansão 

nacional não se processava de forma harmônica, uma vez que era particularmente difícil para 

os contingentes mais pobres, apesar de representarem a parcela majoritária do crescimento 

urbano e um motor essencial do desenvolvimento nacional. 

Entretanto, as mudanças no cenário industrial colocaram a educação, mais uma vez, 

em questionamento, sugerindo uma rediscussão no sistema de ensino da sociedade brasileira. 

Por isso, Kuenzer (2000) afirma que a LDB nº 4.024/61 absorve as alterações no mundo do 

trabalho, reconhecendo legalmente a equivalência entre o ensino profissional e o ensino regular 

propedêutico, garantindo ainda a condição de prosseguimento irrestrito nos estudos, orientando 

que o SENAI e o SENAC se estruturassem de acordo com as exigências legais, de modo a 

absorver a correspondência entre os níveis fundamental e médio. 

Portanto, a formação do trabalhador, sobretudo na sua dimensão de preparação para 

o trabalho, foi implicada pelas sucessivas transformações por que passou a sociedade brasileira, 

regulada nos moldes do mercado de trabalho que crescia vinculado ao processo de 

industrialização. Tratava-se de um momento marcado por importantes transformações 

econômicas e sociais, com o predomínio da cidade e da indústria sobre o campo e a agricultura, 

confirmando a noção de que o desenvolvimento brasileiro exigia maior qualificação da classe 

trabalhadora. 
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Nesse contexto, de transformações sociais e de mudanças na estrutura produtiva 

nacional, a escola passou a se adequar às indústrias, pressionada pela estratificação social que 

ditava as necessidades a serem supridas pela educação, principalmente no intuito de aumentar 

o contingente de trabalhadores qualificados para atuarem no mercado industrial em expansão. 

A educação profissional ganhou impulso, concebida e implementada em consonância com os 

projetos de desenvolvimento que prevaleceram no País, através de um conjunto de 

conhecimentos e práticas que instigava as políticas educacionais a compreenderem a educação 

como alternativa emancipatória. 

O Ceará desse período convivia ainda com práticas políticas centradas no 

coronelismo e com a economia baseada no setor primário. Isso resultava no comprometimento 

da economia, retardando sua industrialização, gerando descompasso em relação a outros 

estados do Nordeste. Esse panorama começou a se modificar na década de 1960, quando deixou 

sua base eminentemente agrícola para se constituir numa economia urbanizada, tendo como 

eixo de sua acumulação os setores industriais, de comércio e de serviços no processo de geração 

de renda (TEIXEIRA, 1995, p. 10). 

Esse quadro de atraso em relação a outros estados do Nordeste começou a se 

modificar em 1963, quando Virgílio Távora assumiu o governo do Ceará, implantando um 

moderno planejamento para o Estado, conseguindo verbas para construção de linhas de 

transmissão elétrica, ligando-as à Hidrelétrica de Paulo Afonso, ampliando o cais do Porto de 

Mucuripe, na pavimentação de diversas rodovias e na criação do I Distrito Industrial, em 

Maracanaú. Esses fatores foram fundamentais para atrair indústrias para o Estado, além de 

modernizar os setores já existentes (FARIAS, 1997, p. 244). 

Quanto à classe trabalhadora cearense desse período, havia necessidade de 

formação, pois os estudos terminavam no segundo grau, completado com um curso de 

datilografia como finalização do ciclo de profissionalização, que lhe permitia maior condição 

de competição no mercado de trabalho. Assim, a escola se apresentava como o espaço 

privilegiado para a aquisição de competências e habilidades fundamentais para ascensão social. 

Entretanto, com o golpe militar de 1964, a educação brasileira passou por várias 

mudanças para que fosse possível controlar a população, desde o comportamento do estudante 

na sala de aula, como também os livros didáticos, as disciplinas e o conteúdo ensinado. Nesse 

contexto, a escola era responsável por disseminar as ideias militares através das festas e das 

comemorações como forma de assegurar a dominação necessária para afastar conflitos ou 

qualquer influência que pudesse atrapalhar sua hegemonia. Além das instituições de ensino, 
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diversos setores da sociedade sentiram as alternâncias na maneira como o Estado Militar 

intervia no modo de se aprender e de se ensinar. 

Esse período, de acordo com Xavier (2002, p. 39), iniciou “com o esgotamento do 

crescimento econômico com base na expansão de bens de consumo duráveis”. Todavia, com a 

ameaça crescente no mundo do comunismo, os EUA patrocinaram inúmeros golpes militares 

por toda a América Latina, inclusive no Brasil, com o Golpe Militar de 1964. Esse fator 

influenciou a política econômica, resultando na implantação do desenvolvimentismo de 

dependência acelerada sobre o nacional-desenvolvimentismo. Além disso, do ponto de vista 

político, foi a derrota do populismo para o autoritarismo, conduzido com mãos de ferro 

(XAVIER, 2002, p. 40). 

Foi um tempo marcado pela repressão, privatização do ensino, exclusão da 

população mais pobre do país de uma educação de qualidade, institucionalização do ensino 

profissionalizante na rede pública regular e difusão de uma pedagogia baseada na formação 

técnica para atender aos seguimentos econômicos. Desse modo, a educação era utilizada pelo 

regime militar como uma estratégia de hegemonia, para difundir seus ideais através da escola.  

 Nessa época, a educação brasileira como portal de controle social, passou por 

reformas nos três níveis de ensino: fundamental, médio e superior, além de expandir a rede 

física e o número de vagas nos estabelecimentos escolares. Nesse contexto, as mudanças do 

ensino superior foram concretizadas pela Reforma Universitária de 1968 e pela reforma do 

ensino primário e médio, através da implantação da Lei n° 5.692 em 1971, que objetivava 

preparar um excedente de pessoas carentes e sem recursos financeiros para o mercado de 

trabalho, ficando o ensino considerado de qualidade e/ou propedêutico para aqueles que 

dispunham de melhores condições econômicas. 

Esse panorama foi a sustentação ideológica da reforma de 1971 nas instituições 

educacionais, pois teriam que assumir responsabilidades com a economia nacional, preparando 

a força de trabalho especializada na área fabril, de modo a atender às necessidades do 

desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, oferecendo ao mercado um trabalhador 

qualificado, minimizando a falta de técnicos de nível médio no mercado de trabalho. 

Esse cenário justificou as inovações da Lei nº 5.692/71 em relação à organização 

prevista na primeira LDB, dentre elas a substituição dos antigos cursos primário e ginasial pelo 

ensino de 1º grau, com 8 anos de duração e obrigatório, dos 7 aos 14 anos. Além disso, o ensino 

médio passou a se chamar ensino de 2º grau, destinando-se à formação integral dos 

adolescentes, com três ou quatro anos de duração.  
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Outra ideia marcante dessa lei foi a profissionalização compulsória para o trabalho, 

uma vez que com ela se pretendia qualificar para o mercado em todo o 2º grau, acabando com 

a falta de oportunidade da classe mais baixa da população, que não tinha acesso a curso superior 

e por isso a modalidade de ensino vigente na época era considerada    

uma consequência nefasta do antigo ensino médio, ramo secundário, produzida 

justamente por causa da ausência de terminalidade: os estudantes que concluíam o 

curso médio secundário sentiam-se frustrados pela falta de habilitação profissional, a 

menos que ingressassem em cursos superiores (CUNHA, 1977, p. 126). 
 

Desse modo, o novo formato dava-lhe sentido de terminalidade, permitindo que 

qualquer jovem com habilitação profissional de nível médio estivesse apto a ingressar, como 

técnico, no mundo do trabalho. Dessa maneira, a Lei nº 5.692/71 representou a posição do 

Estado, buscando soluções para educação, sob a égide da eficiência e da produtividade. 

Outra mudança desse período foi a Reforma Universitária, deflagrada pela Lei n° 

5.540/68, pois configurou-se em um texto que definiu os fins, as funções, a organização e as 

modalidades de cursos de ensino superior, além das orientações sobre corpo docente e discente 

e outras disposições gerais e transitórias. Além disso, dentre as inovações introduzidas, estavam 

a criação da estrutura departamental, a instituição da matrícula por disciplinas e a introdução 

do princípio da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa. Por isso, a partir de então, a 

educação universitária passou a ser vista como meio de ascensão social. 

Essas reformas estavam embasadas em acordos realizados entre o Ministério da 

Educação – MEC e United States Agency for International Development - USAID9 e tinham 

como foco a assistência técnica e a cooperação financeira para fornecer as diretrizes políticas 

e técnicas para reorganização do sistema educacional brasileiro à luz das necessidades do 

desenvolvimento econômico, uma vez que, segundo a equipe técnica, uma das causas do atraso 

brasileiro era a falta de profissionais tecnicamente treinados para produção nacional (CUNHA, 

2000 p. 172).  

Desse modo, os acordos entre a USAID e o MEC pretendiam legitimar um projeto 

de transformação da educação brasileira, treinando para carreiras específicas, em vez de 

formação para uma cultura geral, uma vez que as indústrias internacionais instaladas no país 

precisavam de profissionais qualificados para os novos cargos ocupacionais surgidos dentro 

das empresas que se modernizavam. Nesse contexto, a função da educação era formar 

indivíduos aptos a contribuírem para o aumento da produtividade nacional. 

                                                
9  United States Agency for International Development – USAID, criado no período da guerra fria, 

esse órgão norte-americano tinha como objetivo assessorar países subdesenvolvidos (PINA, 2008 p. 1). 
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Ainda em relação ao ciclo das reformas educacionais desse período, foi 

promulgada a Lei nº 5.692/71 com o intuito de efetuar o ajustamento necessário na educação 

nacional, cujo objetivo era de se efetivar uma conjuntura política caracterizada pela égide da 

ideologia do “Brasil-potência”, na qual o regime militar havia se consolidado, eliminando as 

resistências dos movimentos estudantis e das outras classes sociais, adquirida através de um 

discurso magnificente de um projeto desenvolvimentista. Assim a  

Lei n. 5.692/71 foi saudada como a redenção definitiva da educação brasileira. E para 

essa cruzada foram ruidosamente convocados todos os brasileiros, os quais acorreram 

entusiasticamente em grande quantidade. Não faltou, pois, a convocação de todos 

para participar da construção do “projeto nacional” de redenção de desenvolvimento 
de “Pátria Grande”, o então chamado projeto de construção do “Brasil Potência” 

(SAVIANI, 1996, p. 120). 

Nesse sentido, o enunciado contido no texto não só continha um tom triunfante, 

como pretendia demonstrar que o país era uma potência e vivenciava um “milagre econômico” 

com uma economia que se diversificava, indústrias e serviços que se modernizavam, embora 

sustentada por mecanismos de concentração de renda, endividamento externo e abertura ao 

capital estrangeiro. Além disso, a política era marcada pelo autoritarismo, supressão dos 

direitos constitucionais, perseguição política, prisão e tortura dos opositores, e pela imposição 

da censura prévia aos meios de comunicação. 

Voltando à Lei 5.692/71, é importante ressaltar que ela profissionalizou 

inteiramente o ensino de 2º grau na tentativa de estruturar uma educação de nível médio como 

sendo profissionalizante para todos, com habilitação profissional compulsória em substituição 

à equivalência entre os ramos secundário e propedêutico. Com isso, de acordo com Cunha 

(2000, p. 186), introduziu o sentido de terminalidade dos estudos, preconizando a antecipação 

da formação profissional, de modo a garantir que todos saíssem da escola com algum preparo 

profissional para ingressar no mercado de trabalho. 

Finalmente, foi efetivada mais uma mudança na educação brasileira, no período 

entre 1960 a 1980, pela Lei nº 7.044 de 1982, que flexibilizou a profissionalização compulsória 

e reabriu a possibilidade legal de oferta paralela do ensino médio propedêutico e do ensino 

técnico. Assim, na descrição do Art. 1º, da Lei 5.692 (Brasil, 1971) 

o ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-

realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 
cidadania. (grifo da autora) 

 

A expressão anterior foi substituída por “preparação para o trabalho”, retirando a 

obrigatoriedade da habilitação profissional no 2º grau, deixando esse encargo para cada 
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instituição de ensino. Porém, manteve a orientação legal de exercício consciente da cidadania 

como elemento de formação integral do educando, reconhecendo a integração completa do 

ensino profissionalizante ao sistema regular de ensino, estabelecendo a plena equivalência 

entre os cursos profissionalizantes e o propedêutico para fins de prosseguimento nos estudos. 

Nesse contexto, a Rede Federal de Ensino no Ceará que, na sua origem, foi 

entendida como uma modalidade reservada às classes menos favorecidas, oferecendo cursos 

de educação para o trabalho, inseriu-se com uma proposta educacional que entendia ser 

necessário educar para a vida produtiva e responsável, bem como para o exercício de uma 

profissão, com a qual o educando contribuía para a manutenção de sua própria vida e para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Assim, os percursos da educação profissional da Rede Federal, no Ceará, no 

período de 1960 a 1980, objeto central deste trabalho, significou a possibilidade de delinear os 

caminhos percorridos pelo ensino profissionalizante da referida instituição, considerando o 

processo histórico de sua gênese, transformação e desenvolvimento, seus percursos e cursos, 

compreendendo-a como parte de um todo, cujos interesses extrapolavam o âmbito da educação 

profissional, que tem suas raízes no processo histórico que se desenvolveu a partir da 

industrialização, urbanização e modernização do Brasil. 

   

2.1 O início do percurso da educação profissional no Ceará 

 

A educação profissional no Brasil, nos primeiros tempos da Colônia, tinha na 

fazenda um centro de produção e consumo, uma vez que as famílias eram quase sempre 

numerosas e os artífices — ferreiros, carpinteiros, sapateiros e tecelões — formavam a camada 

intermediária daquele núcleo social. Esses artesãos, por conta de seus ofícios, possuíam certa 

consideração por parte dos donos das fazendas e utilizavam, para executar seus ofícios, uma 

oficina rudimentar, onde eram executados os trabalhos necessários para consumo interno.  

Nessas oficinas, localizadas nas fazendas, o processo de ensino tinha por finalidade 

manter o equilíbrio da vida rural, sendo realizado através da transmissão do conhecimento do 

manejo das ferramentas dos artífices a outros elementos, aos mais jovens. Essa transmissão 

estava em sintonia direta com as necessidades que se apresentavam no momento e em 

decorrência dos seus imperativos. “A segregação social, a economia da época e a incipiente 

cultura reinante não permitiam, nem estavam a exigir, outra forma de aprendizagem de ofícios” 

(FONSECA, 1986, p. 15-16. Vol. 1). 
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Com o tempo, os senhores rurais instalaram engenhos de açúcar nas fazendas, 

ampliando a necessidade de tais serviços, principalmente em função da introdução de máquinas 

rústicas, como as moendas de cana. Desse modo, o crescente emprego de mão de obra escrava, 

de origem africana, em tais unidades produtivas, fez crescer a necessidade de aprendizagem de 

ofícios. 

Além disso, com a chegada dos jesuítas para catequizar os índios e ensinar as 

primeiras letras aos filhos dos colonos, surgiu a necessidade de suprir as comunidades com 

produtos de subsistência e, por isso, as estâncias tornaram-se verdadeiras escolas de indústrias, 

onde os colonos, que eram índios, aprenderam os melhores métodos de cultivar a terra, 

construir casas e estradas, além do beneficiamento do couro e da fabricação de açúcar. Esses 

ofícios eram ensinados pelos missionários, que também eram os mestres de ofício, e esses 

formaram numerosos discípulos nas artes de tecelagem, carpintaria, ferraria e sapataria 

(FONSECA, 1986, p. 20. Vol. 1). Assim, as atividades dos religiosos se organizavam entre a 

educacional, tida como a principal, voltada para a catequização dos nativos, e os serviços 

religiosos direcionados para os colonos. 

Com a vinda de D. João VI, ocorreu a liberação de indústrias manufatureiras no 

Brasil, que nesse período era colônia de Portugal, e foi autorizada a implantação de 

estabelecimentos industriais, além da criação do Colégio de Fábricas, entre 1808 e 1809, com 

o ensino direcionado para a indústria. Inicialmente os aprendizes foram os índios, mais fortes 

e jovens, os escravos e, posteriormente, os órfãos, os mendigos e outros desgraçados 

(BOCCHETTI, 1997).  

Desse modo, os rumos percorridos pela educação profissional no Brasil, durante o 

período colonial, foram orientados por duas ideologias: de um lado estavam os interesses da 

igreja e do outro, os da coroa portuguesa. Nesse contexto, coube à igreja, através da ordem 

jesuíta, implantar o sistema educacional na Colônia, fazendo uma nítida separação entre as 

elites, a quem eram destinadas escolas regulares, e aos “menos favorecidos da sorte”, que 

executavam os serviços braçais, e que recebiam educação para o trabalho. 

Seguindo essa ideia, a partir de 1840, foram erguidas dez Casas de Educandos e 

Artífices, ou Colégios de Educandos Artífices, em capitais da província, mantidas pelo poder 

público, que adotavam o modelo de aprendizagem de ofícios vigentes no meio militar, inclusive 

nos padrões de hierarquia e disciplina, com o principal objetivo de dar assistência aos “meninos 

de rua”. Assim, nasceram a Casa de Educandos Artífices do Pará; em 1842, a do Maranhão; 

em 1844, a de São Paulo; em 1849, a do Piauí; em 1854, a de Alagoas; em 1856, a do Ceará e 
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a de Sergipe; em 1858, a do Amazonas e a do Rio Grande do Norte; e, em 1865, a Casa de 

Educandos da Província da Paraíba (CUNHA, 1979, p. 7-8). 

Ao longo da segunda metade do século XIX, foram criados Liceus de Artes e 

Ofícios em várias capitais como, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. No Rio 

de Janeiro, foi criada, pela iniciativa privada, através da Sociedade Propagadora das Belas 

Artes - SPBA, a escola do povo, agregando pioneiramente à educação elementar a formação 

técnico-profissional e artística. De acordo com BIELINSKI (2009), 

 

a pretensão da SPBA era quebrar a dicotomia: bacharelismo versus analfabetismo e 

implantar um segmento intermediário de estudo que permitisse o exercício profícuo 

e digno de uma profissão nos diversos ramos das chamadas artes industriais ou artes 

menores.  

Visava, também, estimular o talento e as habilidades dos alunos-operários através do 

ensino artístico aplicado às artes e ofícios, e aperfeiçoado como desenho industrial. 
Assim sendo, as artes se propagariam, e, consequentemente, uma nova estética nos 

produtos brasileiros acabaria por alavancar a elementar indústria do país tornando-a 

competitiva no mercado em geral. 
 

Desse modo, a educação profissional, no início da primeira república, era entendida 

como uma modalidade reservada às classes menos favorecidas da sociedade, havendo uma 

distinção entre as elites, que detinham o saber e o poder, e as massas, que executavam trabalhos 

braçais. Esse pensamento vem de encontro à gênese dos cursos profissionalizantes no Brasil, 

que começou por iniciativa de Nilo Peçanha, em 1910, com as Escolas de Aprendizes Artífices 

nos mesmos moldes dos Liceus de Artes e Ofícios, que eram instituições de ensino custeadas 

pelo Estado e destinadas ao atendimento dos filhos de operários e dos menores pobres e 

abandonados. 

Nesse período, a formação profissional sob a responsabilidade do Estado iniciou-

se com a visão social e econômica do presidente Nilo Peçanha, que visualizava o crescimento 

organizado. Por isso, criou dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, pelo decreto nº 7.566, 

de setembro de 1909, nas dezenove unidades da Federação, inclusive no Ceará, para ofertar à 

população o ensino profissional primário e gratuito. Porém, o aspecto assistencial e de ordem 

moralista permaneceu, haja vista só ter acesso à essas Escolas alunos de, no mínimo, 10, e, no 

máximo, 13 anos, e dada a preferência para os “desvalidos da fortuna”. A finalidade dessas 

escolas era profissionalizar a partir de metodologia didática e pedagógica, utilizando oficinas 

para a formação de operários e contramestres, com teoria e ensino prático. 

Com isso, segundo Kuenzer (2007), antes de atender às demandas de um 

desenvolvimento industrial quase inexistente, regiam-se as Escolas por uma finalidade ética de 

educar numa perspectiva moralizadora, da formação do caráter pelo trabalho. Além disso, as 
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referidas escolas eram custeadas pelos Estados, Municípios e União com recursos alocados no 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Nessa época, de acordo com Madeira (1999, p.96), o ensino profissionalizante era 

discriminatório e excludente, visto como uma forma de educação caritativa, destinado a tirar 

os menores pobres da ociosidade. Além disso, a maioria das escolas que existiam eram 

privadas, mantidas e administradas por religiosos comprometidos com uma educação voltada 

para formar uma elite de intelectuais: sacerdotais, liberais e magistério superior. Enfim, uma 

cultura especializada, distinta da cultura geral do povo. 

No Ceará, a Escola de Aprendizes e Artífices foi inicialmente instalada, de acordo 

com Sidou (1979), no prédio antes ocupado pela Escola de Aprendizes Marinheiros, na atual 

Avenida Alberto Nepomuceno, no dia 24 de maio de 1910. No ano de 1914, transferiu-se para 

o imóvel na praça Nogueira Acioly, hoje denominada José de Alencar. Esses foram os prédios 

onde funcionou a Escola Aprendizes e Artífices nos seus primeiros anos de existência: 

 

Figura 01 – Primeiras instalações da Escola Aprendizes Artífices 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incursão no passado da Escola Técnica Federal do Ceará (Sidou, 1979). 
 

Vale ressaltar que a localização das escolas de aprendizes obedeceu mais a um 

critério político do que econômico, uma vez que foram instaladas nas capitais dos estados, 

embora, na época, poucas capitais contassem com um parque industrial desenvolvido e as 

unidades federadas tivessem suas atividades manufatureiras concentradas em outras cidades. 

Esses espaços constituíam eficiente mecanismo de barganha política do governo federal junto 

às oligarquias locais nos Estados (MANFREDI, 2002, p. 86). 

Quanto à finalidade educacional dessas escolas, que foram chamadas de escolas de 

aprendizes artífices, tinham suas diretrizes e objetivos voltados para formação de operários que 

atendessem às necessidades manufatureiras locais, por meio de ensino prático de 

conhecimentos técnicos convenientes e necessários ao estado federativo em que a escola 

Av. Alberto Nepomuceno, ano de 1910. 
Praça Nogueira Acioly, ano de 1914. Hoje 

José de Alencar. 
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estivesse funcionando, embora, de acordo Manfredi (2002, p. 82), suas atividades estivessem 

voltadas mais para o aspecto artesanal do que para a indústria. 

Atendendo a essa perspectiva, a Escola de Aprendizes Artífices do Ceará – EAAC 

tinha em seu projeto pedagógico o ensino de ofícios e a obrigatoriedade da existência de um 

curso de primeiras letras. Por isso, havia procura e interesse pela educação oferecida nessa 

instituição de acordo com as informações colhidas por Sidou (1979), na "Revista Pedagógica", 

editada pela referida escola (Volume 1, Fascículo 1), referente aos meses de janeiro e fevereiro 

de 1917, acerca dos sete primeiros anos de efetivo funcionamento, quando o número de alunos 

crescia e se multiplicava.  

Nessa escola, ainda segundo Sidou (1979), havia "elevado o número de alunos 

matriculados nos Cursos Primário e de Desenho e nas Oficinas de Sapataria, Tipografia e 

Encadernação, Marcenaria e Carpintaria, Ferraria, Serralharia, Mecânica e Alfaiataria". 

Embora os cursos estivessem mais voltados para o segmento de serviços, estavam distribuídos 

da seguinte forma: 

 

Quadro 01 – Oficinas da EAAC (1916) 

 

OFICINAS Quantidade de alunos 

Tipografia 49 

Alfaiataria 39 

Marcenaria 97 

Ferraria 21 

Sapataria 12 

TOTAL 218 

Ouvintes10 35 
Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado de Sidou (1979). 

 

Nesse período, o programa de ensino era definido pela própria escola e submetido 

à aprovação do ministério. Entretanto, o número de anos para a conclusão do curso nas oficinas 

não era definido. Desse modo, na Escola Aprendizes Artífices do Ceará, de acordo com Sidou 

(1979), o curso primário consistia dos elementos de gramática da língua portuguesa, princípios 

de aritmética e geografia, noções de história pátria e educação moral e cívica; enquanto 

proposta pedagógica de desenho, ofertava ensino industrial, geométrico e ornamental.  

Além disso, a definição do programa da escola, de acordo com a visão de Soares 

apud Gomes (2003, p. 54), seguia as instruções definidas desde janeiro de 1910, de um 

                                                
10  Estudantes ouvintes que, ao se apresentarem para processar a necessária matrícula, o prazo desta já havia 

se encerrado (SIDOU, 1979). 
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currículo mínimo, em que o curso primário teria como finalidade o ensino de “leitura e escrita, 

de aritmética até regra de três, noções de geografia do Brasil e de gramática elementar da língua 

nacional”. Bem como deveriam constar noções de educação cívica, enfatizando a constituição 

republicana, os grandes vultos brasileiros e noções sobre as comemorações cívicas. Nesta 

orientação final, ficou evidente a preocupação com a transmissão da Educação Cívica, 

disseminando uma filosofia moral como definidora da educação técnica e seu anseio de formar 

um trabalhador exemplar, consciente de sua nacionalidade. 

Em relação ao material didático, cuja carência se ressentia a escola, foram adotadas 

providências visando melhor aparelhá-la, com  

 
a aquisição de mapas e globos de geográficos, de quadros organizados pelos 

professores paulistas Arnaldo Barreto, Mariano de Oliveira e Ramon Dordal para o 

ensino analítico de linguagem e aritmética, além de um museu escolar industrial 

destinado ao ensino intuitivo das matérias primas e os utensílios empregados nas 

oficinas existentes (SIDOU, 1979). 

 

Essas providências foram necessárias, pois como citado anteriormente, a escola 

tinha como finalidade a formação de operários e contramestres através de ensino prático e de 

conhecimentos técnicos que permitissem ensinar um ofício, em oficinas adequadas. Entretanto, 

as instruções que norteavam o funcionamento da escola não definiam currículo mínimo para 

as oficinas, ficando este a critério do Diretor da escola, a definição de programas e métodos. 

No que diz respeito aos livros didáticos utilizados, foram escolhidas as cartilhas 

com método analítico para o ensino da leitura e escrita, de acordo Mortatti (2012), elaboradas 

por normalistas brasileiros por serem tecnicamente ensináveis, organizadas e sistematizadas 

nos modos e conteúdos de pensar, sentir, querer e agir. Esses manuais escolares foram 

gradativamente integrados aos processos de alfabetização, de aprendizagem da leitura e do 

desenvolvimento do ensino primário, e sua presença atesta a vontade de fortificar e de 

complementar a ação da escola. 

Esse modelo de cartilha, de acordo com Mortatti (2000), foi influenciado pela 

pedagogia norte-americana, divulgadas inicialmente no estado de São Paulo pelas reformas da 

instrução pública, na década de 1890, e posteriormente disseminadas para outros estados 

brasileiros por meio dos professores paulistas. A mesma autora destaca que o outro fator que 

impulsionou a produção de cartilhas foi o processo de expansão e consolidação do mercado 

editorial de livros didáticos produzidos por brasileiros e para a escola brasileira, além da 

distribuição facilitada pelo poder público. 

Nesse contexto, a Escola da Rede Federal do Ceará, buscando uma educação 

integral e científica, escolheu utilizar cartilhas para alfabetização, uma vez que elas 
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propiciaram uma nova concepção de método de ensino-aprendizagem, com a presença do livro 

como suporte didático no contexto escolar. Assim, de acordo com Sidou (1979), a referência 

para o curso primário recaiu sobre a série de Puiggari-Barreto, além da cartilha analítica de 

Arnaldo Barreto e dos cadernos de caligrafia vertical de Francisco Vianna, conforme 

demonstrado a seguir, nas figuras das cartilhas utilizadas no período:  

 

Figura 02 – Capa da Cartilha da Infância (1924) e Capa da Cartilha Analítica (1955) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Mortatti (2012). História da Escola. 

 

Vale ressaltar que a escola, naquele período, representava um espaço onde as 

crianças aprendiam conhecimentos formais de leitura e escrita, resolução de operações 

matemáticas, aprendizagem da tabuada, história e geografia do Brasil, que não poderiam ser 

ensinados no lar, uma vez que a maioria dos pais não possuíam tais conhecimentos. Assim, os 

estudantes das primeiras séries desfrutavam conhecimentos que contribuíam para sua formação 

de socialização, patriotismo e condutas de comportamento. 

Além disso, objetivando "o desenvolvimento físico dos aprendizes", ministravam-

se, três vezes por semana, aulas de instrução militar na Escola Aprendizes Artífices do Ceará, 

cujos resultados são dados como satisfatórios sob a orientação de um oficial do exército 

(SIDOU, 1979). Enfatizando com isso a importância dos exercícios físicos na vida, através das 

manifestações atléticas dos jovens, preconizadas nas cartilhas de Higiene e Saúde de Renato 

Kehl utilizadas naquele período, demonstrada na figura a seguir: 
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Figura 03 – Cartilha de Higiene (1936) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scheffer, Araújo F. e Araújo C. (2009). Cartilhas: das Cartas ao Livro de Alfabetização 

 

Desse modo, a cultura relacionada à saúde deveria compor o contexto de uma nação 

sadia, demonstrando que o Brasil havia incorporado os desígnios de uma nação moderna. Por 

isso, era necessário adotar programas educacionais de largo alcance pedagógico, numa 

dimensão sociopolítica de reconstrução nacional (Monarcha, 1990). Assim, a maior 

demonstração de patriotismo dos homens seria estar em pleno vigor físico e a disposição do 

país, disponibilizando sua força física, seu patriotismo e sua disposição para o trabalho.  

Nesse sentido, a escola contribui com a organização e disciplinamento da 

sociedade, preparando o cidadão para atividades práticas através de um conjunto de princípios, 

educando-o no hábito do trabalho, da ordem e da obediência a seus mestres, combatendo ao 

mesmo tempo, a indolência, para que, cônscio de si, de seus direitos e não menos de seus 

deveres, pudesse lançar-se vigoroso na luta pela sua sobrevivência. 

Essa ideologia não tem como função a imposição de hábitos, e sim a sedução e 

envolvimento a partir da prática educativa, incutindo ideias, valores, hábitos e costumes 

civilizados com a intenção de propagar um padrão social de identidade nos operários que 

faziam parte da sociedade brasileira. Assim, os materiais utilizados nas escolas de educação 

dos trabalhadores construíam uma visão de mundo, modelando a conduta do aprendiz, 

materializada nas cartilhas que mostram figuras e histórias de sua vida cotidiana. 

http://www.scientiaplena.org.br/
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Nessa perspectiva, o processo de internalização dos hábitos dos operários pode ser 

analisado de acordo com a visão de Bourdier (1992), uma vez que ocorria de forma subjetiva, 

haja vista que os indivíduos absorviam seu conhecimento a partir do lugar que ocupavam na 

sociedade, ou seja, os instrumentos que utilizavam, a profissão que exerciam e o local onde 

trabalhavam. 

Era assim a Cartilha do Operário, como mostra a figura a seguir, de acordo com 

Mortatti (2012), “foi criado por Theodoro de Moraes voltado especialmente para o “ensino da 

leitura, pela processuação do methodo analytico, aos adolescentes e adultos, que foi publicada 

em 1918, pela Typographia Augusto Siqueira, com 2ª edição em 1924”. Ela foi um dos 

primeiros materiais didáticos para a alfabetização de adultos, adotada oficialmente nas escolas 

do Estado de São Paulo (idem, 2012). Nela observa-se a gravura reproduzindo o local de 

trabalho do proletariado. 

 

Figura 04 – Capa da Cartilha do Operário (2ª edição - 1924) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mortatti (2012). História da Escola. 

 

Nessa mesma linha de conteúdo, foi editado o livro de leituras que visava o ensino 

de leitura com sua primeira publicação, de acordo com Barboza (2006), em 1928, “tendo em 

sua capa “a informação de que a obra pertence à “Coleção Caetano de Campos, volume IX”. 
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O livro é pequeno (7,6 X 11,2 cm, 104 páginas) e possui capa cartonada com uma ilustração 

colorida (verde, azul e vermelha e preta)”, como demonstra a figura seguir: 

 

Figura 05 - Capa da Leituras do Operário, 1ª edição, publicada em 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barboza (2006). Cartilha do operário: alfabetização de adolescentes e adultos em São Paulo (1920-1930).  
 

O destaque dessa Cartilha é a indicação, na sua folha de rosto, de informações 

específicas sobre seu público-alvo: alunos da primeira série das escolas profissionais, liceus e 

cursos noturnos. Desse modo, há uma indicação que havia preocupação com o método 

pedagógico de preparação do operário para a transformação do Brasil em uma potência 

industrial. Nessa perspectiva, o operário era educado para perceber as condições materiais e 

objetivas da sua existência, uma vez que, na visão de Kuenzer (2002), era através da pedagogia 

do trabalho que se apropriava do senso comum dos operários para, por meio do seu 

entendimento, manipular sua concepção de mundo a serviço da reprodução das forças 

produtivas hegemônicas do capital. 

Além disso, as figuras da cartilha reforçam essa afirmação, quando Barboza (2006, 

p. 137) mostra a relação entre a imagem e o texto que aparece logo abaixo da ilustração, 

mostrando que a educação do operário deveria ser ministrada com a mesma simplicidade que 

ele concebia sua vida: conciliando sua casa e seu trabalho, envidando a pedagogia para o 

trabalho, preparando os cidadãos para melhor desempenho de sua missão social. 
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Figura 06 – Lição de leitura do operário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Barboza (2006)  

 

Entretanto, apesar das transformações sociais, a educação profissional continuou 

reproduzindo a intenção fundamental que marcou o período anterior, voltada aos “desvalidos 

da sorte”. Todavia, é importante ressaltar que foi nesse período que o Estado iniciou a 

organização de uma rede, em nível nacional, que procurava unidade na sistematização das 

ações de ensino relacionadas a profissionalização dos trabalhadores. 

Nesse contexto, observa-se a intenção do Estado, com o projeto de construção de 

uma sociedade do trabalho através do disciplinamento das classes proletárias e menores, que 

eram vistos como potenciais elementos da desordem social. Esse pensamento vem ao encontro 

da gênese dos cursos profissionalizantes no Brasil, que surgiram como uma medida de caráter 

tópico, especificamente destinados a educar, de maneira eficaz, órfãos e desamparados, 

diminuindo a ociosidade, a mendicância e a violência. 

Nessa perspectiva, a Escola de Aprendizes Artífices do Ceará – EAAC seguiu seu 

curso, completando 22 anos de ininterrupta atividade. Foi nesse período que mais uma mudança 

de endereço foi efetuada, uma vez que o número de alunos aumentava, ensejando a criação de 

novos cursos e a ampliação das oficinas existentes. Por isso, era necessário um prédio mais 

amplo e melhor adequado à sua finalidade. Por isso, a escola foi transferida para um prédio na 
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Praça dos Voluntários, situado no bairro Jacarecanga, tendo permanecido naquele local por 

alguns anos. 

 

Figura 07 – Sedes da Escola de Aprendizes Artífices do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incursão no passado da Escola Técnica Federal do Ceará (Sidou, 1979). 
  

Foi nessa fase de existência do educandário, mais precisamente em 1937, que a Lei 

nº 378, de 13 de janeiro, deu nova denominação à escola, passando a ser chamada de Liceu 

Industrial de Fortaleza, de acordo com o   

 

Art. 37. A Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as Escolas de 
Aprendizes Artífices, mantidas pela União, serão transformadas em Lyceus, 

destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e gráos. 

Paragrapho unico. Novos Lyceus serão instituídos, para propagação do ensino 

profissional, dos vários ramos e gráos, por todo o território do Paiz (BRASIL, LEI nº 

378, 1937). 

 

Esta mudança começou em 1923, quando foi criada a Inspetoria do Ensino 

Profissional Técnico em substituição à antiga Comissão de Remodelação, influenciada pelo 

ideário renovador que penetrou de forma sistematizada no Brasil e se expandiu, ganhando 

diversas formas, diferentes meios de divulgação e serviu de referência para a implantação de 

reformas em várias instituições. Essas ideias foram inspiradas na chamada escola nova em 

oposição à pedagogia tradicional, introduzindo uma nova visão com uma perspectiva 

democrática e dinâmica, configurada como ideal de homem culto.  

Esse pensamento foi inspirado em John Dewey, substituindo o ideal da perfeição 

humana pela adaptabilidade humana, adotando o lema da “educação para uma civilização em 

mudança”. Assim, o modelo para a organização da sociedade e da escola passava ser a 

racionalidade da fábrica, enfatizando os aspectos técnicos e metodológicos, adotando métodos 

Prédio no bairro Jacarecanga, ano de 1937. Praça dos Voluntários, ano de 1932. 



 66 

 

racionais e científicos em substituição aos meios empíricos existentes. Nessa mesma linha, 

seguiu a educação brasileira revisando os programas de ensino, orientando para uma escola 

laica, coeducação dos sexos, a educação pública e gratuita, a orientação profissional, os testes 

de aptidões, rapidez, precisão e maximização dos resultados escolares. 

Desse modo, seguindo as orientações para implantação dos novos métodos, a 

Escola de Aprendizes Artífices do Ceará remodelou o ensino e, após aplicação de exame, os 

alunos foram distribuídos por série, sendo-lhes ministradas aulas sob um ponto de vista 

inteiramente prático e racional, uma vez que os professores estavam utilizando o programa que 

foi delineado nos moldes dos mais aperfeiçoados métodos pedagógicos (SIDOU, 1979). Eles 

se baseavam nos princípios da racionalização do trabalho defendidos por Dewey, e foram 

implantados no Brasil através de cursos do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que começou 

a funcionar em 1923, promovendo um ensino padronizado dos ferroviários em seu posto de 

trabalho, associando a instrução prática das oficinas ao estudo teórico da matemática, física e 

química.  

Nessas oficinas, cada aluno dispunha de uma bancada de trabalho e um jogo de 

instrumentos, onde suas ações eram analisadas em relação ao tempo e ao trabalho e, a partir 

dessa análise, eram decompostas em operações mais simples, tornando suas atividades mais 

rápidas e perfeitas, em que todo movimento inútil era eliminado, podendo assim, produzir mais 

e melhor em menor tempo (ZANATTA, 1991 p. 94-95). 

Com esse método, buscava-se a eficiência, que na visão de Taylor apud Chiavenato 

(2003), poderia ser alcançada através da racionalização do trabalho do operário e do somatório 

da eficiência individual, redesenhando os processos de trabalho. Assim, a produtividade 

poderia aumentar utilizando um único e melhor modo de se manipular ferramentas, controlando 

o tempo de execução de cada tarefa, atingindo melhores resultados. 

Desse modo, de acordo com Taylor apud Chiavenato (2003), os operários 

poderiam utilizar métodos científicos na realização das atividades nas fábricas ao invés de 

métodos empíricos que desperdiçavam seu tempo e esforço. Para ele, o trabalhador deveria ser 

especializado para manusear ferramentas, além de executar suas ações no tempo adequado, por 

isso deveria ser treinado para execução de todos os movimentos necessários à realização de 

cada operação, como demostra a figura de um curso ministrado na Escola de Aprendizes e 

Artífices do Ceará, onde os alunos aprendiam manipulando a máquina.   
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Figura 08 – Curso realizado na Escola de Aprendizes do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2015), acervo IFCE (s/d). 

 

Entretanto, a partir da década de 1930, do século XX, outras concepções 

começaram a emergir e a ganhar força, instituindo uma cooperação entre o empresariado e o 

Estado. Os empresários, por causa da evolução das indústrias que exigiam um operariado com 

conhecimentos especializados, e o governo, com preocupação do bem-estar e da educação 

profissional dos trabalhadores. Nesse contexto, em 1934, a inspetoria foi transformada em 

Superintendência do Ensino Industrial e pela primeira vez previa a colaboração das associações 

industriais com as escolas profissionais.  

Desse modo, com a promulgação da Carta de 1937, as linhas gerais da antiga 

destinação do ensino industrial foram mantidas: o ensino pré-vocacional e profissional 

destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. 

Cumpre-lhe dar execução a este dever, fundando Institutos de Ensino Profissional e 

subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios e dos indivíduos ou associações 

profissionais. Foi nessa época que as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas 

em Liceus Industriais, e um amplo programa de edificações foi iniciado com um orçamento de 

dez mil contos, estabelecido especificamente para este fim, em 1938. Com isso, cresceu o 

número de estudantes e, em 1939, já havia cerca de sete mil alunos nesses estabelecimentos 

em todo o país (SCHWARTZMAN, 2000 p. 248). 
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Nessa perspectiva, foi efetivada mais uma mudança, de acordo com Schwartzman 

(2000, p. 249), com a reforma do Ministério da Educação e Saúde, de 13 de janeiro de 1937, 

colocando essa atividade sob a responsabilidade de sua Divisão do Ensino Industrial, do 

Departamento Nacional de Educação. Nesse contexto, a competência da Superintendência do 

Ensino Industrial seria a direção, a orientação e a fiscalização de todos os serviços relativos ao 

ensino profissional técnico, tanto os que tratavam das Escolas de Aprendizes Artífices como 

aqueles que dissessem respeito a quaisquer estabelecimentos ou instituições que recebessem 

subvenção, prêmio ou auxílio do Governo Federal por ministrarem ensino profissional. 

Ficariam também sob sua fiscalização as instituições congêneres, estaduais, municipais e 

particulares que adotassem a organização didática e o regime escolar das escolas federais, e 

poderiam, nesse caso, solicitar o reconhecimento oficial (FONSECA, 1986: p. 226).  

Nesse cenário, a escola a serviço do Estado centralizador deveria preparar o 

trabalhador profissionalmente para que o cidadão pudesse cumprir seu papel no 

desenvolvimento econômico nacional. Assim, a ação pedagógica deveria colaborar para a 

habilitação profissional, física e cívica do trabalhador, visando integrá-lo a um projeto 

corporativista de nação, ou seja, trabalhar não era apenas exercer uma atividade remunerada, 

significava apresentar-se enquanto cidadão, além de demonstrar patriotismo, desfilando com 

galhardia nos desfiles da semana da pátria, como demonstra a imagem a seguir. 

 

Figura 09 – Desfile de 7 de setembro dos alunos da Escola da Rede Federal do Ceará  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2015), acervo IFCE (1950). 

Nessa época, de acordo Souza (1998, p. 241), “as comemorações cívicas 

constituíam momentos especiais na vida da escola, uma vez que ela ganhava ainda maior 
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visibilidade social e reforçava sentidos culturais compartilhados”. Nesses desfiles, a instituição 

divulgava sua imagem para a sociedade, pois reuniam-se para assistir as autoridades, a 

imprensa, além das famílias dos alunos. Desse modo, a formação cívica buscava difundir a ideia 

de identidade cultural brasileira, através de ações estruturadas nas políticas educacionais. 

Além disso, na elaboração da política educacional para o ensino industrial, o 

discurso da qualificação técnica, baseado nos princípios tayloristas e fordistas defendidos e 

aplicados pelos industriais desde a década de vinte, operou no sentido de tornar a questão da 

formação profissional um assunto ligado à demanda da indústria, e não a objetivos meramente 

educacionais ou aos direitos dos trabalhadores à educação (ZANATTA, 1991 p. 82). 

Nesse sentido, uma nova mutação ocorreu na escola, em 1940, quando o 

estabelecimento foi transferido para onde funcionava a sede da Rede de Viação Cearense, à rua 

24 de maio, nº 230. No ano seguinte, em 28 de agosto, o Ministro da Educação e Saúde 

modificou o nome do Liceu Industrial de Fortaleza para Liceu Industrial do Ceará. Nessa 

época, mais uma vez o Ceará enfrentou a adversidade climática e por isso necessitou de ações 

por parte do governo que abandonou a formação dos campos de concentração e começou a 

estimular o sertanejo a abandonar em definitivo suas terras para povoar os sertões do Mato 

Grosso, de forma que as “fronteiras econômicas coincidissem com as fronteiras políticas" 

(Vargas, 1940 apud Neves, 2000).   

A seca desse período coincidiu com o segundo surto da borracha durante a segunda 

guerra mundial, quando os japoneses, aliados com os alemães, ocuparam as plantações de 

Seringais na Malásia. Assim, os países aliados contra a Alemanha tinham que achar outra fonte 

para adquirir a borracha, produto indispensável para fazer guerra. Assim aconteceu a segunda 

saga de imigração do Nordeste. Dessa vez eram os chamados "soldados da borracha" 

(NOBRE: 2001, p.172). 

Nesse cenário, novas mudanças foram efetivadas na Instituição quando foi chamada 

de Liceu Industrial do Ceará por um despacho do ministro Capanema, de 28 de agosto de 1941. 

Além disso, os cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo 

ensino médio: o primeiro compreendia os cursos: básico industrial, artesanal, de aprendizagem 

e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, com três anos de duração 

e mais um de estágio supervisionado na indústria, e compreendendo várias especialidades. 

Entretanto, por força do Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, passou a 

oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário, vinculando o ensino 

industrial à estrutura de ensino do país, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos 

poderiam ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação. Contudo, o 
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detalhamento da rede federal no Ceará está explicitado no Capítulo III do mesmo Decreto, que 

trata das Escolas Industriais Federais, quando o nome da referida instituição passou para Escola 

Industrial de Fortaleza, atrelando sua identidade ao tipo de formação que pretendia oferecer. 

Seu objetivo era atender a incipiente indústria cearense que nessa época contava com uma 

quantidade pequena de atividades, como mostra o quadro a seguir: 

Quadro 02 – Indústrias do Ceará (1939-1945) 

Municípios Atividade econômica 

Sobral e Aracati Óleos vegetais 

Acaraú Cigarro e pescados em conserva 

Juazeiro do Norte Trabalhos em metal, madeira e osso 

Vários municípios 

Beneficiamento do caroço do algodão; 

Oficinas de fabricação de calçados 

Oficinas de móveis; 

Artigos de consumo interno; 

Olarias; e  

Marmorarias 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, adaptado de Nobre (2001, p.217)  

Entretanto, por causa da guerra, o governo voltou sua atenção para educação 

profissional de modo a qualificar profissionais que pudessem trabalhar nas atividades 

relacionadas a esse evento. Com esse objetivo, foram modernizadas as Escolas da Rede Federal 

com a introdução de novos equipamentos e a fixação da sede em prédios definitivos, 

construídos de conformidade com os fins a que se destinavam (Sidou, 1979). Por isso, o 

governo tomou medidas para adequar a Escola Industrial de Fortaleza à nova ordem mundial, 

criando as condições necessárias para instalação definitiva em prédio próprio, construído para 

esse fim. 

Assim, através da Lei 319, de 8 de março de 1937, o então interventor federal no 

Ceará, Francisco de Menezes Pimentel, assinou a lei para doação do terreno para construção 

das instalações da Escola Industrial de Fortaleza, no valor de 250:000$000 (duzentos e 

cinquenta contos de reis), de propriedade de Octávio Menescal da Frota, no bairro do Prado, 

com uma área de trinta mil metros quadrados, para ser doado ao Governo Federal para 

construção da sua sede própria, conforme demonstrada na figura a seguir: 
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Figura 10 – Lei nº 319/37, de doação do terreno para construção da Escola da Rede 

Federal do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEARÁ, livro de Leis da Assembleia Legislativa (1937). 

 

Após a aprovação dessa Lei, em 17 de janeiro de 1940, em escritura lavrada no 

terceiro cartório da capital, pelo tabelião Doutor Carloto Pergentino Maia, no livro nº 39, doava 

gratuitamente à União, que se fazia representar por Francisco Augusto Carneiro, procurador da 

delegacia fiscal do tesouro nacional nesse Estado, um terreno no bairro do Prado, medindo uma 

área de 29.973m², "para fins exclusivos de edificação pelo donatário do prédio e instalações 

destinados funcionamento do Liceu Profissional", ficando entretanto a União Federal "sujeita 

à condição de iniciar a construção do prédio destinado ao referido Liceu Profissional dentro do 

prazo improrrogável de um ano" (SIDOU, 1979). 
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Apesar dessa exigência, de acordo com Sidou (1979), somente em 1952, a Escola 

Industrial de Fortaleza foi posta para funcionar no prédio construído especialmente para abrigá-

la, na Avenida Treze de Maio, n° 2081. Como mostra a figura a seguir na cerimônia de 

inauguração do referido prédio: 

 

Figura 11 – Cerimônia de inauguração do prédio da Av. 13 de maio (1952) 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2015), acervo do IFCE (s/d) 

 

Assim, desde os primeiros anos de existência, os percursos da educação 

profissional no Liceu Industrial do Ceará tomaram rumos alicerçados numa proposta de 

racionalização aliada a uma base científica que deveria ir além do aprendizado de habilidades 

manuais, internalizando valores como progresso e emancipação econômica, contribuindo para 

desenvolvimento da sociedade. 

Além da Lei que efetivou a doação do terreno para construção da escola, 

contribuindo para expansão e melhoria do ensino, aumentando e melhorando o espaço físico 

para a formação profissional, de modo a capacitar os jovens para o mercado de trabalho. O 



 73 

 

governo foi autorizado a doar o terreno à União, pelo Decreto n° 548, de 4 de maio de 1939, 

assim 

 

o Govêrno do Ceará foi autorizado a doar à União parte do terreno da Rua 13 de 

Maio, esquina com a Rua Marechal Deodoro, Bairro do Benfica, para edificação do 

prédio, e instalações destinados ao funcionamento do Liceu de Artes e Ofícios. A 

doação se fêz e foi aceita. Trata-se de uma parte “do terreno adquirido, conforme 
escritura pública, datada de 1 de junho de 1937 e transcrita sob o n. 19149, medindo 

29.570 (vinte e nove mil quinhentos e setenta) metros quadrados, com as seguintes 

delimitações, de acordo com planta de 4 de março último, conferida pela Diretoria de 

Viação e Obras Públicas: a N.O. com 154,50 metros da Marechal Deodoro a S. O. 

com 197,50 metros no prolongamento da Rua Pe. Nogueira, a N. E. com 200,50 

metros no prolongamento da Rua 13 de Maio, e a S. E. com 154,50 metros com 

terrenos da Imobiliária Boris Frères, S.A., para edificação do prédio e instalação 

destinados ao funcionamento do Liceu Profissional”. 

De acôrdo com o Decreto, a escritura de doação foi lavrada obedecendo ao disposto 

no art. 11 do Decreto Federal n. 710, de 17 de setembro de 1938, ficando ela sem 

efeito, se, por qualquer motivo, venha a dar-se ao terreno doado destino diverso.  
O Decreto referido, publicado no Diário Oficial n. 1.642, de 6 de Mario de 1939, foi 

cumprido; e no local está o majestoso e apropriado edifício do nosso já tradicional e 

conceituado estabelecimento de ensino técnico-profissional (CASTELO, 1970 p. 

191). 
 

Aos poucos, a educação profissional foi se consolidando, porém, o ensino ainda 

apresentava dois caminhos diferenciados, na visão de Kuenzer (1996), aqueles que absorviam 

conhecimentos de cultura geral e os trabalhadores que se preparavam para o processo 

produtivo, obtendo aprendizado em cursos profissionalizantes.  

Entretanto, na gestão do ministro Gustavo Capanema, o país adotou uma nova 

política educacional e o funcionamento do ensino industrial foi regulamentado quanto às 

atividades a serem ser aprendidas para que os indivíduos pudessem trabalhar nas fábricas, 

oficinas e usinas. Sua categoria subiu de nível, passando para segundo grau, bem como sua 

filosofia, antes estava destinada aos pobres, transformou-se em um campo de atividades abertas 

a todas as camadas sociais. Além disso, os obstáculos que impediam o acesso aos cursos 

superiores foram afastados e o ensino industrial foi democratizado. 

Assim, foi o início dos percursos da Escola da Rede Federal do Ceará, suas 

evoluções e mudanças ao longo da primeira república até o final do período chamado de Estado 

Novo. Além das concepções de trabalho, sociedade e educação pautadas por princípios 

políticos, econômicos e sociais, desde educação para os pobres até a formação para suprir o 

sistema produtivo com profissionais qualificados, numa concepção da qualificação para 

atender às necessidades do processo de industrialização e o trabalhador como a mola propulsora 

do desenvolvimento do País. 
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2.2 As legislações que influenciaram os percursos da Rede Federal de Educação do Ceará 

de 1960 a 1964 

 

Num país como o Brasil, que apresenta diversidades físicas, socioculturais e 

econômicas, a educação não deve ser pensada de forma abstrata, e a implementação das 

políticas educacionais são necessárias para qualificação de todos os sujeitos envolvidos no 

processo. Por isso, é importante compreender as legislações que interferiram nas mudanças do 

sistema educacional, uma vez que as tendências existentes, em cada época, refletem em todos 

os percursos das práticas educativas das escolas da Rede Federal de Educação do Brasil, através 

de seu conjunto de diretrizes e normas. 

Nesse contexto, as legislações visam alterar a concepção e a organização do 

trabalho escolar, ampliar os recursos educacionais, redefinir regras institucionais e mecanismos 

de gestão. Assim, o processo de reformas é desencadeado através de leis e normas nacionais 

acompanhadas pela criação e reformulação de órgãos, pela disponibilidade de recursos e pela 

melhoria dos sistemas de informações, como instrumentos necessários para a construção de 

indicadores educacionais capazes de nortear as diretrizes da educação brasileira. 

Nessa perspectiva, uma legislação não se impõe por si própria, estando sujeita, em 

sua aplicação, às apreciações e interpretações de seus usuários. No entanto, mesmo com 

análises diversas e nem sempre implementada logo após a sua promulgação, uma nova lei acaba 

por ser assimilada nas instituições de ensino, influenciando sua organização e o seu 

funcionamento. Desse modo, as reformas que ocorreram nas escolas da Rede Federal de 

Educação do Brasil, entre 1960 e 1980, representaram as diversas ideologias que defendiam os 

avanços do sistema educacional em prol do desenvolvimento econômico e social. 

Nesse cenário, após a promulgação da Constituição de 1937, o Estado 

regulamentou a educação com a iniciativa do ministro Gustavo Capanema, criando a Lei 

Orgânica do Ensino, em 1942, deslocando o ensino profissional para o ensino médio, dividido 

em dois ciclos: um de conteúdo geral e propedêutico à universidade, chamado secundário, e o 

outro, industrial, destinado à preparação profissional dos trabalhadores da indústria. 

Estabeleceu, ainda, uma medida que equiparava o ensino industrial como de segundo grau, 

garantindo o ingresso dos alunos em escolas superiores. 

Neste sentido, foi promulgado o Decreto-lei nº 4.127, em 25 de fevereiro de 1942, 

dispondo sobre a “Organização da Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial”, 

estabelecendo, com essas providências, “as bases de organização da rede federal de 

estabelecimentos de ensino industrial” (BRASIL, 1942), constituída da seguinte forma: 
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Art. 1º A rede federal de estabelecimentos de ensino industrial será constituída de: 

a) escolas técnicas; 

b) escolas industriais; 

c) escolas artesanais; 

d) escolas de aprendizagem. 
Art. 2º O presente decreto-lei dispõe sobre as escolas técnicas e as escolas industriais 

federais, incluídas na administração do Ministério da Educação. 

Parágrafo único. Disposições legislativas especiais regerão a matéria atinente à 

instituição e constituição das escolas artesanais mantidas sob a responsabilidade da 

União, e das escolas de aprendizagem dos estabelecimentos industriais federais [...] 

 

[...] Art. 9º  Ficam instituídas as seguintes escolas industriais federais: 

I. Escola Industrial de Belém, com sede na capital do Estado do Pará. 

II. Escola Industrial de Teresina, com sede na capital do Estado do Piauí. 

III. Escola Industrial de Fortaleza, com sede na capital do Estado do Ceará. 

(grifo da autora) 
IV. Escola Industrial de Natal, com sede na capital do Estado do Rio Grande do Norte 

V. Escola Industrial de João Pessoa, com sede na capital do Estado da Paraíba. 

VI. Escola Industrial de Maceió, com sede na capital do Estado de Alagoas. 

VII. Escola Industrial de Aracajú, com sede na capital do Estado de Sergipe. 

VIII. Escola Industrial de Salvador, com sede na capital do Estado da Baía. 

IX. Escola Industrial de Campos, com sede no Estado do Rio de Janeiro. 

X. Escola Industrial de São Paulo, com sede na capital do Estado de São Paulo. 

XI. Escola Industrial de Florianópolis, com sede na capital de Santa Catarina. 

XII. Escola Industrial de Belo Horizonte, com sede na capital de Minas Gerais. 

XIII. Escola Industrial de Cuiabá, com sede na capital de Mato Grosso. 

§ 1º As escolas industriais referidas no presente artigo entrarão a funcionar desde 

logo, e ministrarão os cursos industriais e de cursos de mestria, de que trata o 
regulamento referido no artigo anterior, e a que possam satisfatoriamente atender às 

suas instalações. 
 

Nesse período, a educação era discriminatória e excludente, e a maioria das escolas 

existentes eram privadas, mantidas e administradas por religiosos comprometidos com uma 

educação voltada para formar uma elite de intelectuais que determinaria os rumos do país. 

Enfim, uma cultura especializada distinta e distante da cultura geral do povo.  

Porém, em virtude das mudanças que aconteciam no mundo, sob influência da 

revolução industrial, havia a necessidade de uma formação escolar mais generalizada que 

permitisse uma formação geral para todos os cidadãos. Por isso, com esse espírito de 

modernização e inclusão que foi publicado no Decreto-Lei nº 4.073/1942, que estabeleceu a 

Lei Orgânica do Ensino Industrial, que trazia logo nos seus primeiros artigos:  

[...] Art. 3º O ensino industrial deverá atender: 

1 - aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua 

formação humana, 
2 - aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas necessidades crescentes 

e mutáveis, de suficiente e adequada mão-de-obra; 

3 - aos interesses da nação, promovendo continuamente a mobilização de eficientes 

construtores de sua economia e cultura. 

 Art. 4º O ensino industrial, no que respeita à preparação profissional do trabalhador, 

tem as finalidades especiais seguintes: 
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1 - formar profissionais aptos ao exercício de ofício e técnicas nas atividades 

industriais; 

2 - dar a trabalhadores jovens e adultos da indústria, não-diplomados ou habilitados, 

uma qualificação profissional que lhes aumente a eficiência e a produtividade; 

3 - aperfeiçoar ou especializar os conhecimentos e capacidades de trabalhadores 

diplomados ou habilitados; 

4 - divulgar conhecimentos de atualidades técnicas.  

Parágrafo único. Cabe ainda ao ensino industrial formar, aperfeiçoar ou especializar 

professores de determinadas disciplinas próprias desse ensino, e administradores de 

serviços a esse ensino relativo [...] (BRASIL, DECRETO-LEI 4.073, 1942).  

O texto dessa lei manifestava o desejo de criar um sistema educacional forte e 

abrangente que atendesse às necessidades de educação do país e da preocupação com o debate 

educacional, que fosse capaz de articular o trinômio: qualificação profissional, modernização 

e competitividade. Ela determinava que o ensino estivesse adequado às novas exigências do 

mercado, por aumento da competitividade a níveis internacionais e melhoria da qualidade do 

setor produtivo. 

Nesse contexto, entre 1960 e 1980, os vários projetos educacionais disputaram 

hegemonia, pela crença sustentada de que a educação nas escolas poderia moldar a sociedade 

pelo conhecimento. Nessa linha de pensamento, alguns projetos defendiam uma instrução 

humanística sobre a técnica ou científica, outros enfatizavam a necessidade dos ensinamentos 

religiosos e o culto ao civismo contra o ensino agnóstico, laico e democratizante, e havia ainda 

aqueles que pregavam a escolarização única em lugar de uma para cada segmento social. Havia 

ainda aqueles que pregavam o preparo das elites ao invés de priorizar a educação popular, 

uniformidade educacional e padronização cultural em lugar da liberdade das políticas 

regionalistas (SCHWARTZMAN, 2000).  

Nesse período, o projeto dominante refletiu o que estava escrito na Constituição de 

1946, com o processo de redemocratização do país, que ocorreu após a queda de Getúlio 

Vargas, consolidando um conjunto de reivindicações resultantes de pressões e avanços 

democráticos, defendendo a educação como um direito de todos. Esse embate “ensaiado 

durante a década de 1950 com a preocupação de transformar as cartas trocadas entre Fernando 

de Azevedo, Paschoal Lemme e Anísio Teixeira, em um documento-memória acompanhou 

todas as etapas de sua elaboração até sua divulgação pública em 30 de junho de 1959” 

(CARVALHO, 2008 p. 1). 

Esse movimento, chamado de Manifesto dos Educadores mais uma vez 

convocados de 1959, defendiam um ensino público baseado em preceitos democráticos, 

levantavam a bandeira da educação liberal e democrática. Nesse sentido, o aparelho 

educacional teria que se submeter às influências das diversas correntes ideológicas que 
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influenciavam a educação naquele período, para ajustar-se às novas condições políticas, 

econômicas e sociais. 

Assim, o Manifesto de 1959 foi escrito e publicado como expressão de um grupo 

de intelectuais que procuravam soluções para dificuldades enfrentadas pela instrução pública 

nacional. Eles apregoavam que eram inúmeros os problemas que assolavam o desenvolvimento 

da educação e, na visão dos signatários do movimento, resultavam da indiferença com que os 

governantes tratavam os assuntos relacionados ao ensino no país. 

Nas palavras do manifesto, a educação pública poderia superar os problemas 

enfrentados pela educação e pela Nação, cumprindo a determinação expressa na Carta Magna 

de 1946, instituindo a escola como um direito individual de todos os brasileiros (Carvalho, p. 

09). Nesse sentido, o referido documento, em seu Art. 167, definiu o papel do Estado como 

articulador da educação, em que “o ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes 

públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem”.  

 Nesse contexto, para cumprir tal intento, no ano de 1948, o Ministro da Educação 

Clemente Mariano, apresentou o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Entretanto, seu percurso foi tumultuado e estendeu-se até 1961, data da sua promulgação. 

Todavia, sua elaboração estava cercada de várias correntes ideológicas, dentre elas, os 

intelectuais escolanovistas, os católicos e os políticos, que seguiram o que estava explicitado 

na constituição de 1946, no Art. 166, quando a educação ressurge como direito de todos. Além 

disso, ela trata de outros dispositivos destacando 

  

Art 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:  

I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;  

II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao primário 

sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos;  

III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 

cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus 

servidores e os filhos destes;  

IV - as empresas industrias e comerciais são obrigadas a ministrar, em 

cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a lei 

estabelecer, respeitados os direitos dos professores; (grifo da autora) 
V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de 

matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 

manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável;  

VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no superior oficial 

ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos professores, admitidos por 

concurso de títulos e provas, será assegurada a vitaliciedade;  

VII - é garantida a liberdade de cátedra.  
 

Ainda vincula recursos para a educação no Art. 169 “estabelecendo que a União 

deveria aplicar nunca menos de 10% e Estados, Municípios e Distrito Federal, nunca menos de 
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20% das receitas resultantes dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino”. Do 

ponto de vista da organização da educação escolar, no Art. 171, mantém-se a orientação de que 

os Estados e o Distrito Federal organizem seus sistemas de ensino, cabendo à União organizar 

o sistema federal de ensino e dos territórios tendo, o sistema federal, de acordo com o Art. 170, 

um caráter supletivo, estendendo-se a todo o país nos estritos limites das deficiências locais 

(BRASIL, CONSTITUIÇÃO 1946). 

Assim, após um extenso período em fase de elaboração, em que ocorreram amplos 

debates e conferências, a Lei n° 4.024/61 de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira foi 

promulgada, apresentando alterações e avanços para o ensino profissional, sendo garantida a 

equiparação da educação profissionalizante com os outros cursos, admitindo, também, ao 

aluno, o ingresso no nível superior. Desse modo, 

 

a diferenciação e o desenvolvimento dos vários ramos profissionais, em decorrência 

do desenvolvimento crescente dos ramos secundário e terciário, conduzem ao 

reconhecimento da legitimidade de outros saberes, que não só os de cunho 

acadêmico, na etapa que se caracteriza como tradicional nova, como do ponto de vista 

do princípio educativo. Pela primeira vez e legislação educacional reconhece a 

integração completa do ensino profissional ao sistema regular de ensino, 

estabelecendo‐se a plena equivalência entre os cursos profissionais e propedêuticos, 

para fins de prosseguimento nos estudos. (KUENZER, 2007, p. 29) 
 

Apesar da equivalência de ensinos declarada pela LBD de 1961, ainda não foi o 

suficiente para sobrepujar a dicotomia que havia na estrutura organizacional de capacitação 

dos brasileiros sob o aspecto da existência de dois diferentes modelos de educação: o ensino 

profissional, que representava um meio de formação técnico-profissionalizante para a 

constituição de uma classe trabalhadora, com o objetivo de prover a demanda do trabalho nos 

diversos campos da indústria nacional; e o ensino propedêutico, voltado para as classes 

pertencentes à elite, que usufruíam de formação diferenciada das demais camadas sociais, e 

que deveriam constituir a classe de “pensadores” para desenvolver os rumos a serem tomados 

pela nação. Desse modo,  

 

“a Lei nº 4.024, de 1961, a primeira lei geral de educação, permitiu a descentralização 

da educação da esfera federal para a estadual, com a institucionalização dos sistemas 

de educação e recriação dos Conselhos de Educação com funções normativas. Ainda 

na vigência desta LDB, foram instituídos o salário-educação e a pós-graduação” 

(BOAVENTURA, 2001 p.196). 
 

Porém, mesmo com os avanços advindos da promulgação da referida Lei, como o 

salário-educação e a pós-graduação, a aprovação da LDB se deu em decorrência do êxito dos 

conservadores e empresários da rede privada de ensino, que conseguiram verbas públicas para 
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a educação e para a expansão das oportunidades educacionais, uma vez que a legislação ficou 

atrelada aos interesses dos empreendimentos privados de ensino, oportunizando as condições 

para que auxílio financeiro fosse concedido à rede particular de maneira indiscriminada. 

Entretanto, mesmo antes da promulgação da LDB/1961, ainda em 1959, a Lei n° 

3.552 ampliou o tempo de duração dos cursos técnicos industriais, que passariam a ter, no 

mínimo, quatro anos. Além disso, outra importante modificação trazida por esta legislação foi 

a anulação do vestibular, que somente seria aplicado quando o total de aspirantes a esses cursos 

superasse o número de vagas disponibilizadas. No mesmo ano, foi criado o Decreto n° 47.038, 

que regulamentava a modalidade de Ensino Industrial, uma vez que, segundo o próprio decreto, 

os cursos técnicos industriais teriam como objetivo: 

  

a) formar técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a 

engenheiros ou a administradores para o exercício de atividade em que as aplicações 
tecnológicas exigem profissional dessa graduação; 

b) proporcionar base de cultura geral e conhecimentos técnicos que permitam ao 

diplomado integrar-se na comunidade, participando do trabalho produtivo, ou 

prosseguir os seus estudos (BRASIL, 1959). 
 

Além disso, o mesmo decreto implantou a formação técnica no turno da noite, 

tendo duração mínima de cinco anos, de acordo com os artigos a seguir: 

  

Art. 21. Os cursos industriais técnicos poderão ser diurnos ou noturnos. 

Art. 22. Os cursos industriais técnicos noturnos terão a duração mínima de 5 anos. 

Parágrafo único. As matérias ou práticas que exijam aulas diurnas deverão ser 
indicada nos horários dos cursos noturnos (BRASIL, DECRETO n° 47.038, 1959). 

 

Nesse sentido, a Legislação manteve o ensino industrial como uma atividade 

pertencente ao ensino médio e fez a articulação com a Constituição de 1946, em seu Art. 167, 

definindo o papel do Estado como norteador da educação, instituindo que “o ensino dos 

diferentes ramos será ministrado pelos Poderes Públicos e é livre à iniciativa particular, 

respeitadas as leis que o regulem”. Além disso, a competência legislativa da União 

circunscreve-se às diretrizes e bases da educação nacional com a Carta Magna em seu Art. 5º, 

Capítulo XV, retomando o espírito da Constituição de 1934, estabelecendo a competência da 

União para "legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional" (BRASIL, 1946). 

Ainda merece destaque nesse período a aliança firmada, no ano de 1946, pelo 

Ministro da Educação brasileira com os Estados Unidos, que permitiu a criação da Comissão 

Brasileiro-Americana Industrial – CBAI, cuja intenção era estimular o avanço do ensino 

técnico brasileiro. O referido colegiado foi instituído no final dos anos 40 com a finalidade de 
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instruir, formar e dar treinamento aos docentes da área técnico-industrial do País e, também, a 

obtenção de insumos, ferramentas e equipamentos para o desenvolvimento do ensino 

profissionalizante. 

Nessa perspectiva, esse acordo influenciou as instituições de ensino industrial com 

treinamento e método de aprendizagem, de acordo com Fonseca (1986, v. 3 p. 100), uma vez 

que se constituía de comissão especial denominada Comissão Brasileiro-Americana de 

Educação Industrial (CBAI), criada em acordo assinado em 3 de janeiro de 1946, que atuaria 

como órgão executivo na aplicação do programa. Seu objetivo era facilitar o intercâmbio e 

treinamento de brasileiros e americanos especializados em ensino industrial, através de 

cooperação educacional, compartilhando ideias e métodos pedagógicos, de modo a elevar o 

nível educacional e aperfeiçoar o papel da educação.  

O programa de ação da CBAI, segundo Fonseca (1986, p.101), estava estruturado 

em doze pontos, descriminados a seguir:  

 
1) Desenvolvimento de um programa de treinamento e aperfeiçoamento de 

professores, instrutores e administradores; 

2) Estudo e revisão do programa de ensino industrial; 

3) Preparo e aquisição de material didático; 

4) Ampliação dos serviços de bibliotecas; verificar a literatura técnica existente em 

espanhol e português; examinar a literatura técnica existente em inglês e providenciar 

sobre a aquisição e tradução das obras que interessarem ao nosso ensino industrial; 
5) Determinar as necessidades do ensino industrial; 

6) Aperfeiçoamento dos processos de organização e direção de oficinas; 

7) Desenvolvimento de um programa de educação para prevenção de acidentes; 

8) Aperfeiçoamento dos processos de administração e supervisão dos serviços 

centrais de administração escolar; 

9) Aperfeiçoamento dos métodos de administração e supervisão das escolas; 

10) Estudo dos critérios de registros de administradores e professores; 

11) Seleção e orientação profissional e educacional dos alunos do ensino industrial; 

12) Estudo das possibilidades do entrosamento das atividades de outros órgãos de 

educação industrial que não sejam administrados pelo Ministério da Educação, bem 

como a possibilidade de estabelecer outros programas de treinamento, tais como 
ensino para adultos, etc. (FONSECA, 1986 p. 101. v. 3) 

 

Como resultado desse pacto, a CBAI introduziu no Brasil, em 1951, o TWI11, 

consistindo de um treinamento de imersão na indústria, incorporado na prática pedagógica do 

SENAI e, durante muito tempo, serviu como um referencial didático à qualificação profissional. 

Esse método, criado sob influência dos princípios tayloristas de racionalização da produção, 

apostava na formação de mestres e de supervisores em geral para o desempenho das tarefas de 

supervisão e coordenação. Nesse sentido, a Comissão promoveu cursos, visitas técnicas e um 

                                                
11  Training Within Industry - TWI - significa treinamento rápido em serviço (CUNHA, 2000 p.154). 
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amplo programa editorial, atingindo prioritariamente diretores e professores das escolas 

industriais da rede federal de ensino (MACHADO, 1982).  

O método pedagógico chamado de TWI foi criado nos Estados Unidos em agosto 

de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial e era desenvolvido da seguinte forma: ensinar 

corretamente uma atividade do trabalho sobre o que fazer e quando agir, mostrar como manter 

relacionamento harmonioso entre seus pares ou entre eles e a administração da empresa de 

modo a prevenir conflitos, além de desenvolver métodos sobre como evitar desperdício de 

material e de esforço humano (CIAVATTA, 2009 p. 328). 

O objetivo principal da adoção desta metodologia era aumentar a produtividade do 

trabalho e exercer maior controle sobre os trabalhadores. Na visão de Cunha (2000, p. 154), os 

principais cursos oferecidos com esta perspectiva foram: “desenvolvimento de programas de 

treinamento, liderança de reuniões, ensino correto de um trabalho, método no trabalho e técnica 

de acompanhamento”. Assim, formando os supervisores, eles levariam seus ensinamentos para 

o chão de fábrica e adestrariam os trabalhadores para realizar as atividades de forma mais 

eficiente, através do controle dos tempos e movimentos criado por Taylor. 

Com esse método, a Comissão Brasileiro-Americana de Ensino Industrial pretendia 

incentivar uma formação rápida através de treinamento de imersão dentro das unidades fabris, 

pois acreditavam que a formação escolar não era suficiente para atender à demanda das 

indústrias que necessitavam de força de trabalho naquele momento. Nesse contexto,  

 
 

a formação no método TWI não implicava em retorno à situação anterior em que o 

aprendiz recebia ensinamentos para uma profissão, de modo informal e gradual com 

um operário mais velho e mais experiente. Ele preparava supervisores para treinar 

operários, de forma sistemática e racional, para desempenhar tarefas especializadas e 

padronizadas. Partindo do princípio de que os contramestres já tinham os 

conhecimentos técnicos necessários, o primeiro estágio do treinamento consistia na 
forma correta de aprendizagem de uma tarefa, uma vez que procurava ensinar ao 

supervisor a forma mais eficaz e rápida de instruir seus subordinados. Além disso, 

caso houvesse interesse de aprofundamento, a equipe do TWI oferecia dois outros 

estágios: cursos de “simplificação de tarefas” e de “relações humanas no trabalho”. 

Entretanto, o caráter intensivo desses cursos formava operários qualificados, ainda 

mais especializados e limitados a determinadas tarefas (WEINSTEIN, 2000, p. 281). 
 

 

Nesse cenário, os esforços do Ministério da Educação, patrocinando os cursos TWI, 

caminhavam no sentido de influenciar a estruturação das atividades nas indústrias do País, 

inspirados na experiência americana de controle da força de trabalho, que visava maior 

produtividade e a busca pela paz social entre patrão e empregados. Esse modelo de Organização 

Racional do Trabalho - ORT, baseado nos princípios defendidos por Taylor (1990), interferiu 
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diretamente nas propostas educacionais brasileiras ao orientar o trabalho desenvolvido pelos 

professores do ensino profissionalizante. 

Nessa perspectiva, os princípios defendidos por Taylor (1990, p. 84) procuravam 

uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais 

em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Em sua teoria, ele propõe que o trabalho 

seja decomposto, analisado e testado cientificamente, criando uma metodologia a ser seguida 

por todos os operários com a padronização do método e das ferramentas. Além disso, advoga 

que os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões para a realização de 

determinadas tarefas, dividindo o trabalho e então treinando-os para executarem da melhor 

forma, com menor tempo. 

Assim, a ênfase da filosofia de Taylor (1990, p. 84) é substituir métodos empíricos 

por científicos, introduzindo os princípios fundamentais da administração científica, que são: 

 

Princípio de planejamento – substituindo métodos empíricos por procedimentos 
científicos – sai de cena o improviso e o julgamento individual, uma vez que o trabalho 

deve ser planejado e testado, seus movimentos decompostos para reduzir e 

racionalizar sua execução. 

Princípio de preparo dos trabalhadores – selecionar os operários de acordo com as 

suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de 

acordo com o método planejado para que atinjam a meta estabelecida. 

Princípio de controle – controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar que 

está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta. 

Princípio da execução – distribuir as atribuições e responsabilidades para que o 

trabalho seja disciplinado (Taylor, 1990 p. 84). 
 

 

Nesse contexto, a educação planejada com esta filosofia foi concebida como um 

instrumento para a qualificação dos recursos humanos e para o desenvolvimento nacional, 

portanto, uma das ferramentas que possibilitariam a viabilização do planejamento 

governamental e o progresso econômico e científico. Este método considerava o ser humano 

como produto do meio, resultado das influências culturais e sociais a que estava submetido e, 

por isso, passível de controle pela educação. 

Portanto, a formulação das políticas públicas para educação brasileira, de acordo 

com MEC/CBAI, implementara ações, no sentido de pensar, estruturar, divulgar e depois 

financiar projetos de desenvolvimento educacional. Além disso, o conjunto de proposições 

pragmáticas desenvolveram elementos teóricos através dos quais forneceram ao governo uma 

série de parâmetros para o aparelho educacional, com propósito modernizador, incorporando 

questões como o desenvolvimento econômico e tecnológico do País aos padrões da ideologia 

americana. Entretanto, de acordo com Cunha (2000, p. 10), em 1963, o Decreto 53.041 tornou 
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extinta a CBAI por iniciativa do governo brasileiro, que transferiu suas atribuições para outro 

órgão do Ministério. 

Nesse contexto, foi gestada mais uma Reforma do Ensino Industrial, através de Lei 

nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, que previa no seu texto introdutório o objetivo dos 

estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura. De acordo com seu 

Art. 1º, as escolas de ensino industrial mantidas pelo Ministério da Educação e Cultura, 

deveriam:  

 

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao educando 

integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus 

estudos; 

b) preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível médio. 

Parágrafo único. O ensino ministrado nesses estabelecimentos se processará de forma 

a atender às diferenças individuais dos alunos, buscando orientá-los do melhor modo 

possível, dentro de seus interêsses e aptidões (BRASIL, LEI nº 3.552, 1959).  
 

Além disso, estabeleceu que o curso básico industrial poderia fazer a equivalência 

entre os dois níveis de ensino, igualando as condições entre a educação profissional e a 

propedêutica, além de permitir prosseguimento para acesso ao nível superior. Com isso, criava-

se o conceito de que a educação simbolizava capacitação técnica, uma vez que se propunha, a 

partir dela, ajustar o indivíduo aos métodos científicos de organização do trabalho, fator 

imprescindível para o desenvolvimento do país que, naquele período, carecia de uma mão de 

obra cada vez mais qualificada para as novas demandas criadas pela industrialização. 

Assim, na esteira da conjuntura brasileira de intensificar o processo de 

industrialização, foram geradas diversas demandas em relação à infraestrutura, como 

fornecimento contínuo de energia elétrica, transportes públicos para maior mobilidade urbana, 

construção de estradas, etc., e a prestação de serviços, ou seja, surgiram novas profissões e, por 

decorrência, a necessidade de qualificar profissionais que atendessem a esta demanda. Assim, 

descrevia a Lei nº 3.552/59 sobre esse assunto: 

 

Art 5º Os cursos técnicos, de quatro ou mais séries, têm por objetivo assegurar a 

formação de técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a 

engenheiros ou a administradores, ou para o exercício de profissões em que as 

aplicações tecnológicas exijam um profissional dessa graduação técnica.  

Parágrafo único. Esses cursos devem adaptar-se às necessidades da vida econômica, 

das diversas profissões e do progresso da técnica, articulando-se com a indústria e 

atendendo às exigências do mercado de trabalho da região a que serve a escola.  

Art 6º Para que os cursos atinjam seus objetivos, as autoridades responsáveis 

diligenciarão no sentido de os mesmos contarem com a contribuição da experiência 

de organizações profissionais e econômicas da região.  
Art 7º As escolas de ensino industrial, a que se refere a presente lei, poderão manter, 

exclusive ou conjuntamente, cursos de aprendizagem, básicos ou técnicos.  
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Art 8º Os cursos compreenderão o ensino de matérias e trabalhos de oficina.  

Parágrafo único. Nas duas ou três primeiras séries do curso técnico serão ministrados 

conhecimentos gerais indispensáveis aos estudos tecnológicos do curso.  

Art 9º A matrícula na primeira série em qualquer dos cursos de ensino industrial, além 

de outras condições a serem fixadas em regulamento, dependerá:  

a) no curso básico, da aprovação do último ano do curso primário ou no exame de 

verificação de conhecimentos a que se refere o § 1º deste artigo;  

b) nos cursos técnicos, da conclusão do curso básico ou do primeiro ciclo de qualquer 

dos ramos de ensino médio.  

§ 1º Aos candidatos ao curso básico, que não tiverem escolaridade regular, será 

proporcionado exame de conhecimentos equivalentes aos do último ano do ensino 
primário (BRASIL, 1959).  

  

Com isso, a referida lei demonstrou sua intenção de investir na escolarização como 

contingência prioritária, com esforços para a universalização do ensino básico, promoção da 

alfabetização de jovens e adultos, oferta de cursos técnicos a nível médio e formação 

universitária para atender às demandas do mercado. Desse modo, a preparação para o trabalho 

fazia parte de uma proposta educacional que entendia ser necessário educar para a vida 

produtiva e responsável, contribuindo para a manutenção de sua própria vida como uma 

dimensão fundamental da vida em sociedade. 

Nesse contexto, o debate sobre a educação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, advogava flexibilidade no currículo, de modo 

a atender às necessidades locais em cada nível e ramo de ensino. Entretanto, sua trajetória foi 

assinalada pelo embate político-ideológico entre os signatários do público e do privado, 

resultando em texto conciliatório que atendeu tanto a educadores e a intelectuais quanto a 

católicos e a leigos. Assim, a referida Lei fixou as diretrizes da Educação Nacional, discorrendo 

sobre assuntos diversos, incluindo os fins e o direito à educação, além da liberdade de ensino, 

administração e os sistemas do ensino.   

Além disso, naquele período foi regulamentada a educação profissional pelo 

Decreto 47.038, de 16 de outubro de 1959, que estabeleceu a finalidade do ensino industrial, 

como “proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitisse aos educandos 

integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus estudos, além 

de preparar o educando para o exercício de atividade especializada, de nível médio” (Brasil, 

1959). Com isso, a política educacional subordinou o sistema educacional aos imperativos de 

um modelo de desenvolvimento assentado no aspecto econômico, atrelando a educação à 

demanda do sistema produtivo como forma de ascensão social. 

Todavia, a referida legislação detalhou ainda como deveriam ser os programas em 

geral, os cursos de aprendizagem industrial, os industriais: básicos, técnicos e extraordinários. 

Além disso, orientou quanto ao regime escolar sobre o sistema de avaliação, como deveriam 
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ser emitidos os certificados e a forma de articulação no Ensino Industrial com outras 

modalidades. 

Estabeleceu também uma classificação das Escolas mediante inspeções periódicas, 

por técnicos e professores, com a cooperação das instituições escolares, para qualificá-las em 

categorias conforme o grau em que os objetivos da educação e da preparação técnica venham 

realizando. Entretanto, houve dificuldade para conseguir um diálogo entre os segmentos da 

comunidade escolar de modo a definir os parâmetros que permitissem elaborar um diagnóstico 

da realidade educacional e, com isto, sustentar um processo mais qualificado da avaliação da 

escola e de suas possíveis tomadas de decisões. 

Apesar dessa dificuldade, a educação foi considerada uma necessidade das 

empresas, interesse dos trabalhadores e da própria sociedade dentro de uma estratégia integrada, 

construída mediante articulação entre os vários componentes sociais, uma vez que através do 

desenvolvimento industrial todos seriam beneficiados. E para as camadas menos favorecidas 

da população, o ensino industrial poderia ser visto como uma possibilidade de ascensão social.  

Vale ressaltar que, neste período, o Brasil passava pela tônica desenvolvimentista, 

por isso a necessidade de preparar técnicos industriais, para dar conta das demandas do setor 

secundário por uma força de trabalho qualificada. Tratava-se, portanto, de engajar todos os 

setores da vida brasileira na busca de crescimento econômico e social. Nesse sentido, verifica-

se a construção discursiva em torno da valorização do ensino industrial expresso na legislação 

que introduziu mudanças nas escolas da Rede Federal, uma vez que o Decreto 47.038/59 

dedicou o Título II - Das Escolas Federais do Ministério da Educação e Cultura, exclusivamente 

para estas Instituições de Ensino, regulamentando o que a Lei 3.552/59 definira, explicando 

quais Escolas faziam parte da Rede e seu funcionamento. Vale destacar o 

 

Art. 54. As escolas da rêde federal do Ministério da Educação e Cultura, além dos 

objetivos definidos no artigo 1º, destinam-se, também, a oferecer a todos sem 

distinção de raça, credo religioso, convicção política e condição econômica ou social, 

iguais as oportunidades educativas, preparando-os para o pleno exercício de seus 

direitos e deveres de cidadania, em uma civilização democrática (BRASIL, 1959). 
 

Com isso, a educação passou a ser vista como um direito fundamental e uma 

responsabilidade social dos governantes para com a população, pois a escola assumiu o espaço 

privilegiado para a aquisição de conhecimentos fundamentais, com uma filosofia que 

valorizava as normas, regras, disciplina e padrões de comportamentos, visando adaptar o 

trabalhador ao mundo do trabalho industrial. Assim, o ensino industrial seguia uma concepção 

messiânica de que essa modalidade era imprescindível para o desenvolvimento do país, ao se 
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considerar que o direito de cidadania estava vinculado à construção da dignidade humana em 

uma civilização democrática. 

 

2.3 As legislações que influenciaram os percursos da Rede Federal de Educação de 1964 

a 1980 

 

Em abril de 1964, com o golpe de Estado e a consequente tomada do poder pelos 

militares, os brasileiros passaram a viver um período ditatorial, de caráter autoritário e 

nacionalista, contrário aos ideais comunistas vigorantes na época, que se estendeu até 1985. 

Durante o regime, a liberdade de expressão e a política foram restringidas, uma vez que as 

atividades das organizações sociais como sindicatos, partidos políticos, grêmios estudantis e 

outras organizações dos mais diversos setores da sociedade foram extintas ou passaram a sofrer 

com a intromissão do governo. Além disso, os veículos de comunicação de massa e as 

representações artísticas e culturais foram perseguidas pela censura.  

Esse período ficou marcado, também, pelo chamado “Milagre Econômico”12, que 

representou um momento de grandes mudanças na economia brasileira, pelo desenvolvimento 

da indústria nacional, pela abertura aos investimentos estrangeiros e, principalmente, pelo 

aumento da dívida externa. Assim, de acordo com Giambiagi et all (2005), o crescimento 

econômico da nação, quando o PIB brasileiro passou de 9,8% a.a., em 1968, para 14% a.a., em 

1973, despertou um sentimento de patriotismo e otimismo nacionalista no povo. O aludido 

“milagre econômico” só foi possível, segundo (Furtado, 1974, p. 103), porque a ditadura militar 

adotou uma estratégia de desenvolvimento fundada em três linhas de ação que se 

complementavam:  

a) reorientou o processo de concentração da riqueza e da renda;  

b) reduziu a taxa do salário real básico com respeito à produtividade média do 

sistema; e  

c) fomentou, em particular, mediante subsídios, a exportação de produtos 

industriais, objetivando aliviar os setores produtivos que enfrentavam insuficiência 

de demanda. 

                                                
12  Milagre econômico – crescimento do Produto Interno Bruto – PIB, com inflação declinante e implantação 

de reformas institucionais do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) do Governo Castello Branco 

(1964-1967), em particular às reformas fiscais/tributárias e financeira, que teriam criado as condições para a 

aceleração subsequente do crescimento do país (VELOSO, VILLELA e GIAMBIAGI, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
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Além disso, o avanço e a modernização das indústrias, naquele momento, apontava 

para o crescimento da economia brasileira, por isso, havia necessidade de trabalhadores 

especializados para suprir a demanda do mercado por profissionais qualificados. Nesse cenário, 

o governo militar, por meio do Ministério da Educação – MEC, fechou uma série de acordos 

com a United States Agency for International Development13 USAID, que tinha o objetivo de 

firmar parcerias para fornecer assistência técnico-consultiva e amparo financeiro. 

Desse modo, os acordos MEC-USAID ocorreram num período caracterizado pelo 

tecnicismo educacional, através da perspectiva de que a educação seria instrumento fomentador 

do incremento da economia nacional. Na realidade, esses acordos não constituíram 

significativas alterações nas diretrizes educacionais brasileiras, porém, de fato, motivaram 

tendências que, consequentemente, nortearam a remodelação educacional brasileira durante o 

período ditatorial.  

Desta forma, de acordo com Gaio (2008, p. 67), em 3 de novembro de 1961, no 

período da guerra fria, foi criada a USAID, como braço operativo da política da ajuda externa 

global estadunidense, com o objetivo de assessorar países subdesenvolvidos em várias áreas, 

dentre elas a educação. Esse programa pretendia garantir a vigência do sistema capitalista nos 

países chamados periféricos, além de transferir as concepções e a organização social, política e 

econômica que prevalecia nos Estados Unidos. 

Notadamente, os acordos MEC-USAID influenciaram, de forma decisiva, a Lei n° 

5.540/1968, conhecida como reforma universitária, uma vez que segundo o seu próprio texto 

fixava “normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a 

escola média” (Brasil, 1968). Assim, a referida legislação visava reformar o ensino brasileiro 

de acordo com padrões impostos pelos Estados Unidos. Com isso, o Brasil abandonou o modelo 

francês de educação e passou a adotar o americano.  

Nesse contexto, os acordos MEC-USAID concentraram suas acepções essenciais e 

informaram os caminhos que deveriam ser seguidos pelos responsáveis pela formulação da 

política educacional nacional para o ensino superior: a racionalização do ensino, a prioridade 

na formação técnica, o desprezo às Ciências Sociais e Humanas, a inspiração no modelo 

empresarial e o estabelecimento de um vínculo estreito entre formação acadêmica e produção 

industrial (ROMANELLI, 1987).  

Assim, foi elaborada a Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, que determinou 

normas de organização e funcionamento do ensino superior e de sua articulação com a escola 

                                                
13  United States Agency for International Development (USAID) - Agência Estadunidense para 

Desenvolvimento Internacional. 
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média. A chamada Reforma Universitária foi marcada pela intenção de aumentar a 

produtividade dos recursos materiais e humanos existentes através da instituição de medidas 

como a organização por departamentos, com o objetivo de eliminar a duplicidade de trabalho, 

aumentando a taxa de utilização dos recursos humanos e materiais através da matrícula por 

disciplina, e o regime de créditos, em que os alunos se matriculavam em cada disciplina, 

compondo o currículo conforme pré-requisitos estabelecidos. 

Além disso, os acordos entre o MEC e a USAID tiveram impacto no ordenamento 

da educação nacional através da Lei n° 5.692/71, que consistiu numa tentativa de estruturar e 

universalizar a profissionalização, que, a partir de então, passaria a ser obrigatória no ensino 

secundarista. Desse modo, de acordo com o Art. 1º Lei 5.692/71:  

 

“O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 
cidadania” (BRASIL. Lei 5.692, 1971). 

 

Com efeito, a Lei n° 5.692/71 procurou agregar, num modelo único de escola, 

concomitantemente, a educação e a formação profissional, tendo por finalidade a satisfação do 

estudante, buscando dar condições para a formação do mesmo enquanto indivíduo e como 

cidadão agente da sociedade e mão de obra para atender às demandas do mercado de trabalho. 

Nesse contexto, segundo a referida legislação, o ensino secundarista estaria direcionado para a 

formação profissional de modo a responder aos requisitos e aos anseios das empresas, 

colaborando com o engrandecimento da economia e preparando para o exercício consciente da 

cidadania. Além disso, ampliou a obrigatoriedade escolar de quatro para oito anos, aglutinando 

o antigo primário com o ginasial, suprimindo o exame de admissão e criando a escola única 

profissionalizante. 

A legislação complementar que acompanhou a Lei de Diretrizes e Bases foi 

imediatamente organizada pelo Conselho Federal de Educação (CFE), por meio da Resolução 

nº 8, fixando  um núcleo comum para os currículos do ensino de 1º e 2º graus, definindo seus 

objetivos e amplitude, e o Parecer 853/71 do CFE, que definiu a doutrina de currículo, indicando 

os conteúdos de núcleo comum, apresentando o conceito de matéria, orientando suas formas de 

tratamento e integração, indicando os objetivos das áreas de estudo e os processos educativos, 

remetendo-os ao objetivo geral do ensino de 1º e 2º graus e os fins da educação. 

Com isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 5692/71, reconheceu a 

integração completa do ensino profissionalizante ao sistema regular de ensino, estabelecendo a 

plena equivalência entre os cursos profissionalizantes e o propedêutico para fins de 
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prosseguimento nos estudos. Vale salientar que, na prática, tal currículo educacional ficou 

restrito apenas à rede de ensino público nas esferas estaduais e federal, uma vez que a rede de 

ensino particular, em sua totalidade, ofertava programas de ensino propedêuticos, dando 

enfoque para as ciências e letras com o objetivo de prover à elite brasileira de “pensadores”.  

Nessa perspectiva, a supracitada lei acentuou as disparidades entre as classes 

sociais, depreciando a rede de ensino pública de educação profissional e valorizando o ensino 

particular propedêutico. Nesse sentido, a Lei n. 5.692/71 foi idealizada para atuar na superação 

da crise educacional através da tentativa de conter a continuidade do estudo do aluno ao ensino 

superior, com a implantação obrigatória do ensino profissionalizante em nível médio, em que 

formaria o profissional para ser inserido no mercado de trabalho logo após sua formação em 

nível médio.  

Desse modo, “foram delineadas as grandes linhas do ensino profissionalizante, 

criando o Técnico em Nível Médio e o Auxiliar Técnico nas diversas profissões e ocupações” 

(Brasil, 1976). Outra recomendação foi quanto aos currículos mínimos em cada uma das 

habilitações profissionais. Com isso, a referida legislação demonstrava sua preocupação com o 

aprimoramento técnico e o incremento da eficiência e maximização dos resultados e tinha como 

decorrência a adoção de um ideário que se configurava pela ênfase no aspecto quantitativo, nos 

meios e técnicas educacionais, na formação profissional e na adaptação do ensino às demandas 

da produção industrial. 

Seguindo essa mesma tônica de legislações que alteraram e/ou complementaram a 

Lei n° 5.692/71, o Parecer 339/72 idealizou a urgência de se suplantar a discriminação associada 

à educação profissional, tendo por objetivo:  

 

“desenvolver, no aluno, acentuado interesse pelos assuntos relacionados com o 

mercado de trabalho, das áreas econômicas (primária, secundária e terciária), 
processos de produção, ocupações e outros aspectos concernentes à função 

desempenhada pelo fator humano no desenvolvimento econômico do País.” 

(BRASIL, 1972) 
 

Esse parecer também realçou a significância da sondagem de aptidões, fortalecendo 

o emprego de metodologias adequadas para o diagnóstico das habilidades dos alunos, 

corroborando com o uso de orientação psicológico-vocacional dos discentes. Apesar de bem 

intencionada, a legislação encontrou dificuldades humanas e materiais para implementar a 

generalização do ensino profissionalizante no Ensino Médio (2º grau), por isso, foi elaborado o 

Parecer n.º 45/72, que recolocou a dualidade da educação geral e da formação profissional. Com 

isso, a profissionalização compulsória foi substituída pela habilitação profissional com 
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formação mais abrangente, “possibilitando uma visão ampla do mundo e adaptação às 

mudanças ocorridas no âmbito do trabalho, através do domínio das bases científicas de uma 

profissão” (KUENZER, 1997, p.19). 

Assim, o Conselho Federal de Educação, através do Parecer nº 45/72, criou diversos 

cursos para atender à demanda das três áreas econômicas do país: setores primário, secundário 

e terciário, com formação 2º grau com duração de três anos. Além de 130 habilitações: sendo 

52 plenas, para o nível técnico, e 78 parciais, para o nível auxiliar. Além disso, o mesmo Parecer 

fixou, ainda, o mínimo a ser exigido em relação a cada habilitação, como discriminado a seguir:  

 

 Para a habilitação de Técnicos do Setor Primário - mínimo de 2.900 horas nas 

quais se incluam pelo menos 1.200 horas de conteúdo profissionalizante, além da 

necessária complementação da prática em projetos da especialidade, com supervisão 

da escola.  

 Para a habilitação de Técnicos do Setor Secundário - mínimo de 2.900 horas, nas 

quais se incluam pelo menos 1.200 horas de conteúdo profissionalizante, com a 

necessária complementação do exercício profissional orientado pela escola.  

 Para a habilitação dos Técnicos do Setor Terciário - mínimo de 2.200 horas nas 

quais se incluam pelo menos 900 horas de conteúdo profissionalizante.  

 Para outras habilitações profissionais em nível de 2° grau - mínimo de 2.200 horas, 

nas quais se incluam pelo menos 300 horas de conteúdo profissionalizante (BRASIL, 

Parecer 45/1972). 

 

Ainda de acordo com a mesma legislação, as ofertas das diversas habilitações 

deveriam obedecer às necessidades do mercado de trabalho, verificadas por levantamentos 

periódicos, e os cursos mais longos, com duração de 2.900 horas, deveriam ter seus estudos 

aproveitados em nível superior, objetivando dessa forma, evitar demasiada procura pelos cursos 

mais curtos, com duração de 2.200 horas, e que permitiam da mesma forma, o acesso ao nível 

superior. 

Contudo, prosseguindo com as mudanças na educação brasileira desse período, em 

1974, o Decreto nº 75.079/74 discorreu sobre a organização das Escolas Técnicas Federais 

determinando às mesmas a seguinte estrutura básica:  

 
Art. 1° As Escolas Técnicas Federais, autarquias educacionais criadas na forma da Lei 

n.º 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, 

terão a seguinte estrutura básica. 
I - ÓRGÃO CONSULTIVO 

1. Conselho Técnico Consultivo 

II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR  

1. Departamento de Pedagogia e Apoio Didático 

2. Departamento de Ensino 

3. Departamento de Administração 

4. Departamento de Pessoal 

Art. 2° Cada Escola será dirigida por um Diretor, que será seu representante legal, e 

os Departamentos por chefes, cujos cargos serão providos na forma da legislação 

específica. 
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Art. 3° O Conselho Técnico Consultivo, destinado a colaborar para o aperfeiçoamento 

do processo educativo com informações da comunidade e zelar pela boa execução da 

política educacional da Escola, será composto pelo Diretor da Escola, que o presidirá, 

e por seis membros da comunidade designados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(BRASIL, 1974). 

 

 

Dessa forma, torna-se evidente a atenção dispensada a esses centros de ensino 

técnico-industrial, conferindo aos mesmos uma estruturação através de conselhos e 

diversificados departamentos como elementos importantes para a melhoria da qualidade do 

ensino. Assim, a tomada de decisões e a chefia estavam centralizadas nos diretores das Escolas 

Técnicas Federais, com a extinção do Conselho de Representantes. 

Embora a tentativa de se criar uma rede de ensino profissionalizante do 2º Grau 

tenha sido fracassada logo nos seus primeiros anos, a controvérsia ao redor de sua conveniência 

ainda persistiu por mais de uma década nos bastidores da política educacional. Sua intenção foi 

ratificada pelos pareceres do Conselho Federal de Educação: nº 853/1972, nº 45/1972 e o 

339/1972, criados para suprir algumas lacunas da Lei 5692/1971, além disso, contou com as 

Resoluções nº 8/1971 e a nº 2/1972 que criaram o núcleo comum e o mínimo exigido em cada 

habilitação. A referida lei foi modificada no ano de 1982, com a promulgação da Lei 

7.044/1982, que aboliu a obrigação compulsória de ofertar cursos profissionalizantes, como 

demonstrado no artigo a seguir 

 
Art. 4º - Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório 

em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades 
e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos 

de ensino e às diferenças individuais dos alunos. 

§ 1º - A preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do aluno, 

será obrigatória no ensino de 1º e 2º graus e constará dos planos curriculares dos 

estabelecimentos de ensino. 

§ 2º - À preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar habilitação 

profissional, a critério do estabelecimento de ensino (BRASIL, LEI 7.044, 1982). 

 

 

Assim, de acordo com a Lei n° 7.044/82, a partir daquele momento, era facultado 

às escolas o oferecimento (ou não) do curso técnico-industrial. Com isso, extinguiu a escola 

única de profissionalização obrigatória, reeditando a concepção vigente antes de 1971, de uma 

escola dualista: propedêutica e profissionalizante. Entretanto, as mudanças advindas dessa 

legislação reafirmaram a possibilidade de organização de classes que reuniu alunos de 

diferentes séries e de equivalentes níveis de adiantamento para o ensino de línguas estrangeiras, 

outras disciplinas, áreas de estudo e atividades. 

Nesse contexto, a legislação educacional, no período de 1960 a 1980, foi 

impregnada com princípios e harmonização social atrelados à formação, com base no arquétipo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm#art4
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empresarial contidos no bojo da política expansionista. Assim, as diversas iniciativas 

representaram mudanças materializadas nos dispositivos legais sobre educação, ora 

prevalecendo formas democráticas de participação marcadas por debates e ideologias flexíveis 

e democráticas, em outros momentos, por arranjos políticos de conotação autoritária, impondo 

projetos frutos de relações e múltiplos condicionantes políticos, econômicos e sociais. 

Muito embora a análise das reformas nem sempre possam traduzir anseios das 

diferentes correntes ideológicas, acrescenta outros aportes à compreensão da política 

educacional nas suas diversas circunstâncias históricas. Por isso, é importante conhecer as 

ideias que expressaram a visão nas formas de pensar, planejar e decidir sobre a educação 

brasileira, que circularam e predominaram nos diferentes contextos históricos, no período de 

1960 a 1980, que influenciaram as Escolas de Rede Federal de ensino. 
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3 OLHARES SOBRE OS PERCURSOS DAS ESCOLAS DA REDE FEDERAL SOB A 

ÓTICA DE ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O processo de industrialização no Brasil configura uma transformação estrutural na 

organização da sociedade brasileira, sobretudo, na produção, repercutindo na formação do 

trabalhador. Assim, uma vez decidida a industrialização como estratégia de desenvolvimento 

econômico, a educação técnica, sob responsabilidade do Estado, passou a ter papel fundamental 

no processo de treinamento de pessoal para a indústria, uma vez que naquela época não haviam 

operários qualificados. Nesse contexto, a educação profissional deixou seu caráter 

assistencialista, na década de 1930, de acolher os desvalidos da sorte, para assumir, nos períodos 

seguintes, uma qualificação voltada para atender a demanda da indústria.  

Esse processo continuou nas décadas seguintes com o avanço das forças produtivas, 

materializadas no Brasil pelo processo de industrialização de 1960, com o Plano de Metas de 

JK, até o Milagre Econômico da década de 1970, do regime militar. Com isso, a formação 

profissional sofreu mudanças, exigindo um esforço de adaptação dos trabalhadores. Nesse 

contexto, as instituições e escolas de educação profissional, particularmente as escolas técnicas, 

mobilizaram-se para atender à demanda por formação proveniente da indústria. 

Entretanto, era necessário discutir quais seriam os caminhos do ensino técnico 

industrial para dar conta das questões relativas aos projetos econômicos nacionais. Por isso, os 

diversos olhares tanto dos diretores das Escolas da Rede Federal, juntamente com vários 

especialistas da área e autoridades ligadas à educação brasileira, discutiram mudanças para o 

aprendizado da população de modo inserir e reter os alunos com formação técnica no mercado 

de trabalho.  

 

3.1 Olhares sobre os percursos da educação profissional na escola da rede Federal No 

Ceará 

 

No bojo das reflexões sobre os percursos das escolas da rede federal de ensino, a 

educação profissional atuava na formação do trabalhador, de modo a adaptá-lo ao novo modo 

de organização da produção. Nesse processo, foi criado um espaço político para o debate sobre 

o ensino profissionalizante através da Reunião de Diretores das Escolas Técnicas Federais – 

Reditec, realizada desde 1974, sendo promovida pelo Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), e tendo como 

objetivo analisar a conjuntura, os desafios e os rumos da educação profissional no Brasil.  
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Nessa perspectiva, foi realizada em Fortaleza a VII REUNIÃO DE DIRETORES 

DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS, na sede da ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO 

CEARÁ, no período de 7 A 13 de novembro de 1979, com a participação dos diretores das 

Escolas Técnica Federais. Assim, de acordo com o relatório, às 15 horas do dia 08 de novembro 

de 1979, instalou-se a VII reunião de Diretores das Escolas Técnicas Federais, promovida pela 

Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus (SEPS) do Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 

1979).  

Esse ato aconteceu no auditório da Escola Técnica Federal do Ceará, dele 

participando o Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, Prof. Eduardo Mattos Portella, 

especialmente convidado; o Exmo. Sr. Governador do Estado do Ceará, Cel. Virgílio de Morais 

Fernandes Távora (Presidente de Honra da VII REDITEC); a Exma. Sra. Secretária de Ensino 

de 1º e 2º Graus do MEC, Profª. Zilma Gomes Parente de Barros; o Exmo. Sr. Antônio Cabral 

de Andrade, assessor especial do Ministro da Educação e Cultura, e autoridades locais; 

destacando-se a Profª. Maria Antonieta Cals de Oliveira, Delegada Regional do MEC no Ceará; 

Dep. Aquiles Peres Mota, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; Dr. Lúcio 

Alcântara, Prefeito Municipal de Fortaleza; Prof. Antônio de Albuquerque Souza Filho, 

Secretário de Educação do Estado; Dr. Manoel Eduardo Pinheiro Campos, Secretário de Cultura 

do Estado; Cel. Ítalo Mandarino, representante do Comandante da 10ª Região Militar; Prof. 

Raimundo Cesar Gadelha de Alencar Araripe, Diretor da Escola Técnica Federal do Ceará; 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto, Reitor da Universidade Federal do Ceará; Prof. Cláudio 

Martins, Presidente do Conselho Estadual de Educação; também presente a Profª. Ilma. Passos 

Alencastro Veiga, respondendo pela Sua secretaria do Ensino Regular (MEC/SEPS); Prof. 

Roberto Cumming de Pinho, respondendo pela Coordenadoria de Ensino de 2º Grau 

(MEC/SEPS) e técnicos da SEPS/MEC. 

Na oportunidade, a sessão de abertura foi presidida pelo Prof. Cesar Gadelha de 

Alencar Araripe, Diretor da ETF/CE, que fez uma saudação ao Ministro da Educação e Cultura, 

Prof. Eduardo Mattos Portela, enaltecendo a importância de sua presença na VII REDITEC. 

Em seguida, o Exmo. Sr. Governador do Estado do Ceará, Cel. Virgílio de Morais Fernandes 

Távora, saudou o Ministro Eduardo Portella e demais participantes da Reunião. Finalmente, 

encerrando a sessão de abertura, usou da palavra o Ministro da Educação e Cultura, Prof. 

Eduardo Mattos Portella, destacando que 

 

“não podemos fazer da educação um mero devaneio; as Escolas Técnicas têm esta 

permanente lição a oferecer à comunidade educacional do país, ou seja, um ensino 

plantado, um ensino dobrado sobre a realidade, auscultando os mínimos movimentos 
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desta realidade e procurando respostas concretas para ela. Por isso, o MEC de hoje 

quer ser o seu esforço de redimensionar as estruturas básicas porque nós estamos 

convencidos de que as estruturas básicas são o ponto vulnerável do edifício 

educacional brasileiro” (ETF/CE, 1979). 

 

 

Esta visão concebia a educação técnica como uma ferramenta que tornaria palpável 

o crescimento econômico, uma vez que os trabalhadores qualificados participariam do 

desenvolvimento da malha industrial do país através de uma escola estruturada, com 

metodologia definida e capaz de realizar atividades direcionadas àquilo que lhe era proposto 

em relação à formação profissional. 

Na ocasião, discursou também o diretor da Escola Técnica Federal do Ceará – César 

Araripe, saudando o Ministro Eduardo Portella, na instalação da VII REDITEC, refletindo 

sobre as dificuldades de implementar as ações dessas instituições, explicitadas na Lei nº 

3559/1959, ainda em vigor, cujo objetivo era proporcionar base de cultura geral e iniciação 

técnica que permitissem ao educando integrar-se na comunidade e participar do trabalho 

produtivo. Além disso, preparar os jovens para o exercício de atividade especializada de nível 

médio, respeitando suas diferenças individuais, orientando-os dentro de seus interesses e 

aptidões. 

Nesse sentido, falou o gestor:  

   

“Seria fastidioso afirmarmos que esta Casa de Ensino experimenta, neste instante 

solene, um dos momentos mais significativos de sua existência, tão pontilhada de 

glórias, pela presença sobremaneira honrosa, de figuras exponenciais da vida pública 

brasileira, que são, incontestavelmente, o Governador Virgílio Távora, Presidente de 

Honra da VII REUNIÃO DE DIRETORES DAS ESCOLAS TÉCNICAS 

FEDERAIS, e do não menos ilustre Professor Eduardo Portella, digníssimo Ministro 

da Educação e Cultura, que se deslocou para esta Capital, a fim de, em consonância 

com as diretrizes estabelecidas por sua pasta, prestigiar este seminário didático 
pedagógico que ora se inicia, e no decorrente do qual será analisada a problemática 

que se acerca do ensino técnico-profissionalizante no País. Com o objetivo, sob todos 

os títulos nobilitantes de detectar o mais adequado à condução de um equacionamento 

condizente com a realidade brasileira.  

Os dirigentes das Escolas Teóricas Federais que estavam em Fortaleza, a maioria dos 

quais por haver acompanhado, há vários anos, a marcha evolutiva do ensino 

ministrado em suas instituições, em decorrência das reformas introduzidas, muito se 

têm ressentido em face da ausência de um conjunto de medidas que proporcionasse e 

fosse atingido o desiderato por que todos vimos envidando esforços no sentido de 

consegui-los, fixar o técnico de nível médio no mercado de trabalho, tão carente 

de mão de obra qualificada, evitando que, uma vez egresso das Escolas, enverede 

por caminhos que desfigurem a finalidade para a qual foi convenientemente 

preparado. Muito temos batalhado, incansavelmente vimos lutando para, senão 

corrigir, pelo menos atenuar essa dicotomia, antes de tudo pelo acendrado idealismo 

que a própria condição de dirigentes destas instituições educacionais em nós se 

impregna, pelo que de belo, de magnificente, representam os objetivos das Escolas 

Técnicas Federais. (Grifo da autora) 

Eis por que aqui estamos, irmanados por um só sentimento, imbuídos dos mais 

elevados propósitos, com o espírito inteiramente volvido para os superiores interesses 

do ensino profissionalizante do segundo grau, visando auscultar as suas necessidades 
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mais presentes a fim de que possamos, uma vez identificada a origem do que mais 

carente de aprimoramento se apresenta, sugerir às nossas autoridades maiores do 

Ministério da Educação e Cultura a adoção das medidas julgadas indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo educativo existente, os quais se tornam, direta ou 

indiretamente, danosos ao desenvolvimento das instituições que temos a honra de 

dirigir. 

Das mais salutares foi, portanto, a iniciativa da Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus, 

ao imprimir continuidade às Reuniões de Diretores das Escolas Técnicas Federais, 

iniciadas, em 1974 pelo extinto Departamento de Ensino Médio do Ministério da 

Educação e Cultura, pois, na permuta de ideias, na troca de experiências, na discussão 

de temas de interesse da comunidade escolar, somente benefícios advirão ao 
educando, que obterá uma instrução mais condizente com as suas aptidões e melhor 

orientada à consecução de suas aspirações. 

 Senhor ministro, permita V. Exª que, nesta oportunidade em que nos achamos 

envaidecidos por tê-lo ao nosso lado, num convívio fraterno que muito nos sensibiliza, 

encarecer a gentileza de sua atenção para determinadas distorções que, por vezes, 

dificultam a ação administrativa dos responsáveis pela chefia dos organismos da rede 

federal de ensino médio.  

Partindo da premissa de que as Escolas Técnicas Federais vêm cumprindo, a contento, 

a relevante missão que lhes e destinada, justo seria o restabelecimento de sua 

autonomia, preconizada pela Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, cuja vigência 

permanece, uma vez que não foi revogada. Acontece, porém, que, de 1962 a esta data 

as Escolas vêm sendo impedidas de executar o que em sua plenitude lhe outorga 

aquele dispositivo legal; como autarquias que são, principalmente no que se 

relaciona com a autonomia administrativa e financeira, enfraquecidas, por assim 

dizer, face a uma série de restrições que constituem óbices ao seu pleno desempenho. 

(Grifo da autora) 

As medidas tendentes a regulamentar a profissão de Técnico de segundo grau, por seu 

turno, constituem uma providência a ser tomada, pela importância fundamental de que 

se reveste, visando à própria valorização do aluno formado pelas Escolas, além de 

constituir um estímulo a que a terminalidade nos cursos técnicos seja realmente, 

regra geral e não a exceção. Daí o apelo que formulamos no sentido de que a 

regulamentação em causa se concretize sem mais delongas, no interesse do próprio 
desenvolvimento do país, cuja força de trabalho carece desses jovens profissionais. 

(Grifo da autora) 

A adoção de uma outra medida, esta visando a proporcionar um substancial estímulo 

aos professores das Escolas Técnicas Federais, para a qual estamos certos de contar 

com o valioso apoio de V.Exª, um mestre na verdadeira acepção do termo e, como tal, 

profundo conhecedor da vida afanosa dos que fazem da cátedra o seu labor diuturno, 

é que diz respeito à aprovação das alterações, já em estado, propostas para o Grupo 

Magistério, as quais poderão ser assim sintetizadas a concessão de incentivos 

funcionais, inclusive os de regência de classe, no desempenho de atividades relativas, 

exclusivamente, para ministração de aulas; a ampliação das classes integrantes da 

categoria funcional de professores de ensino de 1º e 2º graus, proporcionando, em 

consequência, aos localizados na classe C o instituto da progressão funcional, e, 
também, o aumento por mérito e, ainda, o aproveitamento dos professores 

colaboradores que não haja tido interrupção no exercício,  

As providências que, com a devida vênia, vimos solicitar sejam adotadas por V. Exª 

Sr. Ministro, sobremaneira justas e exequíveis, vêm, na realidade, ao encontro dos 

anseios de quantos fazem as Escolas Técnicas Federais, e que almejam, tão somente, 

vê-las cada vez mais atuantes e respeitadas pela comunidade a que sevem. 

Senhor Ministro Eduardo Portella, ao instalar-se a VII Reunião de Diretores das 

Escolas Técnicas Federais, cujos resultados antevemos e pressagiamos dos mais 

frutíferos ao ensino profissionalizante no País, um propósito anima a quantos, 

oriundos de 20 Unidades Federadas, para aqui convergiram o de laborar decisiva e 

objetivamente, sem desfalecimentos, visando ao ideal maior que nos irmana, 

representado pelo oferecimento de uma educação humanística e tecnológica que 

se direcione no sentido de prover o Brasil de profissionais de nível médio 

altamente qualificados, e que, como tais, integram a sua força de trabalho. (Grifo 

da autora) 
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Senhoras e senhores, que as nossas palavras derradeiras, no ensejo desta solenidade 

tão grata aos nossos corações, se dirijam, num salutar momento efusivo, aos 

excelentíssimos senhores Governador Virgílio Távora e Ministro Eduardo Portella, às 

excelentíssimas autoridades que nos Honraram com a sua presença, aos colegas 

participantes da VII REDlTEC, enfim, a quantos, comungando do regozijo de que nos 

achamos possuídos, aqui se encontram, como a estimular-nos na consecução do 

objetivo pelo qual nos achamos reunidos e, como se fizessem seu o pensamento de 

Platão, o sábio ateniense que a Grécia ofertou ao mundo, cujas palavras, proferidas há 

23 séculos, são de uma atualidade marcante "Façamos da educação a cidadela do 

Estado. Temos dito” (ETF/CE, 1979). 
 

Na avaliação do gestor da Escola, esses estabelecimentos de ensino industrial, 

mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura, não estavam conseguindo cumprir o que 

determinava a lei e chamou a atenção principalmente sobre autonomia administrativa e 

financeira, que estava impactando na formação profissional dos técnicos para operar as 

máquinas nas indústrias, suprindo uma necessidade de profissionais qualificados no setor 

industrial. Além disso, era necessário empreender esforços no sentido de fixar os técnicos no 

mercado de trabalho ao terminar o ensino médio. 

Por isso, ele defendeu uma ação planejada para o processo de formação de força de 

trabalho, estruturada na percepção de que educar para o trabalho se baseava na concepção de 

que a profissionalização, associada à terminalidade, permitiria aos estudantes que concluíssem 

o ensino médio ingressassem diretamente para as empresas, assumindo ocupações técnicas de 

nível médio, contendo o afluxo às universidades. Assim, com esse objetivo, foi promulgada a 

legislação que adotou a profissionalização compulsória, introduzida pela Lei nº 5.692/1971, 

retendo o aluno antes de chegar à universidade e encaminhando-o logo para o mercado de 

trabalho. 

Continuando a solenidade de abertura do evento, assumiu a tribuna o Governador 

Virgílio Távora para proferir seu discurso, enaltecendo o trabalho de implantação das Escolas 

de Aprendizes Artífices pelo então presidente Nilo Peçanha, uma vez que para ele o governante 

possuía uma visão social e econômica ao criar essas instituições pensando nas pessoas sem 

recursos financeiros. Por isso, estabeleceu que a finalidade dessas entidades seria 

profissionalizar com teoria e prática a partir de metodologia didática e pedagógica, utilizando 

oficinas para a formação de operários e contramestres. 

Estas foram as palavras do Governador Virgílio Távora ao proferir seu discurso: 

 
“Há setenta anos, um homem de extraordinário descortino dos problemas econômicos, 

políticos e sociais, o Presidente Nilo Peçanha, após uma viagem de estudos a Europa, 

onde viu desenvolver-se o ensino índustria1, decidiu fazer com que o nosso País 

seguisse o exemplo que estava fortalecendo à economia europeia, enquanto aqui 

definhávamos.  

Teve ele uma frase lapidar "O BRASIL DE HOJE SAI DAS ACADEMIAS, O DE 

AMANHÃ SAIRÁ DAS OFICINAS", não ficando, porém, na frase, através do 
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Decreto Federal nº 7.566, criou, em cada unidade da Federação, nos idos de 23 de 

setembro de 1909, escola profissional em regime de semi-internato, dando começo, 

assim, a história do ensino profissionalizante do Brasil. Tivemos, mercê da 

interferência de nosso genitor, a dita de conhecer esse grande homem público, no 

início de nossa vida, e admirar a alegria que tinha pelo ato praticado e a esperança que 

depositava no instrumento que achava ser o maior para o progresso do nosso tempo. 

A importância do fato parece não ter sido plenamente reconhecido na época, que era 

de exaltação política vinte anos mais tarde, todavia, ante os resultados positivos que 

iam sendo alcançados, surgiam comentários inteligentes e lúcidos, sobre a iniciativa, 

como este da "Gazeta de Notícias", do Rio, citado por Plácido Castelo em sua 

"História do Ensino no Ceará": Quem quer que examine, mesmo superficialmente, a 
situação do Brasil atual, não hesitará em apontar, como causa fundamental dela, a falta 

de capacidade individual para a luta pela vida. Para esse resultado concorre e tem 

concorrido o modo pelo qual as nossas escolas preparam os homens de amanhã, 

dando-lhes uma cultura mais ornamental do que eficaz a educação técnica; feita nas 

escolas profissionais, como prolongamento necessário e lógico da escola primária, e 

um dos mais seguros elementos de êxito, não só porque proporciona recursos 

imediatos de independência econômica, como, sobretudo, reveste aquela mesma 

cultura, até agora apenas ornamental, de um cunho experimental que transforma o 

decorativo em expressão de conhecimento sólido”, isto dito a meio século passado.  

Parece-nos, todavia, que a grande vitória de Nilo viria somente 64 anos após a 

assinatura daquele histórico decreto. Nesse longo interregno, as Escolas Técnicas 

cresceram e formaram milhares de jovens nas mais diversas habilitações, 

transformando-se em símbolo de um Brasil que buscava renovar-se através da 

capacitação de seus filhos para o desempenho de tarefas na indústria, e numa 

grande variedade de serviços técnicos indispensáveis ao progresso dos tempos em 

que vivemos (Grifo da autora). O ensino profissional, entretanto, permaneceu como 

um compartimento estanque, tratado como se fosse uma coisa menor, de inferior 

significação. Em 1973, a Lei nº 5.692 - a reforma do ensino - procurou corrigir este 

erro capital, ao associar ao núcleo comum do ensino de 1º e 2º graus a educação 

profissionalizante, fazendo com que o muro que separava as duas formas de ensino 

fosse aos poucos removido.  

Fizemos essa ligeira incursão, Senhores, da história para mostrar a grandeza de 
homem que esteve pouco tempo no exercício da Presidência da República (concluíra 

ele um mandato interrompido), mas que teve uma visão tão clara do futuro. E, para 

mostrar quão justa foi a instituição da medalha com seu nome para marcar os festejos 

do septuagésimo aniversário da criação do ensino técnico no Brasil, e, ainda, para 

evidenciar quão grandemente honrado e sensibilizado pode sentir-se um cidadão 

brasileiro que, como nós, tem o privilégio de ser um dos primeiros agraciados com 

esta comenda do mais destacado cunho cultural e social. Privilégio que devemos sem 

dúvida, a generosidade dos promotores desta notável festa comemorativa, 

notadamente a ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ e ao seu distinguido 

Diretor - Professor Raimundo Cesar Gadelha de Alencar Araripe, para o qual os 

adjetivos são poucos. Privilégio que tem sobretudo a virtude de vincular-nos, cada vez 

mais, pelos laços da amizade e da cooperação, a comunidade dos educadores que se 
empenham em dar ao ensino um novo sentido, uma dimensão nova, ligando 

realmente, a escola a vida, a palpitação das necessidades do cotidiano.  

Meu Caro Ministro, Senhores Diretores de Escolas Técnicas, enorme tem sido o 

esforço, formidáveis as energias gastas e substanciais as vitórias alcançadas em 70 

anos, para tornar o ensino profissionalizante uma das alavancas do desenvolvimento 

nacional e bases realísticas e, portanto, graníticas. Muito, entretanto, há que ser feito 

para que a previsão do presidente Fluminense se transforme em plena realidade. 

É preciso reconhecer, por exemplo, que ainda não foi possível generalizar o 

ensino profissionalizante. Estrito, entre nós, ao que é oferecido, aliás de excelente 

qualidade, pela Escola Técnica Federal, como o SENAI e o SENAC. Projetamos 

nós, que sonhamos com um Ceará grande, equipar 15 escolas de 2º grau para a 
implantação das habilitações básicas, e estamos dispostos a cumprir esta meta, 

sabendo, porém, das dificuldades financeiras e humanas que hão de ser vencidas para 

alcançá-la. (Grifo da autora) 



 99 

 

Gostaríamos aqui, permita-nos, de realçar outro aspecto importante aquele que diz 

respeito a falta de valorização do técnico de nível médio, tão bem percutido pelo 

Ministro Portella. Este tem um grande papel a desempenhar na faixa entre o operário 

e ao profissional de nível superior, liberando este último para as tarefas próprias suas 

e outras de mais alto nível. Basta lembrar que, na nossa profissão, no Brasil, existem 

10 engenheiros para um único técnico de Construção, de Química, de Eletricidade, 

quando a proporção inversa é que seria ideal. O mau tratamento dispensado aos saídos 

das escolas profissionais reforça ainda mais a tendência ao academicismo, para o qual 

os jovens são condicionados no seio da família e da escola, que veem, na 

Universidade, a única oportunidade de ascensão econômica e social. (Grifo da 

autora) 
Daí considerar perfeitamente adequado às nossas necessidades correntes um dos 

objetivos específicos desta VII REUNIÃO DE DIRETORES DAS ESCOLAS 

TÉCNICAS FEDERAIS, discutir o estabelecimento de mecanismos para fixação de 

técnico de 2º grau no mercado de trabalho. É preciso, realmente, promover uma 

campanha nacional de valorização desses profissionais, pois, em sendo bem 

preparados, representam um capital precioso, mormente para a indústria e os serviços 

públicos essenciais. 

Senhores, um dos maiores tropeços com que se deparou a realização do acordo nuclear 

BRASIL-ALEMANHA, não foram as críticas apresentadas que vimos nas páginas 

dos jornais, não foi a falta de técnicos de nível superior, foi a prática inexistência 

daqueles de nível médio. Manifestamos aqui, de viva voz, nossas solidariedades às 
Escolas começam a empreender para fortalecer o sistema da profissionalização, dentro 

de uma terapêutica, que inclui três elementos básicos: a regulamentação da Lei nº. 

5.254 de 1968, que dispõe sobre a regularização de técnico, condição essencial para 

que estes tenha assegurados os direitos que adquiriu através de árduo estudo; a 

restauração da autonomia das escolas, afim de que de possam agir com mais liberdade 

e não sejam submetidas a entraves burocráticos; e a valorização do professorado, que 

é uma coluna indispensável ao desenvolvimento da educação profissional. 

No que toca a nosso Governo, repetimos que não se medirão esforços para aumentar 

a participação do Estado na oferta do ensino profissionalizante. Isto é dever 

patriótico, pois se trata de elevar continuamente os recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento nacional e de assegurar aos jovens, desde logo o 

ingresso no processo produtivo em seu benefício e de suas famílias e, por 

consequência, de toda a comunidade a que pertence. (Grifo da autora) 

Senhores, mais uma vez, agradecemos desvanecedora homenagem que nos é prestada, 

e apresentamos aos ilustres visitantes máxima esta inteligência ímpar e de escola que 

é Eduardo Portella os votos de boas-vindas do povo cearense, de cuja hospitalidade 

proverbial esperamos possam desfrutar plenamente durante sua permanência nesta 

Terra de Iracema” (ETF/CE, 1979). 

 

  

Além disso, ressaltou que o sucesso do trabalho realizado pelas instituições de 

ensino profissional na qualificação profissional devia-se à experiência obtida durante todos os 

anos de atuação, desde sua criação, além de ser, também, adaptável às mudanças das 

legislações, acompanhando os processos de mudanças do Estado e também da sociedade civil, 

uma vez que procurou atualizar-se em todas as épocas, adaptando-se às condições de exigência 

do mercado produtivo. 

Nesse contexto, a preparação para o trabalho era tida como algo essencial na 

formação do indivíduo a fim de qualificá-lo e ajudá-lo a desenvolver suas habilidades para 

colocação e aperfeiçoamento profissional, proporcionando as condições para se adequar às mais 

diversas situações nas empresas e, principalmente, possibilitando ao mesmo as condições de 



 100 

 

sobrevivência e sustento da família, além da capacidade de promover mudanças sociais e 

econômicas. 

Todavia, a partir do pressuposto de que a aquisição de conhecimento pela população 

representa uma oportunidade para o trabalho, Cunha (2000, p. 40) considerava que para dar 

conta deste desiderato, a educação profissional deveria se preparar para 

 

inovações em equipamentos, materiais, processos de organização e gestão do trabalho 
e de recursos humanos, bem como as novas formas de controle, determinavam novos 

enfoques com relação aos conteúdos a serem trabalhados por meio do processo 

pedagógico. 
 

Por isso, diretores das escolas técnicas refletiam no encontro da REDITEC sobre 

suas ações ao oferecer formação profissional para atender à demanda das empresas, 

considerando a complexidade dos novos meios de produção, a necessidade de adaptação do 

trabalhador à estrutura organizacional das fábricas, com métodos de ensino que articulassem: 

ciência, tecnologia e o conhecimento das pessoas. 

Reconheceu, ainda, a dificuldade do Estado para cumprir a Lei 5692/1971 e ofertar 

compulsoriamente formação profissional nas escolas públicas, assumindo que faltavam 

recursos financeiros e humanos para implantar a profissionalização. Nesse contexto, a 

Secretaria de Educação firmou um convênio com a Escola Técnica para implementar o que 

determinava a legislação, adotando a intercomplementaridade para alguns alunos do Liceu do 

Ceará. 

Portanto, verifica-se que a profissionalização não ocorreu em escolas públicas 

estaduais por vários motivos, dentre eles: carência de professores habilitados na área de 

educação profissional e da inexistência ou deficiência de laboratórios, oficinas e equipamentos. 

Outra reflexão é quanto à qualidade de ensino atribuída ao aligeiramento do currículo 

acadêmico e da redução da carga horária das disciplinas do currículo geral para inclusão 

compulsória das matérias de cunho técnico-profissional e as de caráter político-ideológico, 

como educação moral e cívica e organização social e política brasileira (OLIVEIRA, 2003).  

Além disso, o discurso do governador do Estado destacou que a educação deveria 

valorizar a dimensão humana dos jovens a partir da profissionalização para o trabalho, cujo 

valor para o país, por sua vez, deveria ser aprendido na escola. Ou seja, a educação profissional 

seria encarregada da capacitação técnica e concebida como condição para o desenvolvimento 

econômico e instrumento de mobilidade social para as famílias por proporcionar uma 

oportunidade de acesso ao mundo do trabalho. 
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 Seguindo com os discursos das autoridades presentes, foi a vez do Diretor da 

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ, senhor Cesar Araripe, proferido na abertura da 

VII REDITEC: 

“ao regozijo de rever os prezados amigos é, que são quantos dirigem as Escolas 

Técnicas Federais, ajunta-se o de retornar ao seu convívio, embora por alguns dias, 

num ambiente de trabalho que tem a distingui-lo o fraternal espírito de 

companheirismo, sempre presente em reuniões como a que ora se realiza, o que nos 

levam afirmar-lhes que, de há muito, almejávamos que esta Casa de Educação os 

acolhesse, como os recebe agora, em meio ao contentamento generalizado dos que a 

integramos. 
Mercê de Deus, a aspiração que vínhamos alimentando concretizou-se, para gáudio 

nosso, quando as Escolas Técnicas Federais comemoram o transcurso do setuagésimo 

aniversário de criação, sempre jovens e cada vez mais atuantes, pela causa precípua 

de que, na juventude espiritual de seus diretores, reside a razão mesma de sua 

exuberante mocidade, que a voragem dos anos não conseguiu sequer arrefecer, pelo 

dinamismo que as individualiza, visando ao preparo do aluno para fazer frente aos 

embates do futuro, dando de ombros as vicissitudes que acaso lhe estorvem os passos 

ou o faça deparar-se com horizontes nem sempre prenunciadores de bonanças. (Grifo 

da autora) 

Daí o júbilo que de nos se apodera em face deste reencontro, na Fortaleza de Nossa 

Senhora da Assunção, mais por tê-los conosco do que, propriamente, pela pretensão 

de oferecer-lhes uma estada repleta de atrações excepcionais que, em meio a ação 
desenvolvida ao longo desta VII REDITEC, lhes proporcionasse reconforto para o 

espírito, mesmo porque, conhecendo as nossas limitações apenas podemos oferecer-

lhes o carinho da hospitalidade cearense, que timbramos em procurar manter, junto 

aos irmãos brasileiros de outras plagas e aos alienígenas que para aqui convergem, 

atraídos decerto, pela irresistível beleza das praias que têm a beijá-las as ondas dos 

"verdes mares bravios"; pelo fascínio dos coqueirais que se estendem a beira-mar, 

num hino de louvor a natureza pródiga que os torna mais atrativos quando banhados 

pela claridade das noites enluaradas; pela tropicalidade do seu clima semiárido; pelas 

melodias que brotam, em improvisos curiosos e por vezes irreverentes, dos cantadores 

de viola; pela vida dos "heróis bronzeados de sol". 

Os tão decantados jangadeiros, existência pontilhada de intrepidez e aventuras; pelo 
artesanato variado, fruto do poder de criatividade de gente humilde que olvidando os 

pesadelos e as agruras em que se acha imersa, ainda encontra ânimo para produzir o 

que de belo existe na arte popular regional; pela riqueza do folclore que encanta e 

apaixona os estudiosos dos usos e costumes do povo litorâneo como dos sertões, 

castigado, periodicamente, pelas secas catastróficas que assolam a gleba natal; pela 

ousadia do homem do campo, no qual se corporifica a figura legendária do vaqueiro. 

Pela projeção nacional e internacional que os seus filhos ilustres legram ao Ceará, no 

campo da literatura, das Ciências e das artes, dentre os quais se destacam José de 

Alencar, Clóvis Bevilaqua, Farias Brito, Capistrano de Abreu, Paula Ney e Alberto 

Nepomuceno; pela bravura e destemor dos que escreveram páginas memoráveis da 

História Pátria, como os Generais Tibúrcio e Sampaio, o Padre Mororó, Dona Bárbara 

de Alencar e, mais recentemente, o inolvidável Presidente Humberto de Alencar 
Castello Branco; pela devoção que o cearense nutre por São Francisco das Chagas, 

cuja basílica, na bem próxima cidade de Canindé, constitui a meca dos seus fervorosos 

romeiros e pelo misticismo que se impregna no espírito do nordestino que demanda 

Juazeiro do Norte, em caravanas sucessivas, a fim de cultuar a memória do Padre 

Cícero Romão Batista, o Thaumaturgo. 

Prezados colegas, como se fôssemos partícipes de uma excursão sentimental por este 

Brasil afora, a cada chegada de um companheiro, a cada abraço de boas-vindas que 

lhe damos, parecemos vislumbrar o que a sua terra nos proporciona de mais expressivo 

sob os aspectos geográfico e cultural: o Amazonas e o seu “inferno Verde", que o "real 

rei dos rios do universo" sobre ele investe, resolutamente, tentando transformá-lo, pela 

ação do homem a que transporta nos seus navios-gaiolas, de floresta inóspita em 
região densamente povoada. 
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O Pará, onde o forasteiro luso veio a fixar-se e, com o seu trabalho porfiado e fecundo, 

chegou a implantar uma civilização das mais evoluídas do hemisfério ocidental, quase 

que sob a linha do equador terrestres a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. 

O Maranhão, misto de Amazônia e de Nordeste, berço de uma cultura que os mestres 

do passado legaram às gerações de hoje que procura não desmerecê-los, em razão do 

acendrado amor que dedicam a uma literatura telúrica por excelência. 

O Piauí, que tem na serra da Ibiapaba o traço-de-união comum com o Ceará, e de onde 

se sobressai a verdejante paisagem dos carnaubais que se espraiam por suas terras 

dadivosas banhada é pelo Parnaíba e por sua perene rede hidrográfica. 

O Rio Grande do Norte, com as salinas dispersas pelo litoral e, no adentrar de seu 

território, o cultivo do "ouro Branco" que, brotando na região do Seridó, oferece ao 
viajor, "para Volúpia dos olhos", a brancura da longa fibra disputada no mercado 

internacional. 

A Paraíba, "pequenina e heroica", detentora da Ponta-do-Seixas, o extremo geográfico 

mais oriental do continente americano, tem por cartão-de-visita a Praia de Tambaú e, 

na região Plana planaltina da Borborema, a "metrópole do Algodão", que é Campina 

Grande. 

Em Pernambuco, a cana de açúcar se faz presente, como principal lavoura a atapetar 

os campos da devastada Mata Atlântica que nos leva, num encontro com os tempos 

coloniais, a contemplar os engenhos, com suas casas-grandes e senzalas. 

Em Alagoas, Mundaú e Mangaba, com as suas águas plácidas, e as cidades ribeirinhas 

do São Francisco, que se sucedem da foz do grande Rio a cachoeira de Paulo Afonso, 
têm em Penedo uma visão das mais autênticas do Brasil de nossos antepassados. 

Em Sergipe, a bela Aracaju, com a sua simetria urbanística, praças arborizadas e 

jardins, cuidadosamente conservados, embevece os que a visitam, convidando-os, por 

assim dizer, a percorrer cidades como Propriá, São Cristóvão, Maroim, Estância e 

Itabaiana. 

Na Bahia, berço da nacionalidade, tem a defini-la as palavras eloquentes de Rui 

Barbosa "Felizmente para estarmos, aqui, na Bahia bastava estarmos no Brasil, pois 

onde quer que se estenda a pátria brasileira, aí se sentirá palpitando o coração da pátria 

baiana".  

No Espírito Santo, em cujos portos de mar se escoa o minério, oriundo do 

"quadrilátero ferrífero" das Gerais, a preciosa rubiácea" proporcionou um 
desenvolvimento econômico de tal ordem que a terra capixaba se converteu em um 

empório cafeeiro por excelência. 

Em Minas Gerais, onde os albores da independência pátria se fizeram sentir, as 

riquezas do subsolo, tão explorado desde os primórdios colonização, a velha Ouro 

Preto constitui relíquia de um passado glorioso que esparge lampejos num presente de 

igual esplendor. 

No Rio de Janeiro, a capital Cultural do País, decantada por poetas e prosadores, hoje 

irmanada à velha província fluminense, onde se encrava a cidade de Campos, berço 

de Nilo Peçanha as esperanças do País se voltam para o petróleo retirado de sua 

plataforma continental. 

São Paulo, dos bandeirantes indômitos que expandiram os limites geográficos do País, 

líder inconteste da evolução econômica brasileira, é bem um exemplo do quanto o 
trabalho, constante e produtivo, é capaz de promover o progresso a que as nações 

almejam. 

O Paraná, cujo solo, de formação dibásica, fê-lo um dos esteios das exportações 

nacionais e onde a "Araucária Brasiliensis", com o seu porte altaneiro, enseja a 

contemplação de florestas coníferas, diz bem de como o homem pode, racionalmente, 

usufruir do que a natureza ofertou. 

Santa Catarina, onde os imigrantes alemães, irmanados aos nacionais, criaram cidades 

cuja arquitetura revela a sua origem teutônica, como Blumenau, Brusque e Joinville, 

e se lançaram Com denodo a exploração da hulha e a produção agrícola dos vales-

unidos como o do Itajaí. 

Rio Grande do Sul, onde os pampas se descortinam, numa cobertura vegetal 
caracterizada por gramíneas, o que propicia o desenvolvimento de uma pecuária 

altamente rentável e a colheita de cereais de clima tipicamente temperado, faz-nos 

recordar Pelotas e a sua febricitante atividade. 
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Mato Grosso, ainda conservando o elemento nativo, mercê do empenho do Rondon 

em preservar o silvícola em suas terras, com a "hileia" amazônica a ocupar sua porção 

setentrional tem, no aventureirismo de seus garimpos, muito de lendário a enriquecer 

o seu folclore.  

Goiás, de cujo território emergiu Brasília, com os seus cerealíferos campos 

verdecentes, em que Goiânia, por imposição do progresso, transformou a antiga 

capital em cidade-museu, experimenta os faustos ditados pela marcha acelerada para 

o oeste. 

Senhoras e senhores, nesta VII Reunião de Diretores das Escolas Técnicas Federais, 

cumpre-nos consignar o apoio e a colaboração valiosos emprestados a este encontro 

didático-pedagógico pela Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus do Ministério da 
Educação e Cultura, na pessoa de sua ilustre titular, professora Zilma Gomes Parente 

de Barros, educadora de escola que, compreendendo o alcance deste seminário, tudo 

convidou para que os objetivos sejam atingidos, em sua plenitude à presença da 

Secretária da SEPS, nesta solenidade, diz bem da confiança que deposita no êxito da 

jornada que ore se inicia Eis porque; ao saudá-la, em nome dos convencionais:  Profª. 

Zilma afiançamos-lhe que procuraremos, com um trabalho porfiado e objetivo, 

oferecer-lhe subsídios de valia ao seu plano de ação, elaborado para o ensino técnico-

profissionalizante de grau médio. 

Aos convidados que nos honram com a sua presença nesta VII REDITEC, igualmente 

as nossas calorosas saudações, extensivas aos participantes do conclave, com os votos 

mais ardentes no sentido de que sua estada nesta capital seja das mais aprazíveis e 
venturosas. Sejam benvindos à "loira desposada do sol" (ETF/CE, 1979). 
 

Nesse sentido, o discurso apontava para a intenção de refletir sobre as ações que 

deveriam ser implementadas pelas escolas técnicas, buscando respostas aos ideais de inovação 

pedagógica e de formação para o trabalho, de modo a oferecer oportunidades de aprendizagem 

aos alunos, despertando seu interesse pelas carreiras técnicas, de modo que ingressassem nas 

empresas logo após a sua formação, atendendo as demandas dos setores produtivos.  

Com este apelo, as escolas técnicas federais foram conclamadas para a tarefa de 

preparação profissional da mão-de-obra necessária às empresas, continuando a cumprir sua 

vocação de ministrar cursos técnicos para formação de jovens atendendo às necessidades do 

mercado de trabalho, integrando os alunos no contexto social para poder cumprir o papel 

específico que a sociedade lhes destinara. 

Encerrando a solenidade, o discurso do Exmº. senhor Ministro da Educação e 

Cultura – professor Eduardo Mattos Portella, proferido na abertura da VII REUNIÃO DE 

DIRETORES DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS – REDITEC:  

 

“Não poderia deixar de estar presente, nesta data tão significativa para, as Escolas 

Técnicas do Brasil, e, mais do que isto, para a educação nacional. Uma longa jornada, 

que se foi definindo ao longo do tempo, e que, cada vez mais, foi se impondo como 

padrão de educação no Brasil. Quando o ensino brasileiro era ainda 

predominantemente, um ensino aleatório, um ensino de tipo abstratizante, um ensino 
dirigido a distribuir comendas mais do que a formar cidadãos aptos, um grupo de 

homens, tendo à frente, certamente, o Presidente Nilo Peçanha, deu a grande primeira 

lição de objetividade, em termos de educação. Daí por diante a jornada tem sido 

bastante ampla e inevitavelmente difícil e sinuosa, como são as coisas da educação no 

Brasil. Mas, de qualquer modo, a semente foi plantada e os seus resultados puderam 

ser extremamente significativos se nós fazermos uma avaliação rigorosa da história 

da educação do Brasil contemporâneo. 
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O Ministério da Educação, portanto, se regozija com todos os senhores, esses 

companheiros, esses parceiros de uma difícil jornada, que vão conosco construindo 

parar o Brasil contemporâneo em resposta concreta. Temos uma tendência 

bacharelesca a dar predomínio às coisas subjetivas sobre as coisas objetivas. Não 

quero, de modo, algum, que cheguemos a um objetivismo tão pragmático que nos 

desfibre interiormente, mas é absolutamente indispensável perceber que o 

desenvolvimento de uma nação tem datas e prioridades a serem atingidas. (Grifo da 

autora)  

E que não podemos fazer da educação um mero devaneio; as Escolas Técnicas têm 

esta permanente lição a oferecer a comunidade educacional do País, ou seja, um 

ensino plantado, um ensino dobrado sobre a realidade, auscultando os mínimos 
movimentos desta realidade e procurando respostas concretas para ela. Por isso, o 

MEC de hoje quer ser o seu esforço de redimensionar as estruturas básicas porque nós 

estamos convencidos de que as estruturas básicas são o ponto vulnerável do edifício 

educacional brasileiro.  

De um tempo para cá, nós, de tal maneira, nos fascinamos com o mito sem dúvida 

fascinantes da Universidade, que se encontrou ou encontrou detrás de si, um velho 

vício colonial, que consistia em supervalorizar a titulação; de tal maneira nós nos 

mistificamos pela universidade, que passamos a considerar atividades menores 

aquelas atividades que não conferiram necessariamente um diploma universitário é 

um engano que a sociedade brasileira a todo instante identifica como engano, porque 

a Universidade brasileira, superpovoada com uma densidade demográfica 

recordista de um milhão e meio de alunos, constantemente forma 

desempregados, enquanto os mercados intermediários do Brasil continuam em 

aberto, continuam reclamando por profissionais aptos e competentes. (Grifo da 

autora) 

Temos profissionais formados pelas Escolas Técnicas de maneira que temos de 

renunciar urgentemente este mito ingênuo da universidade, para o qual, certamente, a 

Universidade não contribuiu em nada. Isto pertence um pouco ao nosso superego 

colonial que mitificou, ao longo da história o diploma. Somos um País que conseguiu 

esta estranha coisa de transformar a titulação em algo de mais importante de que o 

desempenho. Nós precisamos reencontrar o desempenho, mesmo que a titulação não 

seja a titulação opulenta mas que seja, certamente, uma titulação que diga que 

alguém é apto e capaz para exercer determinadas tarefas que são nobres, porque 

todas as tarefas exercidas superlativamente são tarefas superiores. 

O ensino que se chamou e que se convencionou chamar “primário", no Brasil foi, em 

alguns momentos, um ensino superior e o ensino superior tem sido, frequentemente, 

um ensino primário. Precisamos, urgentemente, rever, sobretudo, os nossos hábitos 

mentais, adormecidos ou tentados frequentemente pela inércia. E, neste instante desta 

revisão estou convencido de que as Escolas Técnicas, que sustentaram a efetiva 

profissionalização - no instante da educação brasileira em que mais se falou em 

profissionalização e se fez muito pouco - nesta hora da verdade da educação brasileira 

vão emergir as Escolas Técnicas com um saldo, com um volume de prestação de 

serviços ao Brasil, que todos nós, a todo instante, aqui e agora, saibamos reverenciar” 

(ETF/CE, 1979). 
 

 

Com sua fala, o Ministro da Educação conclamava os Diretores das escolas federais 

para refletirem sobre a profissionalização para o trabalho como terminalidade dos estudos, 

enaltecendo os benefícios imediatos para os jovens que optassem em seguir a carreira de técnico 

de nível médio. Desse modo, a profissionalização no nível médio era apontada como redentora 

para aqueles que não conseguissem entrar no ensino superior, uma vez que o diploma de nível 

médio, de acordo com Portella (1979), “não era uma titulação opulenta, mas tornaria alguém 

capaz de exercer tarefas nobres”, porém atenderia às demandas dos setores produtivos. 
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Destacou ainda que a Lei 5692/1971 idealizava o fim da distinção entre os 

currículos secundários de Escolas Profissionalizantes e Propedêuticas ao integrar o 1º e 2º grau 

dando origem à escola única, fundamentada em dois princípios: continuidade e terminalidade. 

Nesse sentindo, a continuidade proporcionava um conteúdo curricular para educação geral, nas 

primeiras séries do 1º grau em direção à formação especial, enquanto as habilitações 

profissionais seriam ministradas no 2º grau. Assim, o sentido terminal estaria presente em cada 

nível de ensino, facultando ao educando uma formação que o capacitasse para exercício de uma 

atividade. 

Assim, concluído o 1º grau, o jovem já estaria em condições de ingressar no mundo 

do trabalho, como resultado da iniciação oferecida nas séries finais do 1º grau. Na mesma 

direção, no nível de 2º grau, a terminalidade estaria relacionada à habilitação profissional de 

grau médio e proporcionaria as condições essenciais de formação capaz de assegurar o exercício 

de uma profissão, ainda que o estudante pretendesse prosseguir para o nível superior. 

Além disso, como parte da programação do evento, foi realizado um painel para 

discutir os: “MECANISMOS DE FIXAÇÃO DOS TÉCNICOS DE 2º GRAU NO MERCADO 

DE TRABALHO”, pelo Prof. José Anchieta da ETF/CE, que explicitou com sua oratória as 

principais preocupações para educação profissional naquele período: 

 

“O que preocupa os que fazem as Escolas Técnicas Federais é o fato de que o aspecto 

de continuidade parece prevalecer dia-a-dia sobre o da terminalidade, no que 

tange aos interesses dos alunos. Com características de maior ou menor gravidade 

de Escola para Escola, nota-se, entretanto, que a preocupação é uma constante em 

todas. (Grifo da autora) 

Define Walnir Chagas a terminalidade, como "o atributo que deve ter qualquer ensino 

de sempre conduzir a vida útil, por meio de atividades a tanto ajustadas", Definindo-

se nesta perspectiva como terminais, os diversos cursos oferecidos pelas Escolas 

colocam os seus titulares em condições de produtividade, prontos a ser engajados no 

mercado de trabalho. A cada ano que passa, entretanto, um número crescente de 
alunos recusa o mercado de trabalho e ingressam na Universidade usando do direito 

que lhes dá o certificado do 2º Grau, de "continuar seus estudos em nível superior". 

Este é um direito que não lhe é pode ser negado, mas configura-se sem dúvida num 

fato que nos impõe reflexões, a nós que vivemos as Escolas Técnicas Federais. Trata-

se de um ensino de eminente qualidade e, por isto mesmo, caro. Temos um custo aluno 

alto e com uma duvidosa taxa de retorno. 

A História vivida por toda a Rede Federal de Escolas Técnicas nos conta que, de uma 

educação elementar, formadora de artífices, através de ginásios industriais, chegou-

se, em nossos dias às Instituições formadoras de técnicos de nível médio. É fácil 

compreender, por esta rápida análise, que a Escola sempre alimentou com seus 

egressos, os níveis de ensino imediatamente superiores. 

A pressão sobre o ensino superior, em termos de demanda, é um fenômeno 
nacional, crescente de ano para ano. E isto explica bem o aumento do número de 

universidades particulares nos últimos anos. Paralelamente, como fenômeno bem 

interessante para conservação, cresce a demanda pelas Escolas Técnicas Federais. Aí 

está o altíssimo número de candidatos aos exames de seleção nas diversas Unidades 

Federadas. Nesta corrida por uma vaga, vencem aqueles que demonstram melhor 

preparação. Não seria está uma explicação a mais da crescente elitização do nosso 
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alunado?  Serão estes alunos, assim selecionados, aqueles que realmente pretendiam 

uma profissionalização e uma entrada mais rápida no mercado de trabalho? (Grifo da 

autora) 

Em uma pesquisa rápida, realizada entre os alunos do VI período, prestes a receberem 

o seu Certificado de conclusão de 2º Grau de cursos da Escola Técnica Federal do 

Ceará, em que se aprova o número de candidatos ao próximo exame vestibular da 

Universidade, foram levantados os seguintes dados: dentre 78 alunos pesquisados no 

VII período, encontra-se um total de 26 universitários e 42 inscritos para o próximo 

vestibular. É importante que se diga que não há, em nenhuma Escola qualquer 

preocupação com o preparo dos alunos para a Universidade, os currículos não são 

elaborados para tal. Mas a realidade está a exigir reflexão, no sentido de criar 
mecanismos saneadores desta situação.  

A ideia de acesso a Universidade encontra, a partir do ingresso do aluno na Escola, 

mecanismos qualitativos do ensino que o encorajam a pensar no 3º Grau 

profissionalizante por natureza nem por isso deixou a Escola, de entender que a 

formação integral do aluno constituía-se o objetivo geral de seu esforço educativo. 

Desta forma, jamais se descuidou da educação geral de seus discentes. Com a mesma 

seriedade, ocupa-se da formação especial que lhes é conferida, dando-lhes um bom 

domínio sobre a matéria exigida nos exames vestibulares.  

A implantação de serviços especia1izados de Supervisão Pedagógica e Orientação 

Educacional, por seu turno, contribuiu com uma grande parcela para a melhoria da 

qualidade de ensino nas Escolas Técnicas currículos mais bem cuidados, sistemas de 
avaliação devidamente acompanhados, sessões coletivas de Orientação Educacional 

e trabalho constante de aconselhamento são evidências da preocupação por esta 

qualidade. Todos estes fatores conjugados fazem da Escola Técnica Federal uma 

opção assaz econômica para o aluno que pretende preparar-se para o vestibular, 

constituindo-se um autêntico polo de atração. 

Uma análise mais aprofundada revelaria, certamente, outras causas e implicações do 

problema em tela. É de se acreditar, no entanto, que, das reflexões e dos debates, 

surjam explicações mais esclarecedoras e, sobretudo, que se criem mecanismos 

corretivos. Dentre estes, encontram-se alguns que estão dentro do campo de atuação 

da Escola e outros que não dependem dela, mas que, nem por isso, devem ser 

abandonados” (ETF/CE, 1979). 
 

Observa-se nessa fala o argumento em defesa da obrigatoriedade do ensino médio 

profissionalizante como forma de resolver a frustração dos alunos egressos do ensino médio de 

educação geral que não conseguissem ingressar no ensino superior, oferecendo um currículo 

com habilitações específicas nas três principais áreas de atividade econômica: primária 

(agricultura), secundária (industrial) e terciária (serviços). Desse modo, a terminalidade foi 

apresentada como um benefício, pois os alunos poderiam sair da escola diretamente para o 

mercado de trabalho, uma vez que a legislação anterior com um conteúdo puramente 

propedêutico era  

 

considerada uma consequência nefasta do antigo ensino médio, ramo secundário, 

produzida justamente por causa da ausência de terminalidade, uma vez que, os 

estudantes que concluíam o curso médio secundário sentiam-se frustrados pela falta 

de habilitação profissional, a menos que ingressassem em cursos superiores (CUNHA, 

1977, p. 126). 
 

Nesse aspecto, a aplicação do ensino profissionalizante de caráter terminal para 

atender às empresas carentes de mão de obra qualificada, tinha o intuito de desviar o excedente 
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do ensino médio para o mercado de trabalho, aliviando a pressão dos estudantes por mais vagas 

no ensino superior. Entretanto, de acordo com Cunha (1977, p. 126), apesar da generalização 

de profissionalização para todos, a reforma do 2º grau não alcançou os resultados esperados 

pelo Governo, por causa da falta de recursos humanos, financeiros e materiais. Apesar disso, a 

Lei 5692/1971 não impediu a demanda dos educandos que procuravam as escolas federais, por 

serem gratuitas, com formação de qualidade, além de viabilizar para determinadas camadas 

sociais a realização de um projeto de ascensão social. 

Outro palestrante que fez parte do painel e analisou a problemática apresentada pelo 

professor da ETF/CE sobre do ensino das Escolas Técnicas Federais, foi o senhor Roberto 

Carlos Reignier, da Secretaria de Mão de Obra do Ministério do Trabalho - SMO/MTB, 

expondo seu ponto de vista, colocando a problemática de "FIXAÇÃO DO TÉCNICO NO 

MERCADO DE TRABALHO", além da escola - envolvendo variáveis de ordem filosófica, 

psicológica e social. Eis a síntese de suas palavras:  

 
“Em relação ao mercado de trabalho se existe uma problemática de orientação, não 

podemos colocar a culpa no aluno. Será que não é da montagem do sistema? Será que 

essa problemática não é da sociedade ou do tipo de Escola? Ou o currículo não está 

bem orientado, o aluno não está bem orientado, ou então, não está se articulando com 

o mercado de trabalho? Será que a orientação educacional está integrada com o 

mercado de trabalho? O Orientador Educacional tem um fichário com o nome das 

empresas para encaminhar o aluno? A falha não é só do aluno. Não estará havendo 

um isolamento da escola com o mercado de trabalho? A ETF está trabalhando 

adequadamente nesse contato com o mercado de trabalho? Não é trabalho de um 

professor, mas da própria Escola. Como é feito o processo de seleção? Entrevistas? 

Teste Psicológico? Loteca? O aluno tem a possibilidade de ir para o curso que quiser 
ou há a possibilidade de se mostrar que ele pode parar ali e ganhar muito dinheiro? 

Que tipo de professor as Escolas possuem? Aquele que vem para dar apenas um 

período ou aquele de tempo integral? A ETF está sendo utilizada na sua totalidade? 

Todas as suas salas e equipamentos? O equipamento da Escola deve ser "sugado" 24 

horas por dia. Exemplo do SENAC - "Hotéis-escola" - no período que o cozinheiro 

está desocupado, são dados Cursos de Especialização (molhos, transformação de 

cardápios, etc.). Os diretores devem utilizar a criatividade. 

Em relação à valorização das profissões, o que se tem feito realmente em termos de 

valorização do Curso Técnico? Valorizamos muito o técnico estrangeiro. Onde estão 

as campanhas de valorização do técnico nacional? Quanto ganha o especialista que 

sai da ETF?” (ETF/CE, 1979). 

 
 

Continuando as discussões do painel, foi convidado a falar o Prof. Luiz Gonzaga 

Ferreira, do Ministério do Trabalho, do PRODEMO, especialista que agradeceu o convite feito 

pela Secretária da SEPS para participar do trabalho e esclareceu que a sua posição seria 

cartesiana ao discutir as colocações dos outros dois especialistas. Por isso, analisou a 

distribuição da força de trabalho através da imagem clássica da pirâmide mostrada a seguir:  
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Figura 12 – Pirâmide das profissões 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado do Relatório ETF/CE 

 

Com isso, descreveu a situação do mercado de trabalho da seguinte forma: 

 

De início, indagaríamos sobre o mercado de trabalho no Brasil de hoje. Os números 

são imprecisos, mas em termos macro, podemos dizer que a nossa força de trabalho é 

de cerca de 44.000.000 de indivíduos, dos quais 21.000.000 no setor urbano e 

23.000.000 aproximadamente, no setor rural. Quanto à distribuição dessa força, os 

dados nos trazem uma primeira constatação que lhes interessa de perto 0,88% de 

técnicos e 0,50% de engenheiros. E esta predominância de técnicos é muito recente, 

porque, até bem pouco tempo, os números se equivaliam, o que demonstra uma séria 

distorção na força de trabalho brasileira. Em qualquer país medianamente 

desenvolvido ou subdesenvolvido, se quiséssemos usá-los como comparação, o nº de 

técnicos varia de 3 a 7, em relação ao número de engenheiros, em especial variando 

de acordo com a atividade profissional a que se dedique. 
Em nosso país há um certo equilíbrio entre técnicos e engenheiros que provoca uma 

séria distorção tendo em vista a pirâmide a que aludi. Como as empresas precisam do 

técnico de 2º grau, assim como o profissional de nível superior, há uma 

interpenetração nessas duas faixas, ou seja, o engenheiro desce à execução das 

atividades de técnico, ou o mestre de obras sobe à execução das atividades próprias 

do técnico criando problemas seríssimos para o nosso desenvolvimento.  

Eu diria que esta anomalia na nossa pirâmide ocupacional é responsável, talvez por 

uma desaceleração ou um processo impeditivo no desenvolvimento brasileiro na 

criação de tecnologias próprias, forçando as empresas brasileiras à famosa importação 

de tecnologia. Essas condições são, naturalmente, paradoxais, porque estamos 

estudando a fixação de técnico de nível médio no trabalho. Isso nos leva a crer que 
vocês encontram dificuldades nessa fixação. Em termos macro, não deveria haver essa 

dificuldade de fixação, porque, admitindo-se a hipótese de que nós estivéssemos numa 

situação muito simples, haveria necessidade de 3 técnicos para cada engenheiro. Por 

exemplo, nós teríamos a necessidade de técnicos no mercado de trabalho, o dobro dos 

técnicos de que dispomos hoje.  
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Portanto, isso me leva a crer que estas dificuldades de fixação do técnico são muito 

mais nossas e são outras que não as próprias características das necessidades do 

mercado de trabalho. Esta distribuição ou essa pirâmide ocupacional brasileira 

encontra, por outro lado, uma outra posição, ou outro fator. A distribuição da nossa 

mão-de-obra encontra um aspecto muito paradoxal no panorama brasileiro, qual seja 

a distribuição empresarial que temos.  

Vocês talvez fiquem estarrecidos com isso: nós temos aproximadamente, um milhão 

e sessenta mil empresas no Brasil distribuídas nos 03 setores econômicos, com um 

número ínfimo de empresas no setor primário. E, por incrível que pareça, em nosso 

país empresas com mais de 1.000 empregados, temos menos de 1.000. Empresas com 

400 a 900 empregados, nós temos, aproximadamente 2.000; entre 100 e 399, temos 
10.059; e entre 0 e 99, um milhão e 42 mil empresas.  

Analisado friamente e sem nenhum comentário e, simplesmente, com o intuito de 

provocá-los: é uma falácia pensar que preparamos um técnico que possa trabalhar 

numa empresa a não ser que ele vá ser patrão ou dono da empresa. O técnico começa 

a se justificar em termos bem teóricos, insisto na provocação, para empresas que 

tenham um número a partir de 100 empregados, isso nos 1evaria aproximadamente a 

existência, em todo país de aproximadamente somente uma centena de empresas que 

teriam condições de receber, como profissionais, os técnicos que vocês vão preparar.  

Mas será que essa situação não deveria permitir que as Escolas Técnicas brasileiras 

se preocupassem, eventualmente, com a preparação de um profissional que se 

formasse durante o seu currículo, para ser um pequeno empresário? Que ele fosse 
também preparado em técnicas e elaboração de projetos que lhes permitissem utilizar 

os mecanismos financeiros para receber recursos que lhes possibilitassem montar uma 

pequena empresa e ser ele o patrão?  

Eu lembro de que em 1968, participando de um congresso na Alemanha, nós visitamos 

uma empresa que me interessava muito de perto, pois fabricava matrizes e eu estava, 

na época, envolvido com o problema de ferramentaria de matizaria. Era uma empresa 

que tinha 90 empregados e o empresário nos recebeu (éramos 22 participantes) e nos 

mostrava ao lado dessa empresa que ele dirigia e de que era o proprietário, uma 

construção de um edifício que iria, no próximo ano, ter 4.500 empregados e que era a 

continuação da empresa dele com 90 empregados.  

Eu então perguntei-lhe como é que o senhor com uma empresa com 90 empegados 
com um determinado faturamento, que deve ser pequeno ou proporcional, conseguiu 

recursos para montar uma indústria com 500 empregados, com equipamentos 

sofisticados e caríssimos? E ele mesmo respondeu simplesmente o seguinte: em 

termos de garantias que ele tinha oferecido. Ele respondeu que tinha oferecido a sua 

capacidade profissional e os 90 profissionais de que dispunha e que eram da melhor 

qualidade, ou seja, analisem bem um mecanismo financeiro que baseia as famosas 

garantias creditícias na qualidade dos recursos humanos de uma empresa.  

Bom, isso vem simplesmente como lembrete para enfocarmos o problema do mercado 

de trabalho brasileiro. Naquela pirâmide, nós temos o técnico de 2º grau. O que faz o 

técnico o que é o técnico, dentro desse panorama? Nós nos acostumamos, até um certo 

período a definir o técnico de 2º grau como aquele profissional que era o elo de ligação 

entre o engenheiro e a produção, ou seja, o executor. Modernamente, já se define o 
técnico como aquele profissional que, dentro de um amplo espectro ou dentro de uma 

determinada faixa, tendo sido formado numa concepção exagerada, ele atua 

horizontalmente e verticalmente dentro desse espaço, servindo de ligação entre o 

serviço de engenharia e a produção.  

Ele é o elemento de ligação que assessora o engenheiro na elaboração de projetos (ele 

não elabora projetos a não ser pequenos). Fala uma linguagem que lhe permita 

entender o engenheiro ou seu superior a ser entendido pelos indivíduos que ele dirige, 

mas, atuando, num espectro amplo, em termos horizontais e verticais o que lhe permite 

inclusive, em termos de utilização ocupacional (se eu posso dizer assim) incursões 

horizontais e verticais dentro daquela formação básica que teve, e com o reforço da 

ação da empresa na melhoria de suas condições em termos de educação permanente, 
eventualmente incursionando em áreas próximas daquela família ocupacional, que é 

o seu universo ocupacional.  

Não sei se essa definição de técnico ficou meio nebulosa, mas poderemos voltar a 

discutir depois. Esse profissional é que teria que ser preparado a nível de 2º Grau, 
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lamentavelmente não o é, no país hoje, permita-me ser duro e incisivo em lhes dizer 

isso e talvez paradoxalmente também o responsável por essa situação, é a própria Lei 

nº 5.692/71, não a lei em si, vou ser incisivo novamente, a covardia (insisto no termo 

covardia) dos educadores brasileiros que não acreditando na lei ou não tendo coragem 

de enfrentar as reações naturais de um sistema acadêmico de educação, o fantasma da 

profissionalização, não a utilizaram plenamente, ela existe há 8 anos.  

Os próprios artigos da Lei pressupõem uma aplicação gradual. Eu chego a ponto de 

afirmar hoje, e insisto na provocação, de que essa aplicação gradual não foi executada 

e, seguramente, a Lei 5.692/71 não será aplicada no país. É duro dizer isso (e não foi 

por covardia e, vejam bem, os fenômenos e a opinião, é muito pessoal), a 

fenomenologia própria da aplicação da lei logo após a sua implementação, surge o 
famoso parecer nº 57/72 feito por gente do mais extraordinário gabarito profissional 

deste país, mas que, de uma certa forma, trouxe profundas confusões à aplicação da 

própria-Lei. 

O Parecer nº 45/72 naqueles quadrinhos que identificam as famílias ocupacionais, me 

pareceu extraordinário, mas logo abaixo quando surgem outras habilitações, me 

parece que ali surgiu o grande problema da confusão da aplicação da Lei nº 5.692/71 

no país, ou seja, aquelas outras habilitações, criando um rol de atividades mais simples 

que poderiam, eventualmente ser feitas em 300 horas, levou a educação brasileira 

(segundo a tradição, nós sempre escolhemos os mínimos como máximos) a partir para 

compreensão de que a preparação do técnico poderia ser feita em 300 horas e 

pulverizada brutalmente. 
Por outro lado, a aplicação da lei 1evou ao sistema educacional brasileiro a escolha 

de habilitações que não exigissem recursos financeiros em investimentos de 

equipamentos. Havia aí nessa aplicação me parece o estigma do trabalho manual do 

país. Essa compreensão, essa conotação, a aplicação da Lei provocou uma série de 

distorções brutais neste país. Mas, que felizmente, com o jeitinho brasileiro, as 

empresas estão superando, e superando, permitam-me agredi-los novamente, com o 

alheamento da utilização do profissional preparado por vocês.  

As empresas, como não têm profissionais suficiente preparados, estão buscando, elas 

próprias, preparar aquele profissional a nível de 2º Grau, de que elas precisam para o 

desenvolvimento da sua produção. Depois abordaremos esse assunto com mais 

detalhes. E vejam ainda na aplicação da 5.692/71, surge uma outra coisa, o jeitinho 
brasileiro funcionou novamente, como se partia de uma premissa que não se poderia 

implementar habilitação básica, ou ensino profissionalizante no país, porque existiam 

3.000 ocupações a nível do 2º Grau, quando o Código Brasileiro de Ocupações - CBO, 

nas 7 milhões e poucas mil descrições identificou no mercado brasileiro 123 

profissões a nível técnico, afirmar que o mercado brasileiro tem 3.000 ocupações e 

que por isso não se implementa a legislação é uma falácia total.  

Outra falácia muito comum é um termo até bonito é dizer que equipamentos se tornam 

obsoletos muito rapidamente; tenho certeza absoluta de que vocês que dirigem as 

escolas têm equipamentos fornecidos pela CESAI em 1943, que estão funcionando 

muito bem em condições tecnológicas absolutamente exatas para a realidade do 

mercado de trabalho brasileiro. Talvez isso tenha acontecido com a eletrônica, com a 

introdução do diodo na tecnologia de telecomunicações, realmente suprimindo a 
válvula, criou uma comoção tecnológica na área. Mas acreditar nisso e afirmar que os 

equipamentos se tornaram obsoletos muito rapidamente, há também nisso a intenção 

de esconder a covardia que caracteriza o não interesse na aplicação da 5.692, vejamos 

que essa condição está provocando: a ausência do técnico brasileiro na força do 

trabalho do país. 

Algumas coisas têm que acontecer, e a história não dá saltos. Em vista disso, as 

dificuldades que as empresas encontram na contratação de técnicos de 2º Grau 

adequadamente preparados. Quando eu digo adequadamente preparados não alimento 

mais a ilusão de que vocês das Escolas Técnicas do país, nem das Escolas do mundo 

inteiro tenham condições de entregar ao mercado de trabalho um produto acabado. Ou 

seja, não podemos jamais alimentar a ilusão de que o técnico formado em qualquer 
escola possa ter condições imediatamente de dar, no dia em que ele entra na empresa, 

aquela resposta técnica ou tecnológica da qual a empresa precisa.  

Eu costumo dizer que se eu pudesse estabelecer um critério de medição da eficiência 

de uma Escola seja ela de que nível for, o critério a ser usado seria a verificação do 
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tempo que os indivíduos formados por essa Escola teriam que gastar obrigatoriamente 

dentro da empresa até atingir o nível de performance desejado para execução da 

ocupação. Quanto menor esse tempo, mais eficiente seria essa Escola.  

Mas não poderemos jamais suprimir a hipótese de que as empresas não devam 

adicionar conhecimentos, hábitos, motores e outras coisas mais, para obter a resposta 

que ela precise em termos empresariais. O que aconteceu? As empresas precisam de 

técnicos ou ela paga um engenheiro e coloca na posição de um técnico, ou utiliza um 

mestre sem preparação tecnológica ou mesmo cultural e o coloca naquela posição com 

a vantagem do conhecimento profissional que ele tem daquela atividade, ou prepara 

esse homem.  

E vejam: surge, nesse capítulo uma coisa chamada Decreto-Lei nº 6.291/1944, 
pretende dar estímulo às empresas brasileiras a utilizar seus próprios recursos, é um 

incentivo que o governo lhe dá de modo que ela possa lançar em dobro, até o limite 

de 10% tributado as despesas que ela tem com a preparação do seu próprio pessoal. O 

que aconteceu nesse país? Em 1976, a Lei iniciou a sua implementação, em junho, 

52.000 trabalhadores foram preparados.  

Em 1977, somente as empresas, prepararam mais trabalhadores do que o SENAI, o 

SENAC e a Educação Profissional para o Emprego (PIPMO) juntos 1.497.000 

trabalhadores. Em 1978, esse nº atingiu a 1.697.000. Neste ano de 1979 as empresas 

estão preparando 2.700.000 trabalhadores. E vejam bem, preparando em todos os 

níveis da hierarquia ocupacional das empresas, sem nenhuma preocupação, muito 

menos, concorrência com as atividades da educação formal. Ou seja: ela trabalha com 
a clientela que ela tem dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Do diretor 

ao faxineiro, todos podem com essa sistematização estabelecida, receber informações 

ou serem preparados para que aumentem a sua produtividade.  

E, na montagem da Lei 6.981/1944, eu não poderia deixar de me vincular à minha 

formação de educador, e consideramos formação profissional como aquelas 

atividades desenvolvidas dentro da própria empresa, que visam a preparação imediata 

do trabalhador em todos os níveis, desde o menor ao maior aprendiz, até qualquer 

outra hierarquia ocupacional dentro da empresa. Essas atividades são desenvolvidas 

dentro de 05 projetos especiais: aprendizagem de menores, qualificação profissional, 

aperfeiçoamento, especialização e formação.  

É a única vez que se fala na aplicação da Lei 6.297/75, em cursos e treinamentos: eu 
vou me fixar na formação e vou ler o que diz aqui a portaria que regulamenta o decreto 

disciplinador da Lei 6.297/75. Formação: o projeto refere-se às atividades 

desenvolvidas em todas as categorias, através de cursos formais de 2º grau, supletivo-

profissionalizante e de nível superior, quando realizados em escolas mantidos pelas 

pessoas jurídicas beneficiárias e para indivíduos nelas empregados. Nós restringimos 

a utilização dos incentivos àquelas escolas mantidas por tais empresas. Mas, dando 

uma grande abertura, serão admitidos subprojetos realizados sob encomenda em 

estabelecimentos escolares de diferentes graus da rede oficial ou particular de ensino, 

desde que feitos para empregados da empresa, com vistas a sua preparação imediata 

para o trabalho e sua promoção profissional; todos compatíveis e relacionados com a 

profissão que exercerem.  

Para que as escolas pudessem executar isso, nós estabelecemos a figura dos 
credenciamentos e do registro, ou seja, as entidades particulares, para prestarem 

serviços às empresas, teriam que possuir um credenciamento junto ao Conselho 

Federal de Mão-de-obra. Entretanto, para as Universidades Federais e Estaduais e 

outros órgãos públicos o que se exige, simplesmente, e que a Escola possa prestar esse 

serviço à empresa, sob encomenda.  

É a figura no registro e como se faz o registro? As entidades referidas nesse artigo 

requerer junto ao Conselho Federal de Mão-de-Obra, ou à comissão especial o registro 

prévio que lhes assegurará as mesmas prerrogativas previstas no artigo 1º. Ao requerer 

o registro, as instituições indicarão as suas características, grau de subordinação 

administrativa, natureza jurídica, endereço e pessoa responsável pela Entidade. Ou 

seja, um ofício do diretor da Esco1a ao presidente da C.F. de Mão-de-Obra, que 
outorga a Escola Federal o seu registro, pelo qual lhe será permitido prestar serviço 

às empresas.  

Das 23 Escolas Técnicas Federais, somente cinco estão registradas: Curitiba, Campos, 

Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Quando eu fiz esta pesquisa tive como objetivo 



 112 

 

não agredi-los, mas oportunizá-los a se situarem em sua área, prestando serviço às 

empresas, recebendo indivíduos que desenvolvem atividades de técnico dentro da 

Escola e têm formação de 2º grau, e vocês através de curso é por encomenda ou outras 

atividades quaisquer, possam, inclusive, receber recursos das empresas para execução 

dessas atividades. Das 23, 05 simplesmente se credenciaram. E, simplesmente, é um 

ofício, nada mais que isso, permitam-me também a agressão. 

Vamos agora à reação da empresa. A empresa por não encontrar no mercado 

profissional de que precisa passou a prepará-lo. Qual foi a reação da educação? Além 

daquela já citada de não se preocupar com a aplicação da 5.692/71, buscou uma 

alternativa, inventou uma coisa chamada tecnólogo. Vem aí um tecnólogo e, com a 

licença de alguns, tecnólogos em locais que jamais terão condições de absorvê-los. O 
tecnólogo só se justifica naquelas áreas de extraordinária condensação. Um polo 

industrial, de preferência, ou quem tenha um mercado altamente condensado para 

receber a figura do tecnólogo. 

Os cursos são de nível superior feitos em 2 anos. Obtêm-se rapidamente um canudo, 

daí a quantidade de cursos de tecnólogos neste País serem assustadoras. Mas me 

parece que é uma reação e interpreto-a como uma reação do próprio sistema de 

educação. Sentindo que ela não forma mais o técnico, substituiu-o por um outro 

profissional que, eventualmente, irá desenvolver na empresa, as atividades daquele 

técnico, que por direito deveria atuar. 

Agora vem o motivo básico desta nossa participação: fixar o técnico. Não seremos 

nós, os educadores os responsáveis? Eu tenho a sensação da falta de terminalidade, 
quando analiso o ensino de 2º grau. Parece-me que toda a estrutura está sendo montada 

ao contrário do espírito da Lei, que pretendia que o ensino do 2º grau fosse terminal. 

Tudo leva a crer que nós estamos forçando uma situação contrária aquela do patamar, 

do Pe. Vasconcelos. Eu sinto uma sensação de não terminalidade. 

A condição básica para a fixação do técnico no mercado de trabalho - haver mercado. 

Se não houver mercado, não poderá haver fixação. Isso me leva a crer que nós 

deveríamos ser bastante corajosos para formular umas tantas saudações (e eu falo 

particularmente a Profa. Zilma e com a sensação de egressão que, seguramente, eu 

vou provocar entre os diretores das ETF). Será que vocês têm cursos nas suas escolas 

que deveriam ser extintos? Será que esses cursos que existem não são irreais em face 

de uma realidade do mercado de trabalho local? Será que nós não estamos fazendo 
uma máquina da nossa escola porque encontramos um parafuso na rua? Ou mandando 

fazer um terno, porque encontramos um botão? Eu me lembro, quando trabalhava no 

MEC, e visitando as ETF encontrava curso como, por exemplo, de Decoração. Eu 

perguntei ao diretor: Mas você tem um curso de Decoração? E ele falou eu tinha um 

professor muito bom de Decoração, então, criei o curso” (ETF/CE, 1979). 

 

Observa-se nesta explanação uma crítica à falta de implantação da Lei 5692/1971 

em sua totalidade com a profissionalização compulsória, por meio da educação 

profissionalizante de caráter terminal, solucionando com isso a crise educacional dos 

excedentes do ensino médio. Com isso, a terminalidade no ensino médio, no seu papel de formar 

através de habilitações profissionais, deveria treinar mão de obra especializada para as 

indústrias, oferecendo a possibilidade de conseguir ganhos financeiros imediatos. 

Assim, os idealizadores desse projeto pretendiam extinguir a pressão sobre o ensino 

superior e a carência de técnicos e auxiliares, cujos cargos estariam sendo ocupados por pessoas 

sem a formação apropriada ou por outros profissionais mais escolarizados que aceitavam 

trabalhar em funções diferentes daquelas para as quais tinham se graduado. 

Outro aspecto que merece destaque desta análise foi o surgimento do tecnólogo 

como mais um tipo de formação profissional, para atuar entre o técnico e o profissional de nível 
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superior, como consequência de mudanças na matriz tecnológica das empresas, impactando na 

alteração da sua estrutura organizacional. Uma profissão que surgiu na esteira do 

desenvolvimento tecnológico aplicado à produção, ocupando um lugar intermediário no 

complexo processo de divisão de trabalho. 

Além disso, o especialista criticou o “academicismo excessivo” desarticulado do 

labor nas instituições como causa da dificuldade de retenção dos técnicos no mercado de 

trabalho, por isso, advogou a necessidade de articulação entre formação profissional e os 

empregadores, aproximando a educação das necessidades das empresas como centro definidor 

das políticas e do investimento em educação, bem como o critério para estabelecimento de 

novos modelos pedagógicos e curriculares. 

Todavia, na relação entre educação e trabalho, percebe-se que havia a preocupação 

dos planejadores educacionais em assegurar aos jovens a qualificação para o trabalho, dando-

lhes a possibilidade de habilitar-se profissionalmente de acordo com uma das opções oferecidas 

pelas escolas profissionalizantes, sendo que estas deveriam estar sintonizadas com as demandas 

do mercado de trabalho. Além de destacar as experiências exitosas de outras instituições 

congêneres, ao fazer parcerias com as companhias, para qualificar em serviço um enorme 

contingente de trabalhadores, aproveitando os incentivos fiscais da Lei 6.297/1975. 

Nessa época, os discursos estavam assentados no ensino como impulsionador do 

desenvolvimento econômico, por isso, havia a recomendação de diagnósticos que 

identificassem a disponibilidade de profissionais qualificados para impulsionar a demanda atual 

e futura da economia brasileira. Nesse contexto, o projeto de educação do País seguia as 

recomendações da UNESCO14, com enfoque econômico nos processos de modernização das 

políticas e da administração educacional, tendo como referência os movimentos internacionais 

da economia na educação, da teoria do capital humano e da planificação de recursos humanos 

(SANDER, 2001). 

Esta orientação foi recomendada pela UNESCO15, conclamando os países 

participantes, dentre eles o Brasil, para agregar esforços no sentido de alcançar importantes 

                                                
14 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - agência criada em 1945, 

que funciona como um laboratório de ideias e também como uma instância de padronização para formar acordos 

universais nos assuntos emergentes. Tem como propósito contribuir para a paz internacional e o bem-estar comum 

da humanidade por intermédio da cooperação entre os países no campo da educação, da ciência e da cultura. 

Trabalha no aprimoramento da educação promovendo agendas, apontamentos e diretrizes a serem seguidas pelos 
países. 
 
15 UNESCO - Conferência Internacional sobre o Planejamento da Educação, realizada em Paris, em agosto de 

1968. 
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progressos em matéria de planejamento e desenvolvimento da educação. De acordo com Pires 

(2005, p. 74), as principais propostas eram: 

 

I. Perspectivas da educação e do desenvolvimento nos primórdios do pensamento 

econômico: artigos históricos. 

II. Educação como prioridade do desenvolvimento. 

III. Desenvolvimento econômico, alfabetização e a pirâmide educacional. 
IV. Função de produção agregada e crescimento não-explicado da renda nacional. 

V. O objetivo e a medição da formação do capital humano. 

VI. Medidas da contribuição do ensino para o crescimento da renda per capita. 

VII. Ensino, experiência a diferencial de renda: algumas abordagens pioneiras. 

VIII. Relações entre custo e benefícios do investimento em ensino e treinamento no 

trabalho. 

IX. O conteúdo e o locus da educação e sua efetividade econômica. 

X. Desenvolvimento econômico, estrutura do mercado de trabalho e a demanda por 

habilidades humanas. 

XI. Recursos para a educação e critérios de decisão. 
 

Portanto, a orientação da UNESCO era a aplicação da Teoria do Capital Humano, 

de Theodore William Schultz, como fundamentação teórico-metodológica para o aumento da 

produtividade econômica da sociedade, uma vez que para ele esse conceito representa a soma 

de investimento do indivíduo na aquisição de conhecimento, que não podem ser roubados e, 

por isso, constituem um bem pessoal que acompanha o sujeito durante toda sua vida 

(SCHULTZ, 1973, p. 24-25).  

Com isso, a educação era considerada um valor social de caráter econômico, 

pertencente a cada pessoa, resultante de seus investimentos em qualificação, elevando seus 

conhecimentos e habilidades, tendo como resultado melhoria na competência de cada 

indivíduo, aumentando seu nível de rendimento pessoal. Para Schultz (1973), o trinômio: 

capital humano, educação e crescimento econômico funcionarão de forma cíclica e dinâmica, 

contribuindo não somente para crescimento econômico, mas também pelo desenvolvimento 

nacional. 

Nesse contexto, a partir das explanações dos palestrantes foi aberto um debate, com 

os participantes da plateia, para discutir sobre os aspectos relacionados à educação profissional 

nas Escolas Federais.  Assim, foi a discussão:  

 

1. “Será que o aluno que conclui o curso técnico, ao entrar na Universidade, não estaria 

sendo fixado no mercado de trabalho? 

2. Quanto ao obsoletismo do material utilizado, como o Sr. diz que não há esse 

problema? Gostaria de que me explicasse. 
3. Quanto ao problema do Centro Interescolar, essa provocação nós aceitamos.  

Resp. LUIZ GONZAGA: dos seus alunos (82%) estão no mercado de trabalho porque 

existe mercado de trabalho. Você disse que era engenheiro. Mas você é Diretor da 

Escola. Por que você não é só engenheiro? 

A sensação de não termalidade não é discordante da aspiração do aluno, de seguir um 

curso superior, que achemos é que a universidade tem que ser elitista. Elitismo esse 

que é próprio da estrutura social do País. Consequentemente, não somos contra o 
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homem ser um técnico e, em seguida, fazer um curso superior vinculado a sua área. 

Seria até interessante que um indivíduo pudesse iniciar-se numa indústria aos 14 anos 

e lá permanecesse fazendo todos os cursos, paralelamente, sem dela sair. Será que o 

sistema formal não poderia considerar aqueles conhecimentos adquiridos no próprio 

trabalho? Estabelecer um critério de créditos, até chegar ao nível superior? Concordo 

com você, dizendo que o 2º grau deve ser terminal, mas também deve ser patamar. 

Obsolescência do material - eu não cheguei a dizer que a Escola deveria ter 

equipamentos velhos e superados ou sucatas. Pelo contrário eu penso que, se os 

recursos permitem, a Escola deverá estar à frente da Empresa, mas nunca partir para 

a aquisição de instrumentos de alta sofisticação. Entretanto refiro-me aos instrumentos 

universais. O que eu quis dizer é que o equipamento não se torna obsoleto tão 
rapidamente como disseram os detratores da Lei 5.692/71.  

Quanto ao problema do Centro Interescolar, eu o abordei premeditadamente para 

provocar. O que eu quis considerar foi a possibilidade de a escolar funcionar 17 horas 

por dia ou 12 meses por ano (na Alemanha numa Escola Profissional de 12.000 alunos, 

9.000 fazem curso por correspondência e 03 meses vêm para escola). Com professores 

bastante preparados e bem pagos, a disposição integral, nos laboratórios, nas oficinas, 

nas salas de aula. Seria um centro tecnológico; não importa o nome que tenha; o 

importante é que ele esteja disponível ao aluno que, em termos de 

intercomplementaridade, saberia, que em qualquer momento que lhe fosse necessário, 

ele teria assistência.  

Nessa altura, nós pensamos na sistemática que usamos na avaliação de um projeto no 
PRODEMO. Vamos analisar um projeto agora temos mecanismo que nos permite 

identificar a capacidade de utilização da Escola. Eu duvido que vocês tenham 

condições de dizer que o laboratório de Resistência dos Materiais tenha sido utilizado 

mais de 10% do tempo útil da Escola durante o ano. Um laboratório caríssimo a 

serviço da Escola apenas 10% ao ano. Porque não se utiliza integralmente esse 

laboratório? Na nossa sistemática, uma entidade que monte um laboratório e não tem 

condições de utilizá-1o, pelo menos 60%, nós não o aprovamos. O centro interescolar 

nos permitiria uma dimensão muito maior, muito mais significativo para a E.T.F.. O 

uso das dependências da escola com aquele aluno não vinculado poderá ocasionar 

danos na aparelhagem; mas será que esse custo previsível com o estrago não permitiria 

um retorno adequado? 
 

Desse modo, as finalidades e discursos dos oradores em relação aos cursos de 

profissionalização, fundamentados na Lei 5692/1971, que continha como diretriz a utilização 

plena dos recursos humanos existentes, orientava para as seguintes soluções: reunião de 

pequenos estabelecimentos em unidades mais amplas, o entrosamento e a 

intercomplementaridade dos estabelecimentos de ensino entre si ou com outras instituições 

sociais, de modo a evitar ociosidade ou deficiências, e a organização de centros interescolares 

com serviços e disciplinas ou com áreas de estudo comuns a vários estabelecimentos de ensino 

(CUNHA, 2000). 

Nesse sentido, tanto as escolas quanto as companhias poderiam oferecer formação 

profissional. Entretanto, para aplicação desta legislação era necessário interpretar suas 

intenções, o que foi feito pelo Parecer 45/1972 (Brasil, 1972), quando esclareceu que as 

instituições de ensino poderiam ofertar uma “variedade de habilitações e modalidades 

diferentes de estudos integrados por uma base comum” e as empresas ofereceriam estágio com 

“duração variável de acordo com as exigências da habilitação pretendida pelo aluno”. Portanto, 
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o discurso oficial orientava quais percursos o ensino deveria seguir na educação brasileira a 

partir da reforma de 1971.  

Assim, a qualificação para o trabalho deveria se articular plenamente com as 

relações que se estabeleceriam entre a escola, cuja função era desenvolver o ensino voltado para 

a formação profissional e o sistema ocupacional que receberia trabalhadores com habilitações 

compatíveis com as necessidades regionais, com base nos resultados de levantamentos 

realizados continuamente sobre a situação de empreendimentos locais.   

Nessa perspectiva, as ações pretendidas para as Escolas Federais com educação 

profissional deveriam vincular economia e educação, fazendo do sistema macroeconômico o 

centro definidor das políticas e do investimento em formação técnica, bem como do critério 

para o estabelecimento de novos modelos pedagógicos e curriculares. Com isso, a intenção era 

definir proposições para fixação dos técnicos de nível médio no mercado de trabalho, buscando 

articulação entre educação geral e formação para o trabalho, tendo como referência as demandas 

do setor produtivo. 

O debate continua discutindo sobre recursos financeiros e o aproveitamento das 

oficinas e do conhecimento dos alunos para consertar máquinas e equipamentos de forma 

segura, eficiente e inteligente, funcionando como centro de irradiação de novas tecnologias para 

a região, além de aproveitamento da capacidade ociosa dos espaços das escolas. Assim continua 

o diálogo: 

 

Quero fazer um pronunciamento sobre as Bolsas. O Prof. da E.T.F de Campos falou 

que 50% dos alunos são atendidos por bolsas de financiamento, que a restrição dessas 

verbas, para 80 vai causar problemas; que menos alunos serão atendidos, e que haveria 

3 ou 4 fontes de financiamento. Será essa forma de bolsa gratuita 7 a melhor forma a 

ser encontrada para que o aluno faça curso? (Existirá outra saída? Seria interessante 
um estudo mais profundo sobre a forma de financiamento do curso.) 

Resp.  LUIZ GONZAGA: Em São Paulo, no dia 03 de out. de 1963, ao visitar a E.T.F., 

de 98 tornos, apenas 03 funcionavam. Quebravam, encostavam e compravam outros. 

Desses 98, 60 foram recuperados pelos alunos. Manutenção das máquinas de forma 

segura, eficiente e inteligente, com a própria mão-de-obra dos alunos. 

As oficinas de uma escola não devem ser apenas um centro de aprendizagem, mas 

também um centro de irradiação de novas tecnologias para a região. E isso já está 

sendo feito em algumas escolas. Muito bem em algumas escolas, bem em outras. 

Quanto ao Centro Interescolar, não se trata do Centro Interescolar acabar com a 

E.T.F., trata-se de criar uma nova figura: eu penso na E.T.F. como Centro Interescolar 

- CI, com gente de alto nível, funcionando integralmente, tendo os cursos regulares, 

normais, e aproveitando a sua capacidade ociosa para atender aos alunos da sua região 
escolar. Essa é a figura do CI que eu entendo. Eu penso num Centro Interescolar com 

professores bem pagos, com uma estrutura administrativa flexível, funcionando 12 

horas por dia. É uma dimensão muito mais ampla do que ser simplesmente uma escola. 

Vejo o CI plenamente utilizado, no seu laboratório. 

Ouro Preto reporta-se a um problema: "vivermos um problema de conjuntura”? 

Resp. LUIZ GONZAGA: concordo plenamente e insisto nisso. Aproveite-se a nova 

estrutura do MEC; tenho certeza que a Profª. Zilma e sua equipe têm sensibilidade 

diferenciada, sem nenhuma intenção de estabelecer comparação. O Rui me afirma que 



 117 

 

foi a Lei 6.297/75 que ensejou aquele crescimento exagerado de mão-de-obra pelas 

empresas, ele acredita que essa perspectiva seja o resultado do desejo das empresas 

brasileiras de pagar menos impostos. E me permita discordar e dizer uma coisa em 

termos de preparação das empresas em recursos humanos: comparando o que se 

gastava em 75, o que se gasta hoje são superiores em 72% ao que gastava antes. Aí é 

que está a malícia da Lei. Você está dizendo que nós nos filiamos ao mercado de 

trabalho. Vocês estão se registrando no Mercado de Trabalho para participar do 

Sistema de Mão-de-Obra, por isso, não exigimos nenhum processo de credenciamento 

dos órgãos públicos federais (ETF/CE, 1979)”. 

 

 

Esses debates explicitavam a preocupação dos especialistas em educação, como 

protagonistas da formação profissional, em proporcionar uma educação capaz de reproduzir nas 

empresas o que os educandos aprendiam nas escolas federais, aproveitando todo potencial de 

recursos humanos, financeiros e materiais. Nesse contexto, de acordo com Cunha (2000), o 

Estado apresentava-se como um mediador entre os interesses de empresários e trabalhadores, 

capaz de catalisar as demandas emanadas do campo científico e econômico, da comunidade 

educacional e da sociedade, para conduzi-las ao encontro de um projeto educacional que 

contemplasse todas as dimensões do conhecimento humano. 

Assim, as conclusões apresentadas à Profª. Zilma Gomes Parente de Barros sobre o 

painel destacou que a inclusão desse tema era o reconhecimento dos Diretores das Escolas 

Técnicas Federais sobre a necessidade de diálogo com outros órgãos do país que estavam 

envolvidos com a educação, para definir conjuntamente os mecanismos de fixação do técnico 

profissional de nível médio no mercado de trabalho. Além disso, a Secretaria de Educação do 

MEC deveria exercer sua capacidade equalizadora no sentido de prover condições para a 

superação das dificuldades que afligiam os entes administrativos em relação a questões 

orçamentárias e pedagógicas.  

Nessa perspectiva, várias ações estavam em curso nas Escolas Técnicas Federais 

para fixar o seu egresso, dentre elas: 

a. integração, gradativa e contínua de conteúdos que ensinassem técnicas modernas 

de trabalho; 

b. que fossem nas suas regiões mais do que excelentes escolas, aproximando-se da 

comunidade através de ações que divulgassem sua imagem positiva;  

c. firmar parcerias com órgãos e empresas para o aprofundamento do 

conhecimento dos educandos; 

d. que se inserissem na comunidade através de atividades de 

intercomplementaridade e entrosagem. 

Com essas discussões, os diretores das Escolas Federais procuravam, juntamente 

com a SEPS, caminhos para implementar formação profissional com as diretrizes da Lei 
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5.692/197l. Nesse contexto, as referidas instituições puderam contribuir expandindo suas 

experiências, revendo a oferta de cursos, articulando-se cooperativamente com as demais redes 

de ensino, fazendo da ETF um “promotor de progresso para o Brasil” (ETF/CE, 1979). Além 

disso, foram discutidos os critérios para estabelecimento de tetos financeiros para atender às 

necessidades de cada unidade. 

Por isso, a SEPS definiu a necessidade de apoiar financeiramente às Escolas por 

meio do aporte de recursos extras com o objetivo de reequipar, recuperar e adequar devidamente 

as ETF. Assim, foi determinada uma ação conjunta da Subsecretaria de Planejamento e da 

Subsecretaria de Ensino Regular para delimitar a necessidade de cada Escola, por meio de 

Supervisão e análise das solicitações encaminhadas, consolidando-as num projeto global a ser 

apresentado ao Senhor Ministro da Educação e Cultura, visando obtenção de recursos 

financeiros (ETF/CE, 1979). 

Portanto, os olhares sobre os percursos das escolas da rede federal, sob a ótica de 

especialistas em formação profissional, estavam relacionados à implementação da LDB 

5.692/1971 que introduziu mudanças na estrutura do ensino, dentre elas a pretensa eliminação 

do dualismo existente entre escola secundária e escola técnica. Com isso, originou-se uma 

escola única de 1º e 2º graus voltada para a educação básica geral, juntamente com a preparação 

para o trabalho. Desse modo, o Ensino de 1º Grau seria responsável pela formação geral, 

sondagem vocacional e a iniciação para o trabalho, enquanto o ensino de 2º grau ficaria com o 

nível de ensino cujo objetivo primordial seria a habilitação profissional.  

Portanto, as condições para enfrentamento desse conjunto de desafios que 

relacionava a educação profissional integrada à educação básica, no seu papel social de 

formação de sujeitos comprometidos com o mundo do trabalho, tinham a escola como um lugar 

privilegiado para sociabilidade humana e no ensino, um instrumento mediador, em que era 

possível conciliar, de modo harmônico, os objetivos do 2º grau profissionalizante às 

necessidades do mercado de trabalho, como um dos elementos capazes de proporcionar a 

eliminação das desigualdades sociais. 

Dessa maneira, os especialistas em educação pensavam que a qualificação deveria 

cumprir a função de formar o indivíduo dentro de princípios que potencializassem a formação 

humana como fundamental para o progresso econômico do país, tendo como consequência a 

melhoria das demais condições de vida e o aumento da produtividade nacional, erradicando as 

desigualdades sociais a partir da ampliação das oportunidades educacionais para a sociedade. 
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3.2 A Escola da Rede Federal do Ceará e sua articulação com empresas e comunidade 

 

As principais dificuldades apresentadas pelos olhares dos diversos atores em 

relação à fixação do técnico de 2º grau no mercado de trabalho, do ponto de vista da Escola: 

técnico-pedagógicas, administrativas e materiais, das Empresas e da Comunidade. Tratava-se, 

portanto, de entrelaçar a formação capaz de inserir o estudante no mercado, uma vez que a 

compreensão por parte das companhias era que o perfil modelado pela escola seria capaz de 

gerar resultados para as empresas e finalmente oportunizar condições para a sociedade construir 

conhecimentos, atitudes e valores, contribuindo na formação de cidadãos críticos, éticos e 

participativos. 

Por isso, nos anos finais da década de 1970, por meio da Lei 6.545/78, as Escolas 

da Rede Federal vivenciaram mais uma política de transformação, passando agora para Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s, possibilitando que as novas instituições 

ministrassem também cursos de graduação e pós-graduação. Essas entidades foram definidas 

como autarquias de regime especial, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, detentoras 

de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar, regendo-se por esta 

Lei, seus Estatutos e Regimentos (BRASIL, LEI 6545, 1978). 

Assim, o propósito dessa mudança era ampliar sua capacidade administrativa e 

oportunizar novos horizontes para os alunos, que poderiam desse modo verticalizar sua 

formação, uma vez que, de acordo com a Lei 6.545/78, estas escolas teriam os seguintes 

objetivos, definidos no Art. 2º: 

 

Os Centros Federais de Educação Tecnológica de que trata o artigo anterior têm os 

seguintes objetivos: 
I - ministrar ensino em grau superior: 

a) de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais em engenharia 

industrial e tecnólogos; 

b) de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de professores e especialistas 

para as disciplinas especializadas no ensino de 2º grau e dos cursos de formação de 

tecnólogos; 

II - ministrar ensino de 2º grau, com vistas à formação de auxiliares e técnicos 

industriais; 

III - promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, objetivando a 

atualização profissional na área técnica industrial; 

IV - realizar pesquisas na área técnica industrial, estimulando atividades criadoras e 
estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços.  

 

Entretanto, apesar das mudanças que visavam expansão e melhoria da rede federal 

de educação profissional, as escolas vivenciavam problemas para se adaptarem às novas 
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concepções e práticas do ensino profissional e sua necessária institucionalização para se 

adequar ao desenvolvimento industrial brasileiro. Nesse contexto, elas enfrentavam:  

a) Dificuldades de origem administrativa, por causa da carência de pessoal 

especializado, devido a sujeição das Escolas à política de pessoal do 

Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP. Além de: 

 Ausência de uma sistemática administrativa; 

 Falta de divulgação das funções da Escola na Comunidade e das 

necessidades da Comunidade à Escolas; 

 Atuação insuficiente dos Centros de Integração Empresa e Escola - CIEE. 

b) Dificuldades de ordem técnico-pedagógica: 

 Academicismo da Escola, dificultando a adaptação do aluno no mundo 

empresarial; 

 Falta de orientação ao aluno quanto ao ambiente de trabalho na empresa; 

 Ausência de vivência na empresa por parte do professor; 

 Inadequação curricular; 

 Falta de dinamismo do currículo escolar para acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico e industrial; 

 Inadequação de determinados cursos à realidade do mercado empresarial; 

 Dificuldade em proporcionar estágios em microempresas para os alunos 

sentirem a realidade empresarial; 

 Desajustamento na opção do curso pelo aluno.  

c) Dificuldades de ordem material, uma vez que havia:  

 Carência de equipamentos para melhor habilitar o aluno para o exercício da 

profissão; 

 Defasagem na tecnologia (inclusive equipamentos) utilizada na Escola.  

 

Entretanto, o segmento industrial do Ceará também enfrentava problemas, uma vez 

que sua estrutura manufatureira estava ligada às atividades tradicionais que utilizavam 

matérias-primas locais, do gênero alimentar, vestuário e têxtil. Embora, muitas empresas 

tenham se instalado do Estado graças ao plano de desenvolvimento implementado pelo 

Governador Virgílio Távora, entre 1963-1966, com incentivo da SUDENE, baseado em 

proposições desenvolvimentistas. Como mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 03 – Projetos de empresas cearenses aprovados pela SUDENE (1963 – 1966)  

 

1963  CECASA – Cerâmica do Cariri S.A., de Crato – transformação de materiais não 

metálicos. 

 Cia. De Fiação e Tecidos Ernesto Deocleciano, de Sobral – fios e tecidos de algodão.  

1964  SARONORD – S.A. Roupas do Nordeste, de Fortaleza – confecção camisa e calças). 

1965  Cerâmica Norguaçu S.A., de Crato – transformação de metais não metálicos. 

 Metalgráfica Cearense S.A. – MECESA de Fortaleza – metalúrgica (embalagens 

metálicas e litográficas). 

 CONAC S.A. – Indústria de Artefatos de Couro, de Fortaleza – beneficiamento e 

transformação de couros, peles e similares  

 ROMAC S.A. – Confecções, de Fortaleza – confecções (em geral). 

1966  Epitácio Cordeiro Lins S.A. Indústria e Comércio de Calçados – ECLISA, de Fortaleza 

– beneficiamento e transformação de couros, peles e similares. 

 Indústria Del Rio S.A., de Fortaleza Confecções (femininas). 

 PROTECT S.A. Tintas e Vernizes, de Fortaleza – química.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Nobre (2001) 

 

Desse modo, no processo de evolução do Estado do Ceará havia orientação dos 

governantes em fortalecer a economia com um setor industrial apto a processar uma parcela 

maior dos produtos cearenses dos diversos segmentos econômicos, além de proporcionar 

emprego e renda para a população. Nesse sentido, o patrocínio do governo consistia em 

benefícios concedidos por lei (NOBRE, 2001, p.181). 

Ainda sob influência dos órgãos de fomento, principalmente, do Banco do Nordeste 

e da SUDENE, a política de industrialização passou a contar com o distrito industrial, isso 

favoreceu a atração de investidores de outros estados e países, além de estímulo aos industriais 

locais, oferecendo-lhes projetos com estudos de viabilidade e indicação de fontes de 

financiamentos. Com isso, surgiram novas empresas entre o período de 1967 a 1970, como 

mostra o quadro: 
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Quadro 04 – Projetos de empresas cearenses aprovados pela SUDENE (1967 – 1970)  

 

1967  Indústria Barbalhense de Cimento Portland S.A. IBACIP, de Barbalha – transformação de minerais não metálicos. 

 José Maria Macedo Metalúrgica S.A. – JOMETAL, de Fortaleza – metalurgia (tubos de aço para canalização de água). 

 Cariri Industrial de Óleos S.A., de Juazeiro do Norte – beneficiamento e transformação de óleos de ceras vegetais. 

 Indústrias Plásticas Cearenses S.A. – IPLAC, de Fortaleza – embalagens plásticas.   

 LOGS S.A. Compensados e Artefatos de Madeira, de Fortaleza – beneficiamento e transformação da madeira. 

 OTOCH S.A. Indústria de Móveis, de Fortaleza – fabricação de mobiliário (para residência e escritório, etc) 

 KEMP Indústria de Calçados Vulcanizados do Nordeste S.A., de Fortaleza – beneficiamento e transformação de 

couros, peles e similares (calçados vulcanizados). 

 Chenille do Nordeste S.A. – CHENOSA, de Maranguape – têxtil (fios de algodão para colchas de chenille). 

 Cia. Ceará Têxtil, de Fortaleza – têxtil (fabricação de popelinita e mescla). 

 Thomaz Pompeu de Souza Brasil S.A. Fiação e Tecelagem, de Fortaleza – têxtil (fios e tecidos de algodão). 

 Confecção Royale S.A., de Fortaleza – confecções (femininas). 

 Cervejaria Astra S.A., de Fortaleza – indústria alimentícia (cerveja, chope, guaraná, etc). 

 Laticínios Sobralenses S.A.- LASSA, de Sobral – indústria alimentícia (leite pasteurizados, queijo-prato, requeijão, 

manteiga, manteiga, doce de leite e ração). 

 Companhia Industrial de óleos do Nordeste – CIONE, de Fortaleza – agroindústria (derivados de caju). 

 INPLA – Indústria e Comércio S.A., de Fortaleza – plásticos (artefatos de borracha). 

 Indústria Delta S.A., de Fortaleza – movelaria (móveis estofados, camas com colchões de molas, etc).   
1968  Ferragens e Aparelhos Elétricos S.A. – FAE, de Fortaleza – indústria de material elétrico (medidores, disjuntores, 

termomagnéticas, tomadas e interruptores, etc). 

 Indústrias Elétricas Elite S.A. – INELSA, de Fortaleza – indústria de material elétrico (equipamentos elétricos e 

metálicos, fundição em geral, acessórios para a indústria, etc). 

 Grandes Curtumes Cearenses S.A., de Fortaleza – beneficiamentos e transformações de couro, peles e similares. 

 Indústria de Calçados Capelo S.A., de Fortaleza – beneficiamento e transformação de couros, peles e similares 

(calçados para homens, mulheres e crianças). 

 Cirúrgicos do Nordeste S.A. – CINORD, de Fortaleza – têxtil (algodão hidrófilo). 

 Indústrias de Chenille e Tapetes S.A. – INDUCHENILLE, de Fortaleza – têxtil (tapetes e colchas de chenille). 

 União Industrial Têxtil S.A. – UNITEXTIL, de Fortaleza – têxtil (fios e tecidos de algodão). 

 Companhia ALGIMAR Indústria Químicas de Alginatos, de Fortaleza – química (aproveitamento de algas marinhas, 

sal iodado, àgar, etc). 

 Companhia Industrial de Tianguá – CITIA, de Tianguá – Indústria alimentícia (preparados de caju, manga e jaca). 

 Caju Industrial S.A. – CISA ,  de Fortaleza – agroindústria (beneficiamento da castanha de caju). 

 Companhia Industrial Agropecuária Fazenda Sabiá – CONAPE, Santa Quitéria – agroindústria (industrialização do 

leite, da carne e de cereais, etc). 

 Caucaia Industrial S.A. – CAISA, de Caucaia – agroindústria (beneficiamento e industrialização do caju). 

 Fortaleza Agroindustrial S.A. – FAISA, de Uruburetama – agroindústria (industrialização do caju, da mandioca, etc). 

 Agropecuária Cearense S.A. – ACESA, de Russas – agropecuária (industrialização da carne, etc). 

 Companhia de Empreendimentos Rurais do Nordeste – CERUSA, de Maranguape – agroindústria (industrialização da 

carne, etc).    
1969  PRESTA S.A. Artefatos de Couro (ex-Bambino Calçados S.A. – BANCALSA), de Fortaleza – beneficiamento e 

transformação do couro, peles e similares (calçados e artesanatos diversos de couro). 

 Fiação Jangadeiro S.A., de Fortaleza – têxtil (fios de algodão). 

 Fiação Nordeste do Brasil S.A. – FINOBRASA, de Fortaleza – têxtil (fios e tecidos de algodão, malha, poliéster, etc). 

 Linhas Seridó S.A., de Fortaleza – têxtil (linhas de coser). 

 Petróleo lubrificante do Nordeste S.A. – PETROLUSA, de Fortaleza – indústria química (graxas lubrificantes, ceras 

para assoalho, solventes para tintas, etc)  

 SALNORTE Refinaria Norte Brasileira S.A. (ex-SANORTE), de Fortaleza – indústria química (refinação do sal). 

 Companhia Industrial de Produtos Alimentícios – CIPA, de Cascavel – indústria alimentícia (derivados do caju). 

 Gráfica Industrial S.A. – GRAFISA, de Fortaleza – indústria editorial e gráfica. 

 Agropecuária Francisco Santos S.A. – FRASA, de Redenção – indústria alimentícia (derivados de pecuária). 

 Companhia Agroindustrial São José – CAPESSÉ, de Russas – agroindústria (derivados da pecuária e do caju). 

 Companhia Agropecuária e Industrial do Nordeste – CAPINE, de Caucaia – agroindústria (derivados da pecuária, do 

algodão e do caju, etc). 
1970  Indústria de Cerâmica e Materiais de Construção S.A. 

 CEMACO, de Pacatuba – aproveitamento e transformação de materiais não metálicos. 

 CIBRIG do Nordeste Indústria Eletrônica S.A., de Fortaleza – industrial de material elétrico (máquinas e aparelhos 

para refrigeração). 

 Companhia Industrial de Peles e Couros – CINPELCO, de Fortaleza – aproveitamento e transformação de couros, peles 

e similares. 

 Bembom Sorvetes S.A., de Fortaleza – indústria alimentícia (picolés e sorvetes em copinhos, etc). 

 Pierre lira S.A. Comércio, Indústria e Exportação, de Fortaleza – agroindústria (beneficiamento de cera da carnaúba). 

 Bom Princípio Agropecuária S.A. – BOÍSA, de Caucaia – agroindústria (derivados da pecuária e do algodão e da 

goiaba). 

 Cachoeira Agropecuária S.A., de Pentecoste – agroindústria (derivados da pecuária e do algodão). 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Nobre (2001) 
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Entretanto, de acordo com Nobre (2001, p.189), apesar do investimento feito pela 

SUDENE, os empreendimentos instalados no Estado, entre 1963 e 1979, estavam relacionados 

a atividades tradicionais de fiação, tecelagem, produtos alimentícios e bebidas, além de óleos 

vegetais. Embora o governo tenha se preocupado em incentivar novos segmentos até o final do 

referido período, as empresas que se instalaram pertenciam aos setores citados: 

 

Quadro 05 – Projetos de empresas cearenses aprovados pela SUDENE (1971 – 1979) 

 

1971  Móveis de Aço Ângelo de Figueiredo S.A. – MOVAÇO, de Fortaleza – metalúrgica (móveis de aço, esquadrias de 

alumínio, artefatos de ferra, aço inoxidável, alumínio, etc). 

 Passamanaria do Nordeste S.A., de Fortaleza – indústria têxtil (fitas elásticas e cordões). 

 Companhia Industrial de Latícínio do Cariri – CILGA, de Juazeiro do Norte – indústria alimentícia (leite pasteurizado e 

derivados). 

 Laticínios Betânia S.A. Indústria, Pecuária e Agricultura, de Quixeramobim – agroindústria (derivados da pecuária). 

 Chapéus Artesanatos de Palha S.A. – CAPASA, de Sobral – agroindústria (aproveitamento de palha da carnaúba). 

 Araticum Agroindustrial S.A., de Mauriti – agroindústria (derivados da pecuária). 

 Companhia Agropecuária do Médio Jaguaribe – CAMEJA, de Jaguaribe – agroindústria (derivados da pecuária).  

 Columin Agropecuária S.A., de Maranguape – agroindústria (derivados da pecuária).     

1972  Ar-frio Refrigeração S.A., de Fortaleza – industrial de material elétrico (máquinas e aparelhos de refrigeração). 

 Laboratórios Alfa-Conlab do Brasil S.A., de Fortaleza – indústria farmacêutica (vacinas contra epizootias e outros 

produtos terapêuticos). 

 Indústria Brasileira de Sal – IBRASAL, de Fortaleza – indústria química (refinação de sal). 

 F. Oliveira S.A. Comércio, Indústria e Agricultura, de Fortaleza – Indústria alimentícia (doces em massa, em calda e 

cristalizados).    

1973  Cidrão Vilejack S.A. Indústria e Comércio de Exportação, de Fortaleza – confecções (tecidos de algodão e peças de couro 

para o vestuário). 

 Frutas Tropicais Industrializadas S.A. – FRUTISA, de Sobral indústria alimentícia (doces e compotas). 

1974  Indústria Brasileira de Artefatos Plásticos S.A. – IBAP, de Fortaleza – indústria de plásticos (embalagens, recipientes, 

utilidades domésticas, brinquedos, etc). 

 IPLAC S.A. Tecidos Plásticos, de Fortaleza – indústria de plásticos (sacos de polipropileno e outros artefatos 

termoplásticos). 

 ISONOR Industria de Plásticos S.A., de Fortaleza – indústria de plásticos (embalagens, moldados decorativos, etc). 

 Curtumes Machado S.A. – CURTMASA, de Sobral, beneficiamento e transformação de couros, peles e similares (peles 

tingidas, camurça, lã, etc). 

 Indústria Tapetelene S.A., de Fortaleza – indústria têxtil (tapetes de polipropileno e similares). 

 Esplanada Confecções do Nordeste S.A. – ESPLANOSA, de Fortaleza – indústria de confecções (vestuário masculino). 

 Francollares Export S.A., de Maranguape – indústria de confecções (vestuário infanto-juvenil). 

 Ximenes Confecções S.A., de Fortaleza – indústria de confecções (vestuário masculino). 

 SOCIOL S.A. Correia Industrial e Comercial, de Fortaleza e Crato – indústria alimentícia (derivados do milho, moagem 

de café, sabão, etc).       

1975  Companhia Cearense de Cimento Portland, de Sobral – indústria de materiais não metálicos. 

 Construções Eletromecânicas S.A. – CEMEC, de Fortaleza – indústria mecânica (transformadores elétricos e outros 

artefatos para instalações no serviço de eletricidade). 

 Indústria de Alimentos e Bebidas Antártica do Ceará S.A., de Fortaleza – indústria alimentícia (sucos e refrigerantes de 

frutas regionais). 

1976  F.P.B. Ferramentas S.A., de Fortaleza – indústria mecânica (brocas espirais de aço, ferramentas cortantes e outros objetos 

de metal). 

 Organização Têxtil Bezerra de Menezes S.A., de Juazeiro do Norte – indústria têxtil (fios cardados e penteados). 

 Têxtil União Franco-Brasileira S.A., de Fortaleza (Distrito Industrial) – indústria têxtil (fios e tecidos crus de algodão). 
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 Agropecuária Planalto da Ibiapaba S.A. – AGROPIL, de Tianguá – agroindústria (derivados da pecuária, etc).   

1977  Companhia Industrial de Vidros do Ceará, de Fortaleza – indústria de materiais não metálicos (vasilhames e embalagens 

de vidro). 

 Artefatos de Aço e Alumínio do Brasil S.A. – ALUBRÁS, de Fortaleza – indústria metalúrgica (artefatos diversos em 

aço e alumínio). 

 Fios Nordestinos S.A. – FINESA, de Fortaleza – indústria têxtil (cardas e resíduos). 

 Mundica Paula S.A., de Fortaleza – indústria de confecções (peças do vestuário feminino, roupas para crianças e jovens, 

etc) 

 Agropecuária Pinho S.A. AGROPINHO, de Paranga – agroindústria (derivados da pecuária). 

 Cararu Agropastoril S.A. CAGRISA, de Caucaia – agroindústria (derivados da pecuária). 

 Companhia Agropecuária Vale do Aracatiaçu, de Irauçuba – agroindústria (derivados da pecuária). 

 Companhia Agropecuária Vale do Ibiapaba – COPE – VALE, de Ubajara – agroindústria (derivados da pecuária). 

1978  SEGURAME do Nordeste S.A. Indústria e Comércio, de Fortaleza – indústria metalúrgica (parafuso, embalagens de 

arame, etc). 

 Fábrica de Tecidos Maranguape S.A., de Maranguape – indústria têxtil (fios e tecidos de algodão). 

 Agroindustrial Luiz Guimarães S.A. – AGROLUSA, de Ibiapina – agroindústria ( sucos e doces de frutas regionais) 

 Caju do Brasil S.A. Agro-Industrial -  CAJUBRÁS, de Pacajus – agroindústria (aproveitamento de frutos regionais e 

derivados da pecuária). 

 Agropecuária Vale do Camurim S.A., de Itapajé – agroindústria (derivados da pecuária). 

 Agroindústria Rodeio S.A., de Itapiúna – agroindústria (derivados do leite). 

 Companhia Cearense Agroindustrial do Caju-CICAJU, de Beberibe agroindústria (derivados da pecuária).  

1979  Ceará Máquinas Agrícolas S.A. CEMAG, de Fortaleza – indústria mecânica (colhedeiras de feijão, amendoim, etc)  

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Nobre (2001) 

 

Contudo, essas estratégias assimilavam os pressupostos do desenvolvimento via 

industrialização, como forma de superar o caráter rudimentar e manufatureiro da indústria 

naquele período. Desse modo, a industrialização funcionaria como uma saída estratégica de 

combate ao quadro de desigualdade e atraso provocados pela vulnerabilidade das atividades 

econômicas da pecuária e do algodão, condicionadas pelas vicissitudes da natureza (secas 

periódicas), e pelas oscilações do comércio nacional e internacional. Além disso, havia uma 

desarticulação entre a Escola e as empresas que enfrentavam: 

a) Retratação do mercado de trabalho em função da oscilante política de expansão 

industrial; 

b) Havia diversidade de interpretação pelas empresas, quanto às atribuições do 

técnico de 2º grau formado pela escola; 

c) Ausência de planejamento de expansão na maioria das empresas; 

d) Relacionamento insuficiente ou unilateral da escola para a empresa; 

e) Falta de conscientização do empresário que, em muitos casos, aproveitava mão 

de obra não qualificada por ser mais barata;  

f) Baixos níveis salariais em geral e grande desnível entre mercados; 

g) Valorização excessiva de profissionais de nível superior. 
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Finalmente, a escola como nicho tradicional de socialização de conhecimentos é 

um espaço privilegiado para efetivações de mudanças, ao envolver a comunidade nas questões 

educacionais considerando que todos os participantes do processo educativo deveriam ser 

responsáveis pela ressignificação das relações entre todos os envolvidos, reconhecendo a escola 

como parte integrante da comunidade e, por isso, capaz de contribuir com as mutações 

necessárias para formação cidadã. Entretanto, a realidade encontrada foi a: 

a) Falta de valorização (status) do técnico, devido ao desconhecimento das 

potencialidades da profissão. 

b) Manutenção do tradicionalismo acadêmico.  

Nesse contexto, a escola enfrentava um campo vasto, plural e diversificado, 

marcado por uma série de dificuldades, principalmente em contato com a realidade complexa 

do seu ambiente, ao reunir diferentes dimensões nos campos políticos, econômicos e sociais, 

uma vez que, nesse período, havia o apelo para preparação e qualificação de mão de obra como 

parte integrante do projeto nacional de desenvolvimento. 

Além disso, as escolas sofriam com a inexistência de políticas salariais estimulantes 

para a categoria de profissionais que atuavam nos diversos setores da escola. Havia também a 

falta de regulamentação de algumas profissões de nível médio que acabava por precarizar o 

labor dos técnicos ao chegarem no mercado de trabalho. Outro fator importante que atraía os 

alunos para a instituição era qualidade do ensino que servia de trampolim para acesso às 

Universidades. Finalmente, a obrigatoriedade do serviço militar, dificultando o ingresso na 

empresa. 

Assim, o resultado das discussões entre os diversos profissionais envolvidos com a 

formação profissional sugeriu algumas ações que pudessem suplantar as dificuldades pelas 

escolas da Rede Federal naquele período, elencadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 06 – Ações propostas para superar dificuldades das ETF 

 

Item AÇÕES PROPOSTAS 

01 
Desativar ou criar novos cursos de acordo com as necessidades dos mercados locais, estaduais e 

regionais. 

02 
Estabelecer critérios para que o sistema seletivo de ingresso na Escola leve um número maior de 

alunos propensos a profissionalização a nível médio. 

03 
Anteceder a preparação da futura clientela da escola, através do PEBE 7 e, se possível, retroceder 

às duas últimas séries do 1º Grau. 
04 Envolver as empresas no processo seletivo de ingresso à escola. 
05 Facilitar o ingresso de alunos oriundos do SENAI. 
06 Manter permanente sistemática de atualização do pessoal docente da escola. 
07 Divulgação intensiva dos reais objetivos das ETF nas escolas de 1º grau, empresas e comunidades. 
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08 
Autonomia das Escolas para, realmente, criar sua tabela permanente de pessoal docente, técnico e 

administrativo. 

09 
Aquisição de laboratórios, reequipamento dos já existentes e manutenção para assegurar a sua boa 

qualidade de funcionamento. 

10 
Divulgação do técnico de nível médio e seu potencial através da rede nacional (Secretaria de 

Comunicação). 

11 
Acompanhamento do egresso das ETF no mercado de trabalho, em especial, através de atendimento 

ao aluno e pesquisa específica. 

12 
Maior flexibilidade e regionalização dos cursos de cada Escola para atender a real necessidade do 

mercado de trabalho. 

13 
Orientação educacional e profissional efetiva para o aluno, visando seu melhor ajustamento ao 

curso escolhido. 
14 Recrutamento dos alunos no interior do Estado através de convênio com Prefeituras e Sindicatos. 
15 Aproveitamento de candidatos indicados pelas empresas. 

16 
Reservar os cursos noturnos apenas para os alunos que já trabalham e que geralmente vão atuar 

como técnicos de 2º Grau. 
16 Regulamentar a profissão do técnico de grau médio para melhorar a relação com os CREAS. 

18 Maior entrosamento entre MEC e Ministério do Trabalho visando atender a demanda do mercado. 

19 Incentivo à formação de sindicatos que congreguem os técnicos de nível médio. 

20 

Maior utilização dos recursos colocados a disposição das ETFs pelo Ministério do Trabalho, através 

do PEBE 7, para incentivar o ingresso de filhos de operários sindicalizados na força de trabalho de 

nível médio. 
21 Sensibilizar o empresário para participar do processo educativo. 
22 Gestão junto ao DASP para preenchimento do quadro de lotação de pessoal técnico. 
23 Seminários e Encontros com alunos egressos e pessoal docente, técnico e empresários. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Desse modo, aqueles que estavam envolvidos com os cursos profissionalizantes das 

Escolas Técnicas Federais esperavam reter os alunos no ensino médio, dando-lhes sentido de 

terminalidade. Desse modo, os técnicos não procurariam carreiras universitárias, mas, sim, 

terminariam os estudos e seguiriam para o exercício de uma profissão. Por isso, defenderam um 

conjunto de medidas para fixar o técnico de nível médio no mercado de trabalho, na visão dos 

especialistas “tão carente de mão de obra qualificada”. Entretanto, tal desiderato não estava 

ocorrendo, uma vez que a grande maioria dos egressos estava preferindo o acesso às 

Universidades, causando “superpopulação”, ao invés de procurarem o mercado de trabalho, de 

modo a praticarem a profissão para a qual haviam se preparado.  
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4 AS MUDANÇAS NOS PERCURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE 

FEDERAL DE ENSINO 

 

As mudanças ocorridas no contexto político e econômico no final da década de 

1950, quando foi eleito Juscelino Kubitschek e estabeleceu para seu governo o plano de metas 

de modo a superar os problemas existentes no país, principalmente em relação à economia 

sustentada em bens primários, uma agricultura pouco desenvolvida e centrada no cultivo, 

produção e exportação de café. Este plano visava transformar a estrutura produtiva do país, 

deslocando o eixo da economia para a produção de bens duráveis, estabelecendo e 

implementando ações de forma harmônica entre os setores produtivos, de modo que os 

investimentos em uma área refletissem nas outras de forma sistêmica e positiva. 

Este conjunto de transformações na base produtiva da sociedade criou novas 

necessidades para o setor educacional, influenciado mudanças na educação profissional das 

escolas da rede federal de ensino, uma vez que no projeto governista a ênfase era colocada sobre 

as escolas técnico-profissionais, cujo objetivo seria formar empregados qualificados que se 

destinariam aos inúmeros setores da produção econômica. Desse modo, a educação 

profissionalizante serviria para integrar o homem à civilização industrial. 

Nesse contexto, a ideologia desenvolvimentista teria como prioridade aproximar a 

escola da realidade do país através do ensino profissionalizante, adequando as instituições ao 

preparo dos trabalhadores, de modo a assumir os novos postos de trabalho exigidos pelo 

desenvolvimento. Assim, a formação profissional seria indispensável para melhoria da 

produtividade, uma vez que abasteceria o mercado com mão-de-obra qualificada, contribuindo 

com o crescimento do país (CARDOSO, 1977 p. 178). 

Portanto, de acordo com Saviani (2005) a ênfase no desenvolvimento econômico 

do país, como pressuposto para o desenvolvimento das demais instâncias da sociedade, 

influenciou as linhas gerais da educação profissional, uma vez que era necessária uma nova 

modalidade de ensino industrial, mais flexível e autônomo, que priorizasse a inserção do aluno 

de forma mais rápida no mercado de trabalho. Por isso, de acordo com Cunha (2005, p. 158) 

foram defendidas ideias de autonomia administrativa e técnica das escolas industriais da rede 

federal, de modo que pudessem adequar seus cursos às necessidades da economia. 
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4.1 As mudanças nos percursos da educação profissional na Rede Federal de ensino no 

início dos anos de 1960 

A industrialização, principalmente, a partir da década 30, do século XX, modificou 

lentamente a sociedade brasileira, tornando-se necessária uma nova proposta de educação, de 

modo a preparar trabalhadores para a indústria, dentro de uma nova ordem social gerada pela 

acumulação do capital. A necessidade de preparação de mão de obra para a indústria implicou 

numa mudança de concepção da formação profissional, saindo de um ensino mais próximo do 

ofício para uma aprendizagem que introduzisse o domínio das técnicas, da fragmentação do 

trabalho e da adaptação à máquina, de maneira a disciplinar a força de trabalho e adequá-la à 

organização fabril.  

Nesse contexto, na visão de Schwartman (2000), o plano educacional daria suporte 

ao nascente segmento industrial. Por isso, o ministro Capanema reformulou a educação 

secundária e industrial, como mostram os documentos da época. De acordo com a proposta do 

ministro 

a educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidades e mentalidades de 

acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. 

Teríamos, assim, a educação superior, a educação secundária, a educação primária, a 

educação profissional e a educação feminina: uma educação destinada à elite da elite, 
outra educação para elite urbana, outra para os jovens que comporiam o grande 

“exército de trabalhadores necessários à utilização da riqueza potencial da nação” e 

outra para as mulheres. A educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação, 

“realidade moral, política e econômica” a ser constituída (SCHWARTZMAN, 2000). 

Ainda o mesmo autor analisa os desdobramentos da Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, as bases de sua organização e do regime daquele ensino, estabelecendo que este ramo 

deveria ser destinado à preparação dos trabalhadores da indústria, dos transportes, das 

comunicações e da pesca. Definiu, ainda, o ensino industrial como de segundo grau, em paralelo 

com o ensino secundário, desse modo, a educação profissional deixou de pertencer ao primário 

para fazer parte do segundo grau, permitindo sua articulação com outras modalidades de ensino. 

Com isso, garantiu o ingresso em escolas superiores diretamente relacionadas com os cursos 

concluídos. Até, então, esta modalidade de educação era um compartimento estanque no 

conjunto da organização escolar do país (SCHWARTZMAN, 2000). 

Outro fator importante para a educação profissional foi quando assumiu a direção 

do país Juscelino Kubitschek (1956-1961)16, que estabeleceu como estratégia de governo o 

Plano de Metas em favor do desenvolvimento econômico, articuladamente no que dizia respeito 

                                                
16 O Brasil de JK. Disponível em: < http://migre.me/q5bLn>. Acesso em 01.07.2009. 
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à industrialização. Nesse período, a educação iniciou uma nova fase de desenvolvimento 

marcada pela Lei n.º 3552, de 16 de fevereiro de 1959, que proporcionava uma maior autonomia 

e desenvolvimento da organização administrativa da rede federal de ensino. Assim, os 

conteúdos de Cultura Geral foram incluídos nos currículos dos cursos técnicos, com duração de 

quatro anos (FONSECA, 1986). 

Como parte das estratégias do governo de JK, a SUDENE elaborou o Plano de 

Metas para o Nordeste, baseada na concepção de que a educação teria um papel importante na 

formação de mão de obra para desenvolvimento regional, na perspectiva de eliminar “pontos 

de estrangulamento, resultantes da inadequada oferta de pessoal qualificado, ou da incapacidade 

do sistema de responder às necessidades do processo de desenvolvimento.” (Brasil, 1969 p. 32). 

Por isso, esse órgão assumiu o compromisso de ampliação e reequipamento da rede federal de 

escolas industriais de nível médio. 

Esse contexto de mudanças correspondia ao início dos anos de 1960, e os 

pressupostos teóricos e legais que orientavam a educação industrial era a Lei nº 3.552, de 1959, 

que trazia, em sua exposição de motivos, o objetivo de estreitar mais a associação entre a escola 

e a fábrica, de forma que os diplomados pela primeira atendam, efetivamente, às necessidades 

da segunda, conforme registra Machado (1982, p. 46), “desta forma, deveria ocorrer uma 

descentralização não só político-administrativa e pedagógica, como também em função das 

necessidades do próprio aparelho produtivo.” Em face do exposto, há de se destacar o papel 

estratégico atribuído às Escolas profissionais, formadora de uma mão de obra que fosse capaz 

de atender às necessidades impostas pelo desenvolvimento industrial, sem deixar de considerar 

as peculiaridades locais. 

Nesse quadro, a educação profissional da Rede Federal do Ceará procurou se 

adaptar ao contexto de demandas dessa realidade: a sociedade industrial, uma vez que, além de 

preparar tecnicamente para o trabalho, era preciso também disciplinar os jovens para as 

atividades produtivas e a divisão das tarefas. Assim, com o advento da Lei nº 3.552, de 16 de 

fevereiro de 1959, “dispõe sobre a nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de Ensino Industrial do Ministério da Educação e Cultura e dá outras 

providências", publicado no Diário Oficial da União do dia 17 ulterior, uma nova estrutura 

organizacional foi proporcionada às escolas profissionalizantes da Rede Federal, dentre elas a 

do Ceará, sobressaindo-se o preceito que elevou a condição de autarquia, conferindo-lhes 

personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira. 

Com isso, as Escolas Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias com 

o nome de Escola Industrial de Fortaleza, com a atribuição de formar uma mentalidade nacional 
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para o desenvolvimento, além de ganharem autonomia didática e de gestão para intensificar a 

formação de técnicos, por se tratar de mão de obra indispensável ao processo de aceleração da 

industrialização, em decorrência do crescimento industrial, tanto da indústria pesada, 

principalmente, a automobilística, ao mesmo tempo em que a produção manufatureira de base 

ganhou novo impulso com a instalação das siderurgias e desenvolvimento acelerado da 

indústria de construção naval (BENEVIDES, 1979 p. 201). 

Nesse período, emergiu a consciência do desequilíbrio regional causado pela 

centralização do Estado Novo que produziu uma industrialização concentrada de indústrias, 

principalmente, nas regiões Sudeste e Sul. Diante deste fato, foram realizadas algumas 

mudanças nas políticas governamentais, com a criação de órgãos de desenvolvimento regional, 

como a criação do Banco do Nordeste, em 1952, e da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste - SUDENE, em 1959, com a função precípua de introduzir elementos 

compensatórios da tendência concentradora que vinha se manifestando na nação brasileira. 

Nesse contexto, a criação desses órgãos ocorreu como consequência da 

implementação da política econômica do governo Kubitschek, definida no Programa de Metas 

que tinha como foco, promover uma ampla atividade do Estado tanto no setor de infraestrutura 

como no incentivo direto à industrialização, atraindo capitais estrangeiros, concedendo-lhes 

inclusive grandes facilidades. Nesse processo, a política econômica posta em prática tratava de 

interpenetrar as ações do Estado com a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para 

promover o desenvolvimento, com ênfase na industrialização (FAUSTO, 2008 p.427). 

Portanto, a ênfase nesse período das escolas técnico-profissionais, em que seriam 

formados empregados qualificados para os setores da produção econômica, seria uma forma de 

integrar o homem à civilização industrial, vinculando estrategicamente o ensino técnico 

industrial ao desenvolvimento econômico. Para tanto, a Lei 3552/59 trouxe no seu texto, como 

objetivo dos estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura 

 
 

Art 1º É objetivo das escolas de ensino industrial mantidas pelo Ministério da 

Educação e Cultura:  

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao educando 

integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus 

estudos;  
b) preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível médio.  

Parágrafo único. O ensino ministrado nesses estabelecimentos se processará de forma 

a atender às diferenças individuais dos alunos, buscando orientá-los do melhor modo 

possível, dentro de seus interesses e aptidões. 
 

 Com isso, focaram em estratégias para aumentar o contingente de profissionais 

com formação adequada ao ambiente industrial, que privilegiava a técnica para alcançar uma 
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melhor eficácia de organização do processo de trabalho, bem como aos desafios enfrentados 

para atender às exigências de um currículo voltado para a formação de alunos cumpridores das 

normas estabelecidas e, principalmente, aptos a exercer uma atividade profissional. Era preciso, 

para atender a esta realidade, uma nova modalidade de ensino industrial, “mais flexível, mais 

autônima, que fosse capaz de sintonizar os currículos escolares, o perfil de formação de seus 

formandos, com as exigências do sistema produtivo regional” (SILVA, 2012 p. 94). 

Como resultado da publicação dessa lei, foi assegurado à administração da Escola 

Industrial de Fortaleza o direito de organização administrativa, com a criação de Conselhos que 

possibilitou a constituição de novas relações no interior da Escola Industrial, alterando sua 

estrutura de poder como explicitado nos artigos a seguir: 

 

Art 16. Os atuais estabelecimentos de ensino industrial, mantidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura, terão personalidade jurídica própria e autonomia didática, 

administrativa, técnica e financeira, regendo-se nos termos da presente lei.  
Art 17. Os estabelecimentos de ensino industrial serão administrados por um 

Conselho de Representantes, e terão um Conselho de Professores, obedecidas as 

atribuições fixadas nesta lei. (Grifo da autora) 

§ 1º O Conselho será composto de seis representantes da comunidade, escolhidos pelo 

Presidente da República, mediante proposta, em lista tríplice elaborada pelo 

Ministério da Educação e Cultura, depois de ouvida a Diretoria do Ensino Industrial, 

renovando-se, cada dois anos, por um terço de seus membros.  

§ 2º O Diretor da Escola, ao qual competem as funções executivas, será nomeado pelo 

Presidente do Conselho, pelo prazo de três anos, findo o qual poderá ser reconduzido, 

recaindo sua escolha em pessoa estranha ao mesmo Conselho e com habilitação para 

o exercício do cargo, segundo critérios fixados pelo Ministério da Educação e Cultura. 
 

Assim, para atender o que diz a 3.552/59, foram criados os Conselho de 

Representantes e Conselho de Professores, sendo o primeiro composto de 6 representantes da 

comunidade escolhidos pelo Presidente da República mediante proposta em lista tríplice 

elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura, depois de ouvida a Diretoria do Ensino 

Industrial, renovando-se a cada dois anos por um terço de seus membros. De acordo com 

referida legislação  

 

Art 19. Compete ao Conselho de Representantes:  

a) eleger seu presidente;  

b) aprovar o orçamento da despesa anual da escola, o qual não poderá destinar mais 

de 10% para o pessoal administrativo, nem mais de 50% para o pessoal docente e 
técnico, reservando-se o restante para material, conservação do prédio e obras;  

c) fiscalizar a execução do orçamento escolar e autorizar transferências de verbas, 

respeitadas as porcentagens da alínea b ; 

d) realizar a tomada de contas do Diretor;  

e) controlar o balanço físico anual e o dos valores patrimoniais da escola;  

f) autorizar toda despesa que ultrapasse a Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros);  

f) autorizar toda despesa que ultrapasse a quantia de 10 (dez) vezes o maior salário 

mínimo vigente no País. 

g) aprovar a organização dos cursos;  

h) aprovar os sistemas de exames e promoções a serem adotados na escola, respeitadas 

as disposições vigentes;  
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i) aprovar os quadros do pessoal a que se refere o art. 27;  

j) examinar o relatório anual do Diretor da escola e o encaminhar, com observações, 

ao Ministério da Educação e Cultura.  

Parágrafo único. O Presidente do Conselho será o representante legal da Escola.  

Art 20. Em casos excepcionais e graves, poderá o Ministério da Educação e Cultura 

intervir na administração de cada escola, para salvaguardar a gestão financeira e os 

altos objetivos do estabelecimento, inclusive no tocante ao disposto no § 2º do art. 17, 

podendo, mesmo, para tanto, propor a destituição de seus administradores ao 

Presidente da República.  

Parágrafo único. Em tais casos, será designado um delegado do Ministério que ficará 

responsável pela administração do estabelecimento até a nomeação de novo Conselho 
a ser feita dentro em sessenta dias, contados da destituição do anterior. 
 

 De acordo com a lei, era função do CR deliberar sobre os assuntos de ordem 

pedagógica e didática, ficando suas ações assim explicitadas: definir o currículo escolar, 

orientar e coordenar os estudos sobre elaboração de programas e sistemas de exames de 

verificação de conhecimentos, fixar o número de vagas nos diferentes cursos e definir as listas 

tríplices que deveriam ser enviadas ao colegiado para a escolha e nomeação do representante 

dos docentes junto a esse órgão, além da nomeação e escolha do Diretor da Escola. 

Assim, para cumprimento da Lei, o senhor Ministro da Educação e Cultura, 

professor Clóvis Salgado da Gama, mediante aviso ministerial nº 312 de 25 de março de 1960, 

delegou competência ao professor Antônio Martins Filho, Magnífico reitor da Universidade do 

Ceará, de acordo com o que dispunha o artigo nº 139 do Regulamento do Ensino Industrial,  

empossar o 1º Conselho de Representantes da Escola Industrial de Fortaleza, investidura que 

se concretizou no dia 4 de abril de 1960, quando inclusive foi promovida a eleição de seu 

presidente e vice-presidente, Thomaz Pompeu de Souza Brasil Neto e Waldir Diogo de 

Siqueira, respectivamente em fração que contou com a presença de José Roberto de Mello 

Barreto, diretor do estabelecimento (SIDOU, 1979). Desse modo, o Conselho de 

Representantes do Ceará ficou constituído de acordo com o quadro a seguir: 

  

Quadro 07 – Constituição do 1º Conselho de Representantes 1960 da Escola Industrial de 

Fortaleza 

Nome Cargo Instituição 

Thomaz Pompeu de Souza 

Brasil Neto 
Presidente Representante da Indústria 

Waldir Diogo Siqueira Vice-Presidente Representante da indústria 

Luciano Ribeiro Pamplona Conselheiro 

Representante da Escola de 

Engenharia da Universidade 

Federal do Ceará - UFC 

Egberto de Paula Pessoa 

Rodrigues 
Conselheiro 

Representante do Conselho 

Regional de Engenharia e 

Arquitetura 
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Renato Rodrigues Mota Conselheiro 
Representante do corpo 

docente da escola 

Antônio Urbano de 

Almeida 
Conselheiro 

Representante dos 

educadores 

Juracy Bezerra de Menezes Suplente  

Mário Câmara Vieira Suplente  

Newton Aderaldo Castelo Suplente  

Jaime Anastácio Verçosa Suplente  

Antônio dos Santos 

Teixeira 
Suplente  

Lauro de Oliveira Lima Suplente  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) adaptado de Sidou (1979). 

 

Na formação do Conselho de Representantes – CR da Escola Industrial de 

Fortaleza, órgão responsável pela administração da escola, constituído por representantes da 

indústria, de outros setores da sociedade civil e da própria instituição, verifica-se as mudanças 

que surgiram com a nova legislação do ensino profissional em relação ao gerenciamento das 

escolas da rede federal, com a alteração na organização administrativa, aproximando as escolas 

profissionalizantes do segmento industrial. 

Como se observa na constituição do Conselho de Representantes, o Estado 

descentralizou a gestão das escolas da Rede Federal permitindo autonomia de decisão, ao 

mesmo tempo permitiu a participação de representantes de outras instituições. Ressalta-se que 

essa reforma trazia subjacente uma concepção de modernização, cujo significado era de 

reorganização do aparato escolar, com vistas ao aumento do rendimento e da produtividade, 

assegurando o acesso e a permanência do educando na escola, além disso, poder ofertar  cursos 

técnicos adequados à realidade de cada Estado.   

Assim, as ações do Conselho de Representantes foram regulamentadas e detalhadas 

pelo Decreto nº 47.038, de 16 de Outubro de 1959, que aprovou o Regulamento do Ensino 

Industrial. Discorre a referida legislação sobre o Conselho de Representantes, no capítulo VI: 

 

Art. 88. As escolas de ensino industrial da Rede Federal serão administradas por um 

Conselho de Representantes, composto de seis representantes da comunidade, 

escolhidos pelo Presidente da República, mediante propostas elaborada pelo 

Ministério da Educação e Cultura, depois de ouvida a Diretoria do Ensino Industrial. 

§ 1º Os componentes do Conselho renovar-se-ão cada dois anos por um terço. 

§ 2º Toda vez que se fizer renovação do terço dos Conselheiros, serão nomeados, 
também, os respectivos suplentes. 

§ 3º Nenhum servidor da escola, excetuado o representante dos professores, poderá 

ser conselheiro. 

Art. 89. O Conselheiro de Representantes deverá ser constituído de: 

a) um representante dos professores da escola; 

b) um educador estranho aos quadros da escola; 
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c) dois industriais, pelo menos; 

d) sempre que possível, um representante do Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura ou do Conselho Regional de Química e um professor de escola de 

engenharia ou técnico de educação do Ministério da Educação e Cultura. 

Parágrafo único. Os Conselheiros, observado o disposto no artigo anterior, serão 

escolhidos em listas tríplices, elaboradas pelo Ministério da Educação e Cultura, ou, 

no caso das alíneas a e d pelos órgãos que representam. 

Art. 90. O Presidente e Vice-Presidente do Conselho serão eleitos pelos Conselheiros, 

em reunião convocada para esse fim, presentes, pelos menos, cinco representantes. 

§ 1º Bienalmente, quando se fizer a renovação parcial do Conselho, haverá nova 

eleição para a presidência. 
§ 2º O Presidente do Conselho será o representante legal da escola. 

§ 3º O Vice-Presidente do Conselho substituirá o Presidente nas faltas e 

impedimentos. 

Art. 91. Ocorrendo afastamento definitivo do Presidente, o Vice-Presidente convocará 

reunião do prazo de 15 dias, para eleger novo Presidente, o qual terminará o mandato. 

Parágrafo único. Verificando-se, concomitantemente, o afastamento do Presidente e 

Vice-Presidente, assumirá a presidência o Conselheiro mais idoso, até nova eleição, 

no prazo deste artigo. 

Art. 92. O Diretor da escola participará de todas as sessões do Conselho, sem direito 

a voto. 

Art. 93. As deliberações do Conselho serão baixadas em resoluções, cuja execução 
caberá à diretoria da escola. 

§ 1º A Diretoria do Ensino Industrial receberá cópias autenticada de todas as 

resoluções. 

§ 2º O Conselho só funcionará havendo maioria absoluta. 

Art. 94. Compete ao Conselho de Representantes: 

a) aprovar o orçamento da despesa anual da escola, o qual não poderá destinar mais 

de 10% para o pessoal administrativo, nem mais de 50% para o pessoal docente e 

técnico, reservando-se o restante para material, conservação de prédios, obras e outras 

despesas; 

b) fiscalizar a execução do orçamento e autorizar transferência de verbas, respeitadas 

as percentagens da alínea a; 
c) realizar a tomada de contas do diretor; 

d) controlar o balanço físico anual e dos valores patrimoniais da escola; 

e) autorizar qualquer despesa que ultrapasse cem mil cruzeiros; 

f) aprovar a organização dos cursos, respeitada a distribuição do currículo elaborado 

pelo Conselho de Professores; 

g) aprovar os sistemas de exames e promoções, respeitadas as diretrizes elaboradas 

pela Diretoria do Ensino Industrial; 

h) aprovar os quadros de pessoal docente, técnico e administrativo; 

i) examinar o relatório anual do diretor da escola e encaminhá-lo, com observações, 

ao Ministério da Educação e Cultura; 

j) aprovar o regimento da escola, submetendo-o, em seguida, à consideração da 

Diretoria do Ensino Industrial; 
l) reunir-se ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando 

convocado pelo Presidente ou a requerimento de metade, pelo menos, dos 

Conselheiros em exercício. 

m) aprovar o regimento do Conselho de Professores. 

Art. 95. Compete ao Presidente do Conselho: 

a) nomear o diretor da escola entre os nomes constantes da lista tríplice elaborada na 

forma da letra g do artigo 104; 

b) assinar, com o diretor, os cheques para movimentação dos fundos bancários; 

c) fazer uso de voto de qualidade, somente nas sessões a que compareçam todos os 

conselheiros; 

d) praticar os atos inerentes à representação legal da escola (BRASIL, 1959). 
   

Esse fato assegurou às escolas a autonomia necessária para ter administração 

própria, possuir patrimônio e receitas próprios, vinculação indireta ao órgão da entidade estatal 



 135 

 

que a criou, nesse caso, o Ministério da Educação e Cultura, que mantinha a prerrogativa de 

supervisionar, dentro dos limites do princípio da autonomia conquistado por essa instituição, as 

suas ações finais. Com isso, oportunizou a colaboração nas tomadas de decisões da escola como 

uma medida descentralizadora, implicando em um poder partilhado e responsabilidade 

individual e coletiva, primando pela busca da qualidade com equidade e fortalecimento da 

escola. 

Desse modo, conforme explicita Bobbio (2000), a participação efetiva da sociedade 

ocorre quando se apresentam formas de acesso às informações administrativas e financeiras, de 

maneira que as pessoas possam ter acesso ao trabalho desenvolvido, propiciando a avaliação 

dos problemas identificados, tanto pela gestão escolar, como pela sociedade que dela faz parte, 

em busca de discutir e deliberar os devidos encaminhamentos delineados para soluções ou 

mesmo direcionamentos de ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola. Assim, a 

gestão democrática participativa tem como escopo a imprescindível participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar. 

Além disso, a autonomia gerencial permitiu transformar o espaço escolar num 

instrumento eficaz de produtividade com base na adaptação física e humana, tendo como 

fundamentação, a racionalização do trabalho acadêmico nos moldes de alguns princípios da 

administração científica, como a coordenação e o controle das ações implementadas, tendo em 

vista a eficiência dos processos e a eficácia dos resultados. Com isso, foi possível introduzir 

novos métodos de administração que possibilitassem transformar a visão tradicional de 

gerenciamento para uma dinâmica atividade empresarial, com métodos de organização até 

então concebidas como próprias do sistema industrial.  

Ainda nessa perspectiva, a Lei determinava a renovação de um terço do Conselho 

de Representantes a cada dois anos, prevista no § 1º do Art. 17 da Lei nº 3.552. Por isso, 

realizou-se no dia 30 de agosto de 1963 a posse do industrial João Alan e do educador Antônio 

Urbano de Almeida, este reconduzido, ambos com mandato de 6 anos, e dos respectivos 

suplentes, Dante Costa Lima Vieira e Edilson Brasil Soares. No ano de 1964, com a renúncia 

ao cargo de suplente, o Conselheiro-titular, Luciano Ribeiro Pamplona, teve o engenheiro, 

Newton Aderaldo Castelo, substituído por Osmídio Carvalho, empossados no dia 8 de agosto. 

Ficando assim constituído o Conselho de Representantes nesse período: Waldir Diogo Siqueira 

(presidente), Egberto de Paula Pessoa Rodrigues (vice-presidente), Antônio Urbano de 

Almeida, Luciano Ribeiro Pamplona, João Alan e Renato Rodrigues Mota (SIDOU, 1979). 

Esse modo de gestão descentralizada e flexível estava ajustada às necessidades do 

país em função das mudanças efetivadas nessa época, no contexto político, econômico e social 
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que interferiram nas ações do ensino industrial, uma vez que houve necessidade de nova 

organização escolar e administrativa nesses estabelecimentos, para adaptá-los aos novos 

processos produtivos, para dar conta da revolução tecnológica nas indústrias naquele período. 

Assim, as mudanças nas concepções e práticas do ensino profissional e sua necessária 

institucionalização tinham como objetivo se adequar ao desenvolvimento industrial brasileiro.   

Desse modo, ao analisar a evolução do ensino técnico industrial inserido no 

contexto em que essa reforma ocorreu, Machado. A. (1982, p. 50-51) advoga que:  

 

para o sistema produtivo, é importante que haja flexibilidade e agilidade por parte das 

escolas no sentido de alterarem, quando necessário, seus programas e conteúdos e, 

para tanto, é imprescindível maior autonomia das mesmas e descentralização 

administrativa. Para acompanhar este processo de adaptação às contínuas exigências 

da produção, é necessária, por outro lado, a participação direta de empresários na 

direção das escolas.  
Em sua análise, a autora nos leva a pensar sobre que tipo de escola se ajusta às 

necessidades de uma sociedade que visava, sobretudo, a um modelo de 

desenvolvimento industrial que privilegiava a técnica para alcançar uma melhor 

eficácia da organização do processo de trabalho. Nessa direção, era preciso sintonizar 

os currículos escolares, o perfil de formação de seus formandos, por exemplo, com as 

exigências do sistema produtivo. 
 

Portanto, a alteração na legislação de ensino viria oficializar a tendência de 

aproximar cada vez mais as escolas do setor industrial, ao criar o Conselho de Representantes 

- CR, órgão responsável pela administração da escola e constituído por representantes da 

indústria e de outros setores da sociedade civil e da própria instituição. Dessa forma, as decisões 

em relação à organização administrativa, financeira e pedagógica da Escola deveriam ser 

apresentadas e analisadas pelos membros do Conselho de Representantes, através de processos, 

antes de serem encaminhadas aos órgãos centrais. 

Enquanto isso, a orientação da lei quanto ao trabalho da Direção da escola seguia o 

mesmo curso de participação, de diálogo, de trabalho colaborativo e em equipe, uma vez que 

suas ações, pelo Decreto nº 47.038, de 16 de Outubro de 1959, de 16 de Outubro de 1959, 

Capítulo VI, Da Diretoria da Escola, seriam as seguintes: 

 

Art. 96. A Diretoria é o órgão executivo que coordena e superintende todas as 

atividades escolares. 

Art. 97. O Diretor da Escola será nomeado na formada letra a do artigo 95 pelo 

Presidente do Conselho de Representantes, por um período de três anos, permitida 

a recondução, devendo a escolha recair em pessoa de reconhecida idoneidade moral, 

estranha ao mesmo Conselho, e com habilitação para o exercício da função, nos 

termos do artigo seguinte. 

 Art. 98. São exigências mínimas para ser nomeado Diretor da Escola: 

a) ser brasileiro nato; 

b) ser diplomado em curso superior; 
c) possuir, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 

    1) experiência na indústria, pelo prazo de 3 anos, no mínimo; 
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    2) experiência no magistério do ensino industrial, pelo menos por três anos; 

    3) formação pedagógica em escolas oficiais ou equiparadas; 

    4) experiência em direção de estabelecimento de ensino médio ou superior, pelo 

prazo de 3 anos, no mínimo; 

    5) ser diplomado em curso industrial técnico. 

Art. 99. Compete ao Diretor: 

a) organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todo o serviço da 

escola e assegurar a eficiência do ensino ministrado; 

b) propor ao Conselho de Representantes o orçamento da despesa anual; 

c) prestar contas ao Conselho de Representantes, até 31 de janeiro de cada ano, das 

despesas realizadas no ano anterior; 
d) apresentar ao Conselho de Representantes, o relatório anual dos trabalhos; 

e) admitir e dispensar o pessoal sem estabilidade, com a aprovação do Presidente 

do Conselho de Representantes e designar ocupantes das funções de chefia, 

conceder férias e licenças e aplicar medidas disciplinares; 

 f) abrir contas, exclusivamente no Banco do Brasil S.A., ou Caixas Econômicas 

Federais e movimentar fundos, assinando cheques nominais com o Presidente do 

Conselho de Representantes ou seu substituto legal; 

 g) organizar, de comum acordo com o Presidente do Conselho de 

Representantes, e na forma dos dispositivos vigentes, quadro de pessoal da escola, 

fixando-lhe a modalidade e a importância dos salários, com a aprovação do 

mencionado Conselho; 
 h) assegurar a normalidade da escrituração e do controle contábil. (grifos da autora) 

(BRASIL, 1959). 

  

Desse modo, a descentralização institucional foi explicitada em um contexto de 

mudanças de hábitos e de padrões de consumo, de entusiasmo pela modernização concretizada 

na sociedade urbano-industrial e de enfoque em torno do ideal nacional-desenvolvimentista. 

Nessa perspectiva, a educação passou a ser vista como necessária para o desenvolvimento 

industrial e, por isso, teria que seguir a determinação legal de adaptação às exigências do 

segmento industrial, orientada por representantes do setor. 

Assim, o Conselho de Representantes foi composto por representantes da sociedade 

civil, inclusive do setor industrial, assumindo participação efetiva nas decisões da Escola, 

criando publicações para efeitos de validade jurídica dos atos e matérias de interesse da 

instituição, além de emitir pareceres sobre as ações e resultados alcançados em cada exercício.  

Nessa perspectiva, a gestão da escola tornava-se um processo político por meio do 

qual as pessoas, que dela faziam parte, teriam como princípio básico, o diálogo e a autonomia, 

com participação efetiva de vários segmentos da sociedade e da comunidade escolar, a respeito 

das normas construídas coletivamente para os processos da tomada de decisões e assim, 

planejar, deliberar, acompanhar, controlar e avaliar o conjunto de ações voltadas para 

desenvolvimento da escola (CHIAVENATO, 1994, p. 56).  

Outra ideia da Lei 3552/59 para ampliar ainda mais a visão de uma instituição 

aberta, inserida no ambiente, foi a criação do Conselho de Professores, regulamentado também 

pelo Decreto nº 47.038, de 16 de Outubro de 1959, de 16 de Outubro de 1959, que aprovou o 

Regulamento do Ensino Industrial, no Capítulo VIII, dispões sobre suas atribuições:  
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Do Conselho de Professores 

Art. 100. As escolas de ensino industrial da rede federal terão um Conselho de 

Professores, na forma deste Capítulo. 

Art. 101. O Conselho de Professores é órgão consultivo e de deliberação pedagógico-

didática. 
Art. 102. O Conselho, constituído na forma do regimento da escola, terá como seu 

Presidente nato o diretor da escola. 

Art. 103. O Conselho será integrado, no máximo: 

a) por seis professores das disciplinas de cultura geral; 

b) por dez professores das matérias de oficinas do curso básico; 

c) por vinte professores das disciplinas de cultura técnica dos cursos técnicos. 

Parágrafo único. O Regimento do Conselho poderá admitir a presença, em suas 

sessões, de representante do corpo discente, maior de 18 anos. 

Art. 104. Compete ao Conselho de Professores: 

a) elaborar seu regimento; 

b) elaborar o currículo escolar, observar as normas deste regulamento e as diretrizes 
expedidas pela Diretoria do Ensino Industrial; 

c) orientar e coordenar os estudos sobre elaboração de programas e sistemas de 

exames de verificação de conhecimentos e os concursos para provimento de vagas; 

d) aprovar os programas das diferentes matérias; 

e) apreciar os assuntos de sua alçada e os que lhe forem encaminhados, exercendo as 

atribuições conferidas pelo respectivo regimento e pelo da escola, inclusive o de 

propor emendas ao mesmo; 

f) fixar o número de vagas nos diferentes cursos, tendo em vista a capacidade didática 

da escola; 

g) escolher, por votação uninominal e secreta, em três escrutínios, três nomes para 

constituição da lista destinada à nomeação do Diretor da escola, devendo a escolha 

recair em pessoas habilitadas para o exercício da investidura, segundo os critérios 
fixados neste regulamento; 

h) escolher, por votação uninominal e secreta, em três escrutínios, três nomes, entre 

os professores em exercício na escola, para a constituição da lista destinada à 

nomeação de um dos componentes do Conselho de Representantes. 

Art. 105. Os trabalhos do Conselho considerar-se-ão atividades docentes. 

Parágrafo único. As sessões do Conselho deverão ser realizadas, preferencialmente, 

em horas que não prejudiquem os trabalhos letivos (BRASIL, 1959). 
 

Essa prerrogativa permitiu uma participação mais efetiva do segmento dos 

professores na definição da estrutura curricular da escola, constituindo-se como um processo 

educativo de decisões conjuntas, anulando formalmente o autoritarismo, permitindo assim, 

maior integração social e transparência administrativa. De acordo com Libâneo (2004, p.102), 

“a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando 

o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar”. 

Nesse contexto, instituído pela Lei nº 3.552/59 e regulamentado pelo Decreto nº 

47.038/59, o Conselho de Professores, como "órgão consultivo e deliberação pedagógico-

didática", tinha como Presidente-nato o diretor do estabelecimento, e na forma do regime de 

cada escola era integrado por professores das disciplinas de cultura geral, das matérias de 

oficinas dos cursos básicos e de cultura técnica dos cursos técnicos. Assim, com a criação do 

Conselho de Professores, verificou-se a existência de um espaço interno deliberativo para tratar 
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de assuntos relativos à organização do ensino, com a participação efetiva do segmento de 

professores na definição de sua estrutura curricular. 

Por isso, no dia 7 de maio de 1960, sob a presidência do diretor da Escola Industrial 

de Fortaleza, em cumprimento a exigência da nova lei do ensino industrial reuniram-se os 

integrantes do corpo docente, os quais após cientificados do texto que regulamentava a matéria 

elegeram por unanimidade o 1º Conselho de Professores do estabelecimento, que tomou posse 

no dia seguinte, ficando assim constituído: 

 

Quadro 08 – Constituição do 1º Conselho de Professores de 1960 da Escola Industrial de 

Fortaleza 

 

Nome Área 

Antônio dos Santos Teixeira Cultura técnica 

Antônio Siqueira Campos Cultura técnica 

José Gouveia Muniz Cultura técnica 

José Hipólito de Melo Cultura técnica 

Renato Rodrigues Mota Cultura técnica 

Valderis Nunes Cultura técnica 

Maria Augusta Gadelha de Alencar 

Araripe 

Cultura geral 

Mário Barbosa Cordeiro Cultura geral 

Orlando Leite Cultura geral 

Raimundo Antunes Ferreira Cultura geral 

Luiz Coelho de Carvalho Orientador educacional (sem direito a voto) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) adaptado de Sidou (1979). 

 

Além disso, desde a sua instalação até o término das atividades, o Conselho de 

Professores teve como presidentes: José Roberto de Mello Barreto e Raimundo César Gadelha 

de Alencar Araripe; diretores do estabelecimento, ocupando a secretaria, em ordem de 

sequência, os professores Maria Augusta Gadelha de Alencar Araripe, Francisco Porfírio 

Sampaio, João Alves Pires, Raimundo Antunes Ferreira e Mário Barbosa Cordeiro (SIDOU, 

1979). 
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Assumiram o Conselho de Professores, durante seus anos de existência como 

demonstrado no quadro a seguir, os seguintes professores: 

 

Quadro 09 - Membros do Conselho de Professores (1961-1975) 

 

 MEMBROS DO CONSELHO DE PROFESSORES  

(1961-1975) 

1961-1963  

(posse: 24.10.1964) 

Professores de cultura geral: Mário Barbosa Cordeiro, Orlando 

Vieira Leite e Raimundo Antunes Ferreira (titulares); Maria 

Augusta Gadelha de Alencar Araripe (suplente).  

Professores de oficinas: Antônio Siqueira Campos, Francisco Iran 

Raupp e Valderis Nunes (titulares); José Pereira de Almeida 

(suplente). 

1963-1965  

(posse: 20.12.1963) 

Professores de cultura geral: Pedro Gurgel Valente, Raimundo 

Antunes Ferreira e Clarisse Ribeiro Bessa (titulares); João Alves 

Pires (suplente).  

Professores de cultura técnica (curso colegial): Antônio Moreira 

Filho, Antônio Suetôneo Teixeira, Luciano Flávio Frota Holanda e 

Wandy Barbosa Gadelha (titulares); Atanásio Alves Cordeiro 

(suplente).  

Professores de cultura técnica (curso ginasial): Francisco Iran 

Raupp, Valderis Nunes e Antônio Siqueira Campos (titulares); José 

Pereira de Almeida (suplente). 

1965-1967  

(posse: 23.12.1965) 

Professores de cultura geral: Mário Barbosa Cordeiro, Paulo Maria 

Othon Sidou e João Alves Pires (titulares); Pedro Rodrigues Mota 

(suplente).  

Professores de cultura técnica (curso colegial): Alfredo Coelho 

Fontes, Atanásio Alves Cordeiro, Antônio Suetônio Teixeira e José 

Newdson Bandeira Braga (titulares); Luciano Flávio Frota Holanda 

(suplente).  

Professores de cultura técnica (curso ginasial): Carlos Falconiere de 

Araújo, Antônio Siqueira Campos e José Pereira de Almeida 

(titulares); Francisco Pereira Dias (suplente). 
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1967-1969  

(posse: 20.10.1967) 

Professores de cultura geral: Pedro Rodrigues Mota, José de Araújo 

Correia e Expedito Terceiro Jorge (titulares); Gil Cordeiro Rosa 

(suplente).  

Professores de curso técnico: Atanásio Alves Cordeiro, Alfredo 

Coelho Fontes, Ivan Gonçalves Vieira e Antônio Suetônio Teixeira 

(titulares); José Viana Costa (suplente).  

Professores de prática de oficinas: Antônio Siqueira campos, 

Francisco Iran Raupp e Edilson Viana Orla (titulares); Manoel 

Barbosa (suplente). 

1969-1971  

(posse: 23.09.1969) 

Professores de cultura geral: Pedro Rodrigues Mota, Fernando 

Diogo de Siqueira e José Araújo Correia (titulares); Hélio de Souza 

Melo (suplente).  

Professores de cultura técnica:  Alberto Fiúza, Antônio Suetônio 

Teixeira, José Evandro Gaspar Brígido e Atanásio Alves Cordeiro 

(titulares); Austregésilo Medeiros Filho (suplente).  

Professores de prática de oficinas: Francisco Iran Raupp, Edilson 

Viana Oriá e Manoel Barbosa (titulares); Carlos Alan (suplente). 

1971-1973  

(posse: 23.09.1971) 

Professores de cultura geral: Fernando Diogo Siqueira, Expedito 

Terceiro Jorge e José Araújo Correia (titulares); Hélio de Souza 

Melo (suplente).  

Professores de cultura técnica: Antônio Suetônio Teixeira, Atanásio 

Alves Cordeiro, Gil Teixeira Filho e Aluízio de Castro e Silva 

(titulares); Carlos Alan (suplente).  

Professores de prática de oficinas: Manoel Machado de Araújo, José 

Pereira de Almeida e Francisco Iran Raupp (titulares); Edilson 

Viana Oriá (suplente). 

1973-1975  

(posse: 22.09.1973) 

Professores de formação geral: Expedito Terceiro Jorge, Fernando 

Diogo de Siqueira, José Edilson Ferreira Cabral e Pedro Melo Lima 

(titulares); Hélio José de Souza Melo (suplente).  

Professores de formação especial: Aloísio de Castro e Silva, 

Antônio Suetônio Teixeira, Atanásio Alves Cordeiro, Carlos Alan, 

José Pereira de Carvalho e Mário Barbosa Cordeiro (titulares); 

Carlos Alberto Cavalcante de Farias (suplente). 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Sidou (1979). 
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Após anos de discussões sobre mudanças na organização do ensino, o conselho de 

professores foi extinto com sua última reunião realizada no dia 21 de novembro de 1974 com 

início às 16 horas sob a presidência do diretor da escola, Dr. Raimundo Cesar Gadelha de 

Alencar Araripe, achando-se presentes os membros-titulares Mário Barbosa Cordeiro, que a 

secretariou, Expedito Terceiro Jorge, Fernando Diogo de Siqueira, José Edilson Ferreira Cabral, 

Aloísio de Castro e Silva, Antônio Suetônio Teixeira, Carlos Alan e José Pereira de Carvalho. 

Vale ressaltar que os Conselhos de Professores, dentro dos limites fixados para as 

suas atribuições, colaboraram sobremaneira com a administração da escola na oferta de subsídio 

a um posicionamento consentâneo com a evolução didático-pedagógica da entidade à qual 

serviram, ao longo de 14 anos, mais precisamente de 7 de maio de 1960 a 12 de dezembro de 

1974, quando o Decreto nº 75.079/1974 dispôs sobre a nova estrutura organizacional para as 

Escolas Técnicas Federais, extinguindo esse colegiado. 

Importante registrar que a participação dos professores na gestão institucional se 

apresenta como uma das formas de realização dos processos formativos escolares, 

demonstrando transparência na formação e na cultura, com atuação autônoma e responsável. 

Assim, a autonomia se refere à capacidade de tomar decisões compartilhadas e comprometidas, 

usando de competências coletivamente organizadas e articuladas para a resolução dos 

problemas e desafios educacionais, assumindo a responsabilidade pelos resultados de suas 

ações (LÜCK, 1981). 

Nesse contexto, a inserção dos professores na gestão escolar implicou no 

envolvimento dos interessados no processo decisório de melhoria da instituição, sendo 

realizada por meio de múltiplas ações, o que demandava aplicação de tempo, habilidades e 

experiências dos envolvidos nas ações implementadas. Por isso, a necessidade de diálogo na 

escolha dos cursos e dos currículos adequados à realidade do mercado, visando à participação 

dos indivíduos no desenvolvimento econômico e na sua formação cidadã. 

Nesse sentido, vale destacar que o Decreto nº 47.038/59 previu que as escolas da 

rede federal deveriam viabilizar o direito à educação, tornando-se construtoras de políticas de 

inclusão e integração, advogando no Capítulo I, Das Finalidades do Ensino Industrial, que 

 

Art.1º O Ensino Industrial, ramo da educação de grau médio, tem as seguintes 

finalidades: 

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam aos educandos 

integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus 

estudos; 

b) preparar o educando para o exercício de atividade especializada, de nível médio 

(BRASIL, 1959). 
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Além disso, no Título II, que trata das Escolas Federais do Ministério da Educação 

e Cultura, em seu Capítulo I, relacionado à Rede Federal, demonstra sua orientação política, 

sobretudo, nas mudanças de estrutura social dos indivíduos ao demonstrar interesse na oferta 

de oportunidades  

Art. 54. As escolas da Rede Federal do Ministério da Educação e Cultura, além dos 
objetivos definidos no artigo 1º, destinam-se, também, a oferecer a todos sem 

distinção de raça, credo religioso, convicção política e condição econômica ou social, 

iguais as oportunidades educativas, preparando-os para o pleno exercício de seus 

direitos e deveres de cidadania, em uma civilização democrática (BRASIL, 1959). 

Com isso, percebe-se o esforço da legislação em envidar esforços no sentido de 

oferecer educação a todos os brasileiros, enquanto ser social, para exercício pleno da cidadania, 

através do acesso à educação, uma vez que ela abre os horizontes da consciência do papel de 

cada indivíduo na sociedade, no cumprimento de deveres e formação de um espírito 

democrático. Portanto, nesse período, o envolvimento das escolas da rede federal com a 

educação de qualidade e a formação cidadã seguiu a orientação da lei em atendimento às 

necessidades de formação profissional. 

Entretanto, esse ciclo de escola aberta, flexível e participativa encerrou-se a partir 

do golpe militar de 1964, quando uma nova configuração ideológica assumiu o poder, como 

resultado da articulação entre os empresários e os militares. Nesse contexto, saíram vitoriosas 

as forças socioeconômicas dominantes, o que implicou na adequação da política ao 

desenvolvimento econômico do país baseada no ímpeto desenvolvimentista: processo de 

industrialização que apostava na chegada de empresas multinacionais, produção de bens 

duráveis e numa enorme demanda por técnicos de nível médio. 

Nesse sentido, a política do regime militar extinguiu o Conselho de Professores 

através do Decreto nº 75.079/74, mudando sua forma de organização para uma estrutura 

organizacional hierárquica, com divisão em departamentos, como demonstra o 

 

Art. 1° As Escolas Técnicas Federais, autarquias educacionais criadas na forma da Lei 

n.° 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, 

terão a seguinte estrutura básica. 

I - ÓRGÃO CONSULTIVO (grifo da autora) 
1. Conselho Técnico Consultivo 

II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 

1. Departamento de Pedagogia e Apoio Didático 

2. Departamento de Ensino 

3. Departamento de Administração 

4. Departamento de Pessoal 



 144 

 

Art. 2° Cada Escola será dirigida por um Diretor, que será seu representante legal, e 

os Departamentos por chefes, cujos cargos serão providos na forma da legislação 

específica. 

Art. 3° O Conselho Técnico Consultivo, destinado a colaborar para o 

aperfeiçoamento do processo educativo com informações da comunidade e zelar 

pela boa execução da política educacional da Escola, será composto pelo Diretor 

da Escola, que o presidirá, e por seis membros da comunidade designados pelo 

Ministério da Educação e Cultura. (grifo da autora) 

§ 1° O funcionamento e a composição do Conselho serão definidos em Portaria do 

Ministro da Educação e Cultura. 

§ 2° O Conselho Técnico Consultivo fica classificado como órgão de 3° grau, para 
efeito de pagamento de gratificações de presença a reuniões a que se refere o Decreto 

n° 69.382, de 19 de outubro de 1971. 

Art. 4° A organização e a competência dos órgãos referidos no art. 2°, bem como as 

atribuições do pessoal, de cada Escola Técnica Federal, serão estabelecidas em 

regimento interno, observado o disposto na legislação em vigor. 
 

Verifica-se com essa mudança que o caráter aberto e participativo que vigorava até 

aquele momento nas escolas deixou de existir, passando as decisões para o Diretor da escola, 

com a colaboração do Conselho Técnico Consultivo, tendo seus membros indicados pelo MEC. 

Com essa perspectiva, o Ministério da Educação centralizou a administração do sistema e a 

definição da política educacional da Rede Federal, assumindo o controle burocrático através de 

normas de aplicação universal e uniforme para todas as unidades. 

4.2 As mudanças nos percursos da educação profissional na Rede Federal de ensino 

durante o regime militar 

 

No período de 1964 a 1985, conhecido como ditadura militar, o Brasil mudou seu 

regime político, saindo de um breve período de democracia, novamente para um Estado de 

repressão. Assim, para essa corrente ideológica, o Estado nacional continuaria a ser o demiurgo 

de uma sociedade urbano-industrial moderna, sendo a indústria a grande atração para o 

investimento e crescimento do país, uma vez que o processo da industrialização se desenvolvia 

como resultado do deslocamento do eixo dinâmico da economia do setor agroexportador para 

o segmento urbano-industrial, fruto de uma ação decisiva do poder estatal para mudar as 

inclinações da economia nacional.  

Assim, os intelectuais signatários da ditadura militar sobre o papel dos tecnocratas 

no âmbito do Estado brasileiro estavam diretamente relacionados à supressão das liberdades 

democráticas e à modernização das relações capitalistas de produção, isto é, sem democracia 

era impossível criticar, fiscalizar e controlar as decisões econômicas e sociais adotadas pelos 

idealizadores do sistema, em relação às políticas implementadas pelos governos que se 

sucederam entre 1964 e 1985. 
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Nesse contexto, o golpe de 1964 encontrou uma forma para assegurar e acelerar a 

industrialização brasileira, nascente na década de 30, do século XX, reorientando a questão 

civilizatória, mudando, por sua vez, o cenário político. Assim, a política assegurou a 

continuidade da visão hegemônica da época, considerando que a melhor maneira de se governar 

a economia do país não era pelos pressupostos das liberdades democráticas, mas, sim, por meio 

de um regime político de caráter tecnocrático. 

Nesse período, foi implementada mais uma reforma no sistema educacional 

brasileiro, tendo como objetivo principal, a formação de cidadãos acríticos, que não gerassem 

maiores problemas ao sistema político imposto. Desse modo, a educação foi utilizada pelo 

regime para assegurar a dominação necessária para afastar conflitos ou qualquer influência que 

pudesse atrapalhar sua hegemonia. 

Assim, o modelo de educação tecnicista foi escolhida devido a busca pelo 

crescimento econômico do país, numa época marcada pela intervenção militar, burocratização 

do ensino público, por teorias e métodos pedagógicos que buscavam restringir a autonomia dos 

educadores e educandos, reprimindo à força qualquer movimento que caracterizasse barreira 

para o pleno desenvolvimento dos ideais do regime político vigente, conduzindo o sistema de 

instrução ao contexto da estratégia de crescimento acelerado e autoritário do capitalismo 

brasileiro. 

Nesse cenário, a Lei nº 4759, de 20 de agosto de 1965, impôs nova alteração no 

nome do estabelecimento que passou a intitular-se Escola Industrial Federal do Ceará, 

obedecendo ao seu “Art. 1º As Universidades e as Escolas Técnicas da União, vinculadas ao 

Ministério da Educação e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados serão qualificadas de 

federais e terão a denominação do respectivo Estado (BRASIL, 1965)”. Todavia, a escola 

conservou este nome apenas até 1968, quando a portaria ministerial nº 331/1968 de 6 de junho, 

modificou-o para Escola Técnica Federal do Ceará – ETFCE (SIDOU, 1979). Com isso, a 

instituição passa a ofertar cursos técnicos de nível médio nas áreas edificações, estradas, 

eletrotécnica, mecânica, química industrial, telecomunicações e turismo 

Nessa perspectiva, a Escola Técnica Federal do Ceará, seguia seu curso de ações 

cumprindo seu papel na sociedade cearense, orientada por preceitos e determinações emanadas 

do poder central, através da Lei nº 4.965, de 5 de Maio de 1966, que dispôs sobre a publicação 

dos atos relativos aos servidores públicos civis do poder Executivo, que os  

Art. 1º Os atos relativos a servidores dos órgãos da administração centralizada e das 

autarquias somente terão validade jurídica mediante publicação: 

I - no Diário Oficial da União, quanto aos atos de provimento e vacância de cargos ou 

funções; 
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II – no Boletim de Serviço ou Boletim de Pessoal, quanto aos atos de concessão de 

vantagens pecuniárias previstas na legislação em vigor. 
 

  Por isso, foi criado e impresso o Boletim de Serviços, no ano de 1967, para 

publicação dos atos do Conselho de Representantes, como demonstrado a seguir: 

Em atendimento ao que dispõe a Lei n.4.965 de 5/5/66 (Diário Oficial da União de 

10/5/66) e de acordo com a Resolução n. 289, de 18 de agosto de 1966, do Conselho 

de Representantes apresentamos o BOLETIM DE SERVIÇO deste Escola, no qual 

serão publicados os atos concessivos de vantagens pecuniárias aos seus servidores, a 

fim de que tenham, os mesmos, validade jurídica e onde divulgaremos os demais 

expedientes da administração para conhecimento dos corpos docentes, discente e 

administrativo deste estabelecimento. 

Dr. José Roberto de Mello Barretto – Diretor. 
 

Desse modo, o Boletim de Serviço poderia transformar as rotinas administrativas 

da escola num instrumento eficaz de produtividade, com base na implementação de processos 

de trabalho, através da racionalização do trabalho acadêmico, nos moldes de alguns princípios 

da Administração Científica Taylorista, como a coordenação e controle das ações 

implementadas, em face de um resultado final eficiente. Nessa perspectiva, foi editado o 

primeiro exemplar do referido documento, mostrado na figura a seguir: 

 

Figura 13 – Primeiro exemplar do Boletim de Serviços  

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2013)  

 O taylorismo aplicado naquele período utilizava a racionalização de suas 

estruturas, métodos e normas de trabalho, técnicas e procedimentos administrativos para 
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maximizar o trabalho, devendo executar os planos e procedimentos previamente estabelecidos 

pelo poder central do Estado. Para isso, criaram normas e regulamentos que deveriam ser 

observados e seguidos para designar responsabilidades e controlar os resultados através da 

prestação de contas às autoridades competentes. 

Nessa perspectiva, os princípios possuíam fundamentos básicos para a organização 

e controle técnico dos processos de trabalho:  

 

1) controle do ritmo de trabalho e sua intensificação;  

2) seleção e treinamento do indivíduo que é treinado não para uma profissão, mas para 

a execução de uma tarefa indicada pela gerência;  
3) padronização racional do trabalho (cargos e tarefas);  

4) prêmios de produção e incentivos salariais;  

5) planejamento e controle do trabalho;  

6) existência de especialistas responsáveis por uma das funções produtivas (disciplina, 

reparação, métodos, preparação para o trabalho (TAYLOR, 1986). 
 

De acordo com estes fundamentos, a organização e administração das instituições 

educativas seriam influenciadas por princípios tecnicistas, respondendo às demandas do mundo 

do trabalho e da vida social daquele contexto histórico vivenciado pelo país. Além disso, 

apresentava elementos comuns às grandes empresas burocráticas, tais como: rigidez das leis e 

dos regulamentos escritos, os quais poderiam ser postos em prática por todas as escolas; 

hierarquia da autoridade; centralização do poder nas mãos do administrador escolar; 

racionalização; parcelamento do trabalho pedagógico; divisão de tarefas e atividades 

especializadas; divisão de funções entre planejamento e execução.  

Assim, de acordo com Frigotto (1984, p. 169), os administradores “pensam, 

programam e supervisionam a decodificação da programação pré-estabelecida” com 

especialistas incumbidos de planejar racionalmente o trabalho educacional, e aos professores 

atribuía-se a tarefa de executar em sala de aula os planejamentos previamente formulados.  

Nesse contexto, havia a necessidade de organização dos meios para garantir eficiência, 

corrigindo as deficiências dos professores e maximizando os efeitos da intervenção dos 

especialistas que acompanhavam as atividades dos docentes na sala de aula. 

Nesse cenário, utilizava-se o conceito de Organização Racional do Trabalho 

sistematizada por Taylor, disseminadas no Brasil pelo Instituto de Organização Racional do 

Trabalho – IDORT17, foi uma solução pragmática encontrada pelos industriais para o ensino 

                                                
17  Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT) foi uma instituição criada em 1931, com o 

patrocínio da Associação Comercial e da Federação das Indústrias de São Paulo. Tinha como objetivo disseminar 

nas empresas o taylorismo como solução universal, propugnando o combate à desorganização administrativa das 

empresas, à utilização inadequada de matérias-primas, da força de trabalho e de energia motriz, assim como 

defender a implantação de um controle eficiente dos custos (ZANATA: 1991, p.98). 
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industrial. Esses princípios, que ganharam repercussão mundial principalmente no pós-guerra 

de 1945, já eram aplicados desde os anos 1920 pelos empresários paulistas no setor ferroviário, 

imbuídos das ideias de Taylor e Ford, divulgavam a importância da racionalização do trabalho, 

almejando aumento de produtividade, desenvolvimento econômico e maior controle social 

sobre os trabalhadores. A escola constituía-se assim num espaço institucional, contribuindo 

para a integração econômica da sociedade, formando o contingente da força de trabalho que se 

incorporaria gradualmente ao mercado. 

As ideias tayloristas estavam presentes na formação da moral e no disciplinamento 

da classe operária, tanto na vida familiar quanto no trabalho. O caráter “educativo do trabalho 

industrial” era destacado pelo IDORT como necessário para iniciação do comportamento 

racional e da formação de uma classe trabalhadora. O objetivo de Frederick W. Taylor era 

melhorar as ações dos operários, por isso desenvolveu estudos que culminaram na criação de 

uma padronização das atividades operacionais dos trabalhadores ao transformar os tempos e os 

movimentos empíricos em operações cientificamente elaboradas (CHIAVENATO, 2003 p. 54). 

Esses princípios foram utilizados como embasamento administrativo no governo, 

cujo objetivo era estabelecer diretrizes normativas, centralizadas no âmbito do governo federal 

através da instituição: de um plano geral de governo; de planos setoriais plurianuais; de novas 

normas para as alocações orçamentárias; e da programação de despesas de médio prazo, por 

meio do Decreto-Lei nº 200/67 que instituía:  

 

• planejamento, descentralização, delegação de autoridade, coordenação e controle;  

• expansão das empresas estatais (sociedade de economia mista, empresas públicas), 

de órgãos independentes (fundações públicas) e semi-independentes (autarquias);  

• fortalecimento e expansão do sistema de mérito;  

• diretrizes para o plano de classificação de cargos;  
• reorganização administrativa com o estabelecimento de 16 ministérios (Justiça, 

Interior, Rel. Exterior, Agricultura, Ind. e Comércio, Fazenda e Planejamento – 

posteriormente denominado SEPLAN –, Transportes, Minas e Energia, Educação e 

Cultura, Trabalho e Previdência Social, Saúde; Comunicação, Exército, Marinha e 

Aeronáutica). 
 

Portanto, durante os governos militares o planejamento e o controle tornaram-se 

princípios dominantes. Em decorrência dessa filosofia, a Secretaria de Planejamento – 

SEPLAN adquire o status de agência central, controlando o sistema de planejamento e o sistema 

de contabilidade e auditoria interna. Além de manter unidades descentralizadas nos ministérios, 

autarquias e fundações públicas, a SEPLAN encarregava-se, através da Secretaria de Controle 

de Empresa Estatais - SEST, do controle das empresas estatais. 

Assim, o Boletim de Serviço (documento anexo) publicava as decisões do Conselho 

de Representantes, as Resoluções, o orçamento da Instituição, despesas diversas, Portarias e 
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Despachos da Presidência da Escola, Portarias e Despachos da Diretoria. A ideia era de 

diversificar a natureza dos órgãos estatais (autarquias, empresas públicas, fundações, etc.) para 

promover a descentralização funcional do aparelho do Estado, mediante a delegação de 

autoridade aos órgãos da administração para a consecução das funções e metas do governo. 

Esse instrumento continuou a ser publicado, mesmo depois da mudança do regime ditatorial, 

com abertura democrática. 

Nesse contexto, o Conselho de Representantes continuou a ser utilizado para 

decisões gerenciais da instituição, seguindo as deliberações instituídas pela Lei nº 3.552/59 e 

regulamentado pelo Decreto nº 47.038/59, por isso, em 26 de março de 1968, foi novamente 

renovado com a posse dos senhores Juracy Bezerra de Menezes e Rômulo de Souto Proença, o 

primeiro, representando a indústria e o segundo, o Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, tendo como suplentes Francisco de Assis Philomeno Gomes e Muniz de Alencar 

Araújo. Desse modo, o conselho passou a ter a seguinte constituição: 

 

Quadro 10 – Conselho de Representantes pós-64 

 

Nome Cargo Instituição 

Luciano Ribeiro Pamplona Presidente Representante da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal do Ceará – 

UFC 

Renato Rodrigues Mota Vice-

presidente 

Representante do corpo docente da 

escola 

Antônio Urbano de Almeida Conselheiro Representante dos educadores 

Rômulo de Souto Proença Conselheiro Representando o Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura 

Juracy Bezerra de Menezes Conselheiro Representando a indústria 

João Alam Suplente  

Francisco de Assis Philomeno 

Gomes 

Suplente  

Muniz de Alencar Araújo Suplente  
 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Sidou (1979) 

  

Entretanto, com a renúncia do conselheiro Juracy Bezerra de Menezes, efetivou-se, 

como membro-titular, o industrial Francisco de Assis Philomeno Gomes, cuja posse se 

verificou em 13 de junho de 1970. Contudo, com as mudanças efetivadas pelo Decreto nº 

75.079/74, dispondo sobre uma nova organização para as escolas da Rede Federal, o Conselho 

de Representantes foi renovado pela última vez no dia 10 de fevereiro de 1972, com investidura 
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dos conselheiros titulares Francisco Iran Raupp e Paulo Augusto Campos de Morais, o primeiro, 

como delegado do corpo docente e o segundo, na condição de representante da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal do Ceará, os quais tiveram como suplentes, 

respectivamente, Edmundo Almeida Filho e Francisco Aníbal de Oliveira Arruda Coelho.  

Esse colegiado, com a reformulação para Conselho Técnico Consultivo, foi 

composto pelo Diretor da Escola, na qualidade de seu representante legal, e por seis membros 

da comunidade designados pelo Ministério da Educação e Cultura, compondo-se dos seguintes 

conselheiros: Rômulo de Souto Proença (presidente), Antônio Urbano de Almeida (vice-

presidente), João Alam, Francisco de Assis Philomeno Gomes, Paulo Augusto Campos de 

Moraes e Francisco Iran Raupp. 

Entretanto, as mudanças continuaram a acontecer no panorama nacional, fruto da 

adoção “de uma política governamental muito bem sucedida, que visava atrair as grandes 

empresas transnacionais e fomentar a expansão das subsidiárias destas já instaladas no País” 

(Furtado, 1974 p. 103). Assim, dentre as medidas implementadas pelo regime militar na área 

econômica, estavam os seguintes princípios, de acordo (Simonsen, 1979):  

a. política de arrocho salarial das classes trabalhadoras;  

b. indexação dos preços das mercadorias de acordo com a correção monetária 

determinada pelos índices de inflação;  

c. política cambial que privilegiava a sobrevalorização do dólar;  

d. fim da estabilidade no emprego, por meio da adoção do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS);  

e. modernização e ampliação da infraestrutura ligada aos setores agrícola e 

industrial;  

f. política de juros subsidiados, com taxas abaixo dos índices inflacionários, para 

os vários setores produtivos;  

g. direcionamento da produção agrário-industrial para o mercado externo, em 

detrimento do mercado interno.  

 

Nessa perspectiva, a lógica economicista que permeava a busca dos objetivos 

propugnados pelos governos dos generais-presidentes estava centrada nos planejamentos 

econômicos, nos quais estavam estabelecidas as diretrizes que vinculavam estrategicamente 

economia e educação, materializadas no âmbito das reformas educacionais. Como 

consequência, foi institucionalizado o tecnicismo como ideologia oficial de Estado, primando 

por estabelecer um governo de técnicos, com base no fortalecimento centralizador do Poder 
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Executivo e pautando as ações administrativas com viés econômico sobre os aspectos políticos 

e sociais.  

Assim, a difusão dessas ideias ganhou materialidade, particularmente, após a edição 

do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968. A partir de então, a ditadura militar, 

com base na censura imposta aos meios de comunicação de massa, produziu um conjunto 

articulado de ideias, valores, opiniões e crenças, segundo o qual a tecnocracia era a melhor 

forma de se governar a sociedade brasileira. Nesse contexto, o regime militar implementou as 

reformas educacionais com o projeto de “Brasil, país do futuro”, assentado no processo de 

modernização autoritária das relações capitalistas de produção, repercutindo nas demandas 

científicas e tecnológicas que a sociedade urbano-industrial exigia, tanto no âmbito da reforma 

universitária de 1968 quanto na reforma da educação básica que instituiu o sistema nacional de 

1° e 2° graus, em 1971.  

Nesse cenário, com a promulgação da Lei 5.692/71, a educação profissional foi 

adotada compulsoriamente com objetivo terminal e único, em substituição aos sistemas 

propedêutico e profissionalizante, pelo qual todos eram obrigados a passar, independentemente 

de sua origem de classe, com a finalidade de qualificação para o trabalho através da habilitação 

profissional. Desse modo, a legislação direcionava para terminalidade no 2º grau, em que 

formaria o aluno para ser inserido no mercado de trabalho logo após sua formação em nível 

médio. Além disso, estendeu a obrigatoriedade escolar para oito anos com a fusão dos antigos 

cursos primários e ginásio e extinguiu o exame de admissão. 

Assim, de modo a adaptar a Escola a Escola Técnica Federal do Ceará – ETF/CE 

aos efeitos resultantes da aplicação da política educacional da Lei nº 5.692/71 e aos ajustes que 

a complementaram, mantendo o ensino técnico-profissional escolar como atribuições dessas 

instituições, conservando a equivalência ao ensino de nível médio definida pela Lei nº 4.024/61, 

o governo editou o Decreto nº 75.079, de 12 de dezembro de 1974, modificando a organização 

das Escolas Técnicas Federais, que ficaram assim organizadas:  

 

Art. 1° As Escolas Técnicas Federais, autarquias educacionais criadas na forma da Lei 

n° 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, 

terão a seguinte estrutura básica. 

I - ÓRGÃO CONSULTIVO 

1. Conselho Técnico Consultivo 
II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 

1. Departamento de Pedagogia e Apoio Didático 

2. Departamento de Ensino 

3. Departamento de Administração 

4. Departamento de Pessoal 
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Art. 2° Cada Escola será dirigida por um Diretor, que será seu representante legal, e 

os Departamentos por chefes, cujos cargos serão providos na forma da legislação 

específica. 

Art. 3° O Conselho Técnico Consultivo, destinado a colaborar para o aperfeiçoamento 

do processo educativo com informações da comunidade e zelar pela boa execução da 

política educacional da Escola, será composto pelo Diretor da Escola, que o presidirá, 

e por seis membros da comunidade designados pelo Ministério da Educação e Cultura. 

§ 1° O funcionamento e a composição do Conselho serão definidos em Portaria do 

Ministro da Educação e Cultura. 

§ 2° O Conselho Técnico Consultivo fica classificado como órgão de 3° grau, para 

efeito de pagamento de gratificações de presença a reuniões a que se refere o Decreto 
n° 69.382, de 19 de outubro de 1971. 

Art. 4° A organização e a competência dos órgãos referidos no art. 2°, bem como as 

atribuições do pessoal, de cada Escola Técnica Federal, serão estabelecidas em 

regimento interno, observado o disposto na legislação em vigor (BRASIL, 1974). 
 

Com base nesse Decreto, foi extinto o Conselho de Representantes e criado o 

Conselho Técnico Consultivo - CTC, instituindo que sua estrutura básica seria composta por 

um órgão consultivo, e os órgãos de direção superior, constituídos pelos departamentos que se 

achavam diretamente subordinados à direção dos estabelecimentos. Assim, de acordo com 

Sidou (1979), o colegiado da escola foi estruturado pelo diretor que era seu presidente e por 

seis membros da comunidade designados pelo Ministro da Educação e Cultura. 

Além disso, a Portaria Ministerial nº 735, de 20 de dezembro de 1974, do mesmo 

modo que a de nº 736/74, de igual data, regulamentada pelo decreto nº 75.079, disciplinou que 

"até a constituição do conselho técnico consultivo, os integrantes do extinto Conselho de 

Representantes das Escolas Técnicas Federais desempenharam as funções atribuídas ao referido 

Conselho Técnico Consultivo - CTC" (SIDOU, 1979). Assim, até o dia 7 de novembro de 1977, 

quando foi empossado o 1º Conselho Técnico Consultivo da escola, as atribuições deste foram 

exercidas pelo último Conselho de Representantes. 

Desse modo, o Conselho Técnico Consultivo, criado pelo Decreto n° 75.079 de 

12/12/74, constituído pelos remanescentes do extinto Conselho de Representantes, que 

aquiesceram à solicitação Diretor-Geral, integraram o CTC até provimento previsto na Portaria 

Ministerial n° 736, de 20/12/74. Assim, foram indicados, em sua fase constituinte, os seguintes 

membros para o referido colegiado: 

 

Quadro 11 – 1º Conselho Técnico Executivo da ETFCE de 1974 

 

Nome Cargo Instituição 

Raimundo Cesar Gadelha de 

Alencar Araripe 

Presidente 

nato 

Diretor da RTF/CE 

Eng. Romulo de Souto Proença Vice-

presidente 

Representante do CREA – 93ª Região 
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Eng. Antônio Urbano de 

Almeida 

Conselheiro Representante dos professores estranhos 

aos quadros da Escola 

João Alam Conselheiro Representante da Indústria 

Francisco Iran Raupp 

(Licenciado) 

 Representante do Corpo Docente da 

Escola 
 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Relatório ETFC (1976) 

 

Desse modo, o Colegiado, a quem, por norma regimental, competia “colaborar para 

o aperfeiçoamento do processo educativo com informações da Comunidade, e zelar pela boa 

execução da política da Escola” (Brasil, Decreto 75.079/1974), reuniu-se uma vez por mês, de 

janeiro a de setembro de 1978, participando efetivamente das rotinas da Escola, acompanhando 

as atividades do ensino para alcance dos objetivos e metas planejados. Nessa perspectiva, o 

referido Conselho emitiu o seguinte parecer: 

 

O CONSELHO TECNICO CONSULTIVO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DO 

CEARÁ, em obediência ao que determina o art. 28 do Regimento Interno aprovado 

pela Portaria Ministerial n° 515 de 15 de outubro de 1975, apresenta seu parecer sobre 

a política educacional desenvolvida neste estabelecimento de ensino, no exercício de 
1978. 

Como foi expresso em nosso parecer referente ao ano de 1977, a política educacional 

da ETFCE, em estrita sintonia com os preceitos legais que disciplinam a educação 

nacional, especialmente no que respeita ao ensino de 1° e 2° graus (Lei n° 5.692/711) 

não comporta alterações essenciais. As variações que ocorrem são aquelas que se 

traduzem nas metas definidas em cada planejamento anual. 

Partindo-se do fato de que a educação constitui um ato de comunicação entre pessoas 

de graus diferentes de maturação no caso, o adulto e o educando com o intuito da 

propiciar e promover o desenvolvimento pleno da pessoa humana, procurou-se 

considerar, de per si, cada um dos elementos do binômio PROFESSOR-ALUNO. 

Assim é que, nos últimos anos cuidou-se de proporcionar integral apoio ao professor, 
no que concerne às técnicas de planejamento e avaliação do ensino. 

Em 1978, dentro do enfoque acima abordado, achou por bem a Direção da Escola 

emprestar especial atenção ao segundo elemento do binômio - o aluno, a um só tempo 

razão de ser a fim de todo processo educacional.  

Tratou-se, então, de averiguar até que ponto a interação entre mestre e educando 

revelou-se produtiva, tendo em vista a correspondência entre as informações do aluno 

e o resultado esperado pelo mestre. 

Considerando o discente como elemento informador de resultados, iniciou e Escola, 

em 1978, um trabalho que o sensibilizasse e o fizesse participante de seu próprio 

processo educativo. 

A meta assim definida desenvolveu-se mediante a realização de pesquisas constantes 

de entrevistas individuais e de contatos, ora com alunos em sala de aula, ora com 
representantes de classes. Foram, dessa forma, lançadas as bases para que, a partir de 

1979, a pesquisa se torne um procedimento constante no processo ensino-

aprendizagem realizado na Escola. 

Seguindo e mesma linha de ação, pôs-se em prática outra estratégia, tendo como base 

os resultados das avaliações de aprendizagem. Assim é que alguns desses resultados 

foram exaustivamente analisados em comparação com padrões normais. A partir 

desses estudos, decisões foram tomadas no sentido de reforçar a aprendizagem. 

Pelo exposto, consideramos que a ETFCE, com as medidas educacionais postas em 

prática em 1978, deu um passo acertado em busca de melhores condições para que o 

aluno atinja os objetivos da educação. 
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Importa considerar que houve uma acentuada preocupação com o aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem, partindo-se da premissa de que, em educação, não há 

trabalho concluído, mas, ao contrário, uma permanente mutação, imposta pela 

necessidade de atender aos múltiplos reclamos que surgem no desenvolvimento de 

ação educativa (ETFCE, 1978). 
 

Nesse contexto, a escola planejava seu percurso adequando suas atividades a LDB 

5.692/1971, que introduziu modificações na estrutura do ensino, dentre elas a pretensa 

eliminação do dualismo existente entre escola secundária e escola técnica, originando-se, a 

partir de então, uma escola única de 1º e 2º graus, voltada para a educação básica geral 

juntamente com a preparação para o trabalho. Desse modo, o Ensino de 1º Grau seria 

responsável pela formação geral, a sondagem vocacional e a iniciação para o trabalho, enquanto 

a formação no 2º grau passou a constituir-se, indiscriminadamente, de um nível de ensino cujo 

objetivo primordial é a habilitação profissional (BRASIL, 1971).  

Em relação ao sistema educacional, a ETF/CE procurava oferecer uma educação de 

qualidade, utilizando a infraestrutura das suas instalações, o compromisso do seu quadro 

docente e sua reconhecida experiência na preparação para o trabalho, apesar das dificuldades e 

limitações, como se verifica na descrição das ações do relatório de 1976, em que reafirma o 

“empenho em compensar a limitação quantitativa das vagas com o aprimoramento da qualidade 

do ensino”, como resultados das medidas adotadas, com o objetivo de elevar seu padrão de 

ensino (ETF/CE, 1976). 

Estas ações foram expressas no parecer do CTC demonstrado a seguir: o Conselho 

Técnico Consultivo da Escola Técnica Industrial do Ceará, em fase constituinte, cumprindo o 

que determina o Art. 28 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial n° 516 de 

15/10/75, vem, pelo presente, emitir, ao término do ano de 1976, o seu parecer sobre a execução 

da política educacional adotada pela Escola no citado período. Desse modo, a política 

educacional, definida como a orientação atribuída ao conjunto de ações que viabilizem a 

consecução de metas e objetivos, é um princípio pelo qual se regem todas as atividades de uma 

escola. E, como a educação é um processo contínuo e cumulativo, haverá sempre um aspecto 

que deve estar presente no ensino em todos os anos. 

Assim, partindo dos grandes objetivos da educação nacional e participando do 

esforço de criação de uma mentalidade de ensino profissionalizante, a ETF/CE., em 1976, 

baseou-se em duas linhas que orientaram sua política educacional: 

a) Linha de continuidade; 

b) Linha de racionalização. 
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Por causa da nova estrutura básica, em implantação desde 1975, através de uma 

realocação de atividades, em virtude de uma estrutura já ultrapassada, a linha de continuidade 

permitiu uma maior aplicabilidade funcional, insistindo-se na dinâmica dos Departamentos de 

atividade-meio em função dos Departamentos de atividade-fim. Tudo isso como esforço na 

criação de uma mentalidade centrada totalmente nos objetivos educacionais da Escola, através 

da linha de racionalização, preocupação alvo da política educacional em 1976, pautada na 

preocupação do MEC em conseguir uma melhor qualidade de ensino.  Desse modo, as 

estratégias adotadas em 1976 foram as seguintes: 

a) Reestruturação do fluxograma das atividades administrativas com o fim de 

atender, com a urgência requerida, as necessidades do ensino;  

b) Remanejamento de pessoal de acordo com o melhor desempenho observado em 

cada função;  

c) Acompanhamento sistemático dos professores no planejamento; 

d) Execução e avaliação do ensino; 

e) Integração da Coordenadoria de Supervisão Pedagógica com a Coordenadoria de 

Orientação Educacional para a troca contínua de informações e planejamento 

conjunto. 

Isso significa que a política educacional não é apenas orientação, uma vez que ela 

é dinâmica, e ao ser posta em execução, fornece novos elementos para alcançar resultados, por 

isso, quanto mais adequada, melhor cumpre sua função à ETF/CE. É importante destacar que a 

orientação educacional foi instituída obrigatoriamente pela Lei 5692/1971, em seu Art. 10, 

incluindo aconselhamento vocacional em cooperação com os professores, a família e a 

comunidade. Desse modo, o trabalho desses profissionais nas escolas técnicas estava 

diretamente ligado à função de observar e sondar as aptidões dos alunos enquanto se 

preparavam para o trabalho. Com isso, poderia adequar os trabalhadores às suas atividades, 

considerando suas habilidades. 

Assim, ao definir sua política educacional, em 1976, nas duas linhas de 

continuidade e racionalização, forneceu a seus alunos oportunidades e meios de cumprirem os 

objetivos educacionais. Nessa perspectiva, observa-se uma pedagogia tecnicista, introduzida no 

Brasil, de acordo com Kuenzer e Machado (1982), no final da década de 1960, no contexto da 

consolidação da fase monopolista do desenvolvimento capitalista como uma das soluções para 

contribuir com o desenvolvimento econômico. Nesse período, subsequente ao golpe militar de 

1964, em que se vivenciava a valorização dos processos de industrialização, defendia-se um 
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discurso de que havia necessidade de formação de mão de obra para atender os apelos do 

mercado. 

Desse modo, a formação do trabalhador e a educação profissional, sobretudo na sua 

dimensão de preparação para o trabalho, estava imbrincada com as sucessivas transformações 

por que passou o sistema capitalista desde as suas origens. Por isso, a ETF/CE preocupou-se 

em planejar e avaliar suas atividades de modo a aprimorar o processo ensino-aprendizagem, 

partindo-se da premissa que, em educação, não há trabalho concluído, mas, ao contrário, uma 

permanente mutação imposta pela necessidade de atender aos múltiplos objetivos que surgem 

no desenvolvimento da ação educativa. 

Outra atividade da Escola Técnica Federal do Ceará foi a parceira que manteve 

durante o ano letivo de 1976, através do convênio com a Secretaria de Educação do Estado para 

funcionamento de cursos profissionalizantes em regime de intercomplementaridade, de modo 

seriado anual, aos alunos do Colégio Estadual Liceu do Ceará, entrosando os estabelecimentos 

de ensino para aproveitar a capacidade ociosa de um, suprindo as deficiências de outros 

(BRASIL, LEI 5692/1971). Desse modo, funcionaram 16 (dezesseis) turmas, como demonstra 

o quadro a seguir: 

 

Quadro 12 – Cursos profissionalizantes aos alunos do Colégio Estadual Liceu do Ceará 

em 1976 

 

Cursos Quantidade turmas 

Edificações 2 

Eletromecânica 2 

Estradas 4 

Mecânica 4 

Química 2 

Telecomunicações 2 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado do Relatório ETF/CE (1976). 
 

Assim, a ETF/CE seguia seu percurso no cenário educacional do Estado do Ceará, 

tendo um papel bem definido, como escola-modelo padrão de ensino técnico. Nesse sentido, 

Silva (1969, p. 68) define a educação técnica como “uma decantação da escola profissional 

passando a ser entendida como substrato geral de preparação intelectual e conhecimentos 

científicos”, que permitia a aquisição de técnicas dos diversos setores da produtivos. 

Nesse contexto, o resultado da instituição era fruto de um trabalho contínuo e 

persistente no sentido de fornecer aos corpos técnico e docente subsídios que os levassem a 
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uma reflexão sobre a sua atuação educativa e, consequente, a uma melhoria na qualidade do 

ensino. Essa tarefa se impunha àqueles que eram responsáveis pela construção do ambiente 

escolar. 

Outra atenção da política educacional da Escola estava centrada no aluno, 

atendendo ao Parecer n° 540/77, do Conselho Federal de Educação, que atentava para novas 

perspectivas didático-pedagógicas em relação aos componentes curriculares previstos no Art. 

da Lei n° 5.692/71. Para tanto, procurou intensificar a participação do discente em três 

atividades específicas: artística, cívica e esportiva, como parte do desenvolvimento formativo 

dos alunos, disseminando alguns princípios na escola, como: o controle do corpo, das mentes, 

além do fortalecimento do ideário cívico, que orientaram as rotinas educativas da escola, com 

ações tinham como objetivo valorizar o sentimento de respeito aos símbolos que representavam 

o país, associada à importância da escola para o desenvolvimento do Brasil. 

Nesse contexto, o sistema de ensino baseado no controle do espaço educativo coeso 

e racional permitiria assimilação dos elementos simbólicos de identificação da Escola Federal 

do Ceará ao desenvolveram práticas que garantiam maior visibilidade e enaltecimento da 

instituição como festas, desfiles, festivais de corais e comemorações cívicas, representando 

alguns aspectos das características técnico-pedagógicas da instituição naquele período. Desse 

modo, os arquétipos se constituiriam em momentos especiais na vida da escola, com os quais 

ela reforçava sua imagem junto à sociedade. 

Nessa perspectiva, merece destaque o pensamento de Kossoy (2001, p. 101) sobre 

a evidência fotográfica como testemunho visual de aparências ao assinalar que “uma única 

imagem contém em si um inventário de informações acerca de um determinado momento 

passado, sintetizando, no documento, um fragmento do real visível, destacando-o do contínuo 

da vida.” Assim, as imagens registram fragmentos das ações realizadas pela escola para 

promover a sua relação com a comunidade externa. 

Por isso, havia todo empenho na preparação das atividades artísticas da ETFCE, ao 

forjar ações capazes de garantir sociabilidade dos alunos, uma vez que as apresentações do Coral 

e do Conjunto Musical contariam com a participação, não apenas dos alunos e da comunidade 

acadêmica, mas também de seus familiares e da própria sociedade. Desse modo, os jovens 

entravam em contato direto com a arte, como demonstra a imagem a seguir: 
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Figura 14 – Apresentação do coral e VI Encontro de corais da ETFCE 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), acervo de fotos da ETFCE (s/d) 

 

Logo, essas apresentações eram importantes para a escola por se constituírem nos 

momentos em que a instituição era apresentada para a população, e, por isso, construíam-se 

numa oportunidade para demonstrar como se formavam os jovens para a sociedade, afinal de 

contas, as festividades representavam eventos que complementavam “a vida das escolas e das 

cidades, para integração e consagração de valores, como o culto à pátria, à escola, à ordem 

social vigente, à moral e aos bons costumes” (SOUZA, p. 259). Com isso, a escola incentivava 

nos alunos a descoberta de vocações artísticas e o interesse pelas artes plásticas, conforme 

demonstra a imagem a seguir: 
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Figura 15 – Apresentação do conjunto musical da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), do acervo de fotos da ETFCE (s/d) 

Havia ainda os momentos cívicos que se constituíam como rituais nacionais, uma 

vez que, de acordo com Matta (1997. p. 46), “toda sociedade deveria estar orientada para o 

evento centralizador daquela ocasião, com a coletividade parando ou mudando suas atividades” 

para acompanhar as solenidades. Com isso, o olhar da escola estava centrado na preocupação 

com as atividades cívicas, pela participação mais consciente e ativa nos desfiles e na Vigília da 

Semana da Pátria, bem como nas festividades magnas da vida nacional, como visualizadas nas 

imagens a seguir: 

 

Figura 16 – Participação dos alunos no desfile de 7 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), do acervo de fotos da ETFCE (s/d) 
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Essas ações da ETFCE tinham como objetivo a educação dos alunos, cumprindo 

seu papel no cenário educacional do Ceará, como escola-modelo padrão de ensino técnico, com 

adoção de uma política que orienta as ações educativas, dirigindo, dessa forma, a sua rotina de 

trabalho para fins exequíveis. 

 

Figura 17 – Vigília da Semana da Pátria  

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), do acervo de fotos da ETFCE (s/d) 

 

Finalmente, na participação dos jogos estudantis, no fim ano, constituindo-se um 

ponto alto da atividade esportiva, quando, quadras e campos foram exíguos para conter os 

numerosos jovens que deram ensejo, naqueles dias, a um convívio sadio e à oportunidade de 

contato com a disciplina que se impõe a atletas. O objetivo do evento era maior dinamização 

das atividades esportivas, tendo alcançado excepcional êxito a "IV Semana Olímpica da Escola 

Técnica Federal do Ceará", com promoção de um torneio intercolegial de basquete sob o 

patrocínio da Escola, sendo estimulada a participação de equipes do estabelecimento em 

torneios intercolegiais promovidos por outros educandários (Relatório ETFCE, 1977).  

Neste sentido, a legitimação dos eventos esportivos na ETFCE incentivava a 

mobilização dos alunos pelo clima de festa, como demonstrado na imagem a seguir onde os 

estudantes se confraternizam. Além do sentimento de sucesso nas práticas esportivas e o 

enaltecimento da imagem da escola junto à comunidade. 
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Figura 18 – Jogos estudantis na ETFCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), do acervo de fotos da ETFCE (s/d) 

 

Desse modo, através dessas representações simbólicas, a Escola procurava cumprir 

a sua missão de formar indivíduos capazes de exercer uma profissão, bem comportados, 

respeitando os direitos dos outros e conscientes dos seus deveres. Eram estimulados a cuidar 

do corpo pela prática de exercícios. Assim, essas práticas contribuíam para a disseminação de 

ideias, valores e representações sociais ligados ao sentimento de “nacionalidade – com respeito 

aos símbolos nacionais, ao sentimento de patriotismo, à legitimação do imaginário 

sociopolítico, ao cultivo da memória nacional, e o reconhecimento do valor social e cultural da 

escola” (SOUZA, 2008, p. 69). 

Vale ressaltar que a qualificação para o trabalho e o preparo do adolescente para o 

exercício da cidadania, levando-se em conta a autorrealização, era norteada por uma perspectiva 

tríplice, para alcance do objetivo geral do ensino de 2º grau, e coerente com sua meta específica 

de conferir a tal ensino um caráter, além de formativo, profissionalizante, com o adestramento 

do jovem para o exercício de uma ocupação, o que pressupõe um acréscimo de conhecimentos 

técnicos e de práticas operacionais. Reforçou a ETF/CE, em sua política educacional, três linhas 

de atuação, a saber: 

a) Reativação do sistema de coordenação de curso e área; 

b) Integração com a comunidade; 

c) Estabelecimento de parâmetros de avaliação de aprendizagem. 

Assim, visando o desenvolvimento mais harmônico das atividades pedagógicas e 

educacionais que se processavam nos diversos cursos mantidos pela Escola, foi que se enfatizou 
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a importância das coordenações de cursos e áreas, assentando-lhes a atuação, como reforço na 

luta constante pelo aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. 

Todavia, continuando seu percurso, a ETFCE direcionou sua atenção para a 

juventude que recebia uma qualificação técnica, no sentido de envidar uma formação cívica e 

humanística do educando, capacitando-o para uma colaboração generosa, persistente e efetiva 

na tarefa magna do desenvolvimento integrado no Brasil. Para tanto, algumas decisões foram 

tomadas em sua política educacional, perseguindo-se os seguintes objetivos:  

a) Consolidação do sistema de coordenação de curso e área; 

b) Descentralização das decisões curriculares em benefício do universo escolar; 

c) Reavaliação dos parâmetros de aprendizagem. 

Desse modo, o processo ensino-aprendizagem se beneficiou da harmonia das 

atividades pedagógicas e educacionais acompanhadas mais de perto pelas coordenações de 

cursos e áreas, havendo-se proporcionado integral apoio ao professor e aos educandos numa 

ação uniforme e constante a todos os membros dos corpos docente e discente.  

Esse discurso encontrou ressonância nas palavras do Ministro de Educação, Jarbas 

Passarinho, apresentadas no Parecer nº 45/72 do Conselho Federal de Educação – CFE quando 

disse que a educação devia  

 
“forçar, ao lado da democratização do ensino a preparação para a vida, construída 

sobre um embasamento de prevalência dos valores espirituais e morais, numa 

sociedade que, à proporção que mais produz bem-estar, parece mais afastar-se de 

Deus, gerando o problema possivelmente mais trágico do mundo contemporâneo, que 

é a materialização do homem”. E acrescenta: “queremos que, através da educação, 

cada criatura humana adquira mais valor no sentido dignificante que lhe empresta o 

P. Lebret e, através da articulação correta do “social” com o “econômico”, logre-se a 

promoção humana global” (BRASIL, CFE 1972). 

 

 

Assim, o conceito de bem-estar estava relacionado à preparação para a vida de 

forma subjacente na proposta educacional vigente que entendia ser necessário educar para uma 

sociedade produtiva e responsável, para o exercício de uma profissão, oportunizando ao 

educando a manutenção de sua própria subsistência e do ambiente do qual fazia parte. Nesse 

contexto, eram conhecimentos e habilidades que favoreceriam assumir o trabalho como uma 

dimensão fundamental de convivência coletiva, ou seja, aquilo que o educando terá da escola 

como preparação para contribuir com o desenvolvimento social e econômico. 

Assim, as decisões curriculares deveriam ser objeto constante de aperfeiçoamento, 

tendo em vista o dinamismo do organismo escolar. Por isso, os currículos foram 

descentralizados, estabelecendo-se um fluxo permanente de informações para se tornarem cada 

vez mais eficazes. De modo que, a orientação na ETF/CE era aprimorar os métodos e processos 
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de ensino adotados na formação do técnico que iria para o mercado nacional de trabalho, tanto 

por sua qualificação profissional e intelectual quanto por seus dotes morais, integrando-se tanto 

no ambiente profissional quanto na sociedade. 

Desse modo, os percursos da escola da rede federal, no Ceará, foram se 

transformando, adequando-se a cada momento político, econômico e social do país, saindo da 

preocupação assistencialista de atendimento a indivíduos em situação de risco social, para 

formação de profissionais para o exercício profissional. Nesse sentido, para compreender as 

mudanças que ocorreram nessa escola, é preciso relacioná-las com as questões políticas, sociais 

e econômicas daquele momento histórico, neste caso, com o período entre 1960 e 1980. Da 

mesma forma, é necessário, também, compreender os pressupostos teóricos oriundos das 

relações sociais que fundamentaram essas transformações. 
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5. CURSOS DA REDE FEDERAL DE ENSINO NO CEARÁ ENTRE 1960 A 1980 

 

 

A educação para o trabalho, no período que se estendeu de 1960 a 1980, que se 

apresentava como um modelo de intervenção adequado ao contexto da sociedade industrial, 

contemplou, com seu enfoque educativo, os jovens em processo de formação profissional, 

articulando educação e trabalho. Desse modo, o labor como dimensão da cidadania tem na 

escola da Rede Federal do Ceará seu lugar de aprendizado, convivência e formação para o 

desenvolvimento de hábitos, atitudes, valores e disciplina.  

Nessa perspectiva, no início da década de 1961, foi regulamentada a formação 

pautada nesses princípios, ou seja, pelo Decreto nº 50.492, de 25 de abril de 1961, em seu Art 

2º: "O ginásio industrial tem como objetivos ampliar os fundamentos da cultura, explorar as 

aptidões do educando e desenvolver suas capacidades, orientando-o com a colaboração da 

família, na escolha de oportunidades de trabalho ou de estudos ulteriores” (BRASIL, 

DECRETO 50.492, 1961).  

Nesse contexto, ao longo desse período, foram oferecidos os cursos de formação 

profissional como um vetor de promoção social, ampliando possibilidades e criando condições 

de desenvolvimento econômico no Brasil, segundo o enfoque do trabalho historicamente 

contextualizado: na família, na escola e na comunidade. Portanto, era preciso inculcar nesses 

segmentos sociais uma mentalidade de nação voltada ao atendimento geral dos seus cidadãos. 

Nesse período, a pedagogia da técnica foi amplamente semeada nas escolas 

industriais de todo o país, uma vez que de acordo com Cunha (1977, p.30), o trabalho do técnico 

“começava a depender mais de seus conhecimentos do que de sua habilidade manual ou de sua 

capacidade de direção”. Nesse sentido, a função da educação era formar indivíduos aptos a 

contribuírem para o aumento da produtividade, criando condições para que a aprendizagem, 

pautada na manufatura, possibilitasse os meios de sobrevivência de uma família através do 

ensino profissional. Assim, surgiu uma nova forma de educação, diferente daquela preparação 

de artífices, com o intuito de preparar trabalhadores de forma técnica, para que atuassem em 

áreas específicas.  

Desse modo, a ETFCE, de acordo com Sidou (1979) apud Gadelha (2009), 

ofereceu, na década de 1970, cursos extraordinários de qualificação para aqueles que 

almejavam uma qualificação para ocupar um posto de trabalho, sem a escolaridade exigida para 

ingressar em um curso técnico de nível médio. Assim, os cursos ofertados foram: 
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Quadro 13 – Cursos extraordinários de qualificação 

 

CURSOS OFERTADOS 

Impressão Gráfica 

Encadernação 

Solda Elétrica 

Serralheiro Civil 

Eletricista Enrolador de Motor 

Eletricista Enrolador de Transformador 

Eletricista Instalador 

Corte e Costura de Vestuário Masculino 

Carpintaria Civil 

Estofaria de móveis 

Mecânico Diesel 

Lanternagem e Pintura 

Eletricidade de Automóveis 

Reparador de Rádio Receptor 

Bombeiro Hidráulico 

Tipógrafo 

Desenhista de Arquitetura 

Laboratorista 
      

Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado dos Boletins de Serviço da ETFCE 

 

Esses cursos extraordinários visavam dar aos alunos o aperfeiçoamento necessário 

para o trabalho, habilitando-os para execução de melhores tarefas compatíveis com os 

conhecimentos que adquiriam. Os participantes desses cursos eram profissionais com baixa 

escolaridade, que viam nessa capacitação uma alternativa de profissionalização rápida, para 

imediata inserção no mercado de trabalho. 

Além disso, a política educacional voltada ao ensino profissional na ETFCE visava 

estimular a adaptação da mão de obra para as demandas dos setores produtivos, capacitando 

profissionais que pudessem exercer um julgamento técnico. As Escolas Técnicas de 2º grau, 

pautadas em conhecimentos científicos e conhecimentos técnicos específicos, melhoraram seus 

currículos para que o acesso ao conhecimento fosse alcançado pelos estudantes. Desse modo, a 

Escola Técnica conseguiu superar os obstáculos que dificultavam o seu bom desenvolvimento 

no início dos tempos e passou a ser importante para a indústria e demais setores da economia, 

fazendo com que houvesse a criação de mais escolas em todo País.  

Por isso, com objetivo de suprir essas demandas, a ETFCE criou cursos técnicos 

que foram oferecidos à população cearense no período de 1968 a 1997, mostrados no quadro a 

seguir:  
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Quadro 14 - Cursos técnicos ofertados no período (1968 – 1989) 

 

CURSOS C/H ANO RESOLUÇÃO 

Edificações 4.320 h/a 1962 Nº. 065 de 28/02 

Estradas 4.152 h/a 1962 Nº. 065 de 28/02 

Química Industrial 3.922 h/a 1963 Nº. 125 de 05/02 

Eletrotécnica 4.256 h/a 1969 Nº. 453 de 31/01 

Mecânica de Máquinas 4.112 h/a 1969 Nº. 453 de 31/01 

Telecomunicações 4.220 h/a 1972 Nº. 122 de 04/12 

Turismo 3.120 h/a 1972 Nº. 109 de 08/11 

Informática Industrial 4.336 h/a 1987 Nº. 628 de 04/07 

Segurança do Trabalho 2.114 h/a 1989 Nº. 100 de 21/12 
 

Fonte: CRE/ETFCE (1997) apud GADELHA (2009) 

 

Esses cursos apresentavam a preocupação com o aprimoramento técnico e com o 

incremento da eficiência e maximização dos resultados e tinham como decorrência a adoção de 

um ideário que se configurava pela ênfase no aspecto quantitativo, nos meios e técnicas 

educacionais, na formação profissional e na adaptação do ensino às demandas da produção 

industrial, como explicitado na Lei 3552/1959, em seu  

 

Art 5º Os cursos técnicos, de quatro ou mais séries, têm por objetivo assegurar a 

formação de técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a 
engenheiros ou a administradores, ou para o exercício de profissões em que as 

aplicações tecnológicas exijam um profissional dessa graduação técnica.  

Parágrafo único. Esses cursos devem adaptar-se às necessidades da vida econômica, 

das diversas profissões e do progresso da técnica, articulando-se com a indústria e 

atendendo às exigências do mercado de trabalho da região a que serve a escola. 

Art 6º Para que os cursos atinjam seus objetivos, as autoridades responsáveis 

diligenciarão no sentido de os mesmos contarem com a contribuição da experiência 

de organizações profissionais e econômicas da região.  

Art 7º As escolas de ensino industrial, a que se refere a presente lei, poderão manter, 

exclusive ou conjuntamente, cursos de aprendizagem, básicos ou técnicos.  

Art 8º Os cursos compreenderão o ensino de matérias e trabalhos de oficina.  
Parágrafo único. Nas duas ou três primeiras séries do curso técnico serão ministrados 

conhecimentos gerais indispensáveis aos estudos tecnológicos do curso (BRASIL, Lei 

3552, 1959).  

 

 

Nesse sentido, a preparação para o trabalho envolvia os conteúdos para a inserção 

no mundo do trabalho, como noções e valor do trabalho, produtos do trabalho e condições de 

produção, e outros aspectos considerados importantes ou indispensáveis para a formação, 

treinamento e atuação profissional. Desse modo, de acordo com os documentos analisados, 

essas competências eram apresentadas na descrição do perfil dos egressos18, de acordo com a 

descrição a seguir:   

                                                
18  Perfil dos cursos mantidos pela ETF/CE, BOLETIM DE SERVIÇO Nº 24, 31 DE MARÇO DE 1974. 
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Quadro 15 – Perfil dos egressos dos cursos técnicos de 1960 a 1980 

 

CURSOS PERFIL DOS EGRESSOS 

EDIFICAÇÕES 
 

O Técnico em Edificações faz projetos de arquitetura, cálculos de 

concreto, instalações domiciliares. É profissional indispensável na 

indústria da construção civil, material de construção e indústrias urbanas. 

ESTRADAS 

O Técnico em Estradas realiza trabalhos de topografia de estradas, faz 

desenhos e leitura de plantas e tem conhecimento de solos e materiais. É 

profissional indispensável em empresas construtoras, prefeituras etc. 

ELETROTÉCNICA 

O Técnico em Eletrotécnica supervisiona e executa instalações elétricas 

em geral acompanhando o funcionamento das redes de transmissão e 

distribuição. É profissional indispensável na implantação e manutenção 

de redes elétricas em todos os ramos empresariais. 

MECÂNICA 

O Técnico em Mecânica projeta, supervisiona e constrói máquinas, peças 

e objetos em geral, utilizando ferramentas manuais, usina o material e as 

ferramentas por diversos processos; ajusta, monta peças e máquinas, 

fazendo a verificação do funcionamento. É profissional indispensável nas 
indústrias mecânicas. 

QUÍMICA 

O Técnico em Química analisa a composição química dos produtos 

industriais para verificar se estão de acordo com as necessidades da 

indústria; participa da fabricação de produtos industriais de natureza 

química. É profissional indispensável em indústrias alimentícias. 

TELECOMUNICAÇÕES 

O Técnico em Telecomunicações constrói, monta e repara instalações em 

equipamentos de telecomunicações, tanto nas indústrias de produtos de 

equipamentos, quanto nas empresas de exploração de serviços. É 

profissional indispensável nas indústrias produtoras de equipamentos de 

telecomunicações, concessionárias de serviços de telefonia, telex, etc. 

TURISMO 

O Técnico em Turismo planeja excursões, acompanha os turistas, 

organiza passeios e exposições, elabora guias turísticos, promove 

certames e serve de intérprete. 

Além disso, graças às noções de administração recebidas, trata da reserva 
de passagens, acomodações em hotéis. Orienta os turistas para obtenção 

dos documentos para viagens, câmbio de moedas, etc. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado do BOLETIM DE SERVIÇO Nº 24, ETF/CE (1974). 

 

Desse modo, a procura pelos cursos ofertados pelas escolas técnicas federais 

experimentara significativo crescimento em suas matrículas, ao mesmo tempo em que 

ampliavam e diversificavam progressivamente sua oferta educacional no que se refere aos 

cursos extraordinários. Assim, seu sistema de ensino adequa-se aos apelos do período com 

preparação intensiva de qualificação da mão de obra, empreendido pela ditadura militar, como 

integrante do projeto nacional de desenvolvimento, preparando a mão de obra de nível 

intermediário, destinada ao crescimento e diversificação da indústria nacional e à expansão da 

infraestrutura de serviços estatais, por isso, direcionando suas prioridades para a formação de 

técnicos de nível médio. 

Assim, a educação foi declarada instrumento de aceleração do desenvolvimento 

econômico e do progresso social, pautada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade. Nesse contexto, o reconhecimento da qualidade do ensino oferecido pela ETFCE 
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cresceu sobremaneira entre as décadas de 1960 a 1970, impulsionado pela demanda crescente 

por níveis de escolaridade mais elevados para a ocupação de postos de trabalho nas atividades 

produtivas industriais e de serviços. Foi nesse período que foram criados cursos técnicos 

seguindo as orientações da Lei 3552/1959, que diz em seu 

 

Art 2º As escolas de ensino industrial federais poderão manter cursos de 

aprendizagem, curso básico e cursos técnicos.  

Parágrafo único. É facultado às escolas manter cursos extraordinários para menores 

ou maiores, com duração e constituição apropriadas (BRASIL, LEI 3552, 1959).  
 

Essa orientação foi complementada por um conjunto de medidas que visavam 

organizar o sistema de ensino de modo a regulamentar o ensino profissional, fazendo a ligação 

entre a educação e o mundo do trabalho. Por isso, o Decreto 47.038 discriminou em seu  

 

Art. 2º O Ensino Industrial será ministrado em cursos ordinários e extraordinários. 

Parágrafo único. Os cursos ordinários serão divididos em dois ciclos. 

Art. 3º O primeiro ciclo dos cursos ordinários abrangerá o ensino: 
a) de aprendizagem industrial, compreendendo diferentes cursos; 

b) industrial básico, ministrado em um só curso com as características de curso 

secundário do primeiro ciclo e com orientação técnica. 

Art. 4º O segundo ciclo dos cursos ordinários será o ensino industrial técnico e 

compreenderá diferentes cursos. 

Art. 5º Os cursos extraordinários serão de quatro modalidades: 

a) de qualificação; 

b) de aperfeiçoamento; 

c) de especialização; 

d) de divulgação. 

Art. 6º A escolas de ensino industrial poderão manter, exclusiva ou conjuntamente, o 

curso básico e os cursos de aprendizagem, técnicos e extraordinários. 
Art. 7º. Em todos os cursos de ensino industrial, os alunos deverão ser orientados ao 

respeito dos princípios e métodos de organização científica do trabalho aplicáveis às 

atividades produtivas. 

§ 1º Nos cursos de aprendizagem e no curso básico êsses ensinamentos serão 

transmitidos de forma elementar e assistemática, tendo por objetivo criar no educando 

atitude favorável à aceitação dos princípios racionais do trabalho. 

§ 2º Nos cursos técnicos, os conhecimentos de organização científica do trabalho farão 

parte do currículo, devendo ser desenvolvidos metodicamente e acompanhados de 

aplicações práticas (BRASIL, DECRETO 47.038, 1959). 
 

Assim, sob a égide desse pensamento, a educação técnica, como uma 

responsabilidade do Estado, passou a ter papel fundamental no processo de treinamento de 

pessoal para a indústria, uma vez que, nessa época, o contingente de profissionais qualificados 

era insuficiente para atender às demandas das indústrias que se expandiam influenciadas pela 

política desenvolvimentista. 

Além disso, a implementação da equivalência aos cursos secundários contribuiu 

para o aumento da procura, acirrando a disputa pelas vagas oferecidas nas Escolas Técnicas 

Federais que, em decorrência, passaram a receber, cada vez mais, alunos que buscavam um 
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ensino de 2º grau de qualidade e gratuito, além do contingente que buscava a formação técnica. 

Nessa perspectiva, verifica-se que se submeteram a exame de seleção para o ciclo básico, 

segundo relatório da ETFCE do ano 1976, aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentos) 

candidatos, dos quais foram classificados 600 (seiscentos) para as vagas oferecidas no 1° a 2° 

semestres letivos, por ser o regime seriado semestral adotado pela Escola.  

No ano seguinte, a escola contava com 3330 alunos matriculados nos diversos 

cursos técnicos oferecidos, sendo que o ciclo básico era o curso de maior procura pelos 

estudantes, como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 16 - Quadro geral de matrículas (1977) 

 

 

Nº de Matrículas - 3330 Ano letivo - 1977 Semestres 1º e 2º 

 

CURSOS Matrículas Aprovação Reprovação Evasão 

CICLO BÁSICO 1319 959 276 84 

EDIFICAÇÕES 405 327 50 28 

ELETROTÉCNICA  330 290 17 23 

ESTRADAS 321 223 65 33 

MECÂNICA  265 158 62 45 

QUÍMICA  240 199 17 24 

TELECOMUNICAÇÕES 298 263 08 27 

TURISMO 152 132 02 18 

TOTAL 3330 2551 497 282 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) adaptado do Relatório ETFCE (1977).  
 

Nessa época, com a necessidade de incorporar os novos fundamentos científicos e 

tecnológicos, a formação profissional passou a ser pensada a partir das exigências do sistema 

produtivo. Assim, foram criados os cursos técnicos na Escola Federal do Ceará, obedecendo às 

orientações do Decreto nº 47.038, de 16 de outubro de 1959, que diz em seu 

 

Art. 18. Os cursos industriais técnicos, de quatro ou mais séries, têm os seguintes 
objetivos: 

a) formar técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a 

engenheiros ou a administradores para o exercício de atividade em que as aplicações 

tecnológicas exigem profissional dessa graduação; 

b) proporcionar base de cultura geral e conhecimentos técnicos que permitam ao 

diplomado integrar-se na comunidade, participando do trabalho produtivo, ou 

prosseguir os seus estudos. 

Art. 19. Os cursos industriais técnicos deverão proporcionar, sempre que possível, aos 

alunos, no primeiro semestre da última série do curso, estágio na indústria ou atividade 

ligada à sua formação especializada. 

Art. 20. O currículo, nas diferentes séries dos cursos industriais técnicos, 
compreenderá matéria de cultura técnica e matéria de cultura geral. 
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Parágrafo único. As matérias de cultura técnica incluem a prática em oficina, obras, 

laboratórios ou trabalhos de campo. 

Art. 21. Os cursos industriais técnicos poderão ser diurnos ou noturnos. 

Art. 22. Os cursos industriais técnicos noturnos terão a duração mínima de 5 anos. 

Parágrafo único. As matérias ou práticas que exijam aulas diurnas deverão ser 

indicada nos horários dos cursos noturnos. 

Art. 23. É facultado ao aluno freqüentar o curso técnico noturno parceladamente, 

indicando as matérias que deseja cursar em cada ano letivo. 

§ 1º O número de matérias indicadas deverá sempre ser inferior ao existente em cada 

série do curso noturno. 

§ 2º A escola estabelecerá prioridade para o atendimento das matrículas nas matérias 
isoladas, tendo em vista as dependências do ensino de uma em relação às outras 

(BRASIL, DECRETO 47.038, 1959). 

 

O indicativo desse texto demonstra que a formação dos alunos deveria compreender 

matérias de cultura geral, além de conhecimentos técnicos que lhes permitissem integra-se à 

comunidade, participando do trabalho produtivo. Para isso, o currículo dos cursos técnicos 

deveria incluir práticas em oficinas, obras, laboratórios ou trabalhos de campo. Vale destacar 

que a legislação flexibilizava em relação aos turnos que poderiam ser tanto diurnos quanto 

noturnos.   

Além disso, a filosofia de aprender fazendo através de práticas nas oficinas fazia 

parte do currículo dos cursos, como demonstra a imagem: 

 

Figura 19 – Prática em oficina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), acervo do IFCE (s/d) 

 

Nesse contexto, como demonstra a Figura 20, mais de 3.000 jovens cearenses 

faziam cursos técnicos na ETFCE no ano de 1977, embora a maior procura fosse de estudantes 
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do sexo masculino, com exceção dos cursos de química e turismo, em que havia um número 

maior de mulheres matriculadas, como demostra as figuras a seguir: 

 

Figura 20 - Matrícula por sexo nos cursos (1977) 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

 

Os alunos, para terem acesso aos cursos técnicos, deveriam cumprir algumas 

exigências determinadas por lei, como: 

 

III - Para os Cursos Industriais Técnicos: 

a) não ser portador de doença contagiosa; 

b) estar vacinado contra varíola; 

c) ter concluído o primeiro ciclo de qualquer dos ramos e ensino de grau médio; 

d) possuir capacidade física para os trabalhos escolares que deva realizar; 

e) estar em dia com as obrigações do serviço militar (BRASIL, DECRETO 47.038, 

1959). 
 

Nessa perspectiva, a Escola Federal do Ceará, de acordo com seu relatório anual, 

buscava aprimorar os métodos e processos de ensino para alcançar o objetivo prioritário da 
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instituição relacionado à qualidade do ensino. Por isso, oferecia ao mercado nacional de 

trabalho uma formação técnica completa, tanto por sua qualificação profissional e intelectual 

quanto por seus dotes morais, uma vez que esses eram pré-requisitos indispensáveis à perfeita 

integração, educando no ambiente profissional e na sociedade. 

Além disso, a ETFCE, tendo na educação seu grande objetivo, tinha o papel bem 

definido como escola-modelo padrão de ensino técnico no cenário educacional do Estado do 

Ceará. Entretanto, para viabilizar seus objetivos, adotava uma política que orientava as ações 

educativas, dirigindo, dessa forma, a sua rotina de trabalho para fins exequíveis. Para tanto, 

contava com uma equipe de trabalho empenhada em manter o aspecto qualitativo em detrimento 

do quantitativo. 

Com essa perspectiva, continuou a oferecer igualdade de oportunidades para ambos 

os sexos em relação ao acesso e permanência na escola, sem alterar os tipos de cursos colocados 

a disposição dos estudantes e praticamente com o mesmo número de vagas, como demonstra o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 17 - Quadro geral de matrículas (1978) 

 

Ano letivo - 1978  Semestres 1º e 2º Nº de Matrículas - 3528 

OBS.: Neste ano de 1978 foram criados horários diurnos e noturnos para todos os cursos 

abaixo mencionados.  

CURSOS Matrículas Aprovação Reprovação Evasão 

CICLO BÁSICO 1399 1018 255 126 

EDIFICAÇÕES 424 356 33 35 

ELETROTÉCNICA  333 301 11 21 

ESTRADAS 368 301 48 19 

MECÂNICA  287 133 119 35 

QUÍMICA  246 202 22 22 

TELECOMUNICAÇÕES 307 283 04 20 

TURISMO 164 143 12 09 

TOTAL 3528 2737 504 287 
 
Fonte: Relatório ETFCE (1978) elaborado pela autora (2014) 

 

Vale ressaltar que, nesse ano, foram criados cursos técnicos noturnos e diurnos para 

todas as ofertas da ETFCE, seguindo a recomendação do dispositivo da legislação. Esta ação, 

de acordo com a direção dessa instituição, caracterizou-se por um “porfiado trabalho em prol 

da melhoria do ensino ministrado, não somente concedendo ao professor o indispensável para 

pleno e efetivo desempenho do seu mister, como sensibilizando o aluno no sentido da auto-

participação no processo educativo (ETFCE, 1978). 
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Embora, a procura pelos cursos seguisse a mesma quantidade e tendência do ano 

anterior, quando havia o maior quantitativo de mulheres nos cursos de Química e Turismo, 

como demonstrado na figura a seguir: 

 

Figura 21 - Matrícula por sexo nos cursos (1978) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Vale ressaltar que nessa época, o Brasil vivia um “contexto de efervescência social 

e política, de contestação e de transformação, que se expressavam através de diversas 

manifestações” (Louro, 1997 p.16). E, embora este não seja o foco deste trabalho, destaca-se o 

interesse das mulheres por uma escola, que preparava para o trabalho em indústrias, em um 

espaço preferencialmente masculino. 

Além disso, ainda seguindo a linha de melhoria da qualidade de ensino e 

objetivando proporcionar condições didáticas mais adequadas à área de construção civil, foi 

erguido um prédio de dois pavimentos com área coberta de 1.080 m², que passou a abrigar 

laboratórios, até então dispersos, além de salas da aula, os quais concentrados no mesmo 

edifício permitiram uma assistência mais constante e positiva por parte dos coordenadores dos 
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cursos de Edificações e de Estradas (ETFCE, 1978). A construção desse equipamento pode ser 

visualizada na imagem seguinte: 

 

Figura 22 – Construção do bloco de salas e laboratórios 

 

Fonte: Imagem captada pela autora (2014), acervo do IFCE (s/d) 

 

Justifica-se o investimento nesse prédio para agrupar os cursos da área de 

construções civil, pelo quantitativo 786 alunos que estudavam nos cursos de edificações e 

estradas, como demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 18 - Quadro geral de matrículas (1979) 

 

Ano letivo - 1979  Semestres 1º e 2º Nº de Matrículas - 3590 

 

CURSOS Matrículas Aprovação Reprovação Evasão 

CICLO BÁSICO 1375 1080 189 49 

EDIFICAÇÕES 401 345 15 13 

ELETROTÉCNICA  364 292 27 11 

ESTRADAS 385 283 44 10 

MECÂNICA  319 172 102 17 

QUÍMICA  257 222 11 10 

TELECOMUNICAÇÕES 306 279 09 07 

TURISMO 183 166 04 04 

TOTAL 3590 2839 401 121 
Fonte: Relatório ETFCE (1979) elaborado pela autora (2014) 

 

Embora o número de matrículas nos cursos técnicos tenha sofrido pequena alteração 

quanto às vagas ofertadas e a maior procura tenha sempre recaído sobre o Ciclo Básico, como 
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demonstra a Figura 23, a seguir, a política educacional executada pela ETFCE procurava atingir 

a plenitude dos objetivos da educação brasileira, adotando novas perspectivas didático-

pedagógicas, tendo como base os componentes curriculares previstos na Lei n° 5.692/71. Por 

isso, de acordo com o relatório da ETFCE (1979), a sua política educacional foi planejada em 

três linhas de atuação: 

a) Reativação do sistema de coordenação de curso e área; 

b) Integração com a comunidade; 

c) Estabelecimento de parâmetros de avaliação de aprendizagem. 

Tudo isso, para alcançar a perspectiva tríplice no ensino: incentivar a auto 

realização dos educandos, qualificar para o trabalho e preparar os adolescentes para o exercício 

da cidadania. 

 

Figura 23 - Matrícula por sexo nos cursos (1979) 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Nesse sentido, os cursos oferecidos pela ETFCE estavam em estrita sintonia com 

os preceitos legais que disciplinaram a educação nacional, especialmente em relação ao ensino 

2° grau, detalhado na Lei n° 5.692/71, que considerava a educação como um ato de 

comunicação entre pessoas de diferentes graus de maturação: o professor e o aluno, com o 
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intuito de propiciar e promover o desenvolvimento pleno da pessoa humana. Desse modo, a 

interação entre mestre e educando revelou-se produtiva, tendo em vista a correspondência entre 

as informações do aluno e o resultado esperado pelo mestre (ETFCE, 1979). 

Todavia, para ingressarem nos cursos técnicos, apresentados no quadro a seguir, os 

candidatos passavam por um exame de seleção, uma vez que a quantidade de candidatos 

interessados nos cursos era maior que as vagas existentes. Assim, no ano de 1980 se 

inscreveram 5.965 candidatos, que fizeram provas de Língua Portuguesa, Conhecimentos 

Gerais e Matemática, para concorrerem às 650 vagas ofertadas.  

Além disso, foram realizadas atualizações das fichas profissiográficas dos cursos 

existentes na Escola, destinadas aos candidatos ao exame de seleção para ingresso na ETFCE, 

com informações sobre cada um dos cursos em relação às aptidões, habilidades e aspectos de 

personalidade necessários ao pleno exercício da profissão (ETFCE, 1979).  

 

Quadro 19 - Quadro geral de matrículas (1980) 
 

Ano letivo - 1980  Semestres 1º e 2º Nº de Matrículas - 3793 

 

CURSOS Matrículas Aprovação Reprovação Evasão 

CICLO BÁSICO 526 372 91 34 

EDIFICAÇÕES 578 472 52 19 

ELETROTÉCNICA  540 444 51 10 

ESTRADAS 515 359 94 15 

MECÂNICA  419 324 98 27 

QUÍMICA  408 350 25 14 

TELECOMUNICAÇÕES 489 463 46 12 

TURISMO 318 245 58 07 

TOTAL 3793 3029 515 138 
 
Fonte: Relatório ETFCE (1980) elaborado pela autora (2014) 
 

Contudo, os cursos técnicos da ETFCE desse período seguiam as determinações da 

Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/1971, que modificou a estrutura do ensino brasileiro, 

ampliando-se a obrigatoriedade escolar para oito anos, tanto para meninos quanto para meninas. 

Com isso, apenas para ilustrar os resultados apresentados na questão de gênero, uma vez que 

esse tema não é foco deste trabalho, a procura por qualificação feminina naquele período já 

representava 24% do total de alunos matriculados, como se observa na Figura 24 que mostra a 

matrícula nos cursos por sexo. Além de outros fatores sociais e econômicos que influenciaram 

a quebra de paradigmas em relação à inserção das mulheres no mercado de trabalho.   
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Figura 24 - Matrícula por sexo nos cursos (1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Entretanto, apesar de diversificar suas atividades e promover mudanças nos 

currículos e acompanhamento pedagógico, visando desenvolvimento harmônico das atividades 

educacionais que se processavam nos diversos cursos mantidos pela escola, além de 

empreender uma progressiva aproximação com os setores empresariais, entre os anos de 1960 

a 1980, a ETFCE manteve praticamente inalterada as modalidades de cursos e quantidade de 

vagas oferecidas anualmente, como foi anteriormente mostrado na oferta de cursos e matrículas. 

Nesse contexto, além dos cursos técnicos com carga horária de longa duração, havia 

preocupação da escola em oferecer cursos de formação técnica, com carga horária reduzida, 

para qualificação dos treinandos e melhoria do desempenho profissional, chamados de 

especiais, como pode ser observado a seguir: 
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Quadro 20 - Cursos técnicos especiais ofertados pela ETF/CE 

 

 

CURSOS ANO RESOLUÇÃO 

Mecânica de Automóveis 1961 Nº. 049 de 29/02 

Eletricista 1963 Nº. 125 de 05/02 

Aprendizagem Industrial 1965 Nº. 253 de 30/12 

Química Industrial 1968 Nº. 386 de 29/02 

Desenho Mecânico e de Instalações Hidráulicas 1968 Nº. 384 de 29/02 
 

Fonte: CRE/ETFCE (1997) apud GADELHA (2009) 

 

 

Desse modo, o processo evolutivo das Escolas Técnicas conseguiria suprir as 

demandas do País, oferecendo ao mercado profissionais aptos a exercerem atividades para 

auxiliar o desenvolvimento nacional. Nesse modelo de desenvolvimento industrial, privilegiava 

a técnica para alcançar uma melhor eficácia da organização do processo de trabalho. Por isso, 

foi necessário sintonizar os currículos escolares, o perfil de formação de seus formandos, com 

as exigências do sistema produtivo. 

Assim, os currículos dos cursos técnicos desse período foram influenciados pela 

ideia de eficiência e racionalidade técnica para educação escolar, visando a formação de 

indivíduos para a produção fabril. Para Moreira (1990), essas teorizações surgiram no Brasil 

através de Ralph Tyler (1974), que propunha um currículo que combinava os processos 

empresariais capitalistas e os interesses em compreensão social, deixando claro: as suas 

estratégias, além de rigorosas e definidas; a seleção de conhecimentos, sendo objetivos; e as 

experiências que relacionassem os conteúdos e áreas de ensino (MOREIRA, 1990).  

Nessa perspectiva, tornaram-se normas de elaboração curricular, influenciando os 

cursos de formação docente, planejamentos, métodos e práticas dos professores em sala de aula, 

mediando o contexto cultural mais amplo e os sujeitos da escola, constituindo-se em um sistema 

que criou, em torno das ações da escola: concepções, disciplinas, metodologias, formas de 

avaliação. Nesse sentido, o Conselho de Representantes tomou decisões através de Resoluções, 

com a autoridade a eles imputada pela Lei nº. 3.552/59, sobre mudanças nos cursos ao longo 

do tempo, a seguir, demonstradas: 

RESOLUÇÃO Nº. 384, DE 29 DE FEVEREIRO DE 196819 

DISPÕE SÔBRE A MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE DESENHO MECÂNICO 

E DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO GINÁSIO INDUSTRIAL (1º. CICLO). 

O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ESCOLA INDUSTRIAL FEDERAL 

DO CEARÁ, reunido em sessão ordinária em 29 de fevereiro de 1968, no uso de suas 

                                                
19  ESCOLA INDUSTRIAL DE FORTALEZA/CE. BOLETIM DE SERVIÇO, Nº 3. Fortaleza-Ceará, 25 

de Março de 1968 – ANO II. 
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atribuições; tendo em vista a faculdade dada às Escolas de Ensino Industrial Federais, 

pelo art. 2º. da Lei nº. 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e o que solicita a Diretoria 

da referida Escola, através do ofício nº 46, desta data.   

RESOLVE manter na organização escolar da Escola Industrial Federal do Ceará, no 

Ginásio Industrial (1º. Ciclo), a partir do corrente ano letivo, os Cursos de Desenho 

Mecânico e de Instalações Hidráulicas, com observância da legislação específica. 

Publique-se. Cumpra-se. Anote-se.  

Sala das sessões do Conselho de Representantes da Escola Industrial Federal do 

Ceará, em 29 de fevereiro de 1968. 

WALDYR DIOGO DE SIQUEIRA -  Presidente (EIF/CE, BS. Nº3, 1968)  
 

Outra alteração do Conselho de Representantes nos cursos ofertados pela escola de 

Desenho Mecânico e de Instalações Hidráulicas: 

 

RESOLUÇÃO Nº. 386, DE 29 DE FEVEREIRO DE 196820 

HOMOLOGAÇÃO DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE PROFESSORES 

DISPONDO SOBRE: O RESTABELECIMENTO DO CURSO PRÉ-TÉCNICO; A 

CRIAÇÃO DO CURRÍCULO ESPECIAL PARA O CURSO DE QUÍMICA 

INDUSTRIAL E A MANUTENÇÃO DA 3º. E 4º. SÉRIES DO GINÁSIO 

INDUSTRIAL.  

O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ESCOLA INDUSTRIAL FEDERAL 

DO CEARÁ, reunido em sessão ordinária em 29 de fevereiro de 1968, no uso da 
competência dada pelo parágrafo único do art. 104, do Decreto nº. 615, de 20 de 

fevereiro de 1982), e tendo em vista o que consta do ofício nº. 01/68, da Secretaria do 

Conselho de Professores. 

RESOLVE homologar as Deliberações de Conselho de Professores, nºs. 13, 14 e 15, 

datadas de 16.02.68, que dispõem, respectivamente, sobre o restabelecimento do 

Curso Pré-Técnico; a criação de currículo especial para o Curso de Química Industrial; 

e a manutenção da 3ª. e 4ª. Série do Ginásio Industrial – as quais, em anexo, ficam 

fazendo parte integrante desta Resolução. 

Publique-se. Cumpra-se. Anote-se.  

Sala das sessões do Conselho de Representantes da Escola Industrial Federal do 

Ceará, em 29 de fevereiro de 1968. 
WALDYR DIOGO DE SIQUEIRA - Presidente 

 

Seguindo com as mudanças nos cursos Colegiais Técnicos de Mecânica de 

Máquinas e Eletrotécnica, além da definição do número de vagas para os referidos cursos: 

 

RESOLUÇÃO Nº. 453, DE 31 DE JANEIRO DE 1969. 

HOMOLOGA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE PROFESSORES DISPONDO 

SOBRE A CRIAÇÃO E ESTRUTURA DOS CURSOS COLEGIAIS TÉCNICOS 

DE MECÂNICA DE MÁQUINAS E ELETROTÉCNICA, E SOBRE O NÚMERO 

DE VAGAS PARA OS MESMOS. 

O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO 

CEARÁ, reunido em sessão ordinária em 31 de janeiro de 1969, no uso da 

competência dada pelo parágrafo único do art. 104 do Decreto nº. 47.038, de 16 de 

outubro de 1959 (acrescentado pelo Decreto nº. 615, de 20 de fevereiro de 1962) e 

tendo em vista o que consta do ofício nº. 06/69, da Secretaria do Conselho de 
Professores. 

                                                
20  ESCOLA INDUSTRIAL DE FEDERAL DO CEARÁ. BOLETIM DE SERVIÇO, Nº 3.  Fortaleza-Ceará, 

25 de Março de 1968 – ANO II. 
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RESOLVE homologar as deliberações do Conselho do Professores, nº 24 e 25 de 

24/69, que dispõem, respectivamente, sobre a criação e estrutura dos cursos Colegiais 

Técnicos de Mecânica de Máquinas e Eletrotécnica, e sobre o número de vagas para 

os referidos cursos, as quais, em anexo, ficam fazendo parte integrante desta 

Resolução.   

Publique-se. Cumpra-se. Anote-se.  

Sala das sessões do Conselho de Representantes da Escola Técnica Federal do Ceará, 

em Fortaleza 31 de janeiro de 1969. 

Engº. LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA - Presidente 
 

Seguindo a linha de flexibilidade, e já com o nome de Escola Técnica Federal do 

Ceará, num contexto em que a autonomia didática, administrativa, técnica e financeira era um 

valor assegurado às escolas, de acordo com o Art. 104. Descreve as competências do Conselho 

de Professores e com base nelas o referido colegiado publica suas decisões, como demonstrado 

a seguir: 

DELIBERAÇÃO Nº. 34, DE 24 DE NOVEMBRO DE 196921 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA OS CURSOS 

QUE INDICA, ETC. 

O CONSELHO FEDERAL DE PROFESSORES DA ESCOLA TÉCNICA 

FEDERAL DO CEARÁ, reunido em sessão ordinária, em 24 de novembro de 1969, 

de acordo com a artigos 101 e 104 do Decreto nº 47.038, de 16 de outubro de 1959. 

Tendo em vista a necessidade de a Secção de Escrituração Escolar poder informar a 
parte, o número de vagas existentes nos diversos cursos desta Escola, para 1970; 

DELIBERA FIXAR: 

a) Em 235 vagas para os Cursos de Edificações, Estradas, Química, Eletrotécnica, 

Mecânica de Máquinas, estabelecendo 45 vagas para cada curso, na 1ª. Série; 

b) Em 135 vagas para três turmas de 4ª Série do Ginásio Industrial, estabelecendo 

45 vagas para cada uma; 

c) Em 90 vagas para duas turmas de 3ª Série do Ginásio Industrial, ficando 45 

para cada uma. 
A presente deliberação fica sujeita à aprovação ou homologação do Conselho de 
Representantes, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 104, do 

Decreto nº 47.038/59, citado. 

Secretaria dos Conselheiros, em 24 de novembro de 1969. 

Dr. RAIMUNDO CESAR GADELHA DE ALENCAR ARARIPE - Presidente em 

exercício, respondendo p/Exp. Da Diretoria.  
 

Ainda em relação às deliberações do Conselho de Professores, relacionado aos 

currículos dos cursos de Eletrotécnico e Mecânica de Máquinas ofertados pela Escola Técnica 

Federal do Ceará, a seguir:  

 

DELIBERAÇÃO Nº. 37, DE 27 DE NOVEMBRO DE 196922 

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DOS CURRÍCULOS PARA OS CURSOS DE 

ELETROTÉCNICA E MECÂNICA DE MÁQUINAS, QUE INDICA, ETC. 

                                                
21  ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ. BOLETIM DE SERVIÇO, Nº 6. Fortaleza-Ceará, 31 de 

Dezembro de 1969 – ANO III. 
22  BOLETIM DE SERVIÇO – Nº. 6 – Fortaleza-Ceará, 31 de Dezembro de 1969 – ANO III 
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O CONSELHO DE PROFESSORES DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO 

CEARÁ, reunido em sessão ordinária, em 27 de novembro de 1969; de acordo com 

os artigos 101 e 104 do Decreto nº. 47.038, de 16 de outubro de 1959. 

Tendo em vista o calendário do Ano Letivo e a necessidade de execução do plano de 

curso para o ano de 1970; 

DELIBERA: 

Aprovar os currículos dos cursos de Eletrotécnico e Mecânica de Máquinas para o ano 

de 1970, na conformidade dos anexos à presente Deliberação. 

A presente Deliberação fica sujeita à aprovação ou homologação do Conselho de 

Representantes de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 104, do Decreto 

nº. 47.038/59, citado. 
Dr. RAIMUNDO CESAR GADELHA DE ALENCAR ARARIPE - Presidente em 

exercício, respondendo p/Exp. Da Diretoria 
 

Assim, o Conselho de Professores continuou cumprindo seu papel de órgão 

deliberativo. Vale salientar que os cursos extintos nessa data haviam sido criados na gênese da 

rede federal, quando as ações da escola ainda eram voltadas apenas para aprendizes artífices. 

Portanto, observa-se a preocupação constante com o acompanhamento dos currículos em 

atendimento à realidade de cada época, com a extinção de cursos considerados obsoletos e a 

criação de novos que atendessem a demanda do mercado no período, como demostra a 

resolução a seguir: 

 

RESOLUÇÃO N°. 514, DE 11 DE JUNHO DE 1970 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO CURRÍCULO DE PRÁTICA DE OFICINA 

DO GINÁSIO INDUSTRIAL. 

O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO 

CEARÁ, reunido em sessão ordinária em 11 de junho de 1970, no uso de suas 

atribuições, tendo em vista a faculdade dada às escolas da rede federal de 

estabelecimentos de ensino industrial pelo art. 2°, da Lei n°. 3.552, de 16 de fevereiro 
de 1959, e o que solicita a Diretoria da referida Escola, através do ofício n°. 116, desta 

data 

RESOLVE: declarar as seguintes alterações no currículo de prática de oficina da 3ª e 

4ª séries do Ginásio Industrial vigorantes a partir do presente ano letivo: 

1) extinção da Alfaiataria;  

2) suspensão temporária, por motivo de reforma na oficina, da Marcenaria; e  

3) implantação de novas especialidades, passando as referidas séries a serem 

constituídas de conformidade com o quadro abaixo: 

 

Quadro 21 – Currículo de prática de oficina da 3ª e 4ª séries do Ginásio Industrial 

 

3a. Série: 4a. Série: 
01 - Solda oxi-acetilênica 01 - Solda Elétrica  
02 - Laboratorista 02 - Mecânica de Autos 
03 - Tipografia 03 - Tipografia 
04 - Eletricista Instalador 04 - Reparador de Rádio Receptor 
05 - Trabalhos no Motor 05 - Eletricidade 
06 - Reparador de Rádio Receptor 06 - Tecnologia Mecânica 
07 - Desenho Mecânico 07 - Instalações Hidráulicas 
08 - Desenho de Arquitetura 08 - Desenho Mecânico 
09 - Topografia 09 - Topografia 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado do Boletim de Serviços (1970) 

 

Revogam-se as disposições em contrário. 
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Publique-se. Anote-se. Cumpra-se. 

Sala de Sessões do Conselho de Representantes da Escola Técnica Federal do Ceará, 

em 11 de junho de 1970. 

Eng°. LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA -  Presidente 

 

Suas ações foram encerradas pelo Decreto nº 75.079, em 12 de dezembro de 1974, 

e o argumento para a reforma era a preocupação voltada para suprir as necessidades emergentes 

da industrialização. Nesse contexto, Martins (2005) contribui, apontando que o caráter 

tecnicista e centralizador da educação demonstrou a necessidade de controle, estabelecidos até 

mesmo na definição de um currículo comum para os diferentes Estados do País. Essa nova 

ordem altera as relações de trabalho dentro do ambiente escolar, capaz de criar novas relações 

de classificação entre os alunos e professores, bem como novas formas de gestão das 

instituições escolares. 

Com isso, surgiu um novo sentimento acadêmico na ETFCE, considerando que a 

juventude se apressava para receber uma qualificação técnica, por isso, a Escola orientou seu 

trabalho no sentido de uma “formação cívica e humanística do educando, capacitando-o para 

uma colaboração generosa, persistente e efetiva na tarefa magna do desenvolvimento integrado 

no Brasil” (ETFCE, 1980). Por isso, sua política educacional perseguiu os seguintes objetivos:  

a) Consolidação do sistema de coordenação de curso e área; 

b) Descentralização das decisões curriculares em benefício do universo escolar; 

c) Reavaliação dos parâmetros de aprendizagem. 

Com esse fim, aproximou as coordenações de cursos e áreas, tendo em vista o 

dinamismo do organismo escolar e descentralizou as decisões sobre os currículos dos cursos, 

além de proporcionar apoio integral ao professor no que concerne às técnicas de planejamento 

e avaliação do ensino, estabelecendo um fluxo permanente de informações para tornarem-se 

cada vez mais eficazes (ETFCE, 1980). 

Nesse cenário, a educação aparecia como uma das grandes preocupações dos 

grupos que atuaram no âmbito do Estado após 1964, pois o regime necessitava tanto de técnicos 

altamente qualificados quanto de mão de obra desqualificada e “dócil”. Nesse sentido, a rede 

física foi expandida, um maior número de pessoas pôde frequentar a escola e aprender uma 

profissão que lhe garantisse o sustento. Além disso, nas instituições escolares aprendiam que o 

Brasil era um país democrático, católico e alinhado ao mundo Ocidental. 

Portanto, o papel da educação na ETFCE, nesse período, como parte da rede federal 

de ensino, teve grande importância para a sociedade, não só pela formação dos indivíduos que 

nela atuavam, mas também pela inclusão daqueles que estavam fora do processo produtivo e 
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excluídos do sistema social. Por isso, oferecia cursos para aqueles que almejavam ocupar postos 

de trabalho, como demostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 22 – Cursos de curta duração entre 1968 a 1983 

 

CURSOS BOLETIM Nº  DATA 
PINTOR DE OBRAS 3 25/03/1968 
TRABALHO EM MADEIRA 3 25/03/1968 
SOLDA OXI-ACETILÊNICA 3 25/03/1968 
TIPOGRAFIA 3 25/03/1968 
ESTRADAS 3 25/03/1968 
SOLDA ELÉTRICA 3 25/03/1968 
DESENHO 3 25/03/1968 
CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS 3 25/03/1968 
TIPOGRAFIA 3 25/03/1968 
ELETRICIDADE 3 25/03/1968 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 25/03/1968 
REPARADOR DE RÁDIO RECEPTOR 3 25/03/1968 
CORTE E COSTURA 3 25/03/1968 
ENROLADOR DE MOTORES 3 25/03/1968 
DESENHO MECÂNICO TÉCNICO 4 31/12/1968 
GINASIAL TÉCNICO 4 31/12/1968 
TRABALHOS EM METAIS 4 31/12/1968 
QUÍMICA 4 31/12/1968 
DESENHO ARQUITETURA 4 31/12/1968 
ELETRICIDADE 4 31/12/1968 
ALFAIATARIA 4 31/12/1968 
MECÂNICA DE AUTOS 4 31/12/1968 
MECÂNICA DE MÁQUINAS 6 31/12/1969 
ELETRICISTA INSTALADOR 6 31/12/1969 
QUÍMICA INDUSTRIAL 6 31/12/1969 
ELETROTÉCNICA 6 31/12/1969 
CURSO PRÉ-TÉCNICO 9 31/08/1970 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 9 31/08/1970 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9 31/08/1970 
GINASIAL INDUSTRIAL 9 31/08/1970 
EDIFICAÇÕES 58 07/08/09/1982 
MECÂNICA 58 07/08/09/1982 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 58 07/08/09/1982 
PROGRAMA DE SAÚDE  58 07/08/09/1982 
FÍSICA 58 07/08/09/1982 
TELECOMUNICAÇÕES 60 01/02/03/1983 
TURISMO 60 01/02/03/1983 
MINERAÇÃO 61 04/05/06/1983 

 

Fonte: Escola Técnica Federal do Ceará, Boletins de Serviços (1967, 1968, 1969, 1970, 1982 e 1983) 
 

Entretanto, para cumprir seu desiderato de formadora de profissionais e oferecer os 

diversos cursos para a comunidade, a Escola contava com o Departamento de Ensino, que 

colaborava para que as Coordenadorias de Ensino e de Registros Escolar dessem suporte para 

a capacitação ofertada pela escola, além de realizarem as tarefas regimentais destinadas ao 

desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem, bem como a efetivação dos registros 

escolares relativos a esse processo. Assim, esse setor contribuiu de maneira decisiva no 

planejamento e na realização do III Encontro Pedagógico promovido pela Escola, bem como 

do Encontro de Avaliação e do Replanejamento. 
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Dessa maneira, desenvolveram múltiplas atividades objetivando o desenvolvimento 

do processo ensino e aprendizagem, além da efetivação dos registros escolares. Nesse sentido, 

houve uma maior dinamização das atividades esportivas, tendo alcançado excepcional êxito na 

"IV Semana Olímpica da Escola Técnica Federal do Ceará”, com promoção de um torneio 

intercolegial de basquete, sob o patrocínio da Escola, e estimulando a participação de equipes 

do estabelecimento em torneios intercolegiais promovidos por outros educandários. 

Além disso, ainda em fase de implantação no ano de 1976, a escola contou com o 

apoio da Coordenadoria de Supervisão Pedagógica como mais uma unidade para dar suporte às 

ações pedagógicas, tendo como principal finalidade, coordenar a política técnico-pedagógica 

da ETE/CE. Desse modo, desenvolveu as atividades assim catalogadas: 

a) Assessoramento às chefias e à Direção da Escola, em todos os assuntos 

pedagógicos;  

b) Elaboração, realização e avaliação do II Encontro Pedagógicos; 

c) Elaboração do novo modelo de Planos de Unidades Didáticas; 

d) Acompanhamento, controle e avaliação dos Planos de Unidades Didáticas, dos 

cursos existentes na RTF/CE; 

e) Controle e avaliação das propostas de Verificação Global (VG); 

f)  Montagem de unidade de medidas de aprendizagem; 

g)  Aumento de quesitos para o Banco de Itens; 

h)  Elaboração de fichas-relatório; 

i)  Análises e pareceres sobre reabertura de matrículas; 

j)  Análises e pareceram sobre transferências de alunos;  

l) Reuniões com a Coordenadoria de Orientação Educacional, para troca de 

informações e implementação de currículos; 

m) Participação no IV Encontro de Diretores das Escolas Técnicas Federais, em 

Pelotas (RS).  

No ano de 1977, em conjunto com os demais setores da Escola e com o 

assessoramento ao Chefe Departamento, a Coordenadoria de Supervisão Pedagógica realizou 

as seguintes atividades, tendo em vista a melhoria das ações educativas: 

a) Realização do IV Encontro Pedagógico; 

b) Elaboração dos Planos de Ensino pertinentes aos diversos cursos da Escola, 

tendo em vista a completa programação das atividades alusivas ao ano letivo de 

1977; 

c) Acompanhamento das atividades pedagógicas dos professores; 
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d) Acompanhamento, controle e avaliação do processo Ensino-aprendizagem; 

e) Análise dos Planos de Unidades Didáticas; 

f) Análise e ampliação das propostas de Verificação Global (VG), no total de 752 

(setecentas e cinquenta e duas), durante o ano letivo de 1977; 

g) Reuniões com Professores, Coordenadores de Cursos e com o Chefe do 

D.P.A.D., objetivando melhor desempenho das atividades de Supervisão 

Pedagógica; 

h) Atendimento a grupos visitantes para demonstração sobre funcionamento da 

Coordenadoria de Supervisão Pedagógica, a saber:  

 Cinco grupos de alunos da Universidade Estadual do Ceará;  

 Quatro grupos de alunos da Universidade Federal do Ceará. 

 Um grupo de professores da Universidade Federal do Ceará; 

Atendimento, com idêntica finalidade, a visitantes de outras instituições ou 

entidades, tais como: 

a) Escola Técnica Federal do Piauí; 

b) Escola Técnica Federal da Paraíba; 

c) Secretaria de Educação do Município de Fortaleza; 

d) Curso Skema - Vestibulares.  

Acompanhamento a estagiários de Supervisão Escolar da Universidade Estadual do 

Ceará, em número de quatro durante sessenta horas; 

a) Realização de pesquisas sobre as disciplinas de Educação Física, Educação 

Artística, Moral e Cívica e Programa de Saúde; 

b) Participação, por intermédio do responsável por esta Coordenadoria, no curso 

promovido pelo Departamento de Ensino Médio, do Ministério da Educação e 

Cultura, sobre Avaliação de Currículo na Área do 2° Grau realizado na Escola 

Técnica Federal do Ceará, com a duração de quarenta horas, ministrado no 

período 15-19/08/77; 

c) Colaboração no treinamento para funcionários da escola, promovido pela 

ETF/CE, de acordo com a recomendação do DASP, por intermédio do 

responsável por esta Coordenadoria, que ministrou vinte horas aula de Relações 

Humanas. 

No ano de 1978, e nos anos seguintes, a Coordenadoria de Supervisão Pedagógica 

realizou suas atividades, tendo em vista o trabalho contínuo e persistente no sentido de fornecer 
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aos corpos técnico e docente do Estabelecimento subsídios que favorecessem sua atuação 

educativa e consequente melhoria na qualidade do ensino. Nesse sentido, foram realizadas as 

seguintes ações: 

a)  Planejamento anual; 

b)  Acompanhamento, controle e a avaliação do processo ensino-aprendizagem, por 

meio da assistência ao docente, utilizando, para tanto: 

c)  Observação, nas salas de aula, do desempenho do professor: 

 Professores acompanhados – 19; 

 Professores entrevistados – 18; 

d) Acompanhamento e controle da aplicabilidade das propostas de Verificações 

Globais (VGs) - 706 propostas; 

e) Acompanhamento dos Planos de Unidades Didáticas, através das propostas de 

VGs; 

f) Preenchimento das Fichas da Avaliação de VGs - 1.317 fichas; 

g) Planos da Unidades revisadas e redistribuídos - 35 planos; 

h) Encontros informais, durante todo o ano, com professores, coordenadores de 

cursos e orientadores educacionais; 

i) Reuniões com professores de Língua Portuguesa (duas); 

j) Acompanhamento de estagiários de Supervisão Pedagógica, pertencentes à 

Universidade Estadual do Ceará (seis estagiários); 

l) Acompanhamento de uma estagiária do SENAI, com vistas ao conhecimento do 

sistema de Supervisão Pedagógica da Escola; 

m) Acompanhamento dos Técnicos da Hidroelétrica de Tucuruí (Pará), que 

visitaram a Escola, objetivando o conhecimento do serviço de Supervisão 

Pedagógica. 

  Além disso, foram realizadas pesquisas para avaliar a qualidade da 

aprendizagem: 

a) de opinião, junto aos alunos do Semestre III do Curso de Mecânica, com objetivo 

de aferir o grau de aprendizagem do aluno; 

b) Junto aos alunos do Semestre VI do Curso de Estradas, cadeira de Estudos e 

Projetos, com o objetivo de verificar ocorrências durante a 1ª VG da 2ª etapa; 

c) junto aos alunos da cadeira de Física, do Semestre III dos Cursos de Edificações. 

Eletrotécnica. Estradas. Mecânica e Telecomunicações, objetivando verificar 

ocorrências no período da 2ª VG da 2ª etapa; 



 187 

 

d) junto aos alunos do Curso de Turismo (57 participantes) e do Curso de Mecânica 

(52 participantes), para aferir o nível de satisfação do aluno; 

e) junto aos alunos dos cursos profissionalizantes (830 participantes) e do ciclo 

básico (542 participantes), para aferir o nível de satisfação do aluno. 

f) Organização do conteúdo programático dos cursos existentes na ETFCE, 

atendendo solicitações do SIE-E e de alunos transferidos. 

g) Finalmente, a elaboração de programas apostilados, para os seguintes cursos: 

EDIFICAÇÕES, ELETROTÉCNICA, ESTRADAS, MECÂNICA, QUÍMICA 

e TELECOMUNICAÇÕES; 

h) Assistência ao docente, no processo ensino-aprendizagem, no que diz respeito 

ao acompanhamento, controle e avaliação, efetuados por intermédio de 

observações, entrevistas e participação no VII Encontro Pedagógico da ETFCE; 

i) Análise e controle das propostas de Verificações Gerais (VGs), bem como do 

tempo gasto na respectiva aplicação; 

j) Acompanhamento dos Planos de Unidades Didáticas (PUD), através das 

propostas de VGs; 

k) Elaboração dos Relatórios de Ocorrências registradas nas propostas e aplicação 

das VGs, em número de 364 por bimestre; 

l) Estudo dos parâmetros estatísticos que determinam a aplicação de pesquisas 

pedagógicas; 

m) Promoção de pesquisas, junto aos alunos, para verificar ocorrências relativas às 

VGs e encaminhamento dos relatórios destas pesquisas ao Departamento de 

Ensino e aos Coordenadores de Cursos e Áreas; 

n) Controle dos Cursos de Medidas da Aprendizagem, realizados com os 

professores da ETFCE; 

o) Com o objetivo de aperfeiçoar o aspecto técnico-pedagógico: 

p) Manutenção de encontros e entrevistas com professores, Coordenadores e 

Chefes; 

q) Participação em reuniões com os Chefes e Coordenadores de Cursos e Áreas; 

r) Levantamento do Índice de Dificuldade e do poder discriminante dos quesitos 

de VGs, para alimentar o banco de itens; 

s) Manutenção e atualização do arquivo de propostas de VGs; 

t) Processamento do cálculo das fichas dos resultados das VGs, com relação à 

média aritmética, mediana, moda e desvio padrão; 
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u) Levantamento bimestral de todas as atas de realização das VGs e respectivo 

cálculo de percentagem do tempo gasto na realização da prova; 

v) Atendimento a professores e alunos com relação à revisão de nota e das VGs; 

w) Participação na fiscalização dos exames de seleção para ingresso na ETFCE, no 

ano de 1981; 

x) Formulação de diretrizes objetivando serem revistas ou reformulados os 

Programas de Unidades Didáticas - PUDs. 

Além dessas atividades, o Departamento de Ensino promoveu diversos eventos 

artísticos, como a participação do Coral e do Conjunto Musical da Escola, incentivando as 

vocações e o interesse pelas artes plásticas. É importante ressaltar que esses eventos serviam 

para cultivar os valores cívico-patrióticos e também divulgar os conteúdos de teoria musical.   

Além disso, foram realizadas aulas e palestras sobre temas pertinentes ao Programa 

de Saúde, como parte do acompanhamento médico e odontológico, que tinha como objetivo, 

garantir a permanência na escola e a conclusão de curso dos estudantes, na perspectiva da 

inclusão social, proporcionando condições para aquisição de conhecimento e melhoria do 

desempenho acadêmico e da qualidade de vida. Buscava-se através da prevenção reduzir as 

situações de retenção e evasão, além de minimizar os efeitos das desigualdades 

socioeconômicas e culturais através da promoção e ampliação da formação integral dos 

estudantes, estimulando e desenvolvendo profissionais preparados para o mercado de trabalho. 

Dentre as diversas práticas que compunham o currículo da ETFCE, apesar de não 

estarem formalmente registradas nos seus programas de ensino, convém lembrar daquelas 

relacionadas ao ensino religioso, cuja participação era facultativa ao aluno desde a definição do 

texto constitucional de 1946, Art. 141, § 7 a 10. Entretanto, o ensino religioso fazia-se presente 

por meio de atividades que envolviam a participação de alunos, na evangelização, nas 

celebrações, nas palestras e nas aulas. 

Outro departamento da ETFCE que contribuía para realização das atividades 

estudantis era a orientação educacional, criado no bojo da Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

através do Decreto nº 4.073/1942, que diz em seu 

 

Art. 50. Instituir-se-á, em cada escola industrial ou escola técnica, a orientação 

educacional, que busque, mediante a aplicação de processos pedagógicos 

adequados, e em face da personalidade de cada aluno, e de problemas, não só a 

necessária correção e encaminhamento, mas ainda a elevação das qualidades morais. 

Art. 51. Incumbe também à orientação educacional nas escolas industriais e escolas 

técnicas, promover, com o auxílio da direção escolar, a organização e o 

desenvolvimento, entre os alunos, de instituições escolares, tais como as 
cooperativas, as revistas e Jornais, os clubes ou grêmios, criando, na vida dessas 
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instituições, num regime de autonomia, as condições favoráveis à educação social 

dos escolares. 

Art. 52. Cabe ainda à orientação educacional valor no sentido de que o estudo e o 

descanso dos alunos decorram em termos da maior conveniência pedagógica. 
 

Com isso, buscava-se encontrar mecanismos de controle que possibilitasse um 

modelo de formação capaz de promover a adaptação do aluno, não somente em relação à escola, 

mas também à sua futura profissão. Nesse sentido, a função da Orientação era de disciplinar os 

alunos no ambiente escolar, visando forjar um trabalhador disciplinado e produtivo, atendendo 

“aos interesses do trabalhador realizando a sua preparação profissional e sua formação humana” 

(Brasil, Decreto 4073, 1942). Nesse contexto, o papel atribuído aos orientadores estava 

relacionado à identificação das aptidões mediante os testes psicológicos e entrevistas, e ao 

aconselhamento dos indivíduos em função dos cursos oferecidos. 

Portanto, não se tratava mais de apenas instruir a juventude para as fábricas, 

ensinando-lhe um ofício, “visava acompanhar sua formação espiritual e intelectual, de modo a 

ajustar os jovens à sociedade em que vivessem, tornando-os úteis ao seu país” (Ciavatta e 

Silveira, 2010, p.108). Desse modo, as atividades da Orientação Educacional objetivavam 

garantir que os alunos adquirissem as condições técnicas para o exercício de uma profissão, 

mas também a constituição de uma consciência capaz de levá-los a assumir os deveres morais 

e sociais.  

Assim, a inserção desse serviço se constituiu em um instrumento para a 

formalização de um tipo de preparação profissional capaz de forjar trabalhadores dóceis, 

prontos a aceitar as normas e as orientações dos seus superiores de acordo com os conceitos de 

racionalidade e eficiência, além de verificar a existência das habilidades necessárias à formação 

e à escolha de uma profissão, oferecendo aos alunos uma visão mais ampla das oportunidades 

ocupacionais. Além disso, cabia a esse profissional as orientações sobre o campo de trabalho e 

a definição dos mecanismos de controle sobre o desempenho e comportamento do aluno. 

Contudo, as mudanças implementadas em 1961, pela promulgação da LDBEN nº 

4024, reafirmando a Lei nº 5564/1968, reconhece a Orientação educacional, denominada pela 

legislação de Orientação Educativa e Vocacional, com suas áreas de abrangência voltadas para 

orientação escolar, psicológica, profissional, da saúde, recreativa, familiar, sendo caracterizada 

pelo aspecto preventivo e psicológico, tanto no ensino primário como no ensino secundário. 

Entretanto, com a Lei 5692/71, mais uma mudança se instituiu nessa área, tornando 

obrigatória a Orientação Educacional, reforçando o foco no aconselhamento vocacional e no 

ajustamento ao ensino profissionalizante através de um processo cientificamente estruturado, 
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conjugado por todos os membros da escola, tendo em vista integrar o educando, com base na 

sua realidade bio-psicosocial, na sociedade com base em uma atividade profissional, para torná-

lo um cidadão consciente, eficiente e responsável. 

Por isso, cumprindo suas atribuições regimentais, de acordo com o relatório de 

1976, a Coordenadoria de Orientação Educacional, em 1976, participou das atividades da 

ETFCE com a seguinte atuação:  

a) Participação no III Encontro Pedagógico da ETF/CE; 

b) Participação no Encontro de Avaliação e Replanejamento, realizado no recesso 

escolar, no mês de julho, sob o patrocínio do D.P.A.D. e do D.E.; 

c) Assessoramento à chefia do D.P.A.D. e à Direção da Escola em assuntos de 

Orientação Educacional; 

d) Reuniões com o Serviço de Integração Escola-Empresa (SIE-E); 

e) Reuniões com o Diretor chefia do D.P.A.D. e professores; 

f) Elaboração do plano de trabalho com vistas ao atendimento médico-

odontológico; 

g) Reuniões com a Coordenadoria de Supervisão Pedagógica; 

h) Entrevistas com requerentes de ajuda à Caixa Escolar (80): 

i) Entrevistas com pais de alunos (2.000); 

j) Entrevistas com alunos que trancaram matrícula (28); 

l) Sessões de Orientação Educacional - Ciclo Básico HIM; 

m) Sessões de Orientação Educacional - S/III (60); 

 n) Sessões de Orientação Educacional - S/IV (60): 

o) Sessões de Orientação Educacional - S/V (60); 

p) Aplicação de testes Vocacionais (300); 

q) Atendimentos a alunos, individualmente (50) 

r) Reuniões com pequenos grupos de alunos (05); 

s) Visitas hospitalares (02); 

t) Visitas domiciliares (02); 

u) Reuniões da Caixa Escolar (04); 

v) Reuniões da Comissão Interna de Prevenção de acidentes CIPA (02); 

w) Atualização de 300 pastas do fichário da C.O.E.; 

z) Acompanhamento de 04 estagiários do Curso de Orientação Educacional da 

Faculdade de Filosofia, da Universidade Estadual do Ceará. 
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Por isso, nos anos seguintes, outras ações integradas foram realizadas no sentido de 

mostrar aos alunos a realidade sobre o mercado de trabalho, no sentido de canalizar todos os 

esforços para proporcionar uma formação compatível com as suas aptidões, valorizando-o 

como indivíduo e como ser social. Nesse processo de formação, o educando teria a oportunidade 

de desenvolver seus talentos e habilidades, bem como de aprimorar seus atributos morais em 

seu benefício, ajustando-o à vida profissional, familiar e social. Assim, foram estas as atividades 

realizadas:  

a) Participação nos Encontros Pedagógicos; 

b) Participação no VI Encontro Nacional de Orientação Educacional, realizado em 

Goiânia-GO, por intermédio da Coordenadoria; 

c) Coordenação do Projeto PEBE VII - Curso Pré-técnico; 

d) Realização de entrevistas com alunos, objetivando:  

 Estudo de problemas pessoais; 

 Concessão de auxílios da Caixa Escolar; 

 Concessão de Bolsas do PEBE; 

 Adiamento de incorporação militar. 

e) Assessoramento ao Diretor e ao Chefe do D.P.A.D., em assuntos de Orientação 

Educacional; 

f) Aplicação da Bateria DAT; 

g) Aplicação dos inventários de Interesses de Konder e Angelimi; 

h) Aplicação da Tipologia de Heymano - Medida de Temperamento; 

i) Estudo sociométrico das turmas do primeiro semestre do Ciclo Básico; 

j) Atualização das fichas profissiográficas de todos os cursos existentes na 

ETF/CE; 

k) Execução de recursos audiovisuais (nove séries) com textos e pranchas para 

Sessões de Orientação Educacional nos semestres III e IV; 

l) Participação nas reuniões da Caixa Escolar; 

m)  Participação nas reuniões da Comissão interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA; 

n) Acompanhamento de estágio feito por alunos do Curso de Orientação 

Educacional da Universidade Federal do Ceará; 

o) Acompanhamento das atividades dos Serviços Médico e Odontológico; 

p) Encaminhamento de alunos para exames por oftalmologista; 
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q) Encaminhamento de alunos para exames de laboratório. 

Nesse contexto, as atividades de Orientação Educacional da ETFCE naquele 

período se revestiam de uma filosofia voltada para consciência de autorrealização, formação 

para o trabalho e exercício consciente da cidadania do educando, trabalhando em consonância 

com os trabalhos liderados pela Coordenação Pedagógica, aproveitando os assuntos e todas as 

atividades realizadas para levar o aluno a reflexões acerca do seu papel como cidadão 

consciente, cônscio do seu dever como perpetuador da sociedade, da cultura e de todos os 

valores da nação. 

Outra atividade do departamento de ensino, graças a convênio celebrado com o 

Serviço Especial de Bolsas de Estudo - PEBE, era oferecer o curso Pró-técnico, destinado a 

filhos de operários sindicalizados, candidatos ao exame de seleção da ETFCE (Projeto PEBE 

VII). 

Além disso, destacaram-se, como principais realizações do Departamento de 

Ensino: 

a) Realização do exame de seleção para a 1ª Série do ciclo Básico, com a 

participação de, aproximadamente, 3300 (três mil e trezentos) candidatos, dos 

quais foram classificados 600 (seiscentos) para o preenchimento das vagas 

oferecidas; 

b) Participação na realização do IV Encontro Pedagógico, promovido pela Escola; 

c) Efetivação da matrícula nos dois semestres letivos; 

d) Execução e acompanhamento do Convênio de Intercomplementaridade firmado 

com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará; 

e) Participação nas solenidades comemorativas da Semana da Pátria e na 

organização da Vigília Cívica; 

f) Realização da IV Semana Olímpica da Escola Técnica Federal do Ceará; 

g) Promoção de um torneio intercolegial de basquete; 

h) Elaboração do Plano Geral de Ensino, para 1977, e dos horários escolares. 

A escola também realizava um programa de interação Escola-Empresa no sentido 

de viabilizar a complementação da formação profissional, social e cultural do aluno, que se 

daria através do desempenho de atividades relacionadas à sua área de formação, em situações 

reais de trabalho, integrando todos os setores da Escola, comprometidos em estabelecer 

atividades internas coordenadas e parcerias com empresas externas para compactuar soluções 

visando o desenvolvimento completo dos educandos.  
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Nesse sentido, contando com a participação de uma centena de empresários, como 

também da comunidade, a ETFCE promoveu no ano de 1979 o primeiro Encontro Escola x 

Empresa, através do seu Sistema de Integração Escola – Empresa – SIE-E, que tinha como 

objetivo efetuar um estreito relacionamento com as classes produtoras, com vistas à absorção 

de mão de obra proveniente dessa instituição pelos empresários cearenses (ETFCE, 1979). 

Nessa perspectiva, naquela época, o SIE-E realizou a integração escola-empresa-

comunidade, alcançando seu objetivo principal de contribuir com a formação dos alunos. 

Assim, podem ser destacadas, especialmente, as tarefas descritas a seguir, tais como:  

a) Acompanhamento de estágios realizados; 

b) Completa assistência aos estagiários; 

c) Visitas às empresas para pesquisa do mercado de trabalho; 

d) Administração do Programa Bolsas de Trabalho e do convênio D.A.E./Escola 

Técnica Federal do Ceará;  

e) Administração do Programa de Bolsas de Trabalho da Escola Técnica Federal 

do Ceará (Caixa Escolar); 

f) Acompanhamento do Programa de Bolsas de Estudo (convênio PEBE - 

ETF/CE); 

g) Acompanhamento dos micro estágios; 

h) Liberação de recursos oriundos do D.A.E./MEC, no montante de Cr$315.000,00, 

distribuídos em 1.050 bolsas de estudo, no valor de Cr$300,00, cada; 

i) Liberação de recursos, totalizando Cr$420.500,0, para aplicação em 84 bolsas 

de trabalho, da Caixa Escolar-ETFCE, no valor unitário de $500,00; 

j) Concessão de auxílio aos discentes, alusivo a tratamento médico, aquisição de 

material didático e, ainda, a transporte, pousada e alimentação, inclusive nos 

micro estágios, no valor global de Cr$339.127,00. 

Outra filosofia da ETFCE era a concepção do mini estágio como atividade 

curricular e ato educativo, uma vez que poderia ser a chave para abrir as portas para que os 

jovens ingressassem no mundo do trabalho, cabendo aos profissionais de cada curso 

desenvolver conteúdos que estivessem relacionados às necessidades do sistema produtivo. Por 

isso, tratava-se de uma oportunidade de integração com o mundo do trabalho, do 

compartilhamento de experiências, proporcionando aos educandos condições de exercício da 

cidadania. Assim, os micros estágios eram promovidos em parcerias com algumas empresas 

dos setores produtivos do Ceará, tais como: 

a) Siqueira Gurgel S/A Comércio e Indústria; 
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b) Cooperativa Central dos Produtores de Algodão Ltda.; 

c) Frigorífico Industrial Fortaleza S/A – FRIFORT; 

d) Polo Turístico da Ibiapaba – Ipu; 

e) Companhia Hidroelétrica de São Francisco; 

f) Machado S/A Comércio, Indústria e Exportação; 

g) I - Indústria Barbalhense de Cimento Portland S/A; 

h) Cia. Açucareira Vale do Salamanca S/A; 

i) Cerâmica Estrutural do Crato Ltda. 

Outra ação importante para a profissionalização dos aprendizes era a Seção de 

Produção, criada pela Resolução N° 21/73, do Conselho de Representantes da ETFCE, 

vinculado ao Serviço de Integração Escola-Empresa – SIE-E, objetivando o aproveitamento da 

capacidade ociosa dos equipamentos existentes nas oficinas e laboratórios da Escola, 

notadamente os de Controle de Qualidade e de Química, e a Oficina de Mecânica, para atender 

a encomendas de terceiros.  

Por isso, no ano de 1976, foram atendidas 70 firmas, entre as quais 42 empresas 

industriais e 28 pessoas físicas, havendo uma arrecadação total de Cr$126. 925,60 (cento e vinte 

e seis mil, novecentos e vinte e cinco cruzeiros e sessenta centavos). Desse processo de 

produção, participaram 07 professores e 07 alunos. Executaram-se no Laboratório de Controle 

de Qualidade, testes de dureza, de tração, de cisalhamento, de controle dinâmico, além de 

ensaios de resistência à compressão e de radiografias industriais, tendo sido expedidos 78 

certificados.  

 

Quadro 23 – Empresas atendidas pela ETFCE (1976) 
 

EMPRESAS ATENDIDAS Qdade EMPRESAS ATENDIDAS Qdade 
CIBRESME 07 EMPRESA NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA 

01 

CEARÁ MOTOR 01 ROBERTO JEREISSATI E CIA 02 
ESMEL 10 CARBOMIL S/A 01 
PASCHOAL DE CASTRO ALVES 

S/A 

04 MONTAGENS TÉCNICAS LTDA 02 

MARCOSA 01 INDÚSTRIA DE MATERIAIS 

ELETROMECÂNICOS 

01 

TECNOMECÂNICA NORTE S/A 21 CELENE 02 
GRANDES CORTUMES 

CEARENSES 

02 PLACNORT S/A 01 

METALÚRGICA DIANA LTDA 17 IND. DE ROUPAS DO NORDESTE 

LTDA 

01 

DELMAR PRODUTOS DO MAR S/A 01 COMPANHIA DE PESQUISAS DE 

RECURSOS MINERAIS 

01 

SEGURAME DO NORDESTE S/A 01 AMAZÔNICA INDUSTRIAL DE 

PESCA S/A 

01 
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BSB - COM. E IND. CEARA LTDA 01 EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA 01 
CÉLIO GURGEL IND. E COM. 

LTDA 

05 ANTÔNIO RUFINO E CIA 01 

BEMBOM SORVETES S/A 01 MALTA ENGENHARIA LTDA 01 
CRYSMALHAE IND. E COM. LTDA 02 ESMALTEC S/A 01 
FERRAGENS E APARELHOS 

ELÉTRICOS S/A 

01 M. DIAS BRANCO S/A 01 

BETON ENGENHARIA LTDA 03 INDÚSTRIA DEL RIO S/A 01 
CEARA MAQ. AGRÍCOLAS LTDA 04 CAGECE 01 
FIUZA REVESTIMENTO COM. E 

REPRESENTAÇÃO 

03 INDÚSTRIA DE AZULEJOS DO 

CEARA S/A 

01 

CERÂMICA MAPPE LTDA 02 TECNOFORMA 01 
RETIFICA DE MOTORES EXATA 

LTDA 

01 PERMALEX S/A 01 

EMPRESA INDUSTRIAL S/A 01 INDUSTRIA VILLARES S/A 01 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). Escola Técnica Federal do Ceará, Relatório Geral (1977) 

 

A cooperação entre a ETFCE e as empresas do Ceará naquele período permitiu o 

acesso do aluno à empresa e do empresário à Escola, promovendo uma interação ativa com a 

possibilidade de acesso das organizações à infraestrutura de laboratórios da escola e 

disponibilidade de mão de obra qualificada. Desse modo, a cooperação escola-empresa era 

considerada como um importante arranjo interinstitucional para a efetivação da interface da 

escola com os mais diferentes setores da sociedade. 

Assim, tendo em vista que a tecnologia daquele período era um importante 

instrumento para o desenvolvimento da sociedade como um todo, a relação entre a escola e as 

Empresas apresentava-se como uma das possibilidades de investimento para um crescimento 

mútuo. Por isso, essa parceria considerava as necessidades tanto das organizações como da 

instituição educacional, tornando possível a aproximação entre ambos, pela combinação e 

adaptação da capacidade científica e técnica dos estudantes e professores, além da redução da 

ociosidade dos laboratórios. Desse modo, para isso se tornar realidade, a ETFCE dispunha dos 

seguintes espaços:  

 

Quadro 24 - Laboratórios e oficinas ETFCE (1983) 

 

 LABORATÓRIOS 

01 Laboratório da área de Construção Civil 

02 Oficina do Curso de Eletrotécnica 

03 Oficina de Manutenção Elétrica 

04 Laboratório do Curso de Eletrotécnica 

05 Oficina de Mecânica 

06 Laboratório de Controle de Qualidade 
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07 Laboratório de Máquinas Térmicas 

08 Laboratório de Processos Industriais 

09 Laboratório de Química Analítica 

10 Laboratório de Química Geral 

11 Laboratório de Controle de Qualidade 

12 Laboratório de Computação 

13 Laboratório de Língua Estrangeira 

14 Laboratório de Telefonia 

 
Fonte: Escola Técnica Federal do Ceará, Boletim de Serviço 60 - janeiro, fevereiro e março (1983) 
 

Não obstante, a transição do ensino teórico do meio escolar para o meio prático 

presente no cotidiano empresarial representava uma oportunidade para que os estudantes 

pudessem adquirir experiência profissional mesmo estando na condição de aprendiz. Da mesma 

forma, os problemas que o aluno encontra na vida profissional podem ser levados para dentro 

da escola, tomando conhecimento da realidade socioeconômica e técnica da sociedade, o que 

se reflete na adaptação do currículo dos cursos oferecidos. 

Por isso, no ano seguinte, a escola continuou atendendo às necessidades das 

empresas, oferendo sua capacidade técnica com 103 atendimentos em diversos segmentos, 

como demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 25 – Empresas atendidas pela ETFCE (1978) 
 

EMPRESAS INDUSTRIAIS E 

ÓRGÃOS ESTATAIS ATENDIDOS 

Qdade 
RETÍFICA EXATA 01 

IRMÃOS PEREIRA LTDA 01 METADIL 02 
COMPANHIA CEARENSE DE LAJES 01 ENCADERNADORA GABRIANE 01 
DELMAR – PRODUTOS DO MAR 
S/A 

02 AR FRIO REFRIGERAÇÕES S/A 02 

AÇUCAREIRA CEARENSE S/A 01 YPIÓCA AGROINDUSTRIAL LTDA 03 

GURGEL TAPE 01 
INDÚSTRIA DE MADEIRA CEPI 

LTDA 
01 

CEMAG 07 ATLAS COPCO 02 
FUNDIÇÃO CEARENSE 10 TÉCNICA DIESEL LTDA 01 
EMPRESA BENEFICIADORA DE 

ESTOPA 
01 

DEMALCO S/A – IND. E 

COMÉRCIO 
01 

ALIMENTOS SUPERGELADOS 

LTDA 
02 PLACNORD  02 

MONTEC – MONTAGENS 

TÉCNICAS 
03 NORFRIO LTDA 01 

FORTALEZA AÇO S/A 02 UNIÃO INDUSTRIAL TEXTIL S/A 01 
INDÚSTRIA GLACÊ S/A 01 EMPEL 01 
M. DIAS BRANCO S/A – IND E 

COMÉRCIO 
01 TECNOMECÂNICA NORTE S/A 04 

CLEMENTE IRMÃOS S/A 01 
CONTRATORPEDEIRO MARIS E 

BARROS 
01 

ALUMÍNIO CEARÁ LTDA 01 
EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA 

S/A 
01 
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CAGECE 05 METALÚRGICA SEIS BOCAS 01 
TECNOFORMA LTDA 01 CRYS MALHAS 01 
IMAVIL 02 FADEC 01 
MARCOSA S/A 01 SERVITEC ENGENHARIA LTDA 01 
CARNAFIBRA S/A 01 FINOBRASA 01 
INDUCAL 07 ORGANIZAÇÃO FIÚZA LTDA 01 
MAFIL – IND. E COM. 

REPRESENTAÇÕES LTDA 
01 

DIRETORIA ESTADUAL DO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
04 

PACONOL 01 
FORTALEZA S/A – INDÚSTRIAIS 

GERAIS  
01 

TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ 

S/A – TELECEARÁ 
01 

CENTRO DE HABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL – ACRÓPOLE  
03 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO CEARÁ - COELCE 
01 

COLÔNIA DE FÉRIAS DOS 

EMPREGADOS DA COELCE  
01 

PEMALEX S/A – IND. E COMÉRCIO 01 

CENTRO INTERESCOLAR 

GOVERNADOR ADAUTO 

BEZERRA 

01 

FAZENDA SÃO LUÍS  01 BETON ENGENHARIA LTDA 02 
MÓVEIS DE AÇO ÂNGELO 

FIGUEIREDO 
01 COELCE – DEDIS/DPD 01 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). Escola Técnica Federal do Ceará, Relatório Geral (1978) 

 

Nesse contexto, o trabalho em sua práxis material, como categoria fundamental na 

construção do homem e da sociedade, encontra na educação o nexo mediador para que os 

educandos possam relacionar a teoria com a prática enquanto estiverem prestando serviços para 

as empresas. Com esse intuito, a escola prepara os alunos para atuarem nas empresas que 

mantenham convênio com a ETFCE, como as relacionadas a seguir, onde foram realizados 94 

atendimentos: 

 

Quadro 26 – Empresas atendidas pela ETFCE (1979) 

 

 

EMPRESAS INDUSTRIAIS E 

ÓRGÃOS ESTATAIS ATENDIDOS 

Qdade CRYS MALHAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
01 

EMPREL – EMPREENDIMENTO E 

ENGENHARIA LTDA 
03 CONSTRUTORA ESTRELA LTDA 01 

METALÚRGICA DIANA LTDA 03 DELMAR PRODUTOS DO MAR S/A 01 
PEDREIRA LOS ANGELES LTDA 02 POSTO SERVI 100 LTDA 01 

CERÂMICA IGUATU LTDA 01 
CEIL – CEARÁ EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA 
01 

BRITALEZA – BRITAGEM 
FORTALEZA LTDA 

01 
METALUSA – METALÚRGICA 
LUSITANA LTDA 

01 

UNITEXTIL – UNIÃO INDUSTRIAL 

TÊXTIL S/A 
02 

GURGELTAPE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
01 

FUNDIÇÃO CEARENSE LTDA 10 METANEIDE LTDA 01 
PETROLUSA – PETRÓLEO E 

LUBRIFICANTES DO NORDESTE 
01 SÍTIO SÃO SEBASTIÃO 01 

A.SILVA PRAÇA & CIA. LTDA 02 
FINOBRASA – FIAÇÃO NORDESTE 

DO BRASIL S/A 
01 

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS 

ERNESTO DEOCLECIANO 
01 HERBINORTE LTDA 01 



 198 

 

CEMAG – CEARÁ MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS S/A 
07 

CENTRO EDUCACIONAL 

JUVENTUDE PADRE JOÃO 

PIAMARTA 

01 

EISA – EMPRESA INDUTRIAL S/A 01 
EIT – EMPRESA INDUSTRIAL 

TÉCNICA S/A 
01 

REFRIGERAÇÃO SANTANA LTDA 01 
VELUZ – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VELAS LTDA 
01 

CONSTRUÇÕES 

ELETROMECÂNICAS S/A 
09 CONSTRUTORA BRITÂNICA S/A 01 

CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E 

ESGOTO DO CEARÁ 
02 QUIMINDÚSTRIA S/A 01 

AMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA 01 
INDUCHENIL – INDÚSTRIA 

CHENILLE DE TAPETAS S/A 
01 

INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ 

LTDA 
01 CEARÁ INDUSTRIAL S/A 01 

IRMÃOS PAULA JOCA S/A – 

TRANSPORTES E TURISMO 
01 CLEMENTE IRMÃOS S/A 01 

OFICINA PROGRESSO 01 
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

METAIS S/A 
02 

EMPRESA BRASILEIRA DE 
EQUIPAMENTOS IND. AGRÍCOLAS 

02 
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES 
LTDA 

01 

MARCOSA S/A – MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS  
01 

MONTEC – MONTAGENS 

TÉCNICAS LTDA 
02 

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 

VIGAS 
01 

COINBRA – COMERCIAL 

INSTALADORA DO BRASIL LTDA 
01 

INDÚSTRIA DE CALDEIRAS E 

EQUIP. PESADOS LTDA 
03 CASA MACHADO S/A 01 

TECNORTE – TERNOMECÂNICA 

NORTE LTDA 
07 

CASIMIRO FILHO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A 
01 

XIMENES CONFECÇÕES S/A 01 
EMPRESA INDUSTRIAL SÃO 

JUDAS TADEU 
01 

SERMAV – SERVIÇO DE 

RECUPERAÇÃO E MANUT. DE 

AVIÕES 

01 
JOCATEX – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
01 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). Escola Técnica Federal do Ceará, Relatório Geral (1979) 

 

Finalmente, o desafio para a realização de parcerias entre a ETFCE e as empresas 

estava centrado na dificuldade de se convencer e envolver os dirigentes das empresas no 

processo de aproximação com a escola. Nesse contexto, a Escola estava preocupada em oferecer 

uma educação capaz de formar o educando para o mercado de trabalho e para a vida, de forma 

articulada com a sociedade local e seu entorno, gerando movimentos sinergéticos em via de 

mão dupla, com benefícios bilaterais: para as empresas, por ser um campo de recrutamento de 

profissionais qualificados e pelo acesso a laboratórios; e para os alunos, pela oportunidade de 

aprendizagem prática e experiência profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação se apresenta como importante espaço de tensões políticas por envolver 

dimensões ideológicas e econômicas geradoras de poder. Nessa arena, a educação 

profissionalizante praticada na Rede Federal de Ensino do Ceará, entre as décadas de 1960 e de 

1980, empreendeu rastrear experiências sobre a qualificação do trabalhador brasileiro, que se 

constituíram como parâmetros evidentes da sociedade, uma vez que estava acoplada ao 

desenvolvimento das forças produtivas que se desdobravam nas mudanças nos meios de 

produção, nas tecnologias, nos modelos de organização do trabalho que repercutiram 

diretamente na organização e nos conteúdos da educação profissional.  

É importante ressaltar que os cursos e percursos da educação profissional no Ceará, 

ministrados pela Escola Técnica da Rede Federal, devem ser vistos como algo inacabado, que 

demanda continuidade de discussão, avaliação e reflexões, certo de que estas, à medida que 

passa o tempo, são influenciadas por cada período e estão inseridas no conjunto das políticas 

educacionais nacionais em consonância com o campo educacional, ideológico e financeiro, 

promovendo um ajustamento da educação às relações sociais, políticas e econômicas. 

Nesse contexto, na singularidade deste trabalho de investigação, ficaram 

evidenciadas as reformulações nos seus sistemas de ensino da referida escola, uma vez que nela 

foram alteradas as legislações, os cursos, os currículos, a forma de gestão, os processos didático-

pedagógicos. Assim, suas transformações se deram em momentos diferentes da política 

nacional de governos divergentes, que se alternavam entre modelos políticos de administração, 

que, num dado momento, assumiam organizações militares ditatoriais, em outro, organizações 

democráticas no centro de controle do país.   

Contudo, na gênese do percurso e de seus inúmeros embates, a ideologia da 

educação para o trabalho resvalava nas Escolas de Aprendizes Artífices, criadas em 1909, pelo 

presidente Nilo Peçanha, contemplando as necessidades de mão de obra para atender às 

demandas de um desenvolvimento industrial praticamente inexistente, porém com finalidade 

assistencialista, destinadas a amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte. Proporcionando 

uma formação profissional de educar pelo trabalho aos órfãos, pobres e desvalidos da sorte, 

retirando-os da rua. Esse estigma permaneceu por muito tempo no ensino profissionalizante 

como sendo voltado para a classe pobre, porém, para a elite, o saber. 

A partir desse cenário, a educação profissional chegou no início da década de 1960 

após ter mudado sua denominação para Liceu Industrial de Fortaleza, em 1937. Foi nessa época 

que as Escolas de Aprendizes Artífices foram transformadas em Liceus Industriais, e um amplo 
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programa de edificações e mudanças ideológicas foi iniciado, com base nos princípios 

tayloristas e fordistas, operando no sentido de tornar a questão da formação profissional um 

assunto ligado à demanda da indústria, e não a objetivos meramente educacionais ou aos 

direitos dos trabalhadores à educação. 

No Ceará, a Escola de Aprendizes Artífices foi inicialmente instalada, de acordo 

com Sidou (1979), no prédio antes ocupado pela Escola de Aprendizes Marinheiros, na atual 

Avenida Alberto Nepomuceno, no dia 24 de maio de 1910. No ano de 1914, transferiu-se para 

o imóvel na praça Nogueira Acioly, hoje denominada José de Alencar.  

Acompanhando as transformações das escolas a nível nacional, a Rede Federal do 

Ceará também mudava: primeiro, de nome, seguindo as orientações do poder central; segundo, 

de endereços, procurando instalações mais adequadas aos objetivos que se propunha. De modo 

que, em 1940, o estabelecimento foi transferido para onde funcionava a sede da Rede de Viação 

Cearense, à rua 24 de maio, nº 230, coincidindo o período com sua nova denominação de Liceu 

Industrial do Ceará. Mudou-se em definitivo, em 1952, para o prédio especialmente construído 

para abrigá-la, na Avenida Treze de Maio, n° 2081. 

Portanto, desde os primeiros anos de existência, os percursos da educação 

profissional no Liceu Industrial do Ceará tomaram rumos alicerçados numa proposta de 

racionalização, aliada a uma base científica, que deveria ir além do aprendizado de habilidades 

manuais, internalizando valores como progresso e emancipação econômica, contribuindo para 

desenvolvimento da sociedade. 

Assim, seguindo seu curso de readequações, passou a se chamar Escola Industrial 

de Fortaleza, entretanto, sua orientação pedagógica ainda apresentava caminhos diferenciados: 

aqueles que absorviam conhecimentos de cultura geral e os trabalhadores que se preparavam 

para o processo produtivo. Porém, por causa da necessidade de nova política educacional, o 

ministro Gustavo Capanema, mudou e regulamentou o funcionamento do ensino industrial em 

relação às atividades que deveriam ser aprendidas, de modo que os indivíduos pudessem 

trabalhar nas fábricas, oficinas e usinas.  

Entretanto, no início da década de 1960, a sociedade brasileira já havia se tornado 

bastante complexa, como resultado do desenvolvimento urbano e industrial e das mudanças nas 

relações de trabalho. Com isso, havia um alto nível de desigualdades sociais, que motivaram os 

movimentos de luta por reformas de base que reduzissem as grandes diferenças nas condições 

de vida entre as classes sociais. Nesse período, o projeto dominante de educação profissional, 

nas Escolas da Rede Federal, refletiu o que o país vivenciava naquele momento, a necessidade 

de mão de obra qualificada para ocupar os diversos postos de trabalho.   
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Nesse cenário, a escola cumpriu o papel social a ela determinado, com ações 

políticas que procuraram incorporar os anseios da sociedade que exigia superação de um 

trabalhador sem preparo técnico em um país que buscava industrialização. Por isso, foi 

decretada a equivalência entre os dois níveis de ensino, representando melhoria do sistema de 

ensino técnico profissionalizante, uma vez que igualou as condições de acesso ao ensino 

superior entre a educação profissional e a propedêutica. 

Nesse caso, observou-se que o Estado, como provedor do direito e acesso à 

educação, procurou garantir a igualdade de oportunidades e redução das desigualdades 

causadas pela distribuição da riqueza, promulgando uma lei e um decreto, dispondo sobre uma 

nova organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de Ensino Industrial do 

Ministério da Educação e Cultura. Com ela foi criada uma nova estrutura organizacional nas 

escolas profissionalizantes da rede federal, elevando-as à condição de autarquia, com 

personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira. 

Assim, no embate entre vários projetos educacionais que disputaram hegemonia, 

no início da década de 1960, venceu aquele de educação escolar humanística, flexível e 

democrática, baseado numa lei que exibia uma pretensão liberal preocupada com o 

aprimoramento técnico e o incremento da eficiência e maximização dos resultados, e tinha 

como decorrência a adoção de um ideário relacionado às técnicas educacionais, formação 

profissional e a adaptação do ensino às demandas da produção industrial. Assim, instituiu-se a 

flexibilidade curricular e a liberdade de métodos e procedimentos de avaliação com autonomia 

para desenvolvimento de um padrão de ensino renovado e flexível. 

Entretanto, esse ciclo de escola aberta, flexível e participativa encerrou-se a partir 

do golpe militar de 1964, quando uma nova configuração ideológica assumiu o poder, como 

resultado da articulação entre os empresários e os militares. Nesse contexto, saíram vitoriosas 

as forças socioeconômicas dominantes, o que implicou na adequação da política ao 

desenvolvimento econômico do país baseada no ímpeto desenvolvimentista: processo de 

industrialização que apostava na chegada de empresas multinacionais, produção de bens 

duráveis, e numa enorme demanda por técnicos de nível médio. 

Por isso, no período entre 1964 a 1985, conhecido como ditadura militar, o Brasil 

mudou seu regime político, saindo de um breve período de democracia, novamente para um 

Estado de repressão. Assim, para essa corrente ideológica, o Estado nacional continuaria a ser 

o demiurgo de uma sociedade urbano-industrial moderna, sendo a indústria a grande atração 

para o investimento e crescimento do país, uma vez que o processo da industrialização se 

desenvolvia como resultado do deslocamento do eixo dinâmico da economia do setor 
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agroexportador para o segmento urbano-industrial, fruto de uma ação decisiva do poder estatal 

para mudar as inclinações da economia nacional.  

Nesse contexto, o golpe de 1964 encontrou uma forma para assegurar e acelerar a 

industrialização brasileira, nascente na década de 30, do século XX, reorientando a questão 

civilizatória, mudando, por sua vez, o cenário político. Assim, a política assegurou a 

continuidade da visão hegemônica da época, considerando que a melhor maneira de se governar 

a economia do país não era pelos pressupostos das liberdades democráticas, mas, sim, por meio 

de um regime político de caráter tecnocrático. 

Nessa perspectiva, a Escola Técnica Federal do Ceará seguia seu curso de ações, 

cumprindo seu papel na sociedade cearense, seguindo os preceitos e orientações demandadas 

pelo poder central. Assim, elaborou e publicou o Boletim de Serviço para demonstrar suas 

rotinas administrativas, as decisões emanadas dos Conselhos, suas despesas financeiras, de 

modo a controlar as ações implementadas, em face de um resultado final eficiente. 

Assim, seguindo a lógica economicista que permeava a busca dos objetivos 

propugnados pelos governos dos generais-presidentes, foram estabelecidas as diretrizes que 

vinculavam estrategicamente economia e educação, materializadas no âmbito das reformas 

educacionais. Como consequência, foi institucionalizado o tecnicismo como ideologia oficial 

de Estado, ganhando materialidade, particularmente, após a edição do Ato Institucional nº 5 

(AI-5), em dezembro de 1968.  

A partir de então, a ditadura militar produziu um conjunto articulado de ideias, 

valores, opiniões e crenças, segundo o qual a tecnocracia era a melhor forma de se governar a 

sociedade brasileira. Foi com base nessa configuração de modelo econômico que o regime 

militar implementou as reformas educacionais, definindo compulsoriamente a formação 

profissional como objetivo terminal e único, criando necessidade de grandes adaptações tanto 

nos programas quanto nas instalações das escolas. 

Alicerçada sobre esses princípios, a ETF/CE seguiu seu percurso a direcionou sua 

atenção para a juventude que se prestava a receber uma qualificação técnica, no sentido de uma 

formação cívica e humanística do educando, capacitando-o para uma colaboração generosa, 

persistente e efetiva na tarefa magna do desenvolvimento integrado no Brasil. Por isso, os 

currículos foram descentralizados, estabelecendo-se um fluxo permanente de informações para 

se tornarem cada vez mais eficazes.  

Finalmente, a partir da compreensão dos pressupostos teóricos oriundos das 

relações sociais que fundamentaram as transformações da Escola da Rede Federal do Ceará, foi 

possível perceber como os cursos e percursos foram se transformando, adequando-se a cada 
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momento político, econômico e social do país, saindo da preocupação assistencialista de 

atendimento a indivíduos em situação de risco social para formação de profissionais para o 

exercício profissional. De modo que, para compreender as mudanças na educação profissional, 

foi preciso relacioná-las com as questões políticas, sociais e econômicas do momento histórico 

em que elas ocorreram, neste caso, o período entre 1960 e 1980.   
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ANEXO A - DECRETO Nº 7.566, DE 23 DE SETEMBRO DE 1909 

Créa nas capitaes dos Estados da Escolas de 

Aprendizes Artífices, para o ensino profissional 

primario e gratuito 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, em execução da lei n. 1.606, de 29 

de dezembro de 1906: 

Considerando: 

que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletarias 

os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da lueta pela existencia: 

que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com 

o indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho 

proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 

que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadões uteis à Nação: 

Decreta: 

Art. 1º. Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o Governo Federal manterá, por 

intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, uma Escola de Aprendizes 
Artifices, destinada ao ensino profissional primario gratuito. 

Paragrapho unico. Estas escolas serão installadas em edifícios pertecentes à União, existentes 

e disponiveis nos Estados, ou em outros que pelos governos locaes forem cedidos 
permanentemente para o mesmo fim. 

Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artifices, custeadas pela União, se procurará formar 

operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos technicos 

necessarios aos menores que pretendem aprender um officio, havendo para isso até o numero 

de cinco officinas de trabalho manual ou mecanico que forem mais convenientes e necessarias 

no Estado em que funccionar a escola, consultadas, quanto possivel, as especialidades das 

industrias locaes. 

Paragrapho unico. Estas officinas e outras, a juizo do Governo, serão installando à medida que 
a capacidade do predio-escolar, o numero de alumnos e demais circunstancias o permittirem. 

Art. 3º. O curso de officinas durará o tempo que for marcado no respectivo programa, aprovado 

pelo ministro, sendo o regimento da escola do externato, funccionando das 10 horas da manhã 
às 4 horas da tarde. 

Art. 4º. Cada escola terá um director, um escripturario, tantos mestres de officinas quantos 

sejam necessários e um porteiro continuo. 

§ 1º. O director será nomeado por decreto e vencerá 4:800$ anuaes. 

§ 2º. O escripturario e o porteiro-continuo serão nomeados por portaria do ministro, vencendo 
o primeiro 3:000$ e o ultimo 1.800$ annuaes. 

§ 3º. Os mestres de officinas serão contractados por tempo não excedente a quatro annos, 

vencendo 200$ mensaes além da quota a que se refere o art. 11 do presente decreto. 

Art. 5º. As Escolas de Aprendizes Artifices receberão tantos educandos quantos comporte o 
respectivo prédio. 

Art. 6º. Serão admitidos os indivíduos que o requererem dentro do prazo marcado para a 

matrícula e que possuírem as seguintes requisitos, preferidos os desfavorecidos da fortuna: 

a) idade de 10 annos no mínimo e de 13 annos no máximo; 
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b) não soffrer o candidato moléstia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem 

para o aprendizado do officio. 

§ 1º. A prova desses requisitos se fará por meio de certidão ou attestado passador por autoridade 
competente. 

§ 2º. A prova de ser o candidato destituido de recursos será feita por attestação de pessoas 

idoneas, a juizo do director, que poderá dispensa-la quando conhecer pessoalmente as condições 
de requerente à matricula. 

Art. 7º. A cada requerente será apenas facultada a aprendizagem de um só officito, consultada 

a respectiva aptidão e inclinação. 

Art. 8º. Haverá em cada Escola de Aprendizes Artifices dous cursos nocturnos: primario, 

obrigatorio para os alumnos que não souberem ler, escrever e contar, e outro de desenho, 

tambem obrigatorio, para os alunos que carecerem dessa disciplina para o exercicio satisfactorio 
do officio que aprenderem. 

Art. 9º. Os cursos nocturnos, primario e de desenho ficarão a cargo do director da escola. 

Art. 10. Constituirá renda da escola o producto dos artefactos que sahirem de suas officinas. 

§ 1º. Esta renda será arrecadada pelo director da escola, que com ella satisfará a compra de 

materiais necessarios para os trabalhos das officinas. 

§ 2º. Semestralmente o director dará balanço na receita e despeza das officinas e recolherá o 
saldo à Caixa Economica ou Collectoria Federal, para o destino consignado no artigo seguinte. 

Art. 11. A renda liquida de cada officina será repartida em 15 quotas iguaes, das quaes uma 

pertencerá ao director, quatro ao respectivo mestre e 10 serão distribuidas por todos os alumnos 
da officina, em premios, conforme o grão de adeantamento de cada um e respectiva aptidão. 

Art. 12. Haverá annualmente uma exposição dos artefactos das officinas da escola, para o 

julgamento do gráo de adeantamento dos alumnos e distribuição dos premios aos mesmos. 

Art. 13. A comissão julgadora para a distribuição dos premios a que se referem os arts. 11 e 12 

será formada pelo director da escola, o mestre da respectiva officina e o inspector agricola do 

districto. 

Art. 14. No regimento interno das escolas, que será oportunamente expedido pelo ministro, 

serão estabelecidas as attribuições e deveres dos empregados, as disposições referentes à 

administração da escola das officinas e outras necessarias para seu regular funccionamento. 

Art. 15. Os programmas para os cursos serão formulados pelo respectivo director, de accordo 
com os mestres das officinas, e submetidos à approvação do ministro. 

Art. 16. As Escolas de Aprendizes Artifices fundadas e custeadas pelos Estados, 

Municipalidades ou associações particulares, modeladas pelo typo das de que trata o presente 

decreto, poderão gozar de subvenção da União, marcada pelo ministro, tendo em vista a verba 

que fôr consignada para esse effeito no orçamento do Ministerio da Agricultura, Industria e 
Commercio. 

Art. 17. Aos inspectores agricolas compete, dentro dos respectivos districtos, a fiscalização das 

Escolas de Aprendizes Artifices custeadas ou subvencionadas pela União. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88º da Independencia e 21º da Republica. 

 

Nilo Peçanha 

A. Candido Rodrigues 
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ANEXO B - DECRETO Nº 19.890 - DE 18 DE ABRIL DE 1931 

Dispõe sobre a organização do ensino secundário 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, decreta: 

TÍTULO I - ENSINO SECUNDÁRIO 

CAPÍTULO I - DOS CURSOS 

 Art. 1º O ensino secundário oficialmente reconhecido, será ministrado no Colégio Pedro II e 
em estabelecimentos sob regime de inspeção oficial. 

Art. 2º O ensino secundário compreenderá dois cursos seriados: fundamental e complementar. 

Art. 3º Constituirão o curso fundamental as matérias abaixo indicadas, distribuídas em cinco 

anos, de acordo com a seguinte seriação: 

1ª série: Português - Francês - História da civilização - Geografia - Matemática - Ciências 
físicas e naturais - Desenho - Música (canto orfeônico). 

2ª série: Português - Francês - Inglês - História da civilização - Geografia - Matemática - 

Ciências físicas e naturais - Desenho - Música (canto orfeônico). 

3ª série: Português - Francês - Inglês - História da civilização - Geografia - Matemática - 
Física - Química - História natural - Desenho - Música (canto orfeônico). 

4ª série: Português - Francês - Inglês - Latim - Alemão (facultativo) - História da civilização 

- Geografia - Matemática - Física - Química - História Natural - Desenho. 

5ª série: Português - Latim - Alemão (facultativo) - História da civilização - Geografia - 
Matemática - Física - Química - História natural - Desenho. 

Art. 4º O curso complementar, obrigatório para os candidatos à matrícula em determinados 

institutos de ensino superior, será feito em dois anos de estudo intensivo, com exercícios e 

trabalhos práticos individuais, e compreenderá as seguintes matérias: Alemão ou Inglês. Latim, 

Literatura, Geografia, Geofísica o 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. 

Art. 5º Para os candidatos à matrícula no curso jurídico são disciplinas obrigatórias: 

1ª série: Latim - Literatura - História da civilização - Noções de Economia e Estatística - 
Biologia geral - Psicologia e Lógica. 

2ª série Latim - Literatura - Geografia - Higiene - Sociologia - História da Filosofia. 

Art. 6º Para os candidatos à matrícula nos cursos de medicina, farmácia e odontologia são 

disciplinas obrigatórias: 

1ª série: Alemão ou Inglês - Matemática - Física - Química - História Natural - Psicologia 
e Lógica. 

2ª série: - Alemão ou Inglês - Física - Química - História natural - Sociologia. 

Art. 7º Para os candidatos à matrícula nos cursos de engenharia ou de arquitetura são disciplinas 

obrigatórias: 

1ª série: Matemática - Física - Química - História natural - Geofísica e Cosmografia - 
Psicologia e Lógica. 

2ª série: Matemática - Física - Química - História natural - Sociologia - Desenho. 

Art. 8º O regulamento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras discriminará quais as 

matérias do curso complementar que serão exigidas para a matrícula em seus cursos. 
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Art. 9º Durante o ano letivo haverá ainda, nos estabelecimentos de ensino secundário exercícios 

de educação física obrigatórios para todas as classes. 

Art. 10. Os programas do ensino secundário, bem como as instruções sobre os métodos de 

ensino serão expedidos pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e revistos, de três em três 

anos, por uma comissão designada pelo ministro e à qual serão submetidas as propostas 
elaboradas pela Congregação do Colégio Pedro II. 

Art. 11. Os programas serão organizados de acordo com a duração do ano letivo, de modo a 

ser ministrado nesse período o ensino de toda a matéria nele contida. 

Art. 12. O ensino do curso complementar poderá ser ministrado nos estabelecimentos oficiais 
de ensino secundário e nos estabelecimentos sob o regime de inspeção. 

§ 1º Enquanto não houver número suficiente de licenciados pela Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, com exercício no magistério em estabelecimentos de ensino secundário 

sob inspeção oficial, serão mantidos, anexos aos institutos superiores oficiais ou 

equiparados, os cursos complementares respectivos. 

§ 2º Os programas de ensino destes cursos, organizados e expedidos nos termos do art. 
10, serão idênticos aos do Colégio Pedro II. 

Art. 13. Para a regência das matérias no curso complementar lecionados em curso anexo a 

qualquer instituto superior, terão preferência, de acordo com suas habilitações, professores e 

docentes livres do mesmo, anualmente designados pelo respectivo conselho técnico 

administrativo. 

§ 1º Nos institutos oficiais de ensino superior, a remuneração devida aos docentes pela 

regência de matérias do curso complementar correrá por conta da renda, do mesmo curso 

e, eventualmente, por conta da renda dos referidos institutos. 

§ 2º Esta remuneração não será inferior à gratificação nem superior ao ordenado de 
catedrático.  

CAPÍTULO II - DO CORPO DOCENTE DO COLÉGIO PEDRO II 

Art. 14 O corpo docente do Colégio Pedro II será constituído por professores catedráticos e 

auxiliares de ensino. 

Art. 15. Os professores catedráticos do Colégio Pedro II serão nomeados por decreto do 

Governo Federal, e escolhidos entre diplomados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

mediante concurso de provas e títulos. 

Parágrafo único. O concurso, de que trata este artigo, será realizado de acordo com instruções 
oportunamente expedida pelo Ministro da Educação e Saúde Pública. 

Art. 16. Enquanto não houver diplomados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras, o 

cargo de professor no Colégio Pedro II será provido por concurso, nas condições estabelecidas 

para a escolha dos catedráticos dos institutos de ensino superior devendo ser indicados pelo 

Conselho Nacional de Educação os três membros da comissão examinadora estranhos à 
Congregação. 

Art. 17. O professor será nomeado por 10 anos findos os quais, sendo candidato à recondução 

no cargo, haverá novo concurso a que só poderão concorrer alem dele, professores outros 

estabelecimentos de ensino secundário cuja nomeação também tenha sido feita mediante 

concurso. 

§ 1º O julgamento deste concurso será feito por uma comissão escolhida nos termos do 

artigo anterior, e constará da apreciação de publicações originais ou didáticas e quaisquer 

outros trabalhos científicos ou literários apresentados pelos candidatos. 
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§ 2º Não sendo candidato à recondução o professor cujo mandato termina, o concurso será 

de títulos e provas e se processará nos termos do artigo anterior. 

CAPÍTULO III - DA ADMISSÃO AO CURSO SECUNDÁRIO 

Art. 18. O candidato à matrícula na 1ª série de estabelecimento de ensino secundário prestará 

exame de admissão na segunda quinzena de fevereiro. 

§ 1º A inscrição neste exame será feita de 1 a 15 do referido mês, mediante requerimento, 
firmado pelo candidato ou seu representante legal. 

§ 2º Constarão do requerimento a idade, filiação, naturalidade e residência do candidato. 

§ 3º O requerimento virá acompanhado de atestado de vacinação anti-variólica recente e 

do recibo de pagamento da taxa de inscrição. 

Art. 19. O candidato a exame de admissão provará ter a idade mínima de 11 anos. 

Parágrafo único. Quando o estabelecimento se destinar à educação de rapazes e o regime for o 
de internato, a idade do candidato não excederá de 13 anos. 

Art. 20. Não será permitida inscrição para exame de admissão, na mesma época, em mais de 

um estabelecimento do ensino secundário, sendo nulos os exames realizados com transgressão 
deste dispositivo. 

Art. 21. O exame de admissão se realizará no estabelecimento de ensino em que o candidato 

pretender matrícula. 

Parágrafo único. A banca examinadora será constituída, no Colégio Pedro Il, por três 

professores do mesmo, designados pelo diretor; nos estabelecimentos sob regime de inspeção 

permanente ou preliminar, por dois professores do respectivo quadro docente, sob a presidência 
de um dos inspetores do distrito. 

Art. 22. O exame de admissão constará de provas escritas, uma de português, (redação e ditado) 

e outra de aritmética (cálculo elementar), e de provas orais sobre elementos dessas disciplinas 
e mais sobre rudimentos de Geografia, História do Brasil e Ciências naturais. 

Art. 23. O Departamento Nacional do Ensino expedirá instruções que regulem o processo e 
julgamento dessas provas. 

CAPÍTULO IV - DO REGIME ESCOLAR 

Art. 24 A matrícula no curso secundário será processada de 1 a 14 de março.  

Art. 25. O requerimento de matrícula virá instruído com os seguintes documentos: 

a) certificado de habilitação no exame de admissão, para a matrícula nas demais séries;  

b) atestado de sanidade;  

c) recibo de pagamento da taxa de matrícula. 

Art. 26. É permitida a transferência de alunos de uns para outros estabelecimentos de ensino 
secundário, oficiais ou sob regime de inspeção permanente ou preliminar. 

§ 1º Só se efetuará transferência de alunos no período de férias. 

§ 2º A transferência se fará mediante guia expedida pelo estabelecimento de ensino em que 

esteja matriculado o aluno, e da qual constará minuciosa informação sobre sua vida escolar. 

§ 3º Pela guia de transferência que expedir cobrará o estabelecimento uma taxa fixa, 
determinada pelo Departamento Nacional do Ensino.  

Art. 27. Será permitida, no Colégio Pedro II e nos estabelecimentos a ele equiparados, a 

matrícula de alunos transferidos de estabelecimentos estrangeiros de ensino, se ficar 

oficialmente comprovado que os certificados exibidos são válidos para a matrícula em cursos 

oficiais de ensino superior do país em que foram expedidos. 
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§ 1º Os certificados de que trata este artigo deverão estar autenticados pela competente 

autoridade consular brasileira ou pelo representante diplomático do país em que estiver 
situado o instituto de ensino cursado pelo candidato. 

§ 2º Aceita a transferência, será o candidato classificado na série do curso secundário 

correspondente à que tenha cursado no estrangeiro, submetendo-se em época legal e pagas 

as devidas taxas a exame das matérias de que não possua certificados de habilitação e 

exigidas para sua adaptação ao curso secundário brasileiro. 

Art. 28. O candidato à matrícula em instituto superior de ensino estrangeiro, nas condições do 

artigo anterior, submeter-se-á no Colégio Pedro II, ou nos Estados, em estabelecimentos oficial 

de ensino secundário, na época legal e pagas as devidas taxas, aos exames de Português, 

Corografia do Brasil e História do Brasil e das matérias do curso complementar, referentes ao 

instituto superior em que pretenda ingresso e que, pelos programas da escola frequentada pelo 
candidato, não tenham sido estudadas com o desenvolvimento exigido. 

Art. 29. O ano letivo começará em 15 de março e terminará em 30 de novembro, não podendo 

haver modificação dessas datas senão por motivo de força maior, mediante autorização do 
Ministro da Educação e Saúde Pública. 

Art. 30. Alem dos meses de janeiro e fevereiro será considerada de férias escolares a segunda 

quinzena do mês de junho. 

Art. 31. O horário escolar será organizado pelo diretor antes da abertura dos cursos, fixada em 

50 minutos a duração de cada aula, com intervalo obrigatório de 10 minutos, no mínimo, entre 

uma e outra.  

Art. 32. Cada turma não terá menos de 20 nem mais de 28 horas de aula por semana, excluídos 
desse tempo os exercícios de educação física e as aulas de música. 

Art. 33. Será obrigatória a frequência das aulas, não podendo prestar exame, no fim do ano, o 

aluno cuja frequência não atingir a três quartos da totalidade das aulas da respectiva série. 

Art. 34. Haverá durante o ano letivo arguições, trabalhos práticos e, ainda, provas escritas 
parciais, com atribuição de nota, que será graduada de zero a dez. 

Art. 35. Mensalmente, a partir de abril, deverá ser atribuída a cada aluno e em cada disciplina 

pelo respectivo professor, pelo menos uma nota relativa a arguição oral ou a trabalhos práticos. 

§ 1º A média das notas atribuídas durante o mês servirá para o cômputo da média anual 
que constituirá a nota final de trabalhos escolares. 

§ 2º A falta da media mensal, por não comparecimento qualquer que seja o pretexto, 

inclusive por doença, equivale à nota zero. 

Art. 36. Haverá anualmente em cada classe e para cada disciplina quatro provas escritas 
parciais, constituindo a média dessas quatro notas a nota final de provas parciais. 

§ 1º As provas parciais não serão assinadas, mas recolhidas de modo a que possam ser 

posteriormente identificados os respectivos autores. 

§ 2º As provas assinadas terão a nota zero. 

§ 3º O aluno que não comparecer a qualquer prova parcial, seja qual for o motivo, terá a 
nota zero. 

Art. 37 As provas parciais, depois de julgadas pelos professores e inspetores, serão encerradas, 

por disciplina e série, em lucro que será lacrado e rubricado pelo respectivo inspetor e por um 
representante do estabelecimento de ensino. 

§ 1º Só depois de concluído este processo, será feita a identificação dos autores das 

provas, organizando-se ao mesmo tempo, para remessa ao Departamento Nacional do 
Ensino, a relação dos nomes dos alunos e das notas a eles respectivamente atribuídas. 
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§ 2º Os envólucros neste artigo ficarão arquivados nos estabelecimentos e serão remetidos 

ao Departamento Nacional do Ensino, caso por este requisitados. 

§ 3º No Colégio Pedro II caberá aos professores catedráticos e auxiliares de ensino a 
execução do disposto neste artigo. 

Art. 38. Encerrado o período letivo, serão os alunos submetidos a provas finais, que constarão, 

para cada disciplina, de prova oral ou prático-oral nas matérias que admitirem trabalhos de 
laboratório, e versarão sobre toda a matéria do programa. 

§ 1º As provas finais serão prestadas perante uma banca examinadora, constituida de dois 

professores do estabelecimento de ensino, sob a presidência do inspetor da respectiva 
secção didática. 

§ 2º A nota da prova final será a média das notas atribuidas pelos examinadores e pelo 

inspetor. 

§ 3º Do julgamento da prova final da cada disciplina será feita uma relação, em duas vias, 

de que constem, discriminadamente, as notas atribuidas pelos examinadores e pelo 

inspetor. 

§ 4º Desta relação terão ciência exclusivamente a diretoria do estabelecimento e o 
Departamento Nacional do Ensino. 

§ 5º No Colégio Pedro II a constituição das bancas examinadoras e o processo de 

julgamento das provas finais obedecerão ao disposto no respectivo regulamento. 

Art. 39. Será considerado aprovado na última série, ou promovido à série seguinte, o aluno que 
obtiver: 

a) nota final igual ou superior a três em cada disciplina; 

b) média igual ou superior a cinco no conjunto das disciplinas da série. 

§ 1º A nota final em uma disciplina será a média das três notas finais de trabalhos 

escolares, provas parciais e prova final. 

§ 2º A nota final em desenho será apurada pela média das notas obtidas em todos os 
trabalhos propostos durante o ano letivo. 

Art. 40. As provas a que se referem os dois artigos anteriores serão realizadas em dezembro, e 

haverá na primeira quinzena de março uma segunda época de exames. 

Art. 41. Não será admitido à prova fina, quer em primeira, quer em segunda época, o aluno 

cuja média das notas finais de trabalhos escolares e provas parciais, no conjunto das disciplinas, 

seja inferior a três. 

Art. 42. Aos exames de segunda época serão admitidos os alunos inabilitados (sic), em primeira 

e os que, tendo excedido as faltas previstas no art. 33, por motivo de doença ou outro, 

devidamente comprovado, obtiverem, não obstante, a média exigida no artigo anterior. 

Art. 43. Os alunos inabilitados (sic) em dois anos sucessivos, nos termos do art. 41, não serão 

novamente admitidos à matrícula nos estabelecimentos de ensino secundário oficiais nem a 

exame nos estabelecimentos sob inspeção permanente ou preliminar. 

TITULO II - INSPEÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

CAPÍTULO I - DOS ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS DE ENSINO 

SECUNDÁRIO 

Art. 44. Serão oficialmente equiparados para o efeito de expedir certificados de habilitação, 

válidos para os fins legais, aos alunos nele regularmente matriculados, os estabelecimentos de 
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ensino secundário mantidos por governo estadual, municipalidade, associação ou particular, 

observadas as condições abaixo prescritas. 

Art. 45. A concessão, de que trata o artigo anterior, será requerida ao Ministro da Educação e 

Saúde Pública, que fará verificar pelo Departamento Nacional do Ensino se o estabelecimento 

satisfaz as condições essenciais de: 

I. dispor de instalações, de edifícios e material didático, que preencham os requisitos 
mínimos prescritos pelo Departamento Nacional do Ensino; 

II. ter corpo docente inscrito no Registo de Professores; 

III. ter regulamento que haja sido aprovado, previamente, pelo Departamento Nacional 

do Ensino; 

IV. oferecer garantias bastantes de funcionamento normal pelo período mínimo de dois 
anos. 

Art. 46. Satisfeitas as condições do artigo anterior e paga a quota anual mínima de inspeção, 

ficará o estabelecimento em regime de inspeção preliminar por prazo não inferior a dois anos. 

Art. 47. O período de inspeção preliminar poderá ser prorrogado, a juizo do Conselho Nacional 

de Educação e por intermédio do Departamento Nacional do Ensino, se o relatório referente ao 

período inicial de inspeção não for favoravel à sucessão imediata da equiparação. 

Art. 48. A concessão da equiparação ou inspeção permanente se fará por decreto do Governo 

Federal, mediante proposta do Conselho Nacional de Educação, aprovada por dois terços da 

totalidade dos seus membros. 

Parágrafo único. A equiparação poderá ser requerida e concedida só para o curso fundamental 
ou para ambos os cursos, fundamental e complementar. 

Art. 49. O Departamento Nacional do Ensino imporá ao estabelecimento de ensino a penalidade 

de suspensão dos favores conferidos pela inspeção sempre que dos relatórios dos inspetores se 
tornar evidente a inobservância de qualquer das exigências deste decreto.  

§ 1º Da deliberação do Departamento Nacional do Ensino caberá recurso para o Ministro 

da Educação e Saúde Pública dentro do prazo de 60 dias. 

§ 2º Verificada a procedência dos motivos determinantes da penalidade imposta cessará 

a inspeção preliminar ou permanente ou por decreto do Governo Federal, será cassada a 

equiparação se o estabelecimento estiver sob esse regime. 

Art. 50. A quota anual de inspeção será de 12:000$0 para os estabelecimentos de ensino cujo 
número de matrículas não exceder de 200. 

§ 1º O pagamento da quota, a que se refere este artigo será feito em duas prestações 

semestrais. 

§ 2º Por matrícula excedente ao número indicado nesse artigo será paga, por quotas 
semestrais a taxa anual de 60$0. 

CAPÍTULO II - DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 

Art. 51 Subordinado ao Departamento Nacional do Ensino, é criado o serviço da inspeção aos 

estabelecimentos de ensino secundário, sendo seus órgãos, junto àqueles, os inspetores e os 
inspetores gerais. 

Art. 52. Para os fins da inspeção os estabelecimentos de ensino secundário serão grupados de 

acordo com o número de matrículas e com as distâncias e facilidades de comunicação entre eles 
constituindo distritos de inspeção. 



 224 

 

Parágrafo único. O Ministro da Educação e Saúde Pública, por proposta no Departamento 

Nacional do Ensino, criará novos distritos, ou fará nova distribuição dos estabelecimentos de 
ensino por distrito, sempre que o aconselharem as exigências da inspeção.  

Art. 53. A inspeção permanente em cada distrito, será exercida pelos inspetores e caberá aos 

inspetores gerais a incumbência de percorrer os distritos não só fiscalizar a marcha dos serviços, 

como para solucionar divergências suscitadas entre os inspetores e os dirigentes dos 

estabelecimentos de ensino. 

Art. 54. Incumbe à inspeção velar pela fiel observância das disposições deste Decreto, que 

forem aplicaveis aos estabelecimentos de ensino sob o regime de inspeção preliminar ou 

permanente bem como das disposições dos respectivos regulamentos. 

Art. 55 O inspetor remeterá mensalmente ao Departamento Nacional do Ensino, em duas vias 

datilografadas, um relatório minucioso e de caráter confidencial, a respeito dos trabalhos de 

cada século e cada disciplina da sua secção nos estabelecimentos do distrito.  

§ 1º Duas vezes por ano deverá constar do relatório uma apreciação sucinta sobre a 

qualidade do ensino ministrado, por disciplina em cada série, métodos adotados, 

assiduidade de professores e alunos, bem como sugestões sobre providências que devam 
ser tomadas, caso se torne necessária a intervenção do Departamento Nacional do Ensino.  

§ 2º o pagamento dos vencimentos aos inspetores só será autorizado depois de recebido 

o relatório do mês anterior. 

Art. 56. Incumbe ao inspetor inteirar-se, por meio de visita frequentes, da marcha dos trabalhos 
de sua secção, devendo para isso, por série e disciplina: 

a) assistir a lições de exposição e demonstração pelo menos uma vez por mês; 

b) assistir, igualmente, pelo menos uma vez por mês, a aulas de exercícios escolares 

ou de trabalhos práticos dos alunos, cabendo-lhe designar quais destes devam ser 
arguidos e apreciar o critério de atribuição das notas; 

c) acompanhar a realização das provas parciais, que só poderão ser efetuadas sob 

sua imediata fiscalização, cabendo-lhe ainda aprovar ou modificar as questões a 
serem propostas; 

d) assistir às provas finais, sendo-lhe facultado arguir e atribuir nota ao examinando. 

Parágrafo único. Dos trabalhos a que se refere este artigo, bem como do julgamento das provas 

parciais mencionado no art. 37, deverá ser feito registo em livros adequados, de acordo com o 
estabelecido no regimento interno do Departamento Nacional do Ensino. 

Art. 57. Aos inspetores da secção C compete ainda fiscalizar os exercícios de educação física 

e as aulas de música, bem como verificar as condições das instalações materiais e didáticos do 
estabelecimento. 

CAPÍTULO III - DOS INSPETORES 

Art. 58. - Os inspetores são nomeados por concursos e, dentre estes, por acesso, os inspetores 

gerais.  

Art. 59. Para os efeitos da inspeção as disciplinas do ensino secundário serão distribuídas nas 
seguintes secções: 

Secção A (Letras": Línguas (português, francês, inglês, alemão e latim) e literatura. 

Secção B (Ciências matemáticas, físicas e químicas): Matemática, Química, Geografia e 

Cosmografia e Desenho. 

Secção C (Ciências biológicas e sociais): Geografia (política e econômica), História da 

civilização História natural, Biologia geral e Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia e 

Noções de Economia e Estatística. 
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Art. 60. Os concursos, a que se refere o art. 58, versará sobre todas as disciplinas da secção em 

que se inscrever o candidato a inspetor e, ainda, sobre Pedagogia geral e Metodologia das 
mesmas disciplinas. 

§ 1º Para os candidatos à secção C haverá ainda prova sobre Higiene escolar e educação 

física. 

§ 2º Será também exigida prática de datilografia, devendo para isso ser datilografadas pelo 
candidato as provas escritas do concurso. 

Art. 61. Para inscrever-se no concurso de inspetor deverá o candidato reunir os requisitos: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

b) ser maior de 22 anos e menor de 35; 

c) apresentar atestado de idoneidade moral e de sanidade; 

d) apresentar certificado de aprovação entre todas as disciplinas do curso 

secundário. 

Parágrafo único. A exigência da letra d) será substituida, oportunamente, por um certificado 
especial de estudos na Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 

Art. 62. O regimento interno do Departamento Nacional do Ensino disporá sobre a constituição 

das comissões examinadoras, natureza das provas, seu julgamento, bem como o dos títulos 
exibidos e, ainda, sobre todo o processo do concurso. 

§ 1º A natureza e o número das provas bem como o processo do concurso, serão 

modificados pelo Conselho Nacional de Educação, um ano após concluido o curso dos 

primeiros diplomado pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras com habilitação para 

o exercício das funções de inspetor. 

§ 2º Para inscrição em concurso, depois de modificação o processo a que se refere este 
artigo, será substituido o certificado da letra d) do art. 61 pelo do seu parágrafo único. 

Art. 63. As notas em cada prova serão graduadas de zero a dez, sendo exigido, para a habilitação 

no concurso, o mínimo de seis em qualquer das disciplinas e a média final de todas as provas 
igual ou superior a sete. 

Art. 64. Aprovado em concurso, terá o candidato direito ao provimento no cargo de inspetor, 

quando se verificar vaga na secção a que concorreu, respeitada a classificação por merecimento 
e o direito de prioridade para os de igual classificação. 

Parágrafo único. O direito garantido neste artigo caducará se, três anos após a data da aprovação 

em concurso, não se der vaga que aproveite ao candidato. 

Art. 65. O inspetor terá exercício, em cada distrito, pelo prazo de três anos consecutivo. 

§ 1º A transferência de inspetores se fará anualmente, no período de férias, abrangendo 
de cada vez todos os da mesma secção didática. 

§ 2º A designação do distrito, em que passará a servir o inspetor, será feita mediante 

sorteio. 

§ 3º Para o inspetor que for designado o mesmo distrito em que vinha exercendo suas 
funções, proceder-se -á novo sorteio. 

Art. 66. É obrigatória, para o inspetor, a residência na sede do distrito em que esteja em 

exercício 

Art. 67. O número de inspetores gerais será fixado pelo ministro da Educação e Saúde Pública, 

por proposta do Conselho Nacional de Educação, crescendo, como o de inspetores, á medida 

das necessidades da inspeção. 

§ 1º Serão designados, de início, oito inspetores, escolhidos dentre os melhores classificados 
em concurso, para exercerem em comissão tais funções. 
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§ 2º Ao fim de quatro anos serão nomeados, pelo ministro da Educação e Saude Pública, 

mediante proposta do Departamento Nacional do Ensino, os inspetores gerais efetivos, recaindo 

a escolha sobre inspetores gerais em comissão ou inspetores efetivos, que melhores provas de 

assiduidade, capacidade e devotamento aos assuntos do ensino houverem dado. 

TÍTULO III - REGISTO DE PROFESSORES 

Art. 68. Fica instituído, no Departamento Nacional do Ensino. o Registo de Professores 

destinado à inscrição dos candidatos ao exercício do magistério em estabelecimentos de ensino 
secundário oficiais, equiparados ou sob inspeção preliminar. 

Art. 69. A título provisório será concedida inscrição no Registro de Professores aos que o 

requerem, dentro de seis meses a contar da data da publicação deste decreto, instruindo o 
requerimento dirigido ao Departamento Nacional do Ensino, com os seguintes documentos:  

a) prova de identidade; 

b) prova de idoneidade moral: 

c) certidão de idade, 

d) certidão de aprovação em instituto oficial de ensino secundário ou superior, do 

país ou estrangeiro, nas disciplinas em que pretendam inscrição; 

e) quaisquer título ou diplomas científico que possuam, bem como exemplares de 
trabalhos publicados; 

f) prova de exercício regular no magistério, pelo menos durante dois anos. 

Parágrafo único. O documento a que se refere este artigo na letra d) poderá ser substituído por 

qualquer título idôneo, a juízo de uma comissão nomeada pelo ministro da Educação e Saúde 
Pública e constituída por 3 professores do magistério secundário oficial e 2 do equiparado.  

Art. 70. Instalada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras e logo que o julgar oportuno, 

fixará o Conselho Nacional de Educação a data a partir da qual, para se tonar definitiva a 

inscrição provisória nos termos do artigo anterior. será exigida habilitação perante comissão 

daquela faculdade, não só em Pedagogia como nas disciplinas relativas à inscrição. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educação regulará as condições para as provas de 

habilitação, bem como os casos em que possam elas, total ou parcialmente, ser dispensadas à 
vista de títulos apresentadas pelo candidato. 

Art. 71. Da data instalação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras e enquanto não houver 

diplomados pela mesma, serão exigidos dos candidatos à inscrição no Registro de Professores, 

além dos documentos das letras de a) a e) do art. 69, certificados de aprovação obtida nessa 

faculdade em exames das disciplinas para as quais a inscrição é requerida, e ainda, de Pedagogia 
geral e de Metodologia das mesmas disciplinas. 

Art. 72. Dois anos depois de diplomados os primeiros licenciados da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras, será condição necessária, para a inscrição no Registo de Professores a 
exibição de diploma conferido pela mesma Faculdade. 

Art. 73. Aos atuais professores e docentes livres de institutos superiores de ensino, oficiais ou 

equiparados, e bem assim aos atuais professores e docentes livres do Colégio Pedro II e, ainda, 

aos atuais professores de estabelecimentos de ensino secundário equiparados, é facultada a 

inscrição no Registo de Professores em disciplinas afins àquelas em que se habilitaram nesse 
institutos. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educação decidirá quais as disciplinas do ensino 

secundário em que a inscrição, nos termos deste artigo, poderá ser concedida. 

TITULO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 74. No Colégio Pedro II e nos estabelecimentos de ensino secundário sujeito á inspeção 

permanente ou preliminar, os respectivos diretores e inspetores promoverão reuniões a que 

possam comparecer os pais ou representantes legais dos alunos com o intuito de desenvolver 

em colaboração harmônica, a ação educativa da escola. 

Art. 75. O professor de música do Colégio Pedro II será contratado.  

Parágrafo único. Os exercícios de educação física no Colégio Pedro II ficarão a cargo dos atuais 
professores de ginástica e dos profissionais que para esse fim forem contratados. 

Art. 76. Fica extinta a livre docência no Colégio Pedro II, respeitados os direitos dos atuais 

docentes livres. 

Art. 77. Haverá nas duas secções do Colégio Pedro II alunos gratuitos, nas condições 
especificadas no respectivo regimento interno. 

Art. 78. O regimento interno do Colégio Pedro II determinará, de acordo com a natureza das 

disciplinas, o limite máximo de alunos por turma. 

Art. 79. Os alunos do curso seriado de estabelecimento de ensino secundário, que não estejam 

sob o regime de inspeção instituído pelo presente decreto, poderão requerer, até, 30 de 

novembro do ano corrente, inscrição em exame nas matérias das séries em que se encontrem 
matriculados, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I. Certidão se aprovação no exame de admissão, quando se tratar de inscrição em exame 

nas matérias da primeira série, ou a de aprovação nas matérias da série anterior, quando 
pretender o candidato exame das demais séries do curso secundário: 

II. Recibo de pagamento da taxa de inscrição em exame. 

§ 1º Os exames de que trata este artigo se realizarão em janeiro do ano próximo no Distrito 

Federal, no Colégio Pedro II e, nos Estados, em estabelecimentos de ensino secundário sob 
inspeção, mantidos pelos governos estaduais. 

§ 2º O exame de cada disciplina constará se uma prova escrita e de uma prova oral ou prático-

oral conforme a natureza da disciplina. 

§ 3º A constituição das mesas examinadoras, bem como o processo de julgamento das provas 

se farão de acordo com instruções aprovadas pelo ministro da Educação e Saude Publica, que 

serão expedidas pelo Departamento Nacional do Ensino. 

§ 4º Ao candidato inabilitado em exame, na época de que trata este artigo, será facultada 

transferência para estabelecimento de ensino secundário oficial ou sob inspeção, no qual 

cursará, de novo, a série em cujo exame não lograra aprovação. 

§ 5º Nenhum candidato poderá inscrever-se simultaneamente, para exames nos temos deste 

artigo, em mais de um estabelecimento de ensino, sendo nulo qualquer exame realizado com 

infração deste dispositivo, caso em que se aplicará ainda ao estudante, a penalidade de 
suspensão de estudos pelo prazo se um ano. 

Art. 80. Será permitido aos estudantes que tenham mais de seis preparatórios, obtidos sob o 

regime de exames parcelado, prestar os que lhes faltarem, nos termos da legislação anterior 

conjuntamente com o exame vestibular, nos institutos de ensino superior onde pretendam 

matrícula. 

§ 1º O candidato aos exames de que trata este artigo deverá juntar ao requerimento de 
inscrição os seguintes documentos: 

a) certificado dos preparatórios obtidos sob o regime de exames parcelados; 

b) recibo de pagamento da taxa de inscrição em exame. 
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§ 2º Os exames referidos neste artigo versarão, para cada disciplina, sobre a matéria 

constante dos programas que vigoraram, no ano de 1929, para o ensino do Colégio Pedro 
II. 

§ 3º Os exames de preparatórios a que se refere este artigo deverão ser prestados na época 

dos exames vestibulares do ano próximo. 

§ 4º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, em cada disciplina, nota 
igual ou superior a três como média das notas das provas escrita e oral ou prático-oral. 

Art. 81. Enquanto não forem em número suficiente os cursos noturnos de ensino secundário 

sob o regime de inspeção, será facultado requerer e prestar exames de habilitação na 3ª série e, 

em épocas posteriores, sucessivamente, os de habilitação na 4ª e na 5ª série do curso 

fundamental ao candidato que apresentar os seguintes documentos: 

I. certidão provando a idade mínima de 18 anos, para a inscrição nos exames da 3º 
série; 

II. recibo de pagamento das taxas de exame; 

III. e, para a inscrição nos exames da 4ª ou da 5ª série, certificado de hahilitação na 

série precedente, obtido nos termos deste artigo. 

§ 1º Os exames de que trata este artigo deverão ser requeridos na segunda quinzena de 

janeiro e serão prestados, em fevereiro, no Colégio Pedro II e em estabelecimentos de 

ensino secundário sob inspeção, mantidos pelos Governos estaduais. 

§ 2º Os exames versarão sobre toda a matéria constante dos programas expedidos para o 

Colégio Pedro II e relativos às três primeiras séries, para a habilitação na 3ª série, e às 

duas últimas, respectivamente, para habilitação na 4ª e na 5ª série do curso fundamental. 

§ 3º Os exames constarão, para cada disciplina, de prova escrita e prova oral ou prático-

oral, conforme a natureza da disciplina, salvo o de Desenho que constará de uma prova 

gráfica. 

§ 4º Serão nulos os exames prestados pelo mesmo candidato, na mesma época, em mais 

de um estabelecimento de ensino, ficando ainda o infrator deste dispositivo sujeito à 

penalidade de não poder inscrever-se em exames na época imediata. 

§ 5º A constituição das bancas examinadoras, o arrolamento das provas escritas, o seu 

julgamento e o das provas orais ou prático-orais obedecerão, no que lhes for aplicável, ao 

disposto nos arts. 36, 37 e 38 deste decreto. 

§ 6º Na constituição das bancas examinadoras não poderão figurar professores que 

mantenham cursos ou estabelecimentos de ensino, lecionem particularmente ou exerçam 

atividade didática em estabelecimentos de ensino não oficiais, sendo nulos em qualquer 
tempo os exames prestados com infração deste dispositivo. 

§ 7º Será considerado aprovado o candidato que obtiver, alem da nota três, no mínimo, 

na prova gráfica de desenho e como média das notas da prova escrita e oral ou prático-

oral em cada uma das demais disciplinas, média igual ou superior a cinco no conjunto das 

disciplinas. 

§ 8º Ao candidato inhabilitado (sic) nos exames de qualquer série será permitido, na época 

seguinte, renovar ainda uma vez a inscrição nos exames da série em que não lograra 

aprovação. 

§ 9.º Os candidatos aprovados na 5ª série, para a matrícula nos estabelecimentos de ensino 
superior, ficarão obrigados à frequência do curso complementar respectivo. 

Art. 82. Será igualmente facultado requerer e prestar exames de habilitação nos termos do 

artigo anterior e seus parágrafos, excluida, entretanto, a exigência da idade mínima, ao 
candidato que apresentar os seguintes documentos: 
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I. certificado de conclusão do Curso Fundamental de Instituto ou Conservatório de 

Música, oficial ou equiparado, para a inscrição nos exames da 3ª série, ou 

certificado de habilitação na série anterior, obtido nos terrnos deste artigo, para a 

inscrição nos exames da 4ª ou 5ª série; 

II. recibo de pagarnento das taxas de exames. 

Art. 83. A presente reforma se aplicará imediatamente aos alunos da 1ª série do ensino 

secundário, prosseguindo os das demais séries o curso, na forma da legislação anterior a este 

decreto e ficando, para se matricularem nos cursos superiores, sujeitos a exame vestibular. 

§ 1º Os programas dos cursos a serem feitos de acordo com a seriação da legislação 

anterior serão os adotados pelo Colégio Pedro II em 1930, salvo o de Matemática da 2ª e 

da 3ª série que deverá obedecer ao programa a ser expedido nos termos do art. 10, deste 
decreto. 

§ 2º Para a imediata execução deste decreto e necessária adaptação dos alunos ao novo 

regime didático, o Ministro da Educação e Saúde Pública expedirá as instruções que 
julgar convenientes. 

Art. 84. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 85. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1931, 110º da Independência e 43º da República. 

    Getulio Vargas. 

    Francisco Campos. 
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ANEXO C - LEI Nº 378, DE 13 DE JANEIRO DE 1937 

Dá nova, organização ao Ministerio da Educação e Saude Publica 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a seguinte lei: 

CAPITULO I - INTRODUCÇÃO 

Art. 1º O Ministerio da Educação e Saude Publica passa a denominar-se Ministerio da 
Educação e Saude. 

Art. 2º Compete ao Ministerio da Educação e Saude exercer, na esphera federal, a 

administração das actividades relativas: 

a) á educação escolar e á educação extra-escolar ;  

b) á saude publica e á assistencia medico-social. 

Art. 3º O Ministerio da Educação e Saude constituir-se-á dos seguintes orgãos : 

a)orgãos de direcção; 

b)orgãos de execução. 

Paragrapho unico. Haverá, ainda, orgãos de cooperação, que funccionarão, junto ao Ministerio, 
para assistil-o nas suas actividades. 

Art. 4º Fica o territorio do paiz, para effeito da administração dos serviços do Ministerio da 

Educação e Saude, dividido em oito regiões, a saber: 

a) 1ª Região, constituida pelo Districto Federal e pelo Estado do Rio de Janeiro; 

b) 2ª Região, constituida pelo Territorio do Acre e pelos Estados do Amazonas e 
Pará; 

c) 3ª Região, constituida pelos Estados do Maranhão, Piauhy e Ceará; 

d) 4ª Região, constituida pelos Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, 

Pernambuco e Alagoas; 

e) 5ª Região, constituida pelos Estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo; 

f) 6ª Região, constituida pelos Estados de São Paulo e Matto Grosso; 

g) 7ª Região, constituida pelos Estados do Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do 
Sul; 

h) 8ª Região, constituida pelos Estados de Minas Geraes e Goyaz. 

CAPITULO II - DOS ORGÃOS DE DIRECÇÃO 

SECÇÃO I -  DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 5º Os orgãos de direcção, cujo conjuncto fórma a Secretaria do Estado, são os seguintes: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) orgãos de administração geral; 

c) orgãos de administração especial; 

d) orgãos complementares. 

SECÇÃO II - DO GABINETE DO MINISTRO 

Art. 6º Ao Gabinete do Ministro, dirigido por um chefe de gabinete, incumbirá a execução do 

expediente relacionado immediatamente com o Ministro. 
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Paragrapho unico. O pessoal do Gabinete do Ministro será da confiança immediata do Ministro, 

e de nomeação deste. 

SECÇÃO III - DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Art. 7º Os orgãos de administração geral são os seguintes: 

a) Directoria de Pessoal; 

b) Directoria de Contabilidade. 

§ 1º A Directoria de Pessoal incumbirá o expediente concernente á administração do 

pessoal. 

§ 2º A Directoria de Contabilidade incumbirá o expediente relativo á execução da 
contabilidade e á administração do material. 

SECÇÃO IV - DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL 

Art. 8º Os orgãos de administração especial são os seguintes: 

a) Departamento Nacional de Educação;  

b) Departamento Nacional de Saude. 

Paragrapho unico. Para collaborar, nas actividades do Departamento Nacional de Educação e 

do Departamento Nacional de Saude, funccionará a Directoria de Estatistica, subordinada 
directamente ao Ministro. 

Art. 9º Ao Departamento Nacional de Educação caberá a administração das actividades 

relativas á educação escolar e á educação extraescolar, que sejam da attribuição do Ministerio. 

Art. 10. O Departamento Nacional de Educação compor-se-á do gabinete do director geral, de 

um serviço de expediente e das oito seguintes divisões, cada uma a cargo de um director de 

comprovada competência: 

a) Divisão de ensino Primario; 

b) Divisão de Ensino Industrial; 

c) Divisão de Ensino Commercial; 

d) Divisão de Ensino Domestico; 

e) Divisão de Ensino Secundario; 

f) Divisão de Ensino Superior; 

g) Divisão de Educação Extraescolar; 

h) Divisão de Educação Physica. 

Art. 11. Pela Divisão de Ensino Primario, Divisão de Ensino Industrial, Divisão de Ensino 

Commercial, Divisão de Ensino Domestico, Divisão de Ensino Secundario e Divisão de Ensino 

Superior correrá respectivamente,  a administração das actividades relativas ao ensino primario, 

ao ensino industrial, ao ensino commercial, ao ensino domestico, ao ensino secundario e ao 

ensino superior. 

Paragrapho unico. A administração das actividades relativas ao ensino normal e ao ensino 

emendativo, nas suas differentes modalidades, correrá pelas divisões que a ellas 

corresponderem. 

Art. 12. Pela Divisão de Educação Extraescolar e divisão de Educação Physica correrá, 

respectivamente, a administração das actividades relativas á educação extraescolar e á educação 

physica. 

Art. 13. Ao Departamento Nacional de Saude incumbirá a administração das actividades 
relativas á saude publica e á assistencia medico-social, que sejam da competencia do Ministerio. 
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Art. 14. O Departamento Nacional de Saude compor-se-á do gabinete do director geral, de um 

serviço de expediente e das quatro seguintes divisões, cada uma a cargo de um director 
reconhecidamente especializado : 

a) Divisão de Saude Publica; 

b) Divisão de Assistencia Hospitalar; 

c) Divisão de Assistencia a Psychopathas; 

d) Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia. 

Art. 15. Pela Divisão de Saude Publica correrá a direcção dos serviços relativos á saude publica, 

de caracter nacional, bem como dos que, de caracter local, sejam executados pela União. 

Competir-lhe-á ainda promover a cooperação da União nos serviços locaes, por meio do auxilio 

e da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 

Art. 16. Pela Divisão de Assistencia Hospitalar correrá a direcção dos serviços relativos á 

assistencia hospitalar, de caracter nacional, bem como dos que, de caracter local, sejam 

executados pela União. Competir-lhe-á, ainda, promover a cooperação da União nos serviços 

locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos recursos 

concedidos. 

Art. 17. Pela Divisão de Assistencia a Psychopathas correrá a direcção dos serviços relativos á 

assistencia a Psychopathas e á prophylaxia mental, de caracter nacional, bem como dos que, de 

caracter local, sejam executados pela União competir-lhe-á ainda promover a cooperação da 

União nos serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes fiscalizando o emprego 

dos recursos concedidos. 

Art. 18. Pela Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia correrá a direcção dos serviços 

relativos ao amparo á maternidade e á saude da criança, de caracter nacional, bem como dos 

que, de caracter local, sejam executados pela União Competir-lhe-á ainda promover a 

cooperação da União nos serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes, 

fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 

Art. 19. A Directoria de Estatística compete a organização da estatística dos assumptos da 
competencia do Ministerio, bem como a divulgação de seus resultados. 

SECÇÃO V - DOS ORGÃOS COMPLEMENTARES 

Art. 20. Os orgãos complementares são os seguintes: 

a) Commissão de Efficiencia; 

b) Serviço Jurídico; 

c) Serviço de Publicidade;  

d) Bibliotheca; 

e) Serviço de Communicações;  

f) Portaria. 

Art. 21. A Commissão de Efficiencia se destina a estudar e propor, permanentemente, as 

medidas que devam ser tomadas, para que a administração geral do Ministerio (organização do 

pessoal, do material e da contabilidade bem como o funccionamento burocratico) se faça com 

regularidade, rapidez e economia. 

Art. 22. Ao Serviço Jurídico incumbe, nos trabalhos do Ministerio, o estudo de toda a materia 
que envolva indagação de natureza jurídica. 

Art. 23. O Serviço de Publicidade tem por objecto fazer, de modo permanente, a divulgação, 

por todos os meios de publicidade, dos assumptos do Ministerio, que devam ser levados ao 
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conhecimento do publico, bem como promover a collecta de dados para a feitura do relatorio 

annual do Ministro e de outras publicações do mesmo genero. 

Art. 24. A? Bibliotheca incumbe fazer a acquisição, a classificação, a guarda e a conservação 
dos livros e demais; impressos necessarios aos trabalhos da Secretaria do Estado. 

Art. 25. O Serviço de communicações se destina a promover as communicações internas e 

externas dos orgãos direcção. 

Art. 26. A' Portaria compete fazer a guarda, a conservação e a limpeza das dependencias 
destinadas aos orgãos de direcção. 

CAPITULO III - DOS ORGÃOS DE EXECUÇÃO 

SECÇÃO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 27. Os orgãos de execução são os seguintes: 

a) serviços intermediarios; 

b) serviços relativos á educação;  

c) serviços relativos á saude;  

d) serviços auxiliares. 

SECÇÃO II - DOS SERVIÇOS INTERMEDIARIOS 

Art. 28. Os serviços intermediarios são as seguintes: 

a) delegacias federaes de educação; 

b) delegacias federaes de saude. 

Art. 29. Em cada uma das regiões de que trata o art. 4º desta lei serão estabelecidas uma 
delegacia federal de educação e uma delegacia federal de saude. 

§ 1º Na 1ª Região não será estabelecida a delegacia federal de saude, ficando, ahi, as 

funcções a ella concernentes directamente a cargo do Departamento Nacional de Saude. 

§ 2º As delegacias terão suas sédes, respectivamente, nas seguintes cidades : Rio de 

Janeiro, Belém, Fortaleza, Recife, Cidade do Salvador, São Paulo, Porto Alegre e Bello 
Horizonte. 

§ 3º poderão ser creadas sub-delegacias federaes de educação e sub-delegacias federaes 

de saude nos Estados, que não  forem séde de região e no Territorio do Acre. 

Art. 30. As delegacias federaes de educação competirá fazer a inspecção dos serviços federaes 

de educação, promover a fiscalização dos estabelecimentos de ensino reconhecidos 

federalmente, e ainda exercer as actividades que se tornarem necessarias á effectivação da 
collaboração da União nos serviços locaes de educação escolar e de educação extraescolar. 

§ 1º Estas delegacias serão dirigidas por delegados federaes de educação, que serão 

auxiliados por technicos de educação. 

§ 2º Os inspectores de ensino ficarão incorporados ás delegacias federaes de educação. 

Art. 31. As delegacias federais de saude competirá fazer a inspecção dos serviços federaes de 

saude, e ainda superintender as actividades que se tornarem necessarias á effectivação da 

collaboração da União nos serviços locaes de saude publica e de assistencia medico-social. 

Paragrapho unico. Estas delegacias serão dirigidas por delegados federaes de saude, que serão 
auxiliados por medicas sanitaristas, medicas clínicos e medicas psychiatras. 

Art. 32 Vetado. 

SECÇÃO III - DOS SERVIÇOS RELATIVOS Á EDUCAÇÃO 



 234 

 

1) Disposição geral 

Art. 33. Os serviços relativos á educação, orgãos destinados a executar actividades de, 

educação escolar ou de educação extraescolar, são os constantes da presente lei e os que 
posteriormente venham a ser instituídos. 

Paragrapho unico. Taes serviços serão regulados por leis especiaes, ficando, porém, desde já, 

estabelecidas as disposições dos artigos que se seguem. 

2) Instituições de educação escolar 

Art. 34. A Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade Technica Federal se reunirão para 

formar a Universidade do Brasil. 

Art. 35. Além da Universidade do Brasil, manterá a União, como serviços publicos federaes, 

os seguintes estabelecimentos de ensino superior ; Faculdade de Direito do Recife, Faculdade 

de Direito do Ceará, Faculdade da Medicina da Bahia, Faculdade de medicina de Porto Alegre 
e Escola Polytechnica da Bahia. 

Art. 36. O Collegio Pedro II é mantido como estabelecimento padrão do ensino secundario, 

fundamental e complementar. 

Art. 37. A Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as escolas de aprendizes 

artífices, mantidas pela União, serão transformadas em lyceus, destinados ao ensino 

profissional, de todos os ramos e gráos. 

Paragrapho unico. Novos lyceus serão instituidos, para propagação do ensino profissional, dos 
varios ramos e gráos, por todo o territorio do Paiz. 

Art. 38. São mantidos o Instituto Benjamim Constant e o Instituto Nacional de Surdos Mudos, 

destinados ao ensino commum e especializado, respectivamente, para cégos e para surdos-

mudos, e ainda como centros de pesquisa pedagogicas, funccionando, neste ultimo caso, como 

orgãos collaboradores do Instituto Nacional de Pedagogia. 

Art. 39. Fica creado o Instituto Nacional de Pedagogia, destinado a realizar pesquisas sobre os 
problemas do ensino, nos seus differentes aspectos. 

Paragrapho unico. Fica instituida, como parte integrante do Instituto Nacional de Pedagogia, a 

Commissão de Litetura Infantil, que terá por objectivo estudar o problema da literatura 
destinada ás crianças e aos adolescentes. 

Art. 40. Fica creado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a promover e orientar 

a utilização da cineamatographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e ainda 
como meio de educação popular em geral. 

3) Instituições de educação extraescolar 

Art. 41. Fica mantido o Instituto Oswaldo Cruz, como instituição de caracter 

scientifico,  destinada á realização de pesquisas no domínio da pathologia experimental e de 

outros ramos da biologia. 

Art. 42. O Observatorios Nacional fica constituido de cinco orgãos, a saber : 

a) dois observatorios, sendo um delles o que se acha instalado no Districto Federal, 
e o outro a ser installado em montanha; 

b) tres estações magneticas, sendo uma dellas a que se acha installada na cidade de 

Vassouras (Estado do Rio de Janeiro) e  as outras duas a serem installadas, uma no 
norte e outra no sul do Paiz. 

Art. 43. Fica mantida a Bibliotheca Nacional, com as attribuições que ora lhe competem. 

§ 1º Fica creada, na Bibliotheca Nacional, para leitura de cegos, uma secção Braille, que 

será dirigida por um cego de comprovada competencia. 
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§ 2º Na Bibliotheca Nacional, será mantido o curso de bibliotheconomia ali existente. 

Art. 44. Fica creado o Instituto Cayrú, que terá por finalidade organizar e publicar a 

Encyclopedia Brasileira. 

Art. 45. A Casa de Ruy Barbosa se mantém com o objectivo de cultuar a memoria de Ruy 

Barbosa, velando pela sua bibliotheca e todos os objectos que lhe pertenceram, e promovendo 

a publicação de seu archivo e de suas obras completas. 

Art. 46. Fica creado o Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, com a finalidade 

de promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o tombamento, a conservação, o 

enriquecimento e o conhecimento do patrimonio historico e artístico nacional. 

§ 1º O Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional terá, além de outros orgãos 
que se tornarem necessarios ao seu funccionamento, o Conselho Consultivo. 

§ 2º O Conselho Consultivo se constituirá do director do Serviço do Patrimonio Historico 

e Artistico Nacional, dos directores dos museus nacionaes de coisas historicas ou 
artísticas, e de mais dez membros, nomeados pelo Presidente da Republica. 

§ 3º O Museu Historico Nacional, o Museu Nacional de Bellas Artes e outros museus 

nacionaes de coisas historicas ou artísticas, que forem creados, cooperarão nas 

actividades do Serviço do Patrimonio Historico e Artistico Nacional, pela fórma que fôr 

estabelecida em regulamento. 

Art. 47. O Museu Historico Nacional é mantido como estabelecimento destinado á guarda, 

conservação e exposição das relíquias referentes ao passado do Paiz e pertencentes ao 

patrimonio federal. 

Paragrapho unico. No Museu Historico Nacional funccionará o curso de museologia alli 
existente. 

Art. 48. Fica creado o Museu Nacional de Bellas Artes, destinado a recolher, conservar e expor 

as obras de arte pertencentes  ao  patrimonio  federal. 

Art. 49. Fica instituída, como orgão de caracter permanente, a Commissão de Theatro Nacional, 

a que competirá estudar, em todos os seus aspectos, o problema do theatro nacional, e propôr 

ao Governo as medidas que devam ser tomadas para a sua conveniente solução. 

Art. 50. Fica instituido o Serviço de Radiodiffusão Educativa, destinado a promover, 
permanentemente, a irradiação de programmas de caracter educativo. 

Paragrapho unico. Uma vez organizado o Serviço de Radiodiffusão Educativa, ficam as 

estações radiodiffusoras, que funccionem em todo o Paiz, obrigadas a transmittir, em cada dia, 

durante dez minutos, no mínimo, seguidos ou parcellados, textos educativos, elaborados pelo 

Ministerio da educação e Saude, sendo pelo menos metade do tempo de irradiação nocturna. 

SECÇÃO IV - DOS SERVIÇOS RELATIVOS Á SAUDE 

1) Disposição geral 

Art. 51. Os serviços relativos á saude, orgãos destinados a executar actividades de saude 

publica ou de assistencia medico-social, são os constantes da presente lei e os que 

posteriormente venham a ser instituidos. 

Paragrapho unico. Taes serviços serão regulados por leis, especiaes, ficando, porém, desde já, 
estabelecidas as disposições dos artigos que se seguem. 

2) Serviços destinados á investigação 

Art. 52. Fica creado o Instituto Nacional de Saude Publica, destinado a realizar, de modo 

systematico e permanente, estudos, inqueritos e pesquisas sobre os assumptos de saude publica 

de interesse para o Paiz. 
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Art. 53  Vetado. 

Art. 54. Fica creado o Instituto Nacional de Puericultura, destinado a realizar estudos, 

inqueritos e pesquisas sobre os problemas relativos á maternidade e á saude da criança. 

3) Serviços de saude do Districto Federal 

Art. 55. O serviço de aguas e o serviço de esgotos do Districto Federal serão mantidos como 
serviços publicos federaes, ficando a cargo do Serviço de Aguas e Esgotos do Districto Federal. 

Art. 56. As actividades sanitarias do Districto Federal serão executadas pelo Serviço de Saude 

Publica do Districto Federal, que constará dos seguintes orgãos centraes; 

a) Laboratorio de Saude Publica; 

5) Inspectoria da Alimentação; 

c) Inspectoria dos Centros de Saude; 

d) Inspectoria dos Serviços Especiaes; 

e) Inspectoria de Engenharia Sanitaria. 

§ 1º Ao Laboratorio de Saude Publica caberá a realização de exames necessarios aos 
serviços de saude publica do Districto Federal. 

§ 2º A Inspectoria da Alimentação competirá fiscalizar os mercados, matadouros, centros 

de producção e beneficiamento do leite, bem como o transporte e o commercio em grosso 

dos generos alimentícios, além de fazer instituir e fiscalizar, em estabelecimentos 

publicos e privados sob regime de internamento, a pratica da bôa alimentação. 

§ 3º A Inspectoria dos Centros de Saude exercerá, por intermedio de seus orgãos 

districtaes e sob feição primacialmente educativo-prophylatica, as actividades sanitarias 

relativas ás doenças contagiosas (inclusive tuberculose, lepra e doenças venereas), ao 

cancer, á hygiene da criança, á hygiene mental, aos exames de saude, á hygiene do 

trabalho e ainda á fiscalização do commercio a varejo dos generos alimentícios, á policia 

sanitaria, aos serviços auxiliares de laboratorio e de bio-estatística. As actividades 

relativas á hygiene da criança, quando ministradas nos centros de saude, serão orientadas, 

dirigidas e executadas pela Divisão do Amparo á Maternidade e á Infancia, por intermedio 
do Serviço de Puericultura do Districto Federal. 

§ 4º A Inspectoria dos Serviços Especiaes terá a seu cargo os serviços que não fôr 

conveniente realizar nos centros de saude. 

§ 5º A Inspectoria de Engenharia Sanitaria terá a seu cargo a direcção e a execução de 

todos os serviços de engenharia sanitaria do Districto Federal, em collaboração com a 

Inspectoria dos Centros de Saude e a Inspectoria dos Serviços Especiaes. 

§ 6º O hospital-colonia de Curupaity e o Preventorio Paula andido ficam encorporados ao 
Serviço de Saude Publica do Districto Federal. 

§ 7º Fica creado, no Serviço de Saude Publica do Districto Federal um serviço de 

elucidação de diagnostico, no qual terão exercício um medico sanitarista e um medico 

clinico, incumbidos, sempre que fôr necessario, da apurarão diagnostica dos casos de 

lepra que occorram no Districto Federal. 

Art. 57 Vetado. 

Art. 58. Para attender ás necessidades relativas á assistencia hospitalar, no Districto Federal, 

fica constituido o Serviço de Assistencia Hospitalar do Districto Federal, de que farão parte o 

Hospital Estacio de Sá, o Hospital São Francisco de Assis, o Hospital Pedro II e outros serviços 
que venham a ser instituidos com a mesma finalidade. 

Paragrapho unico. Fica creado, no Serviço de Assistencia Hospitalar do Districto Federal, um 

centro de cancerologia, destinado á prophylaxia e ao tratamento do cancer. 
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Art. 59. As actividades relativas á assistencia a psychopathas, no Districto Federal serão 

executadas pelo Serviço de Assistencia a Psychopathas do Districto Federal, composto dos 
seguintes orgãos: 

 a) Hospital Psychiatrico; 

 b) Instituto de Neuro-Syphilis; 

 c) Colonia Juliano Moreira; 

 d) Colonia Gustavo Riedel; 

e) Manicomio Judiciario. 

Art. 60. Para attender ás necessidades relativas ao amparo á maternidade e á saude da criança, 

no Districto Federal, fica creado o serviço de Puericultura do Districto Federal. 

§ 1º As actividades concernentes á prophylaxia da tuberculose e da lepra, que disserem 

respeito á criança, ficam na dependencia do Serviço de Saude Publica do Districto 

Federal. 

§ 2º Uma vez installado o Hospital das Clinicas da Universidade do Brasil, a Maternidade 
das Laranjeiras passará para o Serviço de Puericultura do Districto Federal. 

4) Serviços de saude de todo o Paiz 

Art. 61. Para promover o desenvolvimento da cultura sanitaria do povo, pela divulgação de 

conhecimentos de hygiene individual e de saude publica, inclusive os relativos á criança, haverá 

o Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria, que passa a substituir a Secção de Informações, 

Propaganda e Educação Sanitaria, da actual Directoria Nacional de Saude e Assistencia 
Medico-Social. 

Art. 62. Os serviços sanitarios relativos aos portos do paiz e a marinha mercante constituirão o 

Serviço de Saude dos Portos. 

Art. 63. Fica instituído o Serviço Anti-venereo das Fronteiras, destinado exclusivamente ao 

cumprimento de obrigações internacionaes, e que se constituirá somente de pessoal 

extranumerario. 

Art. 64. O Serviço de Febre Amarella, destinado á prophylaxia da febre amarella, em todo o 

paiz, ora realizado com a cooperação da Fundação Rockfeller, passará, quando, a criterio do 

Poder Executivo não fôr mais renovado o contracto com a quella instituição, a ser directamente 

executado pelo Ministerio da Educação e Saude, de accordo com o disposto no art. 65, desta 
lei. 

Art. 65. A? medida que se forem organizando os planos nacionaes de combate ás grandes 

endemias do paiz, dar-lhes-á o Ministerio da Educação e Saude immediata e progressiva 

execução, mediante o estabelecimento de serviços especiaes, destinados á realização dos planos 

traçados, que serão custeados e dirigidos technica e administrativamente pela União, salvo nas 
zonas em que os governos locaes possam executal-os, com ou sem o auxilio federal. 

SECCÇÃO V - DOS SERVIÇOS AUXILIARES 

Art. 66. Os serviços auxiliares são os seguintes: 

a) Serviço de Obras; 

b) Serviço de Transportes;  

c) Serviço Graphico. 

§ 1º Os dois primeiros serviços ,passam desde logo a substituir a actual Superintendencia 
de Obras e Transportes, cujas funções a elles se transferem. 



 238 

 

§ 2º Destina-se o Serviço ´Graphico a realizar trabalhos typographicos e outros 

congeneres e se constituirá inicialmente da reunião dos serviços de typographia ora 
existentes em varias repartições do Ministerio. 

CAPITULO IV - DOS ORGÃOS DE COOPERAÇÃO 

Art. 67. Além do Conselho Nacional de Educação, assistirá o Ministério o Conselho Nacional 
de Saúde. 

Paragrapho unico. A composição, o funccionamento e a competência do Conselho Nacional 

de Educação constam da lei n. 174, de 6 de janeiro de 1936, ficando revoltadas as expressões 
com approvação do Senado Federal do seu artigo 

3º; a composição, o funcionamento e a competência de Conselho Nacional de Saúde 

constarão de lei especial. 

CAPITULO V - DOS FUNCCIONARIOS 

Art. 68. Os cargos publicos, existentes no Ministerio da Educação e Saude, formarão os 
seguintes oito quadros: 

a) Quadro I, comprehendendo os serviços localizados na 1ª Região: 

b) Quadro II, comprehendendo os serviços localizados na 2ª Região; 

c) Quadro III, comprehendendo os serviços localizados na 3ª Região; 

d) Quadro IV, comprehendendo os serviços localizados na 4ª Região; 

e) Quadro V, comprehendendo os serviços localizados na 5ª Região; 

f) Quadro VI, comprehendendo os serviços localizados na 6ª Região; 

g) Quadro VII, comprehendendo os serviços localizados na 7ª Região; 

h) Quadro VIII, comprehendendo os serviços localizados na 8ª Região. 

Art. 69. Os serviços do Ministerio da Educação e Saude serão executados : 

a) pelos funccionarios em commissão e effectivos, que são aquelles cujos cargos 

constam das tabellas annexas á lei n. 284, de 28 de outubro de 1936 (Ministerio da 

Educação e Saude Publica), com as addições, suppressões e transformações feitas 

pela presente lei; 

b) pelo pessoal extranumerario. 

Art. 70. Ficam creados, no quadro I, os seguintes cargos effectivos: 2 medicos sanitaristas da 

classe M; 4 medicos sanitaristas da classe L; 4 medicos sanitaristas da classe K; 3 officiaes 

administrativos da classe L; 10 officiaes administrativos da classe J; 8 technicos de educação 

da classe L; 16 technicos de educação da classe K; 20 technicos de educação da classe J ; 24 

technicos de educação da classe I; 1 tachygrapho da classe J; 1 tachygrapho da classe I; 1 

desenhista da classe G; 3 desenhistas da classe F; 1 Bibliothecario da classe F; 1 archivista da 

classe F; 1 conservador da classe J; 2 conservadores da classe I; 3 conservadores da classe H; 
4 conservadores da classe G; e 5 zeladores da classe C. 

Art. 71 Vetado. 

Art. 72. Ficam creados, no quadro I, os seguintes cargos em commissão: 1 director do padrão 

P (Serviço de Aguas e Esgotos do Districto Federal); 12 directores de divisão do padrão N 

(Departamento Nacional de Educação e Departamento Nacional de Saude);  1 consultor 

jurídico do padrão N (Serviço Jurídico); 7 directores do padrão N (Instituto Nacional de 

Pedagogia, Instituto Nacional de Cinema Educativo, Serviço do Patrimonio Historico e 

Artístico Nacional. Instituto Nacional de Saude Publica. Instituto Nacional de Puericultura, 

Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria e Serviço de Saude Publica do Districto Federal); 
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1 director do padrão M (Instituto Cayrú); 1 inspector do padrão M (Serviço de Saude Publica 

do Districto Federal); 4 directores do padrão L (Museu Nacional de Bellas Artes, Serviço de 

Radio-diffusão Educativa, Hospital Psychiatrico e Hospital Estacio de Sá): 2 chefes de serviço 

do padrão L (Serviço de Publicidade e Serviço de Communicações); 1  superintendente do 
padrão L (Serviço de Transportes); e 1 superintendente do padrão K (Serviço Graphico). 

Art. 73. Ficam creados em cada um dos quadros II, III; IV, V, VI, VII e VIII os seguintes cargos 

effectivos: 4 technicos de educação da classe K; 1 medico sanitarista da classe K; 1 medico 

clinico da classe K; P, dactylographos da classe D; e 2 serventes da classe B; e ainda os 

seguintes cargos em commissão : 1 delegado federal de educação do padrão M e 1 delegado 
federal de saude do padrão M. 

Paragrapho unico. Fica ainda creado, no quadro I, como cargo em commissão, 1 delegado 

federal de educação do padrão M. 

Art. 74. Ficam extinctos, no quadro l, os seguintes cargos em commissão: 1 inspector 

(Inspectoria de Aguas e Esgotos); 17 directores (Secção Technica Geral de Saude Publica, 

Secção Technica Geral de Assistencia Medico-Social, "Secção de Informações, Propaganda e 

Educação Sanitaria, Directoria de Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica, 

Directoria dos Serviços Sanitarios nos Estados, Directoria de Assistencia a Psychopathas e 

Prophylaxia Mental, Directoria de Assistencia Hospitalar, Directoria de Protecção á 

Maternidade e á Infancia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de 

Odontologia, Instituto Nacional de Musica, Escola Nacional de Bellas Artes, Escola 

Polytechnica, Escola Nacional de Chimica, Collegio Pedro II, internato, e Collegio Pedro II, 

externato); 4 inspectores (Inspectoria Geral do Ensino Superior, Inspectoria Geral do Ensino 

Secundario, Inspectoria Geral do Ensino Commercial e Inspectoria de Fiscalização do 
Exercício Profissional); e 1 superintendente (Superintendencia do Ensino Industrial). 

Paragrapho unico. Fica extincto, no quadro VIII, o cargo de um director em commissão (Escola 

de Minas), 

Art. 75. Fica incluido, no quadro I, entre os cargos: que ficarão extinctos á medida que vagarem, 
um de director (Secção Technica Geral de Saude Publica) do padrão N. 

Art. 76. O provimento de qualquer cargo ou funcção no Ministerio da Educação e Saude não 

poderá ser feito senão em virtude de nomeação do Presidente da Republica ou de contracto do 

Ministro, nos termos da legislação vigente; sendo vedado, por conta de dotações orçamentarias, 

qualquer pagamento a pessoal que não tiver sido admittido por esta fórma. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os extranumerarios (diaristas e tarefeiros), admittidos para a 
execução de obras. 

Art. 77. Todos os cargos em commissão serão de livre nomeação do Presidente da Republica, 

que escolherá os respectivos titulares dentre pessoas de reconhecida competencia. 

Art. 78. Os delegados federaes de educação serão escolhidos dentre os technicos de educação 

e os delegados federaes de saude, dentre os medicos sanitaristas e os medicas clínicos, do 

Ministerio da Educação e Saude. 

Art. 79. Os medicos sanitaristas das delegacias federaes de saude deverão ser diplomados por 
cursos especializados, officiaes ou equiparados. 

Art. 80. Vetado. 

Art. 81. O Serviço de Saude dos Portos ficará sob a direcção do antigo Inspector Geral de Saude 

do Porto do Rio de Janeiro, ora medico sanitarista da classe M. 

Art. 82. Vetado. 

Art. 83. É obrigado a trabalhar, no serviço da respectiva repartição, pelo menos seis horas, em 

cada dia util, salvo aos sabbados, em que o expediente poderá ser reduzido a tres horas, o 
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pessoal administrativo de todo o Ministerio da Educação e Saude, bem como todo o demais 

pessoal da Secretaria de Estado. 

Art. 84. Estarão sujeitos ao regime de tempo integral os delegados federaes de educação e os 

delegados federaes de saude, bem como os technicos de educação, os medir os sanitaristas, os 

medicas clínicos e os medicos psychiatras, que com elles trabalhem. 

Art. 85. Quando, em virtude de lei, a direcção de um serviço não fôr attribuida a cargo em 

commissão, mas couber a funccionario, effectivo ou em commissão, do mesmo serviço, poder-

se-á pagar-lhe uma gratificação de funcção, que igualmente deve ser estabelecida por lei. 

Art. 86. Fica estabelecida, para cada um dos directores dos seguintes estabelecimentos de 

ensino: Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia, Escola de 

Minas, Instituto Nacional de Musica e Escola Nacional de Bellas Artes (da actual Universidade 

do Rio de Janeiro), Escola Polytechnica e Escola Nacional de Chimica (da actual Universidade 

Technica Federal), Collegio Pedro II (internato) e Collegio Pedro II (externato), a gratificação 
de funcção de 9:600$000 annuaes. 

CAPITULO VI - DAS FÓRMAS DE ACÇÃO DA UNIÃO 

Art. 87. A União exercerá, com relação aos problemas da educação e da saude, acção propria 
e acção suppletiva. 

Art. 88. A União exercerá a acção propria, em qualquer ponto do Paiz, instituindo, mantendo 

e dirigindo os serviços de educação e de saude que sejam caracteristicamente de necessidade 
ou conveniencia de alcance nacional. 

Art. 89. A União exercerá a acção suppletiva, em qualquer ponto do Paiz, onde se faça 

necessaria por deficiencia de iniciativa ou de recursos, e, observadas as disposições 

constititucionaes, o fará, quer de maneira directa, instituindo, mantendo ou dirigindo serviços 

de educação e de saude, quer de maneira indirecta, concedendo aos Estados ou ás instituições 
particulares, respectivamente, o auxilio ou a subvenção federaes. 

Paragrapho unico. Leis especiaes estabelecerão as condições e o processo por que será exercida 
a acção suppletiva da União. 

Art. 90. Ficam instituidas a Conferencia Nacional de Educação e a Conferencia Nacional de 

Saude, destinadas a facilitar ao Governo Federal o conhecimento das actividades concernentes 

á educação e á saude,   realizadas em todo o Paiz, e a oriental-o na execução dos serviços locaes 

de educação e de saude, bem como na concessão do auxilio e da subvenção federaes. 

Paragrapho unico. A Conferencia Nacional de Educação e a Conferencia Nacional de Saude 

serão convocadas pelo Presidente da Republica, com intervallos maximos de dois armas, nellas 

tomando parte autoridades administrativas que representem o Ministerio da Educação e Saude 
e os governos dos Estados, do Districto Federal e do Territorio da Acre. 

CAPITULO VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 91. Serão constituídos, para as despesas dos serviços de educação e de fraude, realizadas 

pelo Ministerio dois fundos especiaes: o Fundo Nacional de Educação e o Fundo Nacional de 

fraude. 

Art. 92. O Fundo Nacional de Educação constituir-se-á dos recursos a que se refere a 
Constituição, art. 157, § 1º. 

Art. 93. O Fundo Nacional de Saude constituir-se-á dos recursos especiaes, ora destinados aos 

serviços de saude publica e assistencia medico-social, e de outros que, para o mesmo fim, 
venham a ser creados. 

Art. 94. Os fundos instituídos nos artigos anteriores serão regulados por leis especiaes. 
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CAPITULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 95. Os orgãos de execução estarão subordinados ao Ministro, quer directamente, quer por 

intermedio dos directores dos orgãos de administração geral ou dos orgãos de administração 
especial (arts. 7º e 8º desta lei) . 

Art. 96. Nenhuma despesa se fará, em qualquer serviço do Ministerio da Educação e Saude, 

em virtude de orçamento interno, á parte. 

Paragrapho unico. A renda de qualquer serviço se incorporará obrigatoriamente ao orçamento 

da receita, incluindo-se no da despesa as dotações necessarias ao custeio de todas as suas 

actividades. 

Art. 97. A Divisão de Saude Publica, a Divisão de Assistencia Hospitalar, a Divisão de 

Assistencia a Psychopathas e a Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia, do 

Departamento Nacional de Saude organizarão um registro das actividades relativas aos 

assumptos de sua respectiva alçada, realizadas em todo o Paiz, ficando as delegacias federaes 

de fraude incumbidas da collecta de dados estatísticos para o mesmo, nas respectivas regiões. 

Art. 98. As divisões, de que se compõe o Departamento Nacional de Educação, organizarão, 

com relação aos assumptos de sua respectiva competencia e por intermedio das delegacias 

federaes de educação, um registro da natureza do de que trata o artigo anterior. 

Art. 99. Os orgãos de que se compõe o Ministerio da Educação e Saude manterão publicações 
periodicas e avulsas, que se subordinarão a planos que serão estabelecidos em regulamento. 

Art. 100. Os estabelecimentos de ensino e quaesquer outras instituições destinadas a serviços 

de educação ou de saude só poderão adoptar, na sua denominação, os qualificativos ?nacional? 

e "do Brasil?, quando mantidos pela União, ou com autorização do Ministro da Educação e 

Saude, mediante parecer do Conselho Nacional de educação ou do Conselho Nacional de 
Saude. 

Paragrapho unico. A violação do preceito deste artigo acarretará a multa de 5:000$000, que será 

imposta pelo Ministro. Se, imposta a multa, persistir a instituição multada na violação, ser-lhe-
á prohibido o funccionamento, por acto da mesma autoridade. 

Art. 101. Os serviços de amparo á maternidade e á infancia, realizados pelo Ministerio da 

Educação e Saude, bem como a fiscalização e a orientação dos mesmos, serão incumbidos de 

preferencia a mulheres habilitadas (Constituição, art. 121, § 3º). 

Art. 102 Vetado.  

Art. 13 Vetado.  

Art. 104 Vetado.  

Art. 105 Vetado. 

CAPITULO IX - DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 106. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, por compra ou desapropriação por 

utilidade publica, para serviços de educação, os immoveis, situados no Districto Federal á rua 

General Canabarro ns. 280, 280-A, 306 e 308, correndo as despesas necessarias por conta da 

dotação de réis 86.803:193$400. constante da parte. III (Serviços e encargos diversas), verba 
23, sub-consignação n. 2, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, para 1937. 

Art. 107. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os immoveis ora occupados pelas escolas 

de aprendizes artífices e a ellas inadequados, aplicando o producto da alienação nas obras de 
edificação e na installação de novas escolas profissionaes. 

Art. 108. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os títulos disponiveis, pertencentes ao 

Instituto Benjamim Constant e ao Instituto Nacional de Surdos Mudos, empregando a 
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importancia resultante nas obras de remodelação, respectivamente, desses estabelecimentos de 

ensino. 

Art. 109. O pessoal pago pelas rendas dos patrimontos ora administrados pelo Instituto 

Benjamim Constant, pelo Instituto Nacional de Surdos Mudos, pelo Instituto Oswaldo Cruz 

pelo Instituto Nacional de Musica e pelo Serviço de Assistencia a Psychopathas do Districto 
Federal será aproveitado nos mesmos estabelecimentos, observada a legislação em vigor. 

Art. 110. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, com a 

remuneração do pessoal, ora custeado pelos orçamentos internos do Instituto Benjamim 

Constant, do Instituto Nacional de Surdos Mudos, do Instituto Oswaldo Cruz, do Instituto 

Nacional de Musica e do Serviço de Assistencia a Psychopathas do  

Districto Federal, as importancias, respectivamente, de réis 82:480$000, 52:000$000 

780:000$000, 25:000$000 e 135:000$000. 

Paragrapho unico. As despesas de que trata o presente artigo correrão por conta da dotação de 

86.803:193$400, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 23ª, sub-

consignação n. 2, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, salvo a ultima, que correrá 

por conta da dotação de 6.733:000$000 constante da parte III (Serviços e encargos diversos), 

verba 1ª, sub-consignação n. 3, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude. 

Art. 111. Será applicado, no exercício de 1937, em serviços de educação, o saldo que fôr 

apurado, depois de ouvido o Ministerio da Fazenda, o restante da dotação de 

6.000 :000$ constante da sub-consignação n. 28, da verba 1, do orçamento do Ministerio da 
Educação e Saude, para 1935, observado disposto no art. 121 desta lei. 

Art. 112. Fica revigorado, para o exercício de 1937, credito de 100:000$000, de que trata a lei 

n. 100, de 8 de outubro de 1935. 

Art. 113. Ficam revigorados, para o exercício de 1937 os saldos, não applicados até 31 de 

dezembro de 1936, resultantes dos recursos de que trata a lei n. 184, de 13 de janeiro de 1936, 

sendo que o credito de 800:000$000, a que se refere o art. 2º da mencionada lei, será applicado 
n aconstrucção de um sanatorio para funccionarios publicos. 

Art. 114. Fica o Poder Executivo autorizado a despender até a importancia de 7.000:000$000, 

na construcção de sanatorios populares para tuberculosos, realizadas as operações de credito, 
que se tornarem necessarias. 

Art. 115. Fica o Poder Executivo autorizado a fundir num só estabelecimento e a reunir num 

só local o internato e o externato do Collegio Pedro II, dotando-o das installações necessarias á 
plena efficiencia do ensino. 

§ 1º Haverá, no internato, uma secção masculina e outra feminina. 

§ 2º O programma de remodelação do Collegio Pedro II será organizado por uma 

commissão de professores do mesmo estabelecimento, nomeada pelo Ministro da 

Educação e Saude, e o respectivo projecto será mandado fazer por architecto de 

reconhecida competencia. 

Art. 116. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 

dotação de réis 38.013:200$000. constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 3ª, 

sub-consignação n. 2, do orçamento da Ministerio da Educação e Saude: 

a) com as obras e installações do Instituto Nacional de Puericultura a importancia 
de 3.000:000$000; 

b) com a construcção, installação e manutenção, em todo o territorio nacional, de 

serviços destinados ao amparo á maternidade e á infancia (escolas de enfermagem 

e de serviço social, maternidades, abrigos maternaes, serviços de assistencia 
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domiliciar, cantinas maternaes, crèches, lactarios, dispensarios, hospitaes, 

preventorios e serviços de vaccinação), a importancia de 8.000:000$000; 

c) com os serviços de neuro-psychiatria infantil do Serviço de Assistencia a 
Psychopathas do Districto Federal, a quantia de 1.000 :000$000. 

Art. 117. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 

dotação de réis 39.525:600$000, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 23 

sub-consignação n. 1, do orçamento do Ministerio da Educação e fraude, a importancia de 

10.000:000$000, na construcção e manutenção, nas zonas ruraes de todo o paiz, de escolas 

primarias e de escolas profissionaes destinadas ao preparo de trabalhadores para as actividades 

agrícolas. 

Art. 118. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta das 

dotações constantes da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 23, subconsignações ns. 

1 e 2 do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, a importancia de 3.000:000$000, para 

cooperar com os Estados na installação e manutenção de escolas primarias, nas zonas em que 

a acção suppletiva da União se tornar imprescindível. 

Art. 119. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 

dotação de réis 86.813 : 193$400, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 

23, sub-consignação n, 2, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude: 

a) com a construcção e installação do Instituto Nacional de Saude Publica, a quantia 
de 600:000$000; 

b) com as despesas de organização do projecto e inicio das obras de construcção de 

novo edifício para o Collegio Pedro II, a quantia de 5.000:000$000; 

c) com as despesas com a organização dos projectos e com as obras para a 

remodelação das escolas profissionaes, ora mantidas pela União, inclusive a Escola 

Normal de Artes e Officios Weneeslau Braz, a importancia de 8.000:000$000; 

d) com as despesas com a organização dos projectos e com as obras de construcção 
de novas escolas profissionaes, a importancia de 5.000:000$000; 

e) com as despesas necessarias á remodelação do edificio, actualmente occupado 

pela Escola Nacional de Bellas Artes, para nelle ser installado o Museu Nacional 
de Bellas Artes, a quantia de 800:000$000; 

f) com as despesas necessarias á remodelação da Bibliotheca Nacional e do Museu 

Historico Nacional, respectivamente, as importancias de 300:000$000 e 
300:000$000; 

g) com as despesas necessarias ás obras e apparelhos para a remodelação e 

ampliação do Observatorio Nacional, a quantia de 600:000$000; 

h) com as despesas de  remodelação do Instituto Oswaldo Cruz, a importancia de 
1.000:000$000; 

i) com as despesas necessarias ao inicio da publicação das obras completas de Ruy 

Barbosa, e ás obras de conservação e restauração da Casa de Ruy Barbosa, a quantia 
de 450:000$000; 

j) com as despesas necessarias ao Serviço de Propaganda o Educação Sanitaria, a 

quantia de 200 :000$, sendo 100 : 000$000 para a sua installação e 100:000$ para 
a realização de suas actividades; 

k) com a publicação de livros e folhetos, como meio de educação extra-escolar, a 

importancia de 300:000$000; 

l) com as despesas de material necessario ao Instituto Nacional de Pedagogia, ao 

Instituto Nacional de Cinema Educativo, ao Serviço do Patrimonio Historico e 
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Artístico Nacional, ao Museu Nacional de Bellas Artes, ao Instituto Cayrú e ao 

Serviço de Radiodiffusão Educativa, respectivamente, as quantias de 250:000$, 
400:000$, 300:000$, 100:000$000, 50:000$000 e 50:000$000; 

m) com as despesas de projectos e com as obras e instalações de dois hospitaes de 

clínicas, sendo um para a Faculdade de Medicina da Bahia e outro para a Faculdade 

de Medicina de Porto Alegre, respectivamente, as quantias de 4.000:000$000 e 

4.000:000$000; 

n) com as despesas necessarias ao contracto de professores estrangeiros e technicos 
de educação, a importancia de 1.200 :000$000; 

o) com as despesas decorrentes da remuneração dos occupantes dos cargos, creados 

por esta lei, e integrantes dos serviços concernentes á educação, a quantia de 
800:000$000; 

p) com as despesas necessarias ao desenvolvimento do theatro nacional, a quantia 

de 600:000$000; 

q) com o custeio dos cursos nocturnos de aperfeiçoamento, annexos ás escolas do 

aprendizes artífices, a que allude o decreto n. 13.064, de 12 de junho de 1918, a 

quantia de réis 160 :920$000. 

Art. 120. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, para attender 

ás despesas decorrentes da remuneração dos occupantes dos cargos, creados por esta lei, e 

integrantes dos serviços concernentes á saude, até a importancia de 500:000$, que correrá por 

conta da dotação de 6.733:000$, constante da parte III (Serviços e Encargos Diversos), verba 

1ª, sub-consignação n. 3, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude. 

Art. 121. Os recursos consignados no orçamento da despesa e correspondentes á taxa de 

educação e saude serão distribuídos, de uma só vez, ao Thesouro Nacional e postos, no Banco 

do Brasil, á disposição do Ministerio da Educação e Saude, afim de attender ás despesas 

autorizadas pelo Presidente da Republica, por conta dos mesmos recurso, e registradas pelo 

Tribunal de Contas. 

Art. 122. As importancias correspondentes ás alienações de que tratam os arts. 107 e 108 desta 

lei serão recolhidas, mediante guia, no Banco do Brasil e escripturadas em conta corrente, aos 

juros que forem convencionados, os quaes serão escripturados na mesma conta, ficando tudo á 

disposição do Ministerio da Educação e Saude, para o fim de serem attendidas as despesas 

autorizadas pelo Presidente da Republica e registradas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 123. Para attender ás despesas a que se referem os arts. 116, 117, 118 e 119 desta lei, serão 

distribuidos ao Thesouro Nacional e postos, no Banco do Brasil, á disposição do Ministerio da 

Educação e Saude, os respectivos recursos, á medida que as mornas despesas forem autorizadas 
por despacho do Presidente da Republica e registradas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 124. As dotações constantes do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, para 1937, 

destinadas a pessoal extranumerario e a material dos orgãos extintos ou modificados pela 

presente lei, serão aproveitadas para pessoal extranumerario e para material dos orgãos novos, 

que os substituam. 

Art. 125 Vetado.  

Art. 126 Vetado. 

Art. 127 Vetado. 

Art. 128. Ficam extinctos os orgãos seguintes, cujas funcções foram attribuidas a outros, 

creados por esta lei : Directoria Geral de Expediente, Directoria Geral de Contabilidade, 

Directoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação, Directoria Nacional de Educação, 

Inspectoria Geral do Ensino Superior, Inspectoria Geral do Ensino Secundario,. 
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Superintendencia do Ensino Industrial, Inspectoria Geral do Ensino Commercial, Inspectoria 

Geral do Ensino Emendativo, Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-Social, 

Directoria da Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica, Directoria dos Serviços 

Sanitarios aos Estados, Directoria de Assistencia a Psychopathas e Prophylaxia Mental, 
Directoria de Assistencia Hospitalar e Directoria de Protecção á Maternidade e á Infância. 

Art. 129. Ficam extinctas as inspectorias regionaes de ensino secundaria, a que se referem o 

art. 64 do decreto n, 21.241, de 4 de abril de 1932, e o art. 14 do regulamento approvado pelo 
decreto n, 24.734, de 14 de julho de 1934. 

Art. 130. Fica extincto o Conselho Nacional de Bellas Artes, cujas funções passarão a ser 

exercidas pelo Serviço. do Patrimonio Historico e Artistico Nacional e pelo Museu. Nacional 
de Bellas Artes. 

Art. 131. Todos os cargos effectivos, de caracter technico, creados por esta lei, serão 

preenchidos por concurso de títulos e provas, sendo a este admittidas pessoas estranhas ou não 
ao funccionalismo do Ministerio. 

Art. 132. Os funccionarios effectivos, cujos cargos devam ficar extinctos á medida que 

vagarem, ou devam passar a ser exercidos por pessoal extranumerario, ou não constem dos 

quadros effectivos vigentes, poderão ser aproveitadas, sem prejuízo de vencimentos, em cargos 

vagos de qualquer dos alludidos quadros, uma vez que para isso se mostrem habilitados, a juizo 
do Conselho Federal do Serviço Publico Civil. 

Art. 133. A Inspectoria de Fiscalização do Exercício, Profissional passa a constituir uma secção 

da Divisão de Saude Publica, do Departamento Nacional de Saude, salvo: quanto aos serviços 

auxiliares de concessão de carteiras de saude aos empregados na industria e no commercio e 

aos. empregados domesticos, os quaes ficarão a cargo dos centros: de saude do Serviço de 

Saude Publica do Districto Federal. O Inspector de Fiscalização do Exercício Profissional será 

o director da alludida secção, como medico sanitarista da classe M. 

Art. 134. A Secção de Bio-Estatística da actual Directoria Nacional de Saude e Assistencia 

Medico-Social se transformará numa secção do Instituto Nacional de Saude Publica, ficando 

sob a chefia de seu actual director. 

Paragrapho unico. Fica assegurado ao actual director da Secção Technica Geral de Saude 

Publica da Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-Social o direito de dirigir uma 

das secções do Instituto Nacional de Saude Publica. 

Art. 135. Em 1937, será feita a distribuição de subvenções ás instituições particulares, que 

realizem serviços de educação ou de saude, observando-se, quanto ao processo, as disposições 

dos decretos n. 20.351, de 31 de agosto de 1931, n. 21.220, de 30 de março de 1932, n, 20.597, 
de 30 de novembro de 1931 e 23.071, de 14 de agosto de 1933. 

Art. 136 Vetado. 

Art. 137 Vetado. 

Art. 138 Vetado. 

Art. 139 Vetado. 

Art. 140 Vetado. 

Art. 141. Ficam revogados o § 2º do art. 75 do decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932, e o § 

2º do art. 31 do regulamento approvado pelo decreto n. 24.734, de 14 de julho de 1934, que 

determinam que o concurso para o provimento de cargos na Inspectoria Geral do Ensino 

Secundaria se realize na Capital da Republica. 

Art. 142. Fica revogado o § 2 do art. 13 do decreto n. 13.538, de 9 de abril de 1919, concernente 

á contagem do tempo em dobro em favor do pessoal dos serviços de prophylaxia rural, 

ressalvados os direitos adquiridos. 
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Art. 143. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 144. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1937, 116º da Independência e 49º da Republica. 

 

Getulio Vargas. 

Gustavo Capanema. 

Arthur de Souza Costa. 
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ANEXO D – DECRETO LEI Nº 4.073 DE 30 JANEIRO DE 1942  

 

LEI ORGÂNICA DO ENSINO INDUSTRIAL 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

decreta a seguinte: 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino industrial que é o 

ramo de ensino, de grau secundário, destinado à preparação profissional dos trabalhadores da 

indústria e das atividades artesanais e ainda dos trabalhadores dos transportes, das 

comunicações e da pesca. 

Art. 2º Na terminologia da presente Lei: 

a) o substantivo <indústria> e o adjetivo <industrial> têm sentido amplo, referindo-
se a todas as atividades relativas aos trabalhadores mencionados no artigo anterior; 

b) os adjetivos <técnico> <industrial>, e <artesanal> têm, além de seu sentido 

amplo, sentido restrito para designar três das modalidades de cursos e de escolas de 
ensino industrial. 

TÍTULO II - DAS BASES DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I - DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO ENSINO INDUSTRIAL 

Art. 3º O ensino industrial deverá atender: 

1 - aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua formação 

humana, 

2 - aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas necessidades crescentes e 
mutáveis, de suficiente e adequada mão-de-obra; 

3 - aos interesses da nação, promovendo continuamente a mobilização de eficientes construtores 

de sua economia e cultura. 

Art. 4º O ensino industrial, no que respeita à preparação profissional do trabalhador, tem as 
finalidades especiais seguintes: 

1 - formar profissionais aptos ao exercício de ofício e técnicas nas atividades industriais; 

2 - dar a trabalhadores jovens e adultos da indústria, não-diplomados ou habilitados, uma 

qualificação profissional que lhes aumente a eficiência e a produtividade; 

3 - aperfeiçoar ou especializar os conhecimentos e capacidades de trabalhadores diplomados ou 
habilitados; 

4 - divulgar conhecimentos de atualidades técnicas. 

Parágrafo único. Cabe ainda ao ensino industrial formar, aperfeiçoar ou especializar professores 

de determinadas disciplinas próprias desse ensino, e administradores de serviços a esse ensino 
relativo. 

Art. 5º Presidirão ao ensino industrial os seguintes princípios fundamentais: 

1 - os ofícios e técnicas deverão ser ensinados, nos cursos de formação profissional, com os 

processos de sua exata execução prática, e também com os conhecimentos teóricos que lhes 
sejam relativos.  Ensino prático e ensino teórico apoiar-se-ão sempre um no outro; 

2 - a adaptabilidade profissional futura dos trabalhadores deverá ser salvaguardada, para o que 

se evitará, na formação profissionais a especialização prematura ou excessiva; 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/22/Consti.htm
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3 - no currículo de toda formação profissional, Incluir-se-ão disciplinas de cultura geral e 

práticas educativas, que concorram para acentuar e elevar o valor humano do trabalhador; 

4 - os estabelecimentos de ensino industrial deverão oferecer aos trabalhadores, tenham eles ou 

não recebido formação profissional, possibilidade de desenvolver seus conhecimentos técnicos 

ou de adquirir uma qualificação profissional conveniente; 

5 - o direito de ingressar nos cursos industriais é igual para homens e mulheres.  A estas, porém, 

não se permitirá, nos estabelecimentos de ensino industrial, trabalho que, sob o ponto de vista 

da saúde, não lhes seja adequado. 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO ENSINO INDUSTRIAL 

SEÇÃO I - DOS CICLOS, ORDENS E SEÇÕES 

Art. 6º O ensino industrial será ministrado em dois ciclos. 

§ 1º O primeiro ciclo de ensino industrial abrangerá as seguintes ordens de ensino: 

1 - ensino industrial básico; 

2 -  ensino de mestria; 

3 - ensino artesanal; 

4 - aprendizagem. 

§ 2º O segundo ciclo do ensino industrial compreenderá as seguintes ordens de ensino: 

1 - ensino técnico; 

2 - ensino pedagógico. 

Art. 7º Dentro de cada ordem de ensino, o ensino industrial será em seções, e as seções, em 
cursos. 

SEÇÃO II - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS 

Art. 8º Os cursos de ensino industrial serão das seguintes modalidades: 

a) cursos ordinários, ou de formação profissional; 

b) cursos extraordinários, ou de qualificação, aperfeiçoamento ou especialização 
profissional; 

c) cursos avulsos, ou de ilustração profissional 

SEÇÃO III - DOS CURSOS ORDINÁRIOS 

Art. 9º O ensino industrial, no primeiro ciclo, compreenderá as seguintes modalidades de cursos 

ordinários, cada qual correspondente a uma das ordens  mencionadas no § 1º do artigo 6º desta 

Lei: 

1 - cursos industriais; 

2 - cursos de mestria. 

3 - cursos artesanais. 

4 - cursos de aprendizagem. 

§ 1º Os cursos industriais são destinados ao mesmo, de modo completo, de um ofício cujo 
exercício requeira a mais longa formação profissional. 

§ 2º Os cursos de mestria têm por finalidade dar aos diplomados em curso industrial a 

formação profissional necessária ao exercício da função de mestre. 

§ 3º Os cursos artesanais destinam-se ao ensino de um ofício em período de duração 
reduzida. 
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§ 4º Os cursos de aprendizagem são destinados a ensinar, metodicamente, aos aprendizes 

dos estabelecimentos industriais, em período variável e sob regime de horário reduzido, 
o seu ofício. 

Art. 10. O ensino industrial, no segundo ciclo, compreenderá em correspondência às ordens de 

ensino mencionadas no § 2º do artigo 6º desta Lei, as seguintes modalidades de cursos 
ordinários: 

1 – cursos técnicos; 

2 - cursos pedagógicos. 

§ 1º Os cursos técnicos são destinados ao ensino de técnicas próprias ao ensino cicio de 

funções de caráter específico na indústria. 

§ 2º Os cursos pedagógicos destinam-se à formação de pessoal docente e administrativo 
do ensino industrial. 

Art. 11. Cada seção, de que trata o artigo 7º desta Lei, será constituída por um ou mais cursos 

ordinários, e abrangerá os cursos extraordinários e avulsos que versem sobre os mesmos 
assuntos. 

Parágrafo único.  As seções relativas à aprendizagem não abrangerão cursos extraordinários. 

SEÇÃO IV - DOS CURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

Art. 12. Os cursos extraordinários serão de três modalidades: 

a) cursos de continuação; 

b) cursos de aperfeiçoamento; 

c) cursos de especialização. 

§ 1º Os cursos de continuação destinam-se a dar a jovens e a adultos não diplomados ou 
habilitados uma qualificação profissional. 

§ 2º Os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de especialização têm por finalidade, 

respectivamente, ampliar os conhecimentos e capacidades, ou ensinar uma especialidade 

definida, a trabalhadores diplomados ou habilitados em curso de formação profissional 

de ambos os ciclos, e bem assim a professores de disciplinas de cultura técnica ou de 

cultura pedagógica, incluídas nos cursos de ensino industrial, ou a administradores de 
serviços relativos ao ensino industrial. 

SEÇÃO V - DOS CURSOS AVULSOS 

Art. 13. Cursos avulsos, ou de divulgação, são os destinados a dar aos interessados em geral 
conhecimentos de atualidades técnicas. 

SEÇÃO VI - DOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INDUSTRIAL 

Art. 14. Os tipos de estabelecimentos de ensino industrial serão determinados, segundo a 

modalidade dos cursos de formação profissional, que ministrarem. 

Art. 15. Os estabelecimentos de ensino industrial serão dos seguintes tipos: 

a) escolas técnicas, quando destinados a ministrar um ou mais cursos técnicos; 

b) escolas industriais, se o seu objetivo for ministrar um ou mais cursos indústrias. 

c) escolas artesanais, se destinarem a ministrar um ou mais cursos artesanais. 

d) escolas de aprendizagem, quando tiverem por finalidade dar um ou mais cursos 
de aprendizagem.  

§ 1º As escolas técnicas poderão, além de cursos técnicos, ministrar cursos industriais, de 

mestria e pedagógico. 
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§ 2º As escolas industriais poderão, além dos cursos industriais, ministrar cursos de 

mestria e pedagógicos. 

§ 3º Os cursos de aprendizagem, objeto das escolas de aprendizagem poderão ser dados, 

mediante entendimento com as entidades interessadas, por qualquer outra espécie de 

estabelecimento de ensino industrial. 

§ 4º Os cursos extraordinários, e avulsos poderão ser dados por qualquer espécie de 

estabelecimento de ensino industrial, salvo os de aperfeiçoamento e os de educação 

destinados a professores ou a administradores, os quais só poderão ser dados pelas escolas 
técnicas ou escolas industriais. 

CAPÍTULO III - DOS DIPLOMAS E DOS CERTIFICADOS 

Art. 16. Aos alunos que concluírem qualquer dos cursos industriais conferir-se-á o diploma de 

artífice; aos que concluírem qualquer dos cursos de mestria, o diploma de mestre; aos que 

concluírem qualquer dos cursos técnicos pedagógicos, o diploma correspondente à técnica, ou 
à ramificação pedagógica estudadas. 

§ 1º Permitir-se-á a revalidação de diplomas da natureza dos de que trata este artigo, 

conferidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino. 

§ 2º Os diplomas a que se refere o presente artigo estarão sujeito inscrição no registro 
competente do Ministério da Educação. 

Art. 17. A conclusão de qualquer dos demais cursos de formação profissional ou de qualquer 

curso extraordinário dará direito a um certificado. 

CAPÍTULO IV - DA ARTICULAÇÃO NO ENSINO INDUSTRIAL E DESTE COM 

OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO 

Art. 18. A articulação dos cursos no ensino industrial, e de cursos deste ensino com outros 

cursos, far-se-á nos termos seguintes: 

I - os cursos de formação profissional do ensino industrial se articularão entre si de modo 
que os alunos possam progredir de um a outro segundo a sua vocação e capacidade; 

II - os cursos de formação profissional do primeiro ciclo estarão com o ensino primário, 

e os cursos técnicos, com o ensino secundário de primeiro ciclo, de modo que se 

possibilite um recrutamento bem orientado; 

III - é assegurada aos portadores de diploma conferido em virtude conclusão de curso 

técnico a possibilidade de ingresso em estabelecimento superior, para matrícula em curso 

diretamente relacionado com o curso técnico concluído, verificada a satisfação das 
condições de preparo, determinadas pela legislação competente. 

TÍTULO III - DAS ESCOLAS INDUSTRIAIS E DAS ESCOLAS TÉCNICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 19. As disposições deste título regerão o ensino nos cursos industriais, de mestria, técnicos 

e pedagógicos. 

CAPÍTULO II - DO ANO ESCOLAR 

Art. 20. O ano escolar, para os cursos de que trata o presente título, dividir-se-á em dois 
períodos: 

a) período letivo, de dez meses; 

b) período de férias, de dois meses. 
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§ 1º O período letivo, que se destinará a aulas, a exercícios escolares, e a exames escolares 

ou vestibulares, terá início a 20 de fevereiro. 

§ 2º Pelo período de  uma semana, no fim de junho e no começo de setembro, versarão 
os trabalhos  escolares exclusivamente sobre práticas educativas. 

§ 3º O período de férias terá início a 20 de dezembro, salvo para os que, até essa data não 

tenham concluído a prestação de exames. 

CAPÍTULO III - DOS ALUNOS E DOS OUVINTES 

Art. 21. Os alunos dos cursos de que trata este título poderão ser de duas categorias: 

a) alunos regulares. 

b) alunos ouvintes. 

§ 1º Alunos regulares são os obrigados a aulas, e bem assim a exercícios e exames 

escolares. Poderão estar matriculados nos cursos de formação, qualificação, 
aperfeiçoamento ou especialização profissional. 

§ 2º Alunos ouvintes, que só se admitem no caso do artigo 46 desta Lei, são os 

matriculados sem obrigação de regime escolar, salvo quanto a exames finais. 

Art. 22. Chamar-se-ão ouvintes os componentes do auditório dos cursos de divulgação. 

CAPÍTULO IV - DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

Art. 23. Os cursos industriais terão a duração de quatro anos, os cursos de mestria, a de dois 
anos, os cursos técnicos, a de três ou quatro anos e os cursos pedagógicos, a de um ano. 

Parágrafo único. Os cursos de mestria poderão ser feitos sob o regime de habilitação parcelada. 

CAPÍTULO V - DAS DISCIPLINAS 

Art. 24. Os cursos industriais, os cursos de mestria e os cursos técnicos serão constituídos por 
duas ordens de disciplinas: 

a) disciplinas de cultura geral. 

b) disciplinas de cultura técnica. 

Art. 25. Os cursos pedagógicos constituir-se-ão de disciplinas de cultura pedagógica. 

CAPÍTULO VI - DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Art. 26. Os alunos regulares dos cursos mencionados no capítulo anterior serão obrigados as 

práticas educativas seguintes: 

a) educação física, obrigatória até a idade de vinte e um anos, e que será ministrada 
de acordo com as condições de idade, sexo e trabalho de cada aluno. 

b) educação musical, obrigatória até a idade de dezoito anos, e que será dada por 

meio de aulas e exercícios de canto orfeônico. 

§ 1º Aos alunos do sexo masculino se dará ainda a educação pré-militar, até atingirem a 
idade própria da instrução militar.  

§ 2º Às mulheres se dará também a educação doméstica, que consistirá essencialmente 

no ensino dos misteres próprios da administração do lar. 

Art. 27. São isentos das obrigações referidas no artigo anterior os alunos que façam cursos de 
mestria sob o regime de habilitação parcelada. 

CAPÍTULO VII - DA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ENSINO 
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Art. 26. Os alunos regulares dos diversos cursos mantidos no primeiro ciclo do ensino industrial 

serão obrigados às práticas educativas seguintes: (redação da pela LEI Nº 28, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 1947 –DOU DE 25/02/47) 

a) educação física, obrigatória até a idade de vinte e um anos, ministrada de acôrdo 

com as condições de idade, sexo e trabalho de cada aluno;  

b) educação musical, obrigatória até a idade de dezoito anos, ensinada por meio de 
aulas e exercícios de canto orfeônico. 

Texto anterior 

Art. 28. 

Art. 28. Para o ensino das disciplinas e das práticas educativas, serão organizados, e 

periodicamente revistos, programas, que deverão conter, além do sumário das matérias, 
a indicação do método e dos processos pedagógicos adequados. 

CAPÍTULO VIII - DA ADMISSÃO A VIDA ESCOLAR 

SEÇÃO I - DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

Art. 29. O candidato à matrícula na primeira série de qualquer dos cursos industriais, de mestria, 

ou técnicos, ou na única série dos cursos pedagógicos, deverá desde logo apresentar prova de 
não ser portador de doença contagiosa e de estar vacinado. 

Art. 30. Deverá o candidato satisfazer além das condições gerais referidas no artigo anterior, as 

seguintes condições especiais de admissão: 

I - para os cursos industriais: 

a) ter doze anos feitos e ser menor de dezessete anos; 

b) ter recebido educação primária completa; 

c) possuir capacidade física e aptidão mental para os trabalhos escolares que devam 
ser realizados. 

d) ser aprovado em exames vestibulares. 

II - para os cursos de mestria: 

a) ter concluído curso industrial correspondente ao curso de mestria que pretenda 

fazer; 

b) ser aprovado em exames vestibulares. 

III - para os cursos técnicos : 

a) ter concluído o primeiro ciclo do ensino secundário, ou curso industrial 
relacionado com o curso técnico que pretenda fazer; 

b) possuir capacidade física e aptidão mental para os trabalhos escolares que devam 

ser realizados; 

c) ser aprovado em exames vestibulares. 

IV - para os cursos pedagógicos: 

a) ter concluído qualquer dos cursos de mestria ou qualquer dos cursos técnicos; 

b) ser aprovado em exames vestibulares. 

SEÇÃO II - DOS EXAMES VESTIBULARES 

Art. 31. Os exames vestibulares poderão ser feitos, a arbítrio do candidato, em duas épocas do 
ano escolar coincidentes com as épocas dos exames finais. 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1947/28.htm
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§ 1º O candidato a exames vestibulares deverá fazer, na inscrição, prova das demais 

condições especiais e das condições gerais de admissão. 

§ 2º Os exames vestibulares prestados num estabelecimento de ensino federal serão 

válidos para matrícula em qualquer outro, federal equiparado ou reconhecido; os 

prestados num estabelecimento de ensino equiparado serão válidos para a matrícula 

em qualquer outro, equiparado ou reconhecido; os prestados 

em  estabelecimento  de ensino reconhecido serão válidos para a matrícula em 

qualquer outro, reconhecido,  se o candidato, por mudança de residência, não puder 

matricular-se no estabelecimento de ensino em que se houver habilitado. 

§ 3º O candidato inabilitado em exames vestibulares, em primeira época, não poderá 

fazê-los de novo, em segunda, nem o inabilitado num estabelecimento de ensino 

poderá repeti-los, na mesma época, em outro. 

CAPÍTULO IX - DO INGRESSO NAS SÉRIES ESCOLARES 

Art. 32. A matrícula far-se-á no decurso do mês anterior, ao início do período letivo. 

§ 1º A concessão da matrícula dependerá, quanto à primeira, ou à única série, da satisfação 

das condições de admissão; e, quanto a qualquer outra de estar o candidato habilitado na 
série anterior. 

§ 2º Admitir-ser-á à matrícula, em qualquer estabelecimento de ensino, aluno,  que se 

transfira, de outro estabelecimento de ensino, nacional ou estrangeiro, devendo-se fazer 

no caso de  transferência proveniente de estabelecimento estrangeiro de ensino, a 

conveniente adaptação do aluno transferido. 

CAPÍTULO X - DO REGIME ESCOLAR 

SEÇÃO I - DA ADAPTAÇÃO RACIONAL DOS ALUNOS AOS CURSOS 

Art. 33. Nos estabelecimentos de ensino, em que funcionem vários cursos industriais, far-se-á, 

no começo da vida escolar, observação psicológica de cada aluno, para apreciação de sua 

inteligência e aptidões, e para o fim de se lhe dar conveniente orientação, de modo que o curso, 

que venha a escolher, seja o mais adequado à sua vocação e capacidade. 

Art. 34. Na primeira metade do período letivo correspondente à primeira série escolar de um 

curso técnico da natureza dos a que possam ser  admitidos candidatos provenientes tanto do 

primeiro ciclo do ensino secundário  como de curso industrial, far-se-á a adaptação dos alunos, 

dando-se aos da primeira categoria os elementos da cultura técnica que se possam considerar 

básicos, e aos da segunda categoria, a necessária ampliação da cultura geral. 

SEÇÃO II - DOS TRABALHOS ESCOLARES E DO TEMPO ESCOLAR 

Art. 35. Os trabalhos próprios do currículo constarão de aulas, e bem assim de  exercício e 

exames escolares. 

Parágrafo único. Far-se-á verificação do valor dos exercícios e exames escolares por meio de 
notas, graduadas de zero a cem. 

Art. 36. O período semanal destinado aos trabalhos escolares para ensino das disciplinas e das 

práticas educativas variará, conforme o curso, de trinta e seis a quarenta e quatro horas. 

§ 1º O período semanal dos trabalhos escolares, nos cursos pedagógicos, poderá 
restringir-se a vinte e quatro horas. 

§ 2º O preceito deste artigo não se estenderá aos períodos de exames e às semanas 

reservadas, nos termos do § 2º do artigo 20 desta Lei, somente a práticas educativas. 
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Art. 37.  O plano de distribuição do tempo de cada semana constituirá matéria do horário 

escolar, que será organizado, pela direção de cada estabelecimento de ensino, antes do início 
do período letivo. 

SEÇÃO III - DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE ENSINO 

Art. 38. Os programas de ensino de cada série, tanto das disciplinas, como das práticas 

educativas, deverão ser executados na íntegra, no período letivo correspondente, e com 

observância do método e dos processos pedagógicos, que se recomendarem. 

SEÇÃO IV - DAS AULAS E DOS EXERCÍCIOS ESCOLARES 

Art. 39. É obrigatória a freqüência das aulas, tanto das disciplinas como das práticas educativas. 

Art. 40. Os exercícios escolares, escritos, orais ou práticos, serão igualmente obrigatórios. 

Art. 41. Nos cursos de formação profissional, de que se ocupa o presente Título,  os exercícios 

escolares práticos, nas disciplinas de cultura  técnica, revestir-se-ão, sempre que possível, da 

forma do trabalho industrial, realizado manualmente com aparelho, instrumento ou máquina 
em oficina ou outro terreno de trabalho. 

Parágrafo único. Ao trabalho dos alunos, realizado nos termos deste artigo, se dará conveniente 

limite e se conferirá caráter essencialmente educativo. 

Art. 42. Mensalmente, de março a novembro, será dada, em cada disciplina, e a cada aluno, 

pelo respectivo professor, uma nota resultante da verificação de seu aproveitamento por meio 

de exercícios escolares.  Se, por falta de comparecimento, não se puder apurar o aproveitamento 
de um aluno, ser-lhe-á atribuída a nota zero. 

Parágrafo único.  A média aritmética das notas de cada mês, em uma disciplina, será a nota 

anual de exercícios escolares dessa disciplina. 

SEÇÃO V - DOS EXAMES ESCOLARES 

Art. 43. Haverá, em cada período letivo, para todas as disciplinas, duas ordens de exames 

escolares: os primeiros exames e os exames finais. 

§ 1º Os primeiros exames serão realizados no decurso do mês de julho, e constarão, para 

cada disciplina, de uma prova escrita. 

§ 2º Facultar-se-á segunda chamada para primeiros exames ao aluno que não tiver 

comparecido, à primeira, por moléstia impeditiva do trabalho escolar, ou por motivo de 

nojo em conseqüência de falecimento do pai ou mãe, ou de quem as suas vezes fizer, ou 

de irmão.  A segunda chamada só se permitirá no decurso dos dois meses seguintes à 

época normal dos primeiros exames.  

§ 3º Dar-se-á nota zero, em primeiro exame de uma disciplina, ao aluno que deixar de 

comparecer  à primeira chamada, sem motivo de força maior, ou ao que não comparecer 

a segunda. 

§ 4º Os exames finais serão de primeira ou de segunda época, realizando-se os primeiros 

a partir de 1º de dezembro e os outros em período especial, no decurso do último mês do 

período de férias. 

§ 5º Os exames finais se destinarão à habilitação para efeito de promoção de uma série 

escolar a outra, ou para efeito de conclusão de curso. Os exames finais de promoção 

constarão, para cada disciplina, e conforme a sua natureza, de uma prova oral ou de uma 

prova prática.  Os exames finais de conclusão constarão, para cada disciplina, de uma 

prova escrita e ainda, conforme a natureza dessa disciplina, de uma prova oral ou de uma 

prova prática. Os exames finais de promoção versarão sobre a matéria ensinada em cada 

série escolar.  Versarão os exames finais de conclusão sobre toda a matéria do curso. 
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§ 6º Os primeiros exames serão prestados perante os professores das disciplinas, e os 

exames finais, perante bancas examinadoras. 

§ 7º Não poderá prestar exames finais, de primeira ou de segunda época, o aluno que 

houver faltado a vinte por cento da totalidade das aulas dadas nas disciplinas de cultura 

técnica, ou de cultura pedagógica, ou a trinta por cento da totalidade das aulas nas 

disciplinas de cultura Geral, ou a trinta por cento das aulas e exercícios dados em cada 

prática educativa obrigatória, e bem assim o que tiver como resultado dos exercícios 

escolares e dos primeiros exames, no grupo das disciplinas de cultura geral e no grupo 

das disciplinas de cultura técnica, ou no grupo das disciplinas de cultura pedagógica, 
média aritmética inferior a quarenta. 

§ 8º Só poderão prestar exames finais de segunda época os alunos que os não tiverem 

feito, em primeira época, pôr motivo de força maior, ou os que, em primeira época, 

houverem sido inabilitados somente no grupo das disciplinas de cultura geral, limitando-

se os novos exames, em tal caso, somente a esse grupo de disciplina. 

SEÇÃO VI - DA HABILITAÇÃO 

Art. 44. Feito os exames finais, será considerado habilitado, para efeito de promoção ou 

conclusão, o aluno que houver obtido, no grupo das disciplinas de cultura geral e no grupo das 

disciplinas de cultura, técnica, ou no grupo das disciplinas de cultura pedagógica, a nota global 

cinqüenta pelo menos, e se, em cada uma delas, tiver obtido a nota final quarenta pelo menos. 

§ 1º A nota final de cada disciplina, no caso de habilitação para efeito de promoção, será 

ponderada da nota anual de exercícios escolares, da nota do primeiro exame e da nota do 

exame final. Para o cálculo, considerar-se-ão os pesos equivalentes, respectivamente, 
aos  números três e quatro. 

§ 2º A nota final de cada disciplina, no caso de habilitação para efeito de conclusão, será 

a média aritmética das notas das duas provas componentes do exame final dessa 
disciplina. 

§ 3º Considerar-se-á nota global, em cada grupo de disciplinas, a média aritmética das 
notas finais dessas disciplinas. 

SEÇÃO VII - DA INABILITAÇÃO 

Art. 45.  O aluno que não houver sido afinal habilitado para efeito de promoção poderá 

matricular-se novamente na mesma série escolar.  O aluno repetente será obrigado à repetição 
de todos os trabalhos do currículo, sob o mesmo regime escolar dos demais alunos regulares. 

Art. 46. É facultado ao aluno não-habilitado, para efeito de conclusão de curso, matricular-se, 

na qualidade de ouvinte, para estudo das disciplinas em que seja deficiente a sua formação 
profissional. 

§ 1º O aluno inabilitado, de que trata este artigo, poderá prestar novos exames finais, em 

qualquer época posterior. 

§ 2º Na hipótese de ter sido a inabilitação relativa somente a um dos dois grupos de 
disciplinas, a repetição dos exames finais a ele se limitará. 

CAPÍTULO XI - DOS ESTÁGIOS E DAS EXCURSÕES 

Art. 47.  Consistirá o estágio em um período de trabalho, realizado por aluno, sob o controle da 

competente autoridade docente, em estabelecimento industrial. 

Parágrafo único. Articular-se-á a direção dos estabelecimentos de ensino com os 

estabelecimentos industriais cujo trabalho se relacione com os seus cursos, para o fim de 

assegurar aos alunos a possibilidade de realizar estágios, sejam estes ou não obrigatórios. 
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Art. 48. No decurso do período letivo, farão os alunos, conduzidos por autoridade docente, 

excursões em estabelecimentos industriais, para observação das atividades relacionadas com os 
seus cursor. 

CAPÍTULO XII - DO CULTO CÍVICO 

Art. 49. Será organizada em cada escola  industrial ou escola técnica, um centro cívico, filiado 

à Juventude Brasileira . 

§ 1º As atividades relativas à Juventude Brasileira executar-se-ão dentro do período 
semanal de trabalhos escolares, indicado no artigo 36 desta Lei. 

§ 2º Os alunos regulares, menores de dezoito anos, que faltarem a trinta por cento das 

comemorações especiais do centro cívico, não poderão prestar exames finais, de primeira 
ou de segunda época. 

CAPÍTULO XIII - DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Art. 50. Instituir-se-á, em cada escola industrial ou escola técnica, a orientação educacional, 

que busque, mediante a aplicação de processos pedagógicos adequados, e em face da 

personalidade de cada aluno, e de problemas, não só a necessária correção e encaminhamento, 

mas ainda a elevação das qualidades morais. 

 Art. 51. Incumbe também à orientação educacional nas escolas industriais e escolas técnicas, 

promover, com o auxílio da direção escolar, a organização e o desenvolvimento, entre os alunos, 

de instituições escolares, tais como as cooperativas, as revistas e Jornais, os clubes ou grêmios, 

criando, na vida dessas instituições, num regime de autonomia, as condições favoráveis à 

educação social dos escolares. 

Art. 52. Cabe ainda à orientação educacional valor no sentido de que o estudo e o descanso dos 
alunos decorram em termos da maior conveniência pedagógica. 

CAPÍTULO XIV - DA EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Art. 53. Os estabelecimentos de ensino poderão incluir a educação religiosa entre as práticas 
educativas dos alunos dos cursos industriais, sem caráter obrigatório. 

CAPÍTULO XV - DOS CORPOS DOCENTES 

Art. 54. Os professores, nas escolas industriais e escolas técnicas, serão de uma ou mais 

categorias, de acordo com as possibilidades e necessidades de cada estabelecimento de ensino. 

§ 1º A formação dos professores de disciplinas de cultura geral, de cultura técnica ou de 

cultura pedagógica, bem assim dos de práticas educativas, deverá ser feita em cursos 

apropriados. 

§ 2º O provimento, em caráter efetivo, de professores das escolas industriais e escolas 
técnicas federais ou equiparadas dependerá da prestação de concurso.  

§ 3º O provimento de professor de escola industrial ou escola técnica reconhecida 

dependerá da prévia inscrição do candidato no competente registro do Ministério da 
Educação. 

§ 4º Exigir-se-á a inscrição de que trata o parágrafo anterior dos candidatos a provimento, 

em caráter  não-efetivo, para professores das escolas industriais e escolas técnicas 

federais e  equiparadas, salvo em se tratando de estrangeiros de comprovada competência, 

não-residentes no País, e especialmente chamados  para a função. 

§ 5º Buscar-se-á elevar o nível dos conhecimentos e a competência pedagógica dos 

professores das escolas industriais e escolas técnicas, pela realização de curso de 
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aperfeiçoamento e de especialização, pela organização de estágios em estabelecimentos 

industriais, e pela concessão de bolsas de estudo para viagem no estrangeiro. 

§ 6º É de conveniência pedagógica que os professores das disciplinas de cultura técnica, que 
exijam esforços continuados, sejam integral. 

Art. 55. Disporá cada professor, sempre que possível, de um ou mais assistentes, cujo 

provimento dependerá de demonstração de  habilitação adequada. 

Art. 56. Os orientadores educacionais farão parte dos corpos docentes, sendo a sua formação, e 
os seus estudos de aperfeiçoamento ou especialização, feitos em  cursos apropriados. 

CAPÍTULO XVI - DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

Art. 57. A administração escolar, nas escolas industriais e escolas técnicas, será concentrada na 

autoridade do Diretor, e orientar-se-á no sentido de eliminar toda tendência para a artificialidade 

e a rotina, promovendo a execução de medidas que dêem ao estabelecimento de ensino 
atividade, realismo e eficiência. 

§ 1º Dar-se-á a cada estabelecimento de ensino uma organização própria a mantê-lo em 

permanente contato com as atividades exteriores de natureza econômica, especialmente 

com as que mais diretamente se relacionem com o ensino nele ministrado. Poderá ser 

prevista, pelo respectivo regimento, a instituição, junto ao Diretor, de um Conselho 

Consultivo composto de pessoas de representação nas atividades econômicas do meio, e 

que coopere na manutenção desse contato com as atividades exteriores. 

§ 2º Organizar-se-á racionalmente e manter-se-á em dia a vida administrativa de cada 

estabelecimento de ensino, especialmente quanto aos serviços de escrituração escolar e 

de arquivo escolar. 

§ 3º As matrículas serão sempre limitadas à capacidade didática de cada estabelecimento 
de ensino. 

§ 4º Além do regime de externato, serão sempre que possível, adotados os regimes de 

semi-internato e de internato. 

§ 5º Deverão as escolas industriais e escolas técnicas funcionar não só de dia, mas também 

à noite, de modo que trabalhadores, ocupados durante o dia, possam freqüentar os seus 
cursos. 

§ 6º Períodos especiais de ensino intensivo, no decurso do período letivo ou durante as 

férias, deverão ser estabelecidos, para as realização de determinados cursos de 
aperfeiçoamento e de especialização. 

§ 7º Em cada escola industrial ou escola técnica, deverá funcionar um serviço de 

orientação profissional. 

§ 8º Cada escola industrial ou escola técnica manterá um serviço de vigilância sanitária, 

que nela assegure a constante observância dos preceitos da higiene escolar e da higiene 

do trabalho. 

CAPÍTULO XVII - DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 58. Observar-se-á, em cada escola industrial ou escola técnica, quanto  ao corpo docente, 

ao corpo discente e ao pessoal administrativo, conveniente regime disciplinar, que deverá ser 
definido pelo respectivo regimento. 

CAPÍTULO XVIII - DA MONTAGEM ESCOLAR 

Art. 59.  Não poderão funcionar escolas industriais e escolas técnicas, que não disponham de 

adequada montagem, quanto à construção e ao material escolares. 
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CAPÍTULO XIX - DAS ESCOLAS INDUSTRIAIS E ESCOLAS TÉCNICAS 

FEDERAIS, EQUIPARADAS E RECONHECIDAS 

Art. 60. Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob 

a responsabilidade da União, poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de 
ensino: os equiparados e os reconhecidos.  

§ 1º Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas 

pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e   que hajam sido autorizadas pelo Governo 
Federal. 

§ 2º Reconhecida serão as escolas industriais ou escolas   técnicas     mantidas   e 

administradas pelos Municípios ou por pessoa natural ou pessoa   jurídica de Direito 
Privado, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal. 

§ 3º Conceder-se-á equiparação  ou o reconhecimento, mediante   prévia verificação, ao 

estabelecimento de ensino,  cuja organização, sob todos os pontos de vista, possuir as 
imprescindíveis condições de eficiência. 

§ 4º A equiparação  ou reconhecimento   será  concedido com relação a um ou mais cursos 

de formação profissional determinados, podendo, mediante a necessária verificação, 
estender-se a outros cursos também de formação profissional. 

§ 5º A equiparação ou reconhecimento será suspenso ou cassado, para um ou mais cursos, 

sempre que o estabelecimento de ensino, por deficiência de organização ou quebra de 
regime, não assegurar a existência das condições de eficiência imprescindíveis. 

§ 6º O Ministério da Educação exercerá inspeção sobre as escolas industriais e escolas 

técnicas equiparadas e reconhecidas, e lhes dará orientação pedagógica. 

§ 7º Escolas industriais ou escolas técnicas federais, não incluídas na administração do 
Ministério da Educação, deste receberão orientação pedagógica. 

CAPÍTULO XX - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 61. Será expedido pelo  Presidente da República o regulamento do quadro dos cursos do 

ensino industrial, em que serão descriminadas as seções do ensino industrial, da primeira e da 

segunda ordens de ensino do primeiro ciclo, e das duas ordens de ensino do segundo ciclo, 

enumerados os cursos ordinários incluídos nessas seções, relacionadas as disciplinas 

componentes desses cursos, e bem assim regulada a matéria concernente à duração dos cursos 

ordinários, às condições especiais de admissão, à seriação das disciplinas, à organização dos 
programas de ensino e à especificação dos diplomas.  

Art. 62. Os preceitos especiais relativos à organização e ao regime de cadaescola industrial ou 

escola  técnica serão definidos pelo respectivo regimento. 

Parágrafo único. O regimento de que trata este artigo deverá ser submetido, pelo Ministério da 
Educação, à aprovação do Presidente da República. 

TÍTULO IV - DAS ESCOLAS ARTESANAIS E DAS ESCOLAS DE 

APRENDIZAGEM 

CAPÍTULO I - DAS ESCOLAS ARTESANAIS 

Art. 63. O ensino industrial, nas escolas artesanais, será regido, quanto à organização e ao 

regime, em cada  Estado, e bem assim no Distrito Federa,  por um regulamento, expedido por 

decreto do governo respectivo, mediante prévia audiência do Conselho Nacional de Educação 

Art. 64. Pelo regulamento referido no artigo anterior serão observadas as seguintes prescrições: 
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I - o ano escolar abrangerá um período letivo, que não poderá durar mais de dez meses, e 

um período de férias; 

II - os cursos artesanais terão a duração de um ou de dois anos; 

III - os cursos artesanais abrangerão disciplinas de cultura geral e de cultura técnica, e 
bem assim as práticas educativas de que trata o artigo 26 desta Lei; 

IV - a matrícula só será acessível aos candidatos que atingido a idade de doze anos e 

recebido suficiente ensino primário; 

V - os trabalhos curriculares abrangerão aulas, e bem assim exercícios e exames escolares. 
A habilitação dependerá de freqüência, a de notas suficientes nesses exercícios e exames; 

VI - em cada escola artesanal, deverá funcionar um centro cívico da Juventude Brasileira; 

VII - o ensino religioso poderá ser incluído, sem caráter obrigatório, entre as práticas 

educativas; 

VIII - a conclusão de um curso artesanal dará direito ao respectivo certificado de 
habilitação; 

IX - os professores, salvo no caso de concurso, estarão sujeitos à prévia inscrição, 

mediante comprovação de idoneidade, no registro competente da administração de cada 
Estado ou do Distrito Federal; 

X - cada escola artesanal disporá de um conveniente serviço de saúde escolar; 

XI - as escolas artesanais, não subordinadas à administração dos Estados e do Distrito 

Federal, deverão ser, por essa administração, autorizadas e inspecionadas; 

XII - cada escola artesanal disporá de um regimento  que  fixe os preceitos  especiais de 
sua organização e regime. 

Art. 65. O Ministério da Educação exercerá inspeção geral sobre o sistema    das escolas 

artesanais de cada Estado e do Distrito Federal, e lhe fixará as necessárias diretrizes 
pedagógicas. 

Art. 66. A organização e o regime de escolas artesanais federais, observadas    as prescrições 

do artigo 64 desta Lei, salvo as de números IX e XI, constituem matéria de regulamentação 
especial. 

CAPÍTULO II - DAS ESCOLAS DE APRENDIZAGEM 

Art. 67. O ensino industrial das escolas de   aprendizagem será   organizado e funcionará, em 

todo o País, com observância das seguintes prescrições: 

I - o ensino dos ofícios, cuja execução exija formação profissional, constitui obrigação 
dos empregadores para com os aprendizes, seus empregados; 

II - os empregadores deverão permanentemente, manter aprendizes, a seu serviço, em 

atividades cujo exercício exija formação profissional; 

III - as escolas de aprendizagem serão administradas, cada qual separadamente, pelos 

próprios estabelecimentos industriais a que pertençam, ou por serviços, de âmbito local, 

regional ou nacional, a que se subordinem as escolas de aprendizagem de mais de um 
estabelecimento industrial; 

IV - as escolas de aprendizagem serão localizadas nos estabelecimentos industriais a 

cujos aprendizes se destinem, ou na sua proximidade; 

V - o ensino será dado dentro do horário normal de trabalho dos aprendizes, sem prejuízo 
de salário para estes; 

VI - os cursos de aprendizagem terão a duração de um, dois, três ou quatro anos; 
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VII - os cursos de aprendizagem abrangerão disciplinas de cultura geral e de cultura 

técnica, e ainda as práticas educativas que for possível, em cada caso, ministrar; 

VIII - Preparação primária suficiente, e aptidão física e mental necessária ao estudo do 

ofício escolhido são condições exigíveis do aprendiz para matrícula nas escolas de 

aprendizagem; 

IX - a habilitação dependerá de freqüência às aulas, e de notas suficientes nos exercícios 
e exames escolares; 

X - a conclusão de um curso de aprendizagem dará direito ao respectivo certificado de 

habilitação; 

XI - os professores estarão sujeitos à prévia inscrição, mediante prova de capacidade, no 
registro competente do Ministério da Educação; 

XII - as escolas de aprendizagem darão cursos extraordinários, para trabalhadores que 

não estejam recebendo aprendizagem.   Esses cursos, conquanto não incluídos nas seções 
formadas pelos cursos de aprendizagem, versarão sobre seus assuntos. 

Art. 68. O Ministério da Educação fixará as diretrizes pedagógicas do ensino dos cursos de 

aprendizagem de todo o País, organizado e mantido pela iniciativa particular, e sobre ele 
exercerá a necessária inspeção. 

Art. 69. Aos Poderes Públicos cabem, com relação à aprendizagem nos estabelecimentos 

industriais oficiais, os mesmos deveres por esta Lei atribuídos aos empregados. 

Parágrafo único. A aprendizagem, de que trata este artigo, terá regulamento especial, 
observadas, quando à organização e ao regime, as prescrições do artigo 67 desta Lei. 

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES GERAL 

Art. 70. O portador de certificado de habilitação conferido por motivo de conclusão de curso 

artesanal de dois anos, ou de curso de aprendizagem de dois anos pelo menos, poderá 

matricular-se na segunda série de curso industrial que ministre o ensino do mesmo ofício, 
mediante a prestação de exames vestibulares especiais. 

TÍTULO V - DAS PROVIDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 

INDUSTRIAL 

Art. 71. Ao Ministério da Educação, além da administração de estabelecimentos federais de 

ensino industrial e da supervisão dos demais estabelecimentos da mesma modalidade de ensino 
no País, nos termos desta Lei, cabe a iniciativa das seguintes providências de ordem geral: 

I - estudar, em permanente articulação com os meios econômicos interessados, um 

programa de conjunto, de caráter nacional, para desenvolvimento do ensino industrial, 

mediante, a instituição de um sistema geral de estabelecimentos de ensino dos diferentes 

tipos; 

II - estabelecer mediante os necessários estudos, as diretrizes gerais quanto aos diferentes 

problemas de ensino industrial, mencionadamente quanto à caracterização das profissões 

a que se destina este ensino, à determinação dos conhecimentos que devam entrar na 

formação profissional relativa a cada modalidade de ofício ou técnica, à definição da 

metodologia própria do ensino industrial e à organização dos serviços de orientação 
profissional. 

Art. 72. Aos poderes Públicos em geral incumbe: 

I - adotar, nos estabelecimentos oficiais de ensino industrial, o sistema da gratuidade, pelo 

menos para os alunos privados de meios financeiros suficientes; 
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II - instituir, com a cooperação dos meios interessados, e em benefício dos que não 

possuam recursos suficientes, assistência escolar que possibilite a formação profissional 

dos candidatos de vocação, e o aperfeiçoamento ou especialização profissional dos mais 

bem dotados. 

Art. 73. Providenciarão ainda os Poderes Públicos, na medida conveniente, a instituição de 

estabelecimentos de ensino industrial para freqüência exclusivamente feminina, e destinados à 

preparação para profissões a que se dediquem principalmente as mulheres. 

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 74. Serão expedidos pelo Presidente da República, os regulamentos que forem necessários 
à execução da presente Lei, ressalvado o disposto no seu artigo 63. 

Parágrafo único.  Para o mesmo efeito da execução desta Lei e para execução dos regulamentos 

que sobre a sua matéria baixar o Presidente da República, expedirá o Ministro da Educação as 
necessárias instruções. 

Art. 75. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 76. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1942, 121º da Independência e 54º da República. 

 

Getúlio Vargas. 

Gustavo Capanema. 
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ANEXO E - DECRETO-LEI Nº 4.127 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1942 

 

Estabelece as bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da 

Constituição,  

DECRETA: 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A rede federal de estabelecimentos de ensino industrial será constituída de: 

a) escolas técnicas; 

b) escolas industriais; 

c) escolas artesanais; 

d) escolas de aprendizagem. 

Art. 2º O presente decreto-lei dispõe sobre as escolas técnicas e as escolas industriais federais, 
incluídas na administração do Ministério da Educação. 

Parágrafo único. Disposições legislativas especiais regerão a matéria atinente à instituição e 

constituição das escolas artesanais mantidas sob a responsabilidade da União, e das escolas de 
aprendizagem dos estabelecimentos industriais federais. 

CAPÍTULO II - DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS 

Art. 3º Fica instituída, com sede no Distrito Federal, a Escola Técnica Nacional. 

§ 1º A Escola Técnica Nacional ministrará, desde logo, e à medida que o permitirem as 

suas instalações, os seguintes cursos técnicos previstos no regulamento do quadro dos 
cursos do ensino industrial, expedido com o decreto n. 8.673, de 3 de fevereiro de 1942: 

a) curso de construção de máquinas e motores; 

b) curso de electrotécnica; 

c) curso de edificações; 

d) curso de pontes e estradas; 

e) curso de indústria têxtil; 

f) curso de desenho técnico, 

g) curso de artes aplicadas; 

h) curso de construção aeronáutica. 

§ 2º Ministrará ainda a Escola Técnica Nacional, na medida em que o permitirem as suas 

instalações, os cursos industriais seguintes, e bem assim, os cursos de mestria aos mesmos 
correspondentes: 

a) curso de fundição: 

b) curso de serralheria; 

c) curso de caldeiraria; 

d) curso de mecânica de máquinas; 

e) curso de mecânica de precisão; 

f) curso de mecânica de automóveis; 

g) curso de mecânica de aviação; 

h) curso de máquinas e instalações elétricas; 
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i) curso de aparelhos elétricos e telecomunicações, 

j) curso de carpintaria; 

k) curso de alvenarias e revestimentos; 

l) curso de cantaria artística; 

m) curso de pintura; 

n) curso de fiação e tecelagem; 

o) curso de marcenaria; 

p) curso de cerâmica; 

q) curso de joalheria; 

r) curso de artes do couro; 

s) curso de alfaiataria, 

t) curso de corte e costura; 

u) curso de chapéus, flores e ornatos; 

v) curso de tipografia e encadernação; 

z) curso de gravura. 

§ 3º Serão ainda dados pela Escola Técnica Nacional os cursos pedagógicos previstos no 

regulamento referido no § 1º deste artigo, a saber: 

a) curso de didática do ensino industrial; 

b) curso de administração do ensino industrial. 

Art. 4º Fica instituída, com sede no Distrito Federal, a Escola Técnica de Química, com a 

finalidade de ministrar o curso de química industrial, previsto no regulamento do quadro dos 

cursos do ensino industrial, expedido com o decreto n. 8.673, de 3 de fevereiro de 1942. 

Art. 5º Fica o Ministro da Educação autorizado a entrar em entendimento com a diretoria do 

Abrigo do Cristo Redentor, para a organização, no Distrito Federal, de uma escola técnica, que 

passe a integrar a rede federal de estabelecimentos do ensino industrial, com a finalidade de 

ministrar o curso de indústria têxtil, e bem assim o curso de fiação e tecelagem e o curso de 

mestria de fiação e tecelagem, previstos no regulamento mencionado no artigo anterior. 

Parágrafo único. Sendo organizada a escola técnica de que trata este artigo, os cursos a ela 
atribuídos poderão deixar de ser ministrados pela Escola Técnica Nacional. 

Art. 6º Entrará o Ministro da Educação em entendimento com a diretoria do Abrigo do Cristo 

Redentor para o fim de conferir o caráter de estabelecimento federal de ensino à Escola de Pesca 

Darcy Vargas, criada por aquela instituição assistencial, e por ela ora administrada, e com sede 

na ilha de Marambaia, no Estado do Rio de Janeiro. 

§ 1º A escola de que trata este artigo, efetuado o entendimento referido, poderá ficar, sob 
o regime de administração contratada, a cargo do Abrigo do Cristo Redentor. 

§ 2º A Escola de Pesca Darcy Vargas, que poderá tomar a denominação de Escola Técnica 

Darcy Vargas, ministrará o curso de pesca, o curso de mestria de pesca, o curso de mestria 

de motores de pesca, o curso de indústria da pesca, e bem assim o curso de construção 

naval, previstos no regulamento do quadro dos cursos de ensino industrial. 

Art. 7º Fica instituída, anexa à Escola Nacional de Minas e Metalurgia, com sede na cidade de 

Ouro Preto, uma escola técnica com a finalidade de ministrar o curso de mineração e o curso 

de metalurgia, previstos no regulamento referido no artigo anterior. 

Art. 8º Ficam ainda instituídas as seguintes escolas técnicas federais: 

I. Escola Técnica de Manaus, com sede na capital do Estado do Amazonas. 
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II. Escola Técnica de São Luiz, com sede na capital do Estado do Maranhão. 

III. Escola Técnica do Recife, com sede na capital do Estado de Pernambuco. 

IV. Escola Técnica de Salvador, com sede na capital do Estado da Baía. 

V. Escola Técnica de Vitória, com sede na capital do Estado de Espírito Santo. 

VI. Escola Técnica de Niterói, com sede na capital do Estado do Rio de Janeiro. 

VII. Escola Técnica de São Paulo, com sede na capital do Estado de São Paulo. 

VIII. Escola Técnica de Curitiba, com sede na capital do Estado do Paraná. 

IX. Escola Técnica de Pelotas, com sede no Estado do Rio Grande do Sul. 

X. Escola Técnica de Belo Horizonte, com sede na capital do Estado de Minas Gerais. 

XI. Escola Técnica de Goiânia, com sede na capital do Estado de Goiaz. 

§ 1º As escolas técnicas referidas neste artigo ministrarão os cursos técnicos e os cursos 

pedagógicos, e bem assim os cursos industriais e os cursos de mestria, de que trata o 

regulamento do quadro dos cursos de ensino industrial, expedido com o decreto n. 8.673, 

de 3 de fevereiro de 1942, e que forem compatíveis com as suas instalações. 

§ 2º As escolas técnicas de que trata o presente artigo entrarão a funcionar desde logo, 

salvo as de Niterói, de Salvador, de São Paulo e de Belo Horizonte, cujo início de 

funcionamento ficará na dependência de que para as mesmas sejam construídas e 
montadas novas e próprias instalações. 

CAPÍTULO III - DAS ESCOLAS INDUSTRIAIS FEDERAIS 

Art. 9º Ficam instituídas as seguintes escolas industriais federais: 

I. Escola Industrial de Belém, com sede na capital do Estado do Pará. 

II. Escola Industrial de Teresina, com sede na capital do Estado do Piauí. 

III. Escola Industrial de Fortaleza, com sede na capital do Estado do Ceará. (Grifo 

da autora) 

IV. Escola Industrial de Natal, com sede na capital do Estado do Rio Grande do Norte 

V. Escola Industrial de João Pessoa, com sede na capital do Estado da Paraíba. 

VI. Escola Industrial de Maceió, com sede na capital do Estado de Alagoas. 

VII. Escola Industrial de Aracajú, com sede na capital do Estado de Sergipe. 

VIII. Escola Industrial de Salvador, com sede na capital do Estado da Baía. 

IX. Escola Industrial de Campos, com sede no Estado do Rio de Janeiro. 

X. Escola Industrial de São Paulo, com sede na capital do Estado de São Paulo. 

XI. Escola Industrial de Florianópolis, com sede na capital de Santa Catarina. 

XII. Escola Industrial de Belo Horizonte, com sede na capital de Minas Gerais. 

XIII. Escola Industrial de Cuiabá, com sede na capital de Mato Grosso. 

§ 1º As escolas industriais referidas no presente artigo entrarão a funcionar desde logo, e 

ministrarão os cursos industriais e de cursos de mestria, de que trata o regulamento 

referido no artigo anterior, e a que possam satisfatoriamente atender as suas instalações. 

§ 2º As escolas industriais de Salvador, de Campos, de São Paulo e de Belo Horizonte 

serão transferidas à administração estadual, ou serão extintas, à medida que entrarem a 

funcionar as escolas técnicas de Salvador, de Niterói, de São Paulo e de Belo Horizonte, 
na conformidade do disposto no § 2º do artigo anterior. 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 9º Ficam extintos os estabelecimentos federais de ensino industrial ora incluídos na 

administração do Ministério da Educação. 

§ 1º Os imóveis e as instalações de cada estabelecimento extinto, que, na forma do 

presente decreto-lei, deva ser substituído por escola técnica, poderão, caso não sejam mais 

necessários ao ensino federal, transferir-se à administração estadual, para serem utilizados 
em qualquer modalidade de estabelecimento de ensino estadual. 

§ 2º Os imóveis e as instalações de cada estabelecimento extinto, que, na forma do 

presente decreto-lei, deva ser substituído por escola industrial, serão por essa escola 
aproveitados. 

§ 3º O pessoal dos extintos estabelecimentos federais de ensino industrial será lotado nos 

novos, por este decreto-lei instituídos. 

§ 4º As dotações orçamentárias do corrente exercício, relativas aos estabelecimentos de 
ensino industrial extintos, serão aplicadas pelos novos, que os substituírem. 

Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1942, 121º da Independência e 54º da República. 

GETÚLIO VARGAS. 

Gustavo Capanema. 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 27/02/1942  

Publicação:  

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 27/2/1942, Página 2957 (Publicação Original)  
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ANEXO F - DECRETO Nº 50.945, DE 13 DE JULHO DE 1951 

 

Revogado pelo Decreto de 25 de abril de 1991. 

Permite aos portadores de curso colegial matrícula na 3º série dos cursos industrial técnicos.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, nº I, 

da Constituição, decreta: 

 

Art. 1º Os portadores de certificados de conclusão de curso colegial, clássico ou científico, 

poderão ser matriculados na terceira série dos cursos técnicos, previstos na Lei nº 3.552, de 16 

de fevereiro de 1959. 

Parágrafo único. Haverá concurso sempre que o número de candidatos fôr superior ao número 
de vagas existentes no curso. 

Art. 2º Os alunos matriculados nos têrmos do artigo anterior serão dispensados do estudo das 

disciplinas de cultura geral, devendo, para os mesmos, ser organizado currículo especial, 
visando à integral utilização do tempo escolar no estudo de matérias de cultura técnico. 

Art. 3º O currículo especial referido no artigo anterior poderá ser organizado em regime 

intensivo de sete períodos de doze semanas cada um, consecutivos ou não, sendo dois dêles 
obrigatoriamente, destinados a estágio na indústria. 

Art. 4º A promoção dos alunos far-se-á por períodos, considerando-se habilitado para efeito de 

promoção ao período seguinte ou conclusão de curso o aluno que obtiver média global 5, pelo 
menos, e média por disciplina 4, no mínimo. 

Art. 5º O currículo e o regime de funcionamento dos cursos previstos neste decreto constarão 

do regimento interno da escola. 

Art. 6º O funcionamento dos cursos industriais técnicos, de acôrdo com o disposto neste 

decreto, dependerá de aprovação prévia, pela Diretoria do Ensino Industrial, de seu regimento 

interno. 

Art. 7º. Será concedida, pelo Ministério da Educação e Cultura, bôlsa de estudo ao aluno 

desprovido de recursos econômicos que revelar acentuada aptidão para o curso a que se 

candidatou, nos têrmos dêste decreto. 

Art. 8 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Brasília, em 13 de julho de 1961; 140º da Independência e 73º da República. 

 

Jânio quadros 

Brigido Tinoco 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.7.1961 
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ANEXO G - LEI No 3.552, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1959 

Vide Decreto nº 50.492, de 1961 

Vide Decreto nº 50.945, de 1961 

Vide Decreto nº 65.070, de 1969 

Vide Decreto nº 72.538, de 1973 

Vide Lei 6.545, de 1978 

Vide Portaria nº 537-93-MED 

Vide Lei 8.670, de 1993 

Vide Lei 8.731, de 1993 

 

Dispõe sobre nova organização escolar e 

administrativa dos estabelecimentos de ensino 

industrial do Ministério da Educação e Cultura, e 

dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Do objetivo dos estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura  

Art 1º É objetivo das escolas de ensino industrial mantidas pelo Ministério da Educação e 
Cultura:  

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao educando 

integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus 
estudos;  

b) preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível médio.  

Parágrafo único. O ensino ministrado nesses estabelecimentos se processará de 

forma a atender às diferenças individuais dos alunos, buscando orientá-los do 
melhor modo possível, dentro de seus interêsses e aptidões.  

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Art 2º As escolas de ensino industrial federais poderão manter cursos de aprendizagem, curso 
básico e cursos técnicos.  

Parágrafo único. É facultado às escolas manter cursos extraordinários para menores ou maiores, 

com duração e constituição apropriadas.  

Art 3º Os cursos de aprendizagem destinam-se a jovens de 14 anos pelo menos, com base de 
conhecimentos elementares e que desejem preparar-se para ofícios qualificados.  

§ 1º Os cursos de aprendizagem terão caráter intensivo e duração variável, nunca menor 

de vinte meses.  

§ 2º Os alunos que tenham concluído curso de aprendizagem poderão ingressar em uma 
das séries do curso básico, mediante verificação prévia de seus conhecimentos.  

Art 4º O curso básico, de quatro séries, de educação geral, destina-se aos alunos que hajam 

concluído o curso primário e tem como objetivo ampliar os fundamentos de cultura, explorar 

as aptidões do educando e desenvolver suas capacidades, orientando-os, com a colaboração da 

família, na escolha de oportunidades de trabalho ou de estudos ulteriores.  

Art 5º Os cursos técnicos, de quatro ou mais séries, têm por objetivo assegurar a formação de 

técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a engenheiros ou a 

administradores, ou para o exercício de profissões em que as aplicações tecnológicas exijam 
um profissional dessa graduação técnica.  

Parágrafo único. Esses cursos devem adaptar-se às necessidades da vida econômica, das 

diversas profissões e do progresso da técnica, articulando-se com a indústria e atendendo às 

exigências do mercado de trabalho da região a que serve a escola.  
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Art 6º Para que os cursos atinjam seus objetivos, as autoridades responsáveis diligenciarão no 

sentido de os mesmos contarem com a contribuição da experiência de organizações 
profissionais e econômicas da região.  

Art 7º As escolas de ensino industrial, a que se refere a presente lei, poderão manter, exclusive 

ou conjuntamente, cursos de aprendizagem, básicos ou técnicos.  

Art 8º Os cursos compreenderão o ensino de matérias e trabalhos de oficina.  

Parágrafo único. Nas duas ou três primeiras séries do curso técnico serão ministrados 
conhecimentos gerais indispensáveis aos estudos tecnológicos do curso.  

Art 9º A matrícula na primeira série em qualquer dos cursos de ensino industrial, além de outras 

condições a serem fixadas em regulamento, dependerá:  

a) no curso básico, da aprovação do último ano do curso primário ou no exame de 
verificação de conhecimentos a que se refere o § 1º deste artigo;  

b) nos cursos técnicos, da conclusão do curso básico ou do primeiro ciclo de 

qualquer dos ramos de ensino médio.  

§ 1º Aos candidatos ao curso básico, que não tiverem escolaridade regular, será 

proporcionado exame de conhecimentos equivalentes aos do último ano do ensino 

primário.  

§ 2º Haverá concurso, sempre que o número de candidatos fôr superior ao número de 
vagas existentes no estabelecimento.  

Art 10. Além de pessoal docente idôneo, os estabelecimentos devem sempre contar com 

biblioteca, laboratórios, oficinas, gabinetes e salas-ambientes, aparelhados para um ensino 
eficiente e prático.  

Art 11. Em cada estabelecimento de ensino, o currículo escolar elaborado pelo Conselho de 

Professores será proposto pelo respectivo Diretor à Diretoria do Ensino Industrial, não podendo 

o número de matérias compulsórias, em cada série, dos cursos básicos e técnicos, ser inferior a 

3 (três) e o das optativas, inferior a 2 (dois).  

§ 1º As opções serão feitas pelo aluno, sob conselho dos professores ou orientadores, no 
início do ano letivo, dentre matérias constantes de lista adotada pela escola.  

§ 2º Em todas as séries dos cursos, haverá ensino prático em oficinas.  

Art 12. Entende-se como currículo o conjunto das atividades do educando na escola ou fora 

dela, sob a sua direção.  

Art 13. A distribuição das matérias e oficinas atenderá, no curso básico, ao caráter 
dominantemente geral deste curso, e, nos cursos técnicos à natureza especializada dos mesmos.  

Art 14. O ensino das matérias será conduzido de modo a que o aluno observe e experimente 

suas aplicações à vida contemporânea e compreenda as exigências desta, quanto à tecnologia 
de base científica.  

Art 15. O tempo de ocupação do aluno na escola será de 33 a 44 horas semanais, devendo a 

organização dos horários contemplar adequadamente todas as atividades escolares inclusive as 
culturas e as que tenham por objetivo a integração do aluno no meio profissional e social.  

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art 16. Os atuais estabelecimentos de ensino industrial, mantidos pelo Ministério da Educação 

e Cultura, terão personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e 
financeira, regendo-se nos têrmos da presente lei.  
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Art 17. Os estabelecimentos de ensino industrial serão administrados por um Conselho de 

representantes, e terão um Conselho de Professores, obedecidas as atribuições fixadas nesta lei. 
(Revogado pelo Decreto Lei nº 796, de 27.8.1969) 

§ 1º O Conselho será composto de seis representantes da comunidade, escolhidos pelo 

Presidente da República, mediante proposta, em lista tríplice elaborada pelo Ministério 

da Educação e Cultura, depois de ouvida a Diretoria do Ensino Industrial, renovando-se, 

cada dois anos, por um terço de seus membros. (Revogado pelo Decreto Lei nº 796, de 
27.8.1969) 

§ 2º O Diretor da Escola, ao qual competem as funções executivas, será nomeado pelo 

Presidente do Conselho, pelo prazo de três anos, findo o qual poderá ser reconduzido, 

recaindo sua escolha em pessoa estranha ao mesmo Conselho e com habilitação para o 

exercício do cargo, segundo critérios fixados pelo Ministério da Educação e Cultura. 
(Revogado pelo Decreto Lei nº 796, de 27.8.1969) 

Art 18. O Conselho de Professores, órgão de direção pedagógico-didática da Escola, sob a 

presidência do Diretor, será constituído na forma do respectivo Regimento.  

Art 19. Compete ao Conselho de representantes:  

a) eleger seu presidente;  

b) aprovar o orçamento da despesa anual da escola, o qual não poderá destinar mais 

de 10% para o pessoal administrativo, nem mais de 50% para o pessoal docente e 

técnico, reservando-se o restante para material, conservação do prédio e obras;  

c) fiscalizar a execução do orçamento escolar e autorizar transferências de verbas, 
respeitadas as porcentagens da alínea b ; 

d) realizar a tomada de contas do Diretor;  

e) controlar o balanço físico anual e o dos valores patrimoniais da escola;  

f) autorizar toda despesa que ultrapasse a Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros);  

f) autorizar toda despesa que ultrapasse a quantia de 10 (dez) vezes o maior salário 

mínimo vigente no País. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 796, de 27.8.1969) 

g) aprovar a organização dos cursos;  

h) aprovar os sistemas de exames e promoções a serem adotados na escola, 
respeitadas as disposições vigentes;  

i) aprovar os quadros do pessoal a que se refere o art. 27;  

j) examinar o relatório anual do Diretor da escola e o encaminhar, com observações, 

ao Ministério da Educação e Cultura.  

Parágrafo único. O Presidente do Conselho será o representante legal da Escola.  

Art 20. Em casos excepcionais e graves, poderá o Ministério da Educação e Cultura intervir na 

administração de cada escola, para salvaguardar a gestão financeira e os altos objetivos do 

estabelecimento, inclusive no tocante ao disposto no § 2º do art. 17, podendo, mesmo, para 
tanto, propor a destituição de seus administradores ao Presidente da República.  

Parágrafo único. Em tais casos, será designado um delegado do Ministério que ficará 

responsável pela administração do estabelecimento até a nomeação de novo Conselho a ser feita 
dentro em sessenta dias, contados da destituição do anterior.  

Art 21. Compete à Diretoria do Ensino Industrial:  

a) proceder a estudos referentes à distribuição dos recursos globais para cada escola;  

b) elaborar diretrizes gerais dos currículos, sistemas de notas e de exames e 

promoções;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm#art1
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c) proceder a estudos sobre organização dos cursos mais convenientes às diferentes 

regiões geo-econômicas do País;  

d) elaborar material didático e planos de cursos e de provas de rendimento escolar;  

e) realizar estudos para sondagem e avaliação do rendimento escolar, eficiência e 
adequação dos cursos ministrados nas escolas;  

f) reunir e publicar dados estatísticos;  

g) promover reuniões e seminários locais ou regionais, para fixação da política de 

cursos, de matrícula e de colocação dos alunos;  

h) organizar cursos, seminários e estágios e conceder bolsas para aperfeiçoamento 
do pessoal da direção, docente e administrativo;  

i) conceder bolsas a alunos do ensino industrial; 

j) exercer a fiscalização contábil dos estabelecimentos.  

DO ENSINO INDUSTRIAL ESTADUAL, MUNICIPAL E PARTICULAR 

Art 22. As escolas de ensino industrial, a cargo dos governos estaduais e municipais, reger-se-

ão, pelas respectivas legislações, obedecidas as diretrizes e bases da legislação federal, podendo 

os Estados e Municípios, que o quiserem, adotar a organização prevista na presente lei.  

Art 23. As escolas de ensino industrial particulares terão liberdade de organização, obedecidas 
as legislações estadual e municipal e as diretrizes e bases da legislação federal.  

Art 24. Será mantido pela Diretoria do Ensino Industrial um serviço de classificação das escolas 

de ensino industrial federais, estaduais, municipais e particulares, com o fim de trazer o público 

informado sobre a organização e a eficácia que venham atingindo no desenvolvimento dos seus 

objetivos.  

Parágrafo único. Esta classificação será feita mediante inspeções periódicas por técnicos e 

professores, com a cooperação da própria escola, e visará a distribuir os estabelecimentos em 

categorias, conforme o grau em que os objetivos de educação, ensino e formação técnicas 
estejam sendo por eles realizados.  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art 25. Aplicam-se aos alunos dos cursos, a que se refere a presente lei, as disposições da Lei 

nº 1.821, de 12 de março de 1953, e respectiva regulamentação.  

Art 26. O Poder Executivo baixará, no prazo de cento e vinte dias, a contar da data em que 

entrar em vigor esta lei, os atos indispensáveis à adaptação gradual dos estabelecimentos de 

ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura às normas nela estatuídas.  

Art 27. A administração da escola organizará os quadros do pessoal docente e administrativo 

necessários ao funcionamento dos cursos, atendidas as porcentagens fixadas na letra b do art. 

19, neles incluído o pessoal estável, aproveitado nos termos do art. 28.  

Parágrafo único. O pessoal docente e administrativo será contratado por prazo não superior a 

três anos, admitindo-se a renovação por igual prazo, a critério exclusivo do Conselho de 

Representantes.  

Art 28. Os atuais cargos e funções das escolas de ensino industrial, do Ministério da Educação 

e Cultura, serão extintos à medida que esses estabelecimentos forem sendo adaptados à presente 

lei, mantidos, porém, os ocupantes estáveis, os quais poderão ficar à disposição daquelas em 
que estiverem servindo, ressalvados seus direitos e vantagens.  

Parágrafo único. Na adaptação do estabelecimento à presente lei, poderá ser aproveitado, a 

critério do Conselho, o pessoal docente sem estabilidade, habilitado em concurso ou prova 
equivalente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1821.htm
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Art 29. A Lei que fixar anualmente a despesa da União, consignará, na parte referente ao 

Ministério da Educação e Cultura uma dotação global destinada a cada um dos estabelecimentos 
a que se refere a presente lei, sob a forma de auxílio.  

§ 1º O valor anual desse auxílio será correspondente à soma das quantias necessárias ao 

pagamento de todo o pessoal da escola, à aquisição do material indispensável, à execução 
de obras e ao atendimento dos mais encargos de sua manutenção e desenvolvimento.  

§ 2º A discriminação da despesa da proposta orçamentária da escola não fará parte 

integrante do Orçamento Geral da União, servindo meramente de elemento informativo 
para a sua elaboração.  

§ 3º Publicado o orçamento geral da despesa da União ou atos que concederem créditos 

relativos à escola, serão as dotações correspondentes automàticamente registradas pelo 

Tribunal de Contas e distribuídas às repartições pagadoras competentes, para entrega à 

escola.  

Art 30. Os bens patrimoniais das escolas, que constituem suas instalações, continuam sob o 
Domínio da União assim como os que vierem a ser adquiridos.  

Art. 30. Os bens patrimoniais das Escolas, representados pelos imóveis em que estejam 

instalados, continuam sob o domínio da autarquia, assim como os que vierem a ser adquiridos 

para as mesmas, com recursos próprios ou da União. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 796, 

de 27.8.1969) 

Art 31. Os estabelecimentos de ensino industrial poderão receber, além dos recursos 

orçamentários previstos no art. 29, auxílios e subvenções dos poderes públicos e donativos, 

doações e quaisquer outras contribuições particulares, constituindo tais rendas fundo especial 
do estabelecimento por êle próprio administrado.  

§ 1º A aplicação desses recursos em construções ou reformas de prédios dependerá de 

prévia autorização dos projetos pelo Ministério da Educação e Cultura.  

§ 2º Anualmente, os estabelecimentos de ensino industrial farão ao Ministério da 

Educação e Cultura uma demonstração da aplicação dos recursos a que se refere o 

presente artigo e da respectiva posição do fundo que êles constituem.  

Art 32. As escolas de ensino industrial, sem prejuízo do ensino sistemático, poderão aceitar 
encomendas de terceiros, mediante remuneração.  

Parágrafo único. A execução dessas encomendas, sem prejuízo da aprendizagem sistemática, 

será feita pelos alunos, que participarão da remuneração prestada.  

Art 33. A prestação anual de contas será feita até 28 de fevereiro, e conterá, além de outros, os 
seguintes elementos:  

a) balanço patrimonial;  

b) balanço econômico;  

c) balanço financeiro;  

d) quadro comparativo entre a receita prevista e a arrecadada;  

e) quadro comparativo entre a despesa autorizada e a realizada.  

Art 34. O ensino de aprendizagem, mantido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 

será de tempo parcial ou integral e se destinará a menores já empregados ou a candidatos a 
empregos na indústria.  

Parágrafo único. Aplica-se aos alunos dos cursos de aprendizagem subordinados ao Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, o disposto no § 2º do art. 3º.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm#art2
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Art 35. As escolas mantidas por instituições particulares e que, na forma da legislação vigente, 

se incluem entre os estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura 
passam a constituir unidades escolares das respectivas entidades mantenedoras.  

Art 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1959; 138º da Independência e 71º da República.  

 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Clovis Salgado  

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.2.1959 
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ANEXO H – DECRETO Nº 47.038 DE 16 DE OUTUBRO DE 1959 

Aprova o Regulamento do Ensino Industrial.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, nº I, 

da Constituição, e nos têrmos do art. 26 da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959,  

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica aprovado o anexo Regulamento do Ensino Industrial, assinado pelo Ministro de 

Estado da Educação e Cultura. 

Art. 2º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1959; 138º da Independência e 71º da República.  

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Clovis Salgado 

  

TÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES DO ENSINO INDUSTRIAL 

Art.1º O Ensino Industrial, ramo da educação de grau médio, tem as seguintes finalidades: 

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam aos 

educandos integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou 
prosseguir seus estudos; 

b) preparar o educando para o exercício de atividade especializada, de nível médio. 

CAPÍTULO II - DOS CURSOS 

Art. 2º O Ensino Industrial será ministrado em cursos ordinários e extraordinários. 

Parágrafo único. Os cursos ordinários serão divididos em dois ciclos. 

Art. 3º O primeiro ciclo dos cursos ordinários abrangerá o ensino: 

a) de aprendizagem industrial, compreendendo diferentes cursos; 

b) industrial básico, ministrado em um só curso com as características de curso 

secundário do primeiro ciclo e com orientação técnica. 

Art. 4º O segundo ciclo dos cursos ordinários será o ensino industrial técnico e compreenderá 
diferentes cursos. 

Art. 5º Os cursos extraordinários serão de quatro modalidades: 

a) de qualificação; 

b) de aperfeiçoamento; 

c) de especialização; 

d) de divulgação. 

Art. 6º A escolas de ensino industrial poderão manter, exclusiva ou conjuntamente, o curso 

básico e os cursos de aprendizagem, técnicos e extraordinários. 

Art. 7º. Em todos os cursos de ensino industrial, os alunos deverão ser orientados a respeito dos 
princípios e métodos de organização científica do trabalho aplicáveis às atividades produtivas. 
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§ 1º Nos cursos de aprendizagem e no curso básico êsses ensinamentos serão transmitidos 

de forma elementar e assistemática, tendo por objetivo criar no educando atitude 
favorável à aceitação dos princípios racionais do trabalho. 

§ 2º Nos cursos técnicos, os conhecimentos de organização científica do trabalho farão 

parte do currículo, devendo ser desenvolvidos metodicamente e acompanhados de 
aplicações práticas. 

Art. 8º Os estabelecimentos de ensino industrial incluirão educação religiosa, de acôrdo 

com a confissão do aluno, e educação doméstica entre as práticas educativas do curso 
básico e dos cursos de aprendizagem. 

§ 1º Não haverá frequência obrigatória em educação religiosa. 

§ 2º A educação doméstica, destina-se, exclusivamente, a estudantes do sexo feminino e 

visa ao ensino dos misteres de administração do lar. 

Art. 9º Os estabelecimentos de ensino industrial deverão manter serviço de orientação 
educacional e profissional. 

CAPÍTULO III - DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

Art. 10. Os cursos de aprendizagem industrial destinam-se a dar a jovens de 14 anos, pelo 
menos, com conhecimentos elementares, um ofício qualificado. 

Parágrafo único. Os cursos dessa natureza mantidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) serão regulados por legislação própria, ressalvados os dispositivos 
específicos deste Regulamento e da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

Art. 11. A duração dos cursos de aprendizagem industrial dependerá da natureza do ofício 

ministrado, não podendo ser inferior a 20 meses efetiva. 

Art.12. O currículo dos cursos de aprendizagem industrial compreenderá matéria de cultura 
técnica, matérias de cultura geral e práticas educativas. 

Art. 13. A prática de oficina, incluída no grupo das matérias de cultura técnica, será realizada 

através de série metódica de exercícios, formula de peças ou trabalhos úteis de sentido 
industrial, sempre que possível. 

Art. 14. As matérias de cultura geral serão ministradas com objetividade e incluirão 

conhecimentos relacionados com prática de oficina e com as necessidades decorrentes da vida 

social. 

CAPÍTULO IV - DO CURSO INDUSTRIAL BÁSICO 

Art. 15. O curso industrial básico, de quatro séries, tem os seguintes objetivos, em relação aos 

educandos: 

a) ampliar fundamentos de cultura; 

b) explorar aptidões e desenvolver capacidades; 

c) orientar, com a colaboração da família, na escolha de oportunidades de trabalho 
ou de estudos ulteriores; 

d) proporcionar conhecimento e iniciação em atividades produtivas, revelando, 

objetivamente, o papel da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo. 

Art. 16. O currículo das diferentes séries do curso industrial básico compreenderá matérias de 
cultura geral, práticas de oficinas e práticas educativas. 

Art. 17. A prática de oficina será orientada de modo a permitir a iniciação em vários grupos de 

atividades industriais típicas, sem a preocupação de formar o artífice. 
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Parágrafo único. A prática de oficinas terá caráter predominantemente metódico, abrangendo 

trabalhos de real utilidade, executados segundo técnicas racionais. 

CAPÍTULO V - DOS CURSOS INDUSTRIAIS TÉCNICOS 

Art. 18. Os cursos industriais técnicos, de quatro ou mais séries, têm os seguintes objetivos: 

a) formar técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a 

engenheiros ou a administradores para o exercício de atividade em que as aplicações 
tecnológicas exigem profissional dessa graduação; 

b) proporcionar base de cultura geral e conhecimentos técnicos que permitam ao 

diplomado integrar-se na comunidade, participando do trabalho produtivo, ou 
prosseguir os seus estudos. 

Art. 19. Os cursos industriais técnicos deverão proporcionar, sempre que possível, aos alunos, 

no primeiro semestre da última série do curso, estágio na indústria ou atividade ligada à sua 
formação especializada. 

Art. 20. O currículo, nas diferentes séries dos cursos industriais técnicos, compreenderá matéria 

de cultura técnica e matéria de cultura geral. 

Parágrafo único. As matérias de cultura técnica incluem a prática em oficina, obras, laboratórios 
ou trabalhos de campo. 

Art. 21. Os cursos industriais técnicos poderão ser diurnos ou noturnos. 

Art. 22. Os cursos industriais técnicos noturnos terão a duração mínima de 5 anos. 

Parágrafo único. As matérias ou práticas que exijam aulas diurnas deverão ser indicada nos 

horários dos cursos noturnos. 

Art. 23. É facultado ao aluno freqüentar o curso técnico noturno parceladamente, indicando as 
matérias que deseja cursar em cada ano letivo. 

§ 1º O número de matérias indicadas deverá sempre ser inferior ao existente em cada série 

do curso noturno. 

§ 2º A escola estabelecerá prioridade para o atendimento das matrículas nas matérias 
isoladas, tendo em vista as dependências do ensino de uma em relação às outras. 

CAPÍTULO VI - DOS CURSOS INDUSTRIAIS EXTRAORDINÁRIOS 

Art. 21. Os cursos industriais extraordinários, de duração e constituição apropriadas às regiões 

geo-econômicas a que pertençam, serão, de acôrdo com os seus objetivos, de quatro 
modalidades: 

a) de qualificação; 

b) de aperfeiçoamento; 

c) de especialização; 

d) de divulgação. 

§ 1º Os cursos de qualificação têm por finalidade proporcionar aos não diplomados ou 

habilitados uma qualificação profissional em curto prazo e com um mínimo de exigência 

de matérias de cultura geral, ensinadas com objetividade e versando sôbre conhecimentos 

relacionados com atividade de oficinas. 

§ 2º Os cursos de aperfeiçoamento têm por finalidade ampliar conhecimentos e 

capacidade de trabalhadores que possuam certificado de conclusão de curso de 

aprendizagem ou de outros que demonstrem conhecimentos de cultura técnica e geral que 
os capacitem a realizar o cursos. 
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§ 3º Os cursos de especialização têm por finalidade ensinar uma especialidade aos 

portadores de diplomas de técnico-industrial, quando a especialização fôr em técnica 

constante de seu currículo, ou a outros candidatos que provem, previamente, ter 

conhecimentos de cultura técnica e geral suficientes para realização de cursos dessa 
natureza. 

§ 4º Os cursos de divulgação têm por finalidade ministrar aos candidatos conhecimentos 

sôbre atualidades técnicas. 

Art. 25. Cabe às escolas elaborar o plano dos cursos extraordinários que mantenham. 

CAPÍTULO VII - DO REGIME ESCOLAR 

Art. 26. Para matrícula na primeira série ou em série única, além de outras condições que forem 

fixadas pelo regimento das escolas, deverá o candidato: 

I - Para os Cursos de Aprendizagem Industrial: 

a) ter, pelos, 14 anos de idade completos na data do início do curso; 

b) não ser portador de doença contagiosa; 

c) estar vacinado contra varíola; 

d) possuir capacidade física para os trabalhos que deva realizar; 

e) ser aprovado em exame de verificação de conhecimentos elementares, exigidos 

para cada curso especificamente, a critério da escola, ou possuir certificado ou 

diploma que demonstrem êsses conhecimentos; 

f) estar em dia coma s obrigações do serviço militar. 

II - Para o Curso Industrial Básico: 

a) ter, pelo menos, onze anos completos ou a completar durante o ano letivo; 

b) não ser portador de doença contagiosa; 

c) estar vacinado contra varíola; 

d) ter aprovação no último ano do curso primário ou no exame de verificação de 
conhecimentos equivalentes; 

e) possuir capacidade física para trabalhos escolares de, pelo menos, uma das 
atividades de pratica em oficina ministradas na escola; 

f) estar em dia com as obrigações do serviço militar. 

III - Para os Cursos Industriais Técnicos: 

a) não ser portador de doença contagiosa; 

b) estar vacinado contra varíola; 

c) ter concluído o primeiro ciclo de qualquer dos ramos e ensino de grau médio; 

d) possuir capacidade física para os trabalhos escolares que deva realizar; 

e) estar em dia com as obrigações do serviço militar. 

IV - Para os Cursos Industriais Extraordinários: 

a) não ser portador de doença contagiosa; 

b) estar vacinado contra varíola; 

c) possuir conhecimentos básicos suficientes, conforme se estabelece no Capítulo 

VI dêste Título; 

d) possuir capacidade física para os trabalhos escolares que deva realizar. 
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Art. 27. A concessão de matrícula, na primeira série ou em série única, dependerá da satisfação 

das condições mínimas de admissão estipuladas neste Capítulo, e nas demais séries, de ter sido 
o candidato habilitado na série anterior, ressalvado e previsto no Capítulo VIII dêste Título. 

Art. 28. É permitida a transferência de alunos de um estabelecimento de ensino industrial para 

outro ou de uma para outra modalidade de ensino de grau médio, respeitado o estabelecido na 

Lei nº 1.821, de 12 de março de 1953, ficando a adaptação a critério do estabelecimento para 

onde se transferir o aluno, quando os currículos não forem coincidentes. 

Art. 29. Nos estabelecimentos de ensino industrial devem ser adotadas as seguintes normas, 
relativamente ao regime escolar: 

a) período escolar, com duração mínima de 180 dias efetivamente computados; 

b) obrigatoriedade, por parte de cada estabelecimento, de fazer ministrar, pelo 

menos, 80% do total de aulas e exercícios que o calendário escolar atribuir a cada 
matéria, sob pena de prorrogar-se o ano letivo, quanto à parte carente; 

c) obrigatoriedade de freqüência, só podendo prestar prova final de primeira época, 

em cada matéria, o aluno que houver comparecido, pelo menos, a 75% das 
respectivas aulas dadas; 

d) obrigatoriedade de atividades complementares, que visem à educação física, 

moral, cívica e artística e bem como à orientação social; 

e) graduação das notas de 0 a 10. 

Art. 30. No Curso Industrial Básico, o currículo escolar, além da práticas de oficina ministradas 

em tôdas as séries, constará de matérias compulsórias e optativas, de tal forma que o número 

das compulsórias, em cada série, não seja inferior a 3 e o das optativas, inferior a 2. 

Parágrafo único. O currículo do curso será organizado de forma a permitir que o portador do 

respectivo certificado de conclusão possa prosseguir estudos no curso científico de ensino 

secundário, sem necessidade da prestação dos exames de que trata a letra a do Art. 2º do Decreto 
34.330, de 21 de outubro de 1953. 

Art. 31. No Curso Industrial Técnico, além das práticas de oficina, o currículo escolar constará 

de matérias compulsórias e optativas, de tal forma que o número das compulsórias, em cada 
série, não seja inferior a 3 e o das optativas, inferior a 2. 

Parágrafo único. Para efeito dêsse artigo, entendem-se como prática de oficina as matérias 

especializadas, diretamente relacionadas com a formação profissional a que se destina cada 
curso. 

Art. 32. A distribuição das matérias e das práticas de oficina atenderá, no Curso Industrial 

Básico, ao caráter geral dêste curso, e nos Cursos Industriais Técnicos, à natureza especializada 
dos mesmos. 

Art. 33. O tempo de ocupação do aluno na escola será de 33 a 44 horas semanais, devendo a 

organização dos horários contemplar, adequadamente, às atividades escolares, inclusive as 
culturais e as que tenham por objetivo a integração do aluno no meio profissional e social.  

Parágrafo único. Nos Cursos Industriais Técnicos, noturnos, o horário semanal será reduzido e 

a duração do curso ampliada quanto ao número de séries, na forma do que dispõe o art. 22 do 
Capítulo V dêste Título. 

CAPÍTULO VIII - DA HABILITAÇÃO 

Art. 34. Somente será considerado aprovado em prática de oficina o aluno que houver realizado, 

com aproveitamento, todos os trabalhos considerados obrigatórios, constantes do programa. 

Parágrafo único. Nenhum aluno poderá recusar-se a realizar trabalhos suplementares, se o ano 
letivo o permitir, deste que figurem no programa. 
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Art. 35. Será considerado habilitado para efeito de promoção ou conclusão de curso o aluno 

que obtiver: 

1 - Nos Cursos de Aprendizagem Industrial - média global 5, pelo menos, no grupo das 

matérias de cultura geral e no das matérias de cultura técnica, nota final 4, pelo menos, 

em cada uma das matérias da série cursada. 

2 - No Curso Industrial Básico - média global 5, pelo menos, no conjunto das matérias da 
série cursada; nota final 4, pelo menos, em cada uma dessa matérias. 

3 - Nos Cursos Industriais Técnicos - média global 5, pelo menos, no grupo das matérias 

de cultura geral e no das matérias de cultura técnica; nota final 4, pelo menos, em cada 
uma da matérias da série cursada. 

4 - Nos Cursos Industriais Extraordinários - de acôrdo com o plano organizado pela 

escola. 

Parágrafo único. Considerar-se-á aprovado independentemente de exame final em cada matéria 
o aluno que obtiver média anual igual ou superior a 7. 

Art. 36. O aluno de cursos ordinários, inabilitado em 2ª época em uma única matéria, mas que 

tenha obtido média global de aprovação, poderá matricular-se condicionalmente na série 

imediata, com dependência da matéria em que foi inabilitado, observando-se as seguintes 

condições: 

1 - No Curso Industrial Básico ou no Curso de Aprendizagem Industrial, se a reprovação 
não incidir em prática de oficina; 

2 - No Curso Industrial Técnico, se a reprovação não incidir em matéria de cultura técnica, 

que exija práticas de oficina, de laboratório, de obras ou de campo. 

Art. 37. É facultado ao aluno inabilitado, para efeito de conclusão de Cursos de Aprendizagem 

Industrial e de Cursos Técnicos, matricular-se, na qualidade de ouvinte, para estudo das 

matérias em que seja deficiente a sua formação profissional, desde que tenha alcançado as 
médias globais de aprovação. 

Parágrafo único. Fica excetuada a faculdade de matrícula, como ouvinte, para estudo das 

matérias que exigem prática de oficina, obras ou campo, para as quais se exigirá o cumprimento 
do regime escolar. 

CAPÍTULO IX - DOS CERTIFICADOS 

Art. 38 Ao aluno que concluir um curso de ensino industrial, a escola expedirá o respectivo 

certificado, diploma ou atestado. 

Art. 39. Os cursos de aprendizagem industrial conferirão certificados ou "cartas de ofício", com 
expressa menção do ofício e duração do curso. 

§ 1º O portador de certificado de aprendizagem industrial que comprovadamente exercer 

na indústria o respectivo ofício, pelo menos, durante um ano, poderá obter "carta de 
ofício", desde que aprovado em exame prático realizado na escola. 

§ 2º O exame deverá corresponder ao ofício constante do certificado e realizar-se-á em 

épocas determinadas pela escola; 

§ 3º A "carta de ofício" dará ao respectivo titular a condição de operário qualificado 
(artífice). 

Art. 40. Ao aluno que concluir o curso industrial básico será conferido "certificado de conclusão 

do 1º ciclo de ensino industrial". 

Art. 41. Ao aluno que concluir curso industrial técnico será conferir o diploma de técnico 
industrial na modalidade cursada. 
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Art. 42. Ao aluno que concluir curso extraordinário será conferido atestado com indicação da 

modalidade, duração em hora efetivamente lecionadas e assunto versado. 

Art. 43. É permitida a revalidação de diplomas de técnico industrial ou de "cartas de ofício", 

conferidos por estabelecimentos estrangeiros, obedecidas as instruções que forem baixadas pela 

Diretoria do Ensino Industrial. 

CAPÍTULO X - DA ARTICULAÇÃO NO ENSINO INDUSTRIAL E DÊSTE COM 

OUTRAS MODALIDADES 

Art. 44. É assegurada aos portadores de certificado de conclusão do curso de aprendizagem 

industrial a possibilidade de ingresso em uma das séries do curso industrial básico, mediante a 
prestação de prova de conhecimentos. 

§ 1º Competirá à escola realizar as provas para julgar a capacidade do aluno, afim de 

classificá-lo em série adequada. 

§ 2º As provas serão obre matérias de cultura geral e deverão ser realizadas no mês 
antecedente ao início do ano letivo. 

Art. 45. É assegurada aos portadores de certificado de conclusão do curso de aprendizagem 

industrial a possibilidade de ingresso em cursos de aperfeiçoamento diretamente relacionados 
com o ofício constate do certificado, independentemente da prestação de quaisquer provas. 

Art.46. É assegurada ao portador de certificado de conclusão do 1º ciclo do ensino industrial a 

possibilidade de candidatar-se ao ingresso em curso industrial técnico, ou, respeitado o disposto 
na Lei 1.821, de 12 de março de 1953, em qualquer outro curso de 2º ciclo de grau médio. 

Art. 47. É assegurada aos portadores de diploma decurso industrial técnico a possibilidade de 

ingresso nos cursos industriais de especialização em técnica que hajam constado de seu 
currículo, independentemente da prestação de quaisquer provas. 

Art. 48. É assegurada aos portadores de diploma de técnico industrial a possibilidade de 

ingressar em curso superior, desde que o respectivo currículo satisfaça à Lei 1.821, de 12 de 

março de 1953 e sejam atendidas as condições de capacidade determinadas pela legislação 

competente. 

CAPÍTULO XI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS 

Art. 49. A Diretoria do Ensino Industrial deverá manter serviço de classificação das escolas de 
ensino industrial, adaptadas à Lei 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

Parágrafo único. A classificação far-se-á mediante inspeções periódicas, por técnicos e 

professôres com a cooperação das escolas, para qualificá-las em categorias conforme o grau em 
que os objetivos da educação e preparação técnica se venham realizando. 

Art. 50. A classificação será feita em quatro categorias decrescentes, baseada nos seguintes 

requisitos: 

a) imóvel onde funcione o estabelecimento, tendo em vista a capacidade de 

matrícula e condições higiênicas, especialmente localização, área, iluminação, 

aeração e ruídos; 

b) instalações, especialmente salas de aula, salas-ambiente, oficinas, laboratórios, 
biblioteca, recreios e campos de esporte; 

c) pessoal docente, considerado o respectivo curriculum vitae; 

d) organização dos serviços didáticos, técnicos e administrativos; 

e) programa de ensino teórico e prático; 

f) atividades extracurriculares; 
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g) serviços assistenciais; 

h) eficiência escolar, verificada através de: 

1 - trabalhos realizados durante o ano letivo, nas diferentes matérias; 

2 - trabalhos de oficina durante o ano letivo; 

3 - provas de rendimento escolar, realizados, normativamente, pelo educandário, 

e outras que o órgão classificador fizer aplicar; 

4 - entrevistas com alunos e professôres. 

i) situação profissional e social dos alunos que concluíram os cursos; 

j) observância das diretrizes gerais fixadas pela Diretoria do Ensino Industrial 

quanto a currículo, medidas de rendimento escolar, sistemas de exames e 

promoções. 

Art. 51. É facultado a qualquer estabelecimento de ensino industrial adaptado requerer 
classificação, nos têrmos dêste Capítulo. 

§ 1º Só poderão ser registrados no Ministério da Educação e Cultura os certificados ou 

diplomas expedidos por estabelecimento devidamente classificado. 

§ 2º A classificação do estabelecimento na 4ª categoria importará no impedimento da 
concessão de certificados e diplomas. 

Art. 52. Quando a classificação na 4ª categoria incidir em um estabelecimento de ensino 

industrial da rêde federal do Ministério da Educação e Cultura, proceder-se-á na forma do art. 
20 da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

TÍTULO II - DAS ESCOLAS FEDERAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

CAPÍTULO I - DA RÊDE FEDERAL 

Art. 53. A rêde federal de estabelecimento de ensino industrial do Ministério da Educação e 
Cultura é atualmente constituída pelas seguintes unidades: 

1. Escola Técnica Nacional, na cidade do Rio de Janeiro; 

2. Escola Técnica de Manaus; 

3. Escola Industrial de Belém; 

4. Escola Técnica de São Luís; 

5. Escola Industrial de Teresina; 

6. Escola Industrial de Fortaleza; (Grifo da autora) 

7. Escola Industrial de Natal; 

8. Escola Industrial Coriolano de Medeiros, na cidade de João Pessoal; 

9. Escola Técnica de Recife; 

10. Escola Industrial Deodoro da Fonseca, na cidade de Maceió; 

11. Escola Industrial de Aracajú; 

12. Escola Técnica de Salvador; 

13. Escola Técnica de Vitória; 

14. Escola Técnica de Campos; 

15. Escola Técnica de São Paulo, na cidade de São Paulo; 

16. Escola Técnica de Curitiba; 

17. Escola Industrial de Florianópolis; 
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18. Escola Técnica de Pelotas; 

19. Escola Técnica de Belo Horizonte; 

20. Escola Técnica de Goiânia; 

21. Escola Industrial de Cuiabá; 

22. Escola Técnica de Química, na cidade do Rio de Janeiro; 

23. Escola Técnica de Mineração e Metalurgia de Ouro Prêto. 

Art. 54. As escolas da rêde federal do Ministério da Educação e Cultura, além dos objetivos 

definidos no artigo 1º, destinam-se, também, a oferecer a todos sem distinção de raça, credo 

religioso, convicção política e condição econômica ou social, iguais as oportunidades 

educativas, preparando-os para o pleno exercício de seus direitos e deveres de cidadania, em 
uma civilização democrática. 

Art. 55. É assegurado às escolas da rêde federal o funcionamento em seus atuais prédios, 

continuando êstes a pertencer ao domínio da União, quando próprios federais. 

Parágrafo único. Os demais bens patrimoniais da escola, que constituem suas instalações, 
continuam sob o domínio da União, assim como os que vierem a ser adquiridos. 

Art. 56. As escolas de que trata o presente Capítulo terão personalidade jurídica própria e 

autonomia didática, administrativa técnica e financeira, observados os limites estabelecidos 
pela legislação vigente. 

Art. 57. As escolas da rêde do Ministério da Educação e Cultura expedirão aos alunos que 

concluírem seus cursos os respectivos diplomas, certificado e "carta de ofício". 

§ 1º Os diplomas referidos estarão sujeitos à inscrição no registro competente da escola 

que os expedir, encaminhando-se à Diretoria do Ensino Industrial relação circunstanciada 

dêste registro. 

§ 2º Essa faculdade cessará, automaticamente, se a escola fôr classificada na quarta 
categoria. 

CAPÍTULO II - DA MATRÍCULA 

Art. 58. O edital referente às inscrições para preenchimento das vagas existentes nas escolas 

consignará o número de vagas, que deverá ser amplamente divulgado, expedindo-se com 
antecedência mínima de 10 dias do início das inscrições. 

Art. 59. O candidato à inscrição para matrícula nos cursos do ensino industrial deverá provar: 

a) não ser portador de doença contagiosa; 

b) estar vacinado contra varíola; 

c) estar em dia com as obrigações do serviço militar, nos têrmos da legislação 

específica; 

d) estar alistado eleitor, quando maior de 18 anos. 

Art. 60. Deverá o candidato satisfazer, além das condições referidas no artigo anterior, às que 
se seguem: 

I - Para os Cursos de Aprendizagem Industrial; 

a) ter, pelo menos, 14 anos de idade, completos, na data do início do curso; 

b) possuir capacidade física para os trabalhos escolares que devem ser realizados; 

c) ser aprovado em exames de verificação de conhecimentos elementares exigidos 

para cada curso, especificamente, a critério da escola, ou possuir certificados ou 
diplomas que demonstrem êsses conhecimentos; 
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d) obter classificação adequada em concurso para provimento de vagas, quando se 

fizer necessário. 

II - Para o Curso Industrial Básico: 

a) ter, pelo menos, 11 anos de idade completos ou a completar durante o ano letivo; 

b) aprovação no último ano do curso primário ou no exame de verificação de 
conhecimentos, a que se refere o art. 61; 

c) possuir capacidade física para realizar, pelo menos, uma das atividades de prática 

em oficinas ministrada pela escola; 

d) obter classificação adequada em concurso para provimento de vagas, quando se 
fizer necessário. 

III - Para os Cursos Industriais Técnicos: 

a) ter concluído o primeiro ciclo de qualquer dos ramos de ensino de grau médio; 

b) possuir capacidade física para os trabalhos escolares que devem ser realizados; 

c) obter classificação adequada em concurso para provimento de vagas, quando se 

fizer necessário. 

IV. Para os Cursos Industriais Extraordinários serão respeitadas VI, Título I, além 

das que forem as normas contidas no Capítulo estabelecidas pelas escolas, de 

conformidade com a natureza específica do curso: 

Art. 61. Para os candidatos ao Curso básico, que não tiverem escolaridade regular, serão 
realizados exames de verificação de conhecimentos. 

§ 1º Aos candidatos que provarem nesses exames conhecimentos equivalentes à última 

série do curso primário, a escola fornecerá atestado que servirá como um dos elementos 
exigidos para a admissão no curso básico. 

§ 2º Êsses exames serão realizados em época que permita aos aprovados se inscreverem 

à matrícula ou ao concurso para provimento de vagas. 

Art. 62. Haverá concurso para provimento de vagas sempre que o número destas fôr inferior ao 
de candidatos. 

§ 1º Realizado o concurso, elaborar-se-á lista de classificação de acôrdo com a soma dos 

pontos obtidos, sem referência à aprovação ou reprovação de candidatos. 

§ 2º Os candidatos serão admitidos à matrícula rigorosamente pela ordem de 
classificação, em número que preencha as vagas existentes. 

§ 3º Cada escola determinará as matérias do programa de concurso, para provimento de 

vagas. 

Art. 63. Admitir-se-á a matrícula em qualquer estabelecimento de ensino industrial, de aluno 

que se transfira de um estabelecimento de ensino de igual modalidade, nacional ou estrangeiro, 

aprovada a transferência pelo Conselho de Professôres. 

Art. 64. A concessão de matrícula na primeira série ou série única dependerá do atendimento 

das condições e admissão estipuladas neste Capítulo, e nas demais séries, de ter sido o candidato 

habilitado na série anterior, ressalvado o previsto no Capítulo VIII do Título I. 

Art. 65. É vedada a matrícula de aluno repetente, por mais de uma vez, na mesma série. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, quando se tratar de motivo de fôrça maior, 

devidamente comprovado, admitir-se-ão duas repetências, desde que assim decida o Conselho 

de Professôres, para cada situação específica. 

Art. 66. Os alunos dos cursos ordinários poderão ser de quatro categorias: 

a) regulares, em todos os cursos; 
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b) dependentes, em todos os cursos; 

c) ouvintes, nos cursos de aprendizagem e nos cursos técnicos; 

d) de currículo parcelado, somente nos cursos técnicos noturnos. 

§ 1º Aluno regular é aquêle cujas atividades escolares se concentram, apenas, no currículo 

da série em que se matriculou, sendo obrigado a todas as atividades escolares. 

§ 2º Aluno dependente é aquêle admitido nos têrmos do art. 36, matriculado 
condicionalmente em uma série, com dependência de matéria da série anterior. 

§ 3º Aluno ouvinte é aquêle admitido de acôrdo com o art. 37 e parágrafo único, 

matriculado sem obrigação de regime escolar, salvo quanto aos exames parciais e finais. 

§ 4º Aluno de currículo parcela é aquêle admitido, de acôrdo com o art. 23, em curso 
técnico industrial noturno e submetido ao sistema de habilitação parcelada. 

Art. 67. Os alunos dos cursos ordinários, matriculados como dependentes, somente poderão 

prestar exames finais nas matérias da série em que estiverem matriculados condicionalmente, 
depois de aprovados na dependência, com a nota final mínima 4. 

Art. 68. O candidato à matrícula, em regime de internato, deverão ter um responsável que lhe 

possa dar acolhimento quando sua permanência na escola fôr desaconselhada. 

CAPÍTULO III - DOS TRABALHOS ESCOLARES 

Art. 69. Os trabalhos escolares compreenderão aulas práticas, exercícios, exame e estágios. 

§ 1º Far-se-á a verificação do aproveitamento do aluno por meio de exercícios e exames, 

aos quais serão atribuídas notas graduadas de 0 a 10. 

§ 2º As notas serão sempre em número inteiro e as médias que apresentarem frações iguais 

ou superiores a 5 décimos serão elevadas para a unidade imediata, desprezando-se as 

frações menores. 

Art. 70. O período semanal destinado aos trabalhos escolares, para os cursos ordinários que 
funcionarem durante o dia, variará de 33 a 44 horas. 

Art. 71. O Curso de Aprendizagem Industrial poderá funcionar em regime diurno ou noturno, 

êste sòmente para alunos de 18 ou mais anos de idade, sendo a duração mínima de 20 meses, 

para o diurno e de 30 meses para o noturno. 

Art. 72. O Curso Industrial Básico poderá funcionar em regime diurno ou noturno, êsse sòmente 

para alunos de 18 ou mais anos de idade, devendo o curso diurno ter a duração de 4 anos e o 

noturno, a duração mínima de 5 anos. 

Art. 73. Os Cursos Industriais Técnicos, quando funcionarem à noite, terão a duração de 5 anos, 
pelo menos, ficando reduzido o horário semanal. 

Art. 74. Os Cursos Industriais extraordinários poderão funcionar em período diurno ou noturno. 

Art. 75. O plano de distribuição das atividades semanais constituirá matéria do horário 

organizado pela direção do estabelecimento, antes do início do período letivo, atendidas, no que 
fôr possível, as sugestões de caráter pedagógico-didático do Conselho de Professores. 

Art. 76. O ensino industrial atenderá às seguintes normas: 

a) período escolar com duração mínima de 180 dias letivos, efetivamente 

computados; 

b) máximo de trinta e cinco alunos nas classes de qualquer matéria, exceto em 

prática de oficina, laboratório, campo e instalações em que o número será 

determinado pela peculiaridade do ensino; 
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c) obrigatoriedade, por parte de cada estabelecimento, de fazer ministrar, pelo 

menos, 80% (oitenta por cento) do total das aulas e exercícios que o calendário 
escolar atribuir a cada matéria, prorrogando-se, em caso contrário, o ano letivo; 

d) obrigatoriedade de freqüência, só podendo prestar exame final em cada matéria 

o aluno que houver comparecido, pelo menos, a 75% (setenta e cinco por cento) das 
respectivas aulas dadas; 

e) obrigatoriedade de freqüência nas aulas de educação física para os alunos do 

curso industrial básico e de aprendizagem, quando diurnos, até a idade de 18 anos; 

f) realização dos exames de segunda época, concurso para provimento de vagas, 

exames de verificação de conhecimentos e matrículas, nos trinta dias anteriores ao 

início do ano letivo; 

g) obrigatoriedade de atividades complementares que visem à educação artística, 
moral e cívica e à orientação social; 

h) duração das aulas de 50 (cinquenta) minutos, exceto as de desenho, que serão de 

100 (cem) minutos, e as ministradas em oficinas, laboratórios, campo ou obras, as 
quais variarão de acôrdo com as peculiaridades do ensino; 

i) discriminação das matérias dos cursos de aprendizagem e dos cursos técnicos em 

dois grupos; as de cultura geral e as de cultura técnica. 

Art. 77. Nos Curso de Aprendizagem Industrial, os trabalhos de oficina não poderão ser 
inferiores a 18 horas semanais e no Curso Industrial Básico variarão de 6 a 10 horas semanais. 

Art. 78. As práticas de oficina obedecerão a uma série metódica de trabalhos, formada, sempre 

que possível, de peças úteis. 

Parágrafo único. O programa das práticas de oficina conterá trabalhos suplementares para os 

alunos de maior aproveitamento e que terminarem a seriação obrigatória antes de findo o ao 

letivo. 

CAPÍTULO IV - DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL 

Art. 79. Instituir-se-á em cada escola um Serviço de Orientação Educacional e Profissional, 
com o objetivo de: 

a) prestar auxílio aos alunos através de atuação pessoal que os ajuste e oriente em 

suas atividades escolares, profissionais, de lazer de eventual liderança; 

b) cooperar para que o processo educativo, em geral, se desenvolva com equilíbrio. 

Parágrafo único. Os trabalhos de orientação educacional e profissional serão 
coordenados por um orientador devidamente habilitado para o exercício do cargo. 

Art. 80. O programa de orientação educacional e profissional deverá interessar a tôda a 

comunidade escolar, contribuindo cada um dos seus membros para que o aluno possa: 

a) ajustar-se à vida escolar; 

b) revelar e apreciar seus próprios valores e limitações; 

c) escolher a carreira profissional e seu plano de estudos. 

Art. 81. O plano de orientação educacional e profissional deverá abranger organizações 
industriais e outras entidades ou instituições de comunidade onde a escola estiver localizada. 

Art. 82. Competirá ao orientador, além das atribuições que forem consignadas no regimento 

escolar: 

a) cooperar na aplicação dos exames para admissão de novos alunos e para 
composição de turmas ou classes; 
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b) acompanhar a vida escolar dos alunos, auxiliando-os a vencer eventuais 

dificuldades; 

c) organizar e promover estudo dirigido; 

d) orientar, em bases pedagógicas, o descanso, a recreação e outra atividades 
extracurriculares; 

e) auxiliar e orientar os grêmios e associações representativas dos alunos; 

f) auxiliar a colocação dos alunos; 

g) colaborar nas pesquisas de acompanhamento dos mesmos, após a conclusão do 

curso; 

h) realizar estudos e pesquisa no campo da orientação educacional e profissional; 

i) promover reuniões com pais ou responsáveis de alunos e com empregadores, 
visando ao entrosamento entre a escola, a família e a indústrias. 

CAPÍTULO V - DA CAIXA ESCOLAR 

Art. 83. Cada Escola estabelecerá, em seu regimento, a organização de uma caixa escolar, com 
os seguintes objetivos: 

a) distribuir bôlsas de estudos; 

b) propiciar ajuda e assistência a alunos necessitados; 

c) distribuir prêmios; 

d) colaborar em excursões, visitas, passeios e festividades escolares com fins 

educativos; 

e) organizar cooperativa escolar. 

Art. 84. A Caixa Escolar será administrada por uma Diretoria da qual participarão o diretor da 

escola, o orientador educacional e profissional, professôres e alunos das diversas categorias de 

ensino ministradas pela escola. 

§ 1º O Diretor da Escola será o Presidente nato da Caixa Escolar. 

§ 2º Os professôres serão eleitos pelos seus pares pelo período de dois anos, havendo um 
representante para cada categoria de ensino. 

§ 3º Os alunos serão eleitos, por um ano, pelo sistema de delegados eleitores, só podendo 
ser eleito um aluno da série mais elevada de cada categoria de ensino. 

Art. 85. Os Fundos da Caixa Escolar compreenderão: 

a) dotação consignada no orçamento da escola; 

b) importâncias destinadas às bôlsas de estudos; 

c) doações particulares ou auxílios governamentais; 

d) juros de depósitos bancários; 

e) lucro das encomendas feitas à escola; 

f) quantias provenientes das vendas dos trabalhos de aprendizagem dos alunos; 

g) recursos que forem destinados pelo Conselho de Representantes. 

Art. 86. Os depósitos serão feitos no Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal e serão 

movimentados com assinatura do Presidente e do Tesoureiro da Caixa Escolar. 

Art. 87. A Diretoria da Caixa Escolar organizará anualmente o plano de aplicação dos recursos 
financeiros, submetendo-o à aprovação do Conselho de Representantes. 

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
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Art. 88. As escolas de ensino industrial da rêde federal serão administradas por um Conselho 

de Representantes, composto de seis representantes da comunidade, escolhidos pelo Presidente 

da República, mediante propostas elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura, depois de 

ouvida a Diretoria do Ensino Industrial. 

§ 1º Os componentes do Conselho renovar-se-ão cada dois anos por um têrço. 

§ 2º Tôda vez que se fizer renovação do têrço dos Conselheiros, serão nomeados, também, 
os respectivos suplentes. 

§ 3º Nenhum servidor da escola, excetuado o representante dos professôres, poderá ser 

conselheiro. 

Art. 89. O Conselheiro de Representantes deverá ser constituído de: 

a) um representante dos professôres da escola; 

b) um educador estranho aos quadros da escola; 

c) dois industriais, pelo menos; 

d) sempre que possível, um representante do Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura ou do Conselho Regional de Química e um professor de escola de 

engenharia ou técnico de educação do Ministério da Educação e Cultura. 

Parágrafo único. Os Conselheiros, observado o disposto no artigo anterior, serão escolhidos em 

listas tríplices, elaboradas pelo Ministério da Educação e Cultura, ou, no caso das alíneas a e d 

pelos órgãos que representam. 

Art. 90. O Presidente e Vice-Presidente do Conselho serão eleitos pelos Conselheiros, em 
reunião convocada para êsse fim, presentes, pelos menos, cinco representantes. 

§ 1º Bienalmente, quando se fizer a renovação parcial do Conselho, haverá nova eleição 

para a presidência. 

§ 2º O Presidente do Conselho será o representante legal da escola. 

§ 3º O Vice-Presidente do Conselho substituirá o Presidente nas faltas e impedimentos. 

Art. 91. Ocorrendo afastamento definitivo do Presidente, o Vice-Presidente convocará reunião 
do prazo de 15 dias, para eleger novo Presidente, o qual terminará o mandato. 

Parágrafo único. Verificando-se, concomitantemente, o afastamento do Presidente e Vice-

Presidente, assumirá a presidência o Conselheiro mais idoso, até nova eleição, no prazo dêste 
artigo. 

Art. 92. O Diretor da escola participará de tôdas as sessões do Conselho, sem direito a voto. 

Art. 93. As deliberações do Conselho serão baixadas em resoluções, cuja execução caberá à 

diretoria da escola. 

§ 1º A Diretoria do Ensino Industrial receberá cópias autenticada de tôdas as resoluções. 

§ 2º O Conselho só funcionará havendo maioria absoluta. 

Art. 94. Compete ao Conselho de Representantes: 

a) aprovar o orçamento da despesa anual da escola, o qual não poderá destinar mais 

de 10% para o pessoal administrativo, nem mais de 50% para o pessoal docente e 

técnico, reservando-se o restante para material, conservação de prédios, obras e 
outras despesas; 

b) fiscalizar a execução do orçamento e autorizar transferência de verbas, 

respeitadas as percentagens da alínea a; 

c) realizar a tomada de contas do diretor; 

d) controlar o balanço físico anual e dos valores patrimoniais da escola; 

e) autorizar qualquer despesa que ultrapasse cem mil cruzeiros; 
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f) aprovar a organização dos cursos, respeitada a distribuição do currículo elaborado 

pelo Conselho de Professôres; 

g) aprovar os sistemas de exames e promoções, respeitadas as diretrizes elaboradas 
pela Diretoria do Ensino Industrial; 

h) aprovar os quadros de pessoal docente, técnico e administrativo; 

i) examinar o relatório anual do diretor da escola e encaminhá-lo, com observações, 

ao Ministério da Educação e Cultura; 

j) aprovar o regimento da escola, submetendo-o, em seguida, à consideração da 
Diretoria do Ensino Industrial; 

l) reunir-se ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando 

convocado pelo Presidente ou a requerimento de metade, pelo menos, dos 
Conselheiros em exercício. 

m) aprovar o regimento do Conselho de Professôres. 

Art. 95. Compete ao Presidente do Conselho: 

a) nomear o diretor da escola entre os nomes constantes da lista tríplice elaborada 

na forma da letra g do artigo 104; 

b) assinar, com o diretor, os cheques para movimentação dos fundos bancários; 

c) fazer uso de voto de qualidade, somente nas sessões a que compareçam todos os 
conselheiros; 

d) praticar os atos inerentes à representação legal da escola. 

CAPÍTULO VI - DA DIRETORIA DA ESCOLA 

Art. 96. A Diretoria é o órgão executivo que coordena e superintende tôdas as atividades 
escolares. 

Art. 97. O Diretor da Escola será nomeado na formada letra a do artigo 95 pelo Presidente do 

Conselho de Representantes, por um período de três anos, permitida a recondução, devendo a 

escolha recair em pessoa de reconhecida idoneidade moral, estranha ao mesmo Conselho, e 
com habilitação para o exercício da função, nos têrmos do artigo seguinte. 

Art. 98. São exigências mínimas para ser nomeado Diretor da Escola: 

a) ser brasileiro nato; 

b) ser diplomado em curso superior; 

c) possuir, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 

1) experiência na indústria, pelo prazo de 3 anos, no mínimo; 

2) experiência no magistério do ensino industrial, pelo menos por três anos; 

3) formação pedagógica em escolas oficiais ou equiparadas; 

4) experiência em direção de estabelecimento de ensino médio ou superior, pelo 

prazo de 3 anos, no mínimo; 

5) ser diplomado em curso industrial técnico. 

Art. 99. Compete ao Diretor: 

a) organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todo o serviço da 
escola e assegurar a eficiência do ensino ministrado; 

b) propor ao Conselho de Representantes o orçamento da despesa anual; 

c) prestar contas ao Conselho de Representantes, até 31 de janeiro de cada ano, das 

despesas realizadas no ano anterior; 
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d) apresentar ao Conselho de Representantes o relatório anual dos trabalhos; 

e) admitir e dispensar o pessoal sem estabilidade, com a aprovação do Presidente 

do Conselho de Representantes e designar ocupantes das funções de chefia, 
conceder férias e licenças e aplicar medidas disciplinares; 

f) abrir contas, exclusivamente no Banco do Brasil S.A., ou Caixas Econômicas 

Federais e movimentar fundos, assinando cheques nominais com o Presidente do 
Conselho de Representantes ou seu substituto legal; 

g) organizar, de comum acôrdo com o Presidente do Conselho de Representantes, 

e na forma dos dispositivos vigentes, quadro de pessoal da escola, fixando-lhe a 

modalidade e a importância dos salários, com a aprovação do mencionado 

Conselho; 

h) assegurar a normalidade da escrituração e do contrôle contábil. 

CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO DE PROFESSÔRES 

Art. 100. As escolas de ensino industrial da rêde federal terão um Conselho de Professôres, na 

forma deste Capítulo. 

Art. 101. O Conselho de Professôres é órgão consultivo e de deliberação pedagógico-didática. 

Art. 102. O Conselho, constituído na forma do regimento da escola, terá como seu Presidente 
nato o diretor da escola. 

Art. 103. O Conselho será integrado, no máximo: 

a) por seis professôres das disciplinas de cultura geral; 

b) por dez professôres das matérias de oficinas do curso básico; 

c) por vinte professôres das disciplinas de cultura técnica dos cursos técnicos. 

Parágrafo único. O Regimento do Conselho poderá admitir a presença, em suas sessões, de 

representante do corpo discente, maior de 18 anos. 

Art. 104. Compete ao Conselho de Professôres: 

a) elaborar seu regimento; 

b) elaborar o currículo escolar, observar as normas dêste regulamento e as diretrizes 

expedidas pela Diretoria do Ensino Industrial; 

c) orientar e coordenar os estudos sôbre elaboração de programas e sistemas de 
exames de verificação de conhecimentos e os concursos para provimento de vagas; 

d) aprovar os programas das diferentes matérias; 

e) apreciar os assuntos de sua alçada e os que lhe forem encaminhados, exercendo 

as atribuições conferidas pelo respectivo regimento e pelo da escola, inclusive o de 
propor emendas ao mesmo; 

f) fixar o número de vagas nos diferentes cursos, tendo em vista a capacidade 

didática da escola; 

g) escolher, por votação uninominal e secreta, em três escrutínios, três nomes para 

constituição da lista destinada à nomeação do Diretor da escola, devendo a escolha 

recair em pessoas habilitadas para o exercício da investidura, segundo os critérios 
fixados neste regulamento; 

h) escolher, por votação uninominal e secreta, em três escrutínios, três nomes, entre 

os professôres em exercício na escola, para a constituição da lista destinada à 
nomeação de um dos componentes do Conselho de Representantes. 

Art. 105. Os trabalhos do Conselho considerar-se-ão atividades docentes. 
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Parágrafo único. As sessões do Conselho deverão ser realizadas, preferencialmente, em horas 

que não prejudiquem os trabalhos letivos. 

CAPÍTULO IX - DO PESSOAL 

Art. 106. O diretor da escola organizará os quadros do pessoal docente, técnico e administrativo 

necessários ao funcionamento dos cursos, respeitadas as percentagens fixadas na letra a do art. 

95, nêles, incluído o pessoal estável, aproveitado nos têrmos do art. 27 da Lei nº 3.552, de 16 

de fevereiro de 1959. 

Art. 107. Aprovados os quadros de pessoal pelo Conselho de Representantes, serão abertas 

inscrições para preenchimento dos claros existentes, mediante verificação de títulos, 

conhecimentos e capacidade, conforme o caso, além de investigação social. 

Parágrafo único. A inscrição para preenchimento dos claros do pessoal docente dependerá de 

prévio registro no Ministério da Educação e Cultura, o qual se fará apreciadas as seguintes 

condições mínimas: 

a) para o registro nas matérias de cultura geral serão exigidas as condições vigentes 
para o registro de professor do ensino secundário; 

b) para registro em desenho e matérias teóricas de cultura técnica, será exigida 

preparação técnica relativa à matéria, obtida em curso imediatamente superior ou, 
na falta dêste, em nível julgado suficiente pelo órgão competente; 

c) para o registro de professor de práticas de oficina, será exigido certificado que 

prove realização de curso de professor da especialidade, ou diploma de técnico 
industrial ou curso equivalente, a critério do órgão competente; 

d) para o registro de auxiliar de ensino de práticas de oficina, será exigida prova de 

conclusão do curso industrial básico. 

Art. 108. O processo de seleção, previsto no artigo anterior, será elaborado pela direção da 
escola e aprovado pelo Conselho de Representantes, respeitados os seguintes critérios: 

1 - as provas para docente de matérias de cultura geral serão de títulos, conhecimentos e 
qualidades didáticas; 

2 - as provas para docente de desenho e matéria de cultura técnica (teóricas) serão de títulos e 

qualidades didáticas, de modo a permitir a aferição de conhecimentos técnicos; 

3 - as provas para docentes de práticas de oficina serão de conhecimentos práticos e qualidades 
didáticas; 

4 - as provas para o pessoal administrativo, com exceção dos empregado subalternos, além de 

conhecimentos gerais, compreenderão as aptidões específicas exigidas pela função; 

5 - as provas para o pessoal subalterno serão de simples verificação de aptidões. 

Art. 109. O pessoal docente, técnico e administrativo será contratado por prazo não superior a 

3 anos, admitindo-se a renovação sucessiva, por igual tempo, a critério exclusivo do Conselho 

de Representantes. 

Parágrafo único. As funções de chefia serão exercidas em comissão. 

Art. 110. O pessoal admitido no regime dêste Regulamento terá suas relações de emprêgo 

regidas pela legislação trabalhista, e será contribuinte, para o efeito da previdência social, do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

Parágrafo único. As condições de emprêgo serão fixadas no respectivo contrato, sujeitando-se 
às normas do regimento da escola. 

Art. 111. O pessoal admitido na vigência dêste Regulamento, ressalvados os direitos e 

vantagens dos serviços estáveis, terá as seguintes modalidades de prestação de serviço; 
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a) dedicação exclusiva; 

b) dedicação parcial; 

c) por hora ou aula; 

d) por tarefa. 

§ 1º Haverá dedicação exclusiva quando o contrato fixar tempo integral de serviço e 

estipular a exclusividade de trabalho para a escola. 

§ 2º Haverá dedicação parcial quando o contrato fixar o horário de serviço sem estipular 
exclusividade de trabalho na escola. 

§ 3º A prestação de serviço, por hora ou aula e por tarefa, implicará na remuneração pelo 

trabalho efetivamente realizado, respeitados os dispositivos da legislação trabalhista. 

Art. 112. O pagamento dos professôres que ministrem aulas teóricas e aulas gráficas de desenho 
será pela modalidade da prestação de serviço por hora ou aula. 

Art. 113. Haverá duas categorias de docentes de prática de oficinas; auxiliar de ensino de oficina 

e professor de prática de oficina. 

§ 1º O auxiliar de ensino de oficina será admitido de acôrdo com o item 3 do art. 108. 

§ 2º O professôr de prática de oficina, além de ficar sujeito às provas previstas no item 3 

do art. 108, deverá provar ter realizado curso de formação de professor da especialidade 

ou apresentar diploma de técnico industrial da mesma especialidade. 

Art. 114. É facultada a admissão de docentes, contratados pelo prazo máximo de um ano, sem 
direito à renovação, mediante, apenas, apresentação de títulos, nos seguintes casos: 

a) quando, abertas inscrições para preenchimento de vaga, não se apresentar 

nenhum candidato; 

b) quando se tratar de especialista de reconhecida capacidade, admitido para cursos 
extraordinários; 

c) quando se tratar de substituições eventuais ou transitórias. 

CAPÍTULO X - DO REGIME FINANCEIRO 

Art. 115. O Orçamento da União consignará, na parte referente ao Ministério da Educação e 

Cultura, dotação global destinada a cada um dos estabelecimentos da rêde federal de escolas de 
ensino industrial, sob a forma de auxílio. 

Parágrafo único. O valor anual dêsse auxílio deverá ser correspondente à soma das quantias 

necessárias ao pagamento de todo o pessoal da escola, aquisição de material, execução de obras 
e atendimento dos demais encargos de manutenção e desenvolvimento. 

Art. 116. Os recursos orçamentários, auxílios ou subvenções dos poderes públicos, donativos e 

quaisquer outras contribuições particulares, serão depositados no Banco do Brasil S.A. ou 
Caixas Econômicas Federais. 

Art. 117. A aplicação dos recursos destinados a construções ou reformas de prédios ou a 

aquisições de imóveis dependerá de prévia aprovação do Ministro da Educação e Cultura. 

Art. 118. Os saldos, em qualquer rubrica do orçamento da escola, não poderão ser aplicados em 

exercícios financeiros subseqüentes, na rubrica de pessoal, devendo seu emprêgo ser 

determinado pelo Conselho de Representantes. 

Art. 119. Os recursos financeiros destinados, especificamente a construções, reformas de 

prédios, aquisições de imóveis e equipamentos, ficarão vinculados a essa rubricas, mesmo que 

se transfiram de um exercício financeiro para outro. 

Art. 120. Anualmente, cada escola organizará sua proposta orçamentária, remetendo-a à 
Diretoria do Ensino Industrial. 
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Parágrafo único. Verificada a dotação consignada no Orçamento Geral da União, a escola 

organizará seu orçamento interno da despesa, na forma do art. 19, alínea b, da Lei nº 3.552, de 
16 de fevereiro de 1959. 

Art. 121. Até 28 de fevereiro de cada ano, a escola organizará a prestação de contas do exercício 

anterior, a ser encaminhada, em três vias, ao Ministério da Educação e Cultura, com os 
seguintes elementos: 

a) balanço patrimonial; 

b) balanço econômico; 

c) balanço financeiro; 

d) quadro comparativo entre a receita prevista e a arrecadada; 

e) quadro comparativo entre despesa autorizada e a realizada; 

f) demais elementos constantes do Ato nº 8, de 29 de maio de 1957, do Tribunal de 

Contas da União ou das disposições vigentes. 

Art. 122. As escolas, sem prejuízo do ensino sistemática, poderão aceitar encomendas de 
terceiros, mediante remuneração. 

§ 1º A execução dessas encomendas será feita pelos alunos ou ex-alunos que hajam 

concluído o curso, visando, neste caso, ao seu aperfeiçoamento profissional. 

§ 2º O aproveitamento de ex-alunos nos trabalhos de produção será limitado ao prazo 
máximo de dois anos, contados a partir da conclusão do curso. 

Art. 123. A execução da encomenda será precedida de autorização da diretoria da escola, 

mediante orçamento prévio, que discriminará: 

a) matéria prima; 

b) mão-de-obra; 

c) energia elétrica; 

d) combustíveis consumidos; 

e) porcentagem relativa às despesas de ordem geral; 

f) lucro. 

§ 1º A remuneração devida a êsses trabalhos, com exceção do lucro e mão-de-obra 
reverterá às economias administrativas da Escola. 

§ 2º As importâncias correspondentes ao lucro e ao valor da mão-de-obra serão 

destinadas, respectivamente, à Caixa Escolar e aos alunos e a ex-alunos que participaram 
da encomenda. 

Art. 124. Os trabalhos realizados pelos alunos, dentro do plano de aprendizagem metódica, 

poderão ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar. 

Art. 125. Em caso de orientação indevida ou inadequada da gestão financeira, considerada 

grave, compete ao Ministério da Educação e Cultura usar da faculdade conferida pelo artigo 20 

da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

TÍTULO III - DAS ESCOLAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E 

PARTICULARES 

CAPÍTULO I - DAS ESCOLAS FEDERAIS 

Art. 126. As escolas federais de ensino industrial, excetuadas as de que trata o Título II, reger-

se-ão por legislação própria, sujeitando-se às normas constantes do Título I dêste Regulamento, 

caso vierem adaptar-se à Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 
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Art. 127. Os certificados e diplomas conferidos aos alunos que concluírem os cursos industriais 

básicos e técnicos das escolas federais de ensino industrial a que se refere o artigo anterior serão 
expedidos pelas próprias escolas e registrados no Ministério da Educação e Cultura. 

CAPÍTULO II - DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PARTICULARES 

Art. 128. As escolas de ensino industrial, a cargo dos Govêrnos estaduais, que desejarem 

adaptar-se à Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, reger-se-ão pela respectiva legislação 

obedecido o disposto neste Regulamento, no que couber. 

Art. 129. As escolas de ensino industrial, a cargo dos Governos municipais, que desejarem 

adaptar-se à Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, reger-se-ão pela legislação local e 

estadual, obedecido o disposto neste Regulamento, no que fôr aplicável. 

Art. 130. As escolas de ensino industrial particulares, que desejarem adaptar-se à Lei nº 3.552, 

de 16 de fevereiro de 1959, terão liberdade de organização, obedecidas às legislação estadual e 

municipal e as normas contidas no Título I dêste Regulamento. 

Art. 131. Os diplomas e os certificados de conclusão de curso, expedidos pelas escola estaduais, 

municipais e particulares, adaptadas à Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, serão registrados 

no Ministério da Educação e Cultura, respeitado o disposto no Capítulo XI do Título I. 

TÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL 

Art. 132. A Diretoria do Ensino Industrial do Ensino Industrial é o órgão normativo do 

Ministério da Educação e Cultura, que tem como função geral a supervisão desta modalidade 

de ensino e como função específica estabelecer normas e prestar assistências técnico-

pedagógica que assegurem a observância das bases e diretrizes que norteiam o ensino industrial 

no país. 

Art. 133. Competirá à Diretoria do Ensino Industrial, em relação às escolas da rêde federal, 
além de suas atribuições de ordem geral previstas no artigo anterior: 

a) proceder a estudos referentes à distribuição de recursos globais para cada escola, 

considerando em separado as matrículas dos cursos de aprendizagem, básico, 
técnicos e extraordinários; 

b) aprovar o currículo escolar proposto pelas escolas; 

c) promover reuniões e seminários locais ou regionais para fixação da política de 

cursos, de matrícula e de colocação dos alunos, e, de um modo geral para tratar dos 
problemas ligados ao ensino industrial; 

d) proceder aos estudos sôbre a organização dos cursos mais convenientes às 

diferentes regiões geo-econômicas do país, com a colaboração das escolas 
interessadas; 

e) exercer a fiscalização contábil dos estabelecimentos, de acôrdo com sistema 

fixado de conformidade com a Divisão de Orçamento do Ministério da Educação e 
Cultura; 

f) realizar estudos para sondagem e avaliação do rendimento escolar, eficiência e 

adequação dos cursos ministrados nas escolas; 

g) colaborar com entidades públicas e particulares, quando solicitado, em tudo que 
se relacionar com o ensino industrial. 

Art. 134. Competirá à Diretoria do Ensino Industrial, em relação a tôdas as escolas que se 

adaptarem à Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 exercer uma ação orientadora e 
assistencial, abrangendo as seguintes atividades: 

a) estudos e sugestões sôbre: 



 293 

 

1 - planos de cursos, currículos e matérias; 

2 - provas de rendimento escolar; 

3 - sistemas de avaliação dos trabalhos escolares e exames; 

b) elaboração de material e auxílios didáticos; 

c) organização de cursos, reuniões, seminários e estágios de aperfeiçoamento para 

pessoal de direção, docente e administrativo; 

d) concessão de bôlsas de estudo para aperfeiçoamento do mesmo pessoal; 

e) concessão de bôlsas de estudos a alunos de ensino industrial; 

f) coleta e divulgação de dados estatísticos relativos ao ensino industrial; 

g) estudos para a classificação das escolas, de acôrdo com o artigo 24 e seu 
parágrafo da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959; 

h) instruções sôbre a revalidação de diplomas de técnico industrial e de "carta de 

ofício", conforme o Art. 43; 

i) estudos, em permanente articulação com os meios econômicos interessados, 

sôbre programas de conjunto, de caráter nacional, para desenvolvimento do ensino 

industrial; 

j) estudo e fixação de diretrizes relativas a problemas do ensino industrial, 

especialmente quanto à caracterização das profissões, à determinação dos 

conhecimentos gerais e específicos que devam entrar na formação profissional, 

metodologia própria do ensino industrial e organização dos serviços escolares de 

orientação educacional e profissional. 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 135. Os alunos matriculados, no presente ano escolar, em qualquer curso de ensino 

industrial, continuarão seus estudos pelo regime anterior ao da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro 
de 1959, desde que não interrompam os respectivos cursos. 

Art. 136. Facultar-se-á, em qualquer época do ano, a transferência, para igual curso, de aluno 

que, em virtude de mandato eletivo em associação estudantil, oficialmente reconhecida e de 

âmbito nacional, venha a exercer suas funções em local diverso da sede da escola. 

Art. 137. Os atuais diretores de escolas, pertencentes à rêde federal dos estabelecimentos de 

ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura, poderão ser indicados para participar da 

lista tríplice a que se refere o artigo 104, letra g, independentemente das condições estabelecidas 
no Art. 98. 

Art. 138. A nomeação dos membros do 1º Conselho de Representantes será feita indicando-se 

dois membros para exercer o mandato, por dois anos; dois para exercê-lo, por quatro anos, e os 
demais, por seis anos. (*). 

Parágrafo único. Igual critério será observado para nomeação dos suplentes dos Conselheiros. 

Art. 139. A posse dos membros do 1º Conselho de Representantes será dada por delegado do 

Ministério da Educação e Cultura, o qual presidirá o ato de instalação e promoverá a eleição do 
Presidente do Conselho, passando-lhe, imediatamente, a direção dos trabalhos. 

Art. 140. Dentro do prazo de quinze dias da sessão de instalação do Conselho de 

Representantes, o Presidente designará uma comissão, sob a presidência do diretor, para 
elaboração do regimento da escola. 

§ 1º A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do trabalho. 

§ 2º Enquanto não vigorar o regimento, o Conselho poderá baixar Resoluções de ordem 

regimental, a título provisório. 
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Art. 141. Os servidores estáveis, lotados nas escolas da rêde do Ministério da Educação e 

Cultura ou pertencentes aos respectivos quadros e tabelas continuarão à disposição do 

estabelecimento em que estiverem servindo, enquanto o Conselho de Representantes não 

resolver em contrário, caso em que, ressalvados seus direitos e vantagens, terão a respectiva 

situação pessoal regulada, nos têrmos da legislação específica, pelo órgão competente da 

administração federal. 

Art. 142. Serão extintos, mediante atos específicos, nos quadros e nas tabelas das escolas da 

rêde federal do Ministério da Educação e Cultura, os cargos e as funções cujos ocupantes não 

tenham estabilidade ou equiparação aos funcionários efetivos e, quando vagarem aquêles cujos 
ocupantes gozam dos referidos benefícios. 

§ 1º A extinção dos cargos e das funções sem ocupantes estáveis e das funções gratificadas 

proceder-se-á gradualmente, à medida que as escolas de rêde do Ministério da Educação e 
Cultura se forem adaptando ao regime da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

§ 2º Considerar-se-à adaptada a escola quando: 

a) fôr instalado o respectivo 1º Conselho de Representantes; 

b) fôr publicada, no Orçamento da União, a dotação global destinada a cada uma 

das escolas, sob a forma de auxílio. 

Art. 143. Adaptada a escola, serão imediatamente exonerados ou dispensados os servidores sem 
estabilidade. 

Art. 144. O pessoal sem estabilidade, exonerado ou dispensado na forma dêste Regulamento, 

poderá ser aproveitado a critério do Conselho de Representantes, independentemente das 

provas a que se refere êste Decreto, desde que tenha sido nomeado ou admitido mediante 

concurso ou prova equivalente. 

Parágrafo único. Considerar-se-á prova bastante, para os efeitos dêste artigo, no caso dos atuais 

integrantes do Serviço de Orientação, a prova de conclusão do Curso de Orientadores, 

promovido pela Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial. 

Art. 145. Os atuais servidores estáveis mantidos pelo Conselho de Representantes, sem prejuízo 

dos direitos e vantagens que usufruam, poderão ter seus vencimentos ou salários suplementados 

por gratificação mensal ou especial, que não se incorporará aos seus vencimentos. 

Art. 146. O disposto no Art. 23 da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, quanto aos 

ocupantes estáveis, não implicará em qualquer alteração do regime de horas de trabalho 

semanais, fixado nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei nº 7.190, de 22 de dezembro de 1944, 
distinguindo-se para êsse fim as cadeiras de oficina das cadeiras teóricas de cultura técnica. 

Art. 147. Enquanto houver professor estável com horas disponíveis, observados os limites 

fixados nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei nº 7.190, de 22 de dezembro de 1944, não poderá ser 
contratado outro para a respectiva matéria. 

Art. 148. Os atuais professôres estáveis serão convocados pelo atual diretor da Escola, no prazo 

de 15 (quinze) dias da publicação dêste Regulamento, para escolha dos nomes que integrarão a 
lista tríplice destinada à designação de seus representantes no Conselho de Representantes. 

Parágrafo único. Constituído o Conselho de Representantes, o respectivo Presidente deverá 

convocar os professôres estáveis no prazo de 10 (dez) dias, para a elaboração da lista tríplice a 
que se refere a letra g do Art. 104. 

 

Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1959. 

 

CLÓVIS SALGADO 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 23/10/1959  
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ANEXO I - DECRETO No 50.492, DE 25 DE ABRIL DE 1961 

 

Revogado pelo Decreto nº 99.678, de 1990. 

Complemente a regulamentação da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, dispondo sobre a 

organização e funcionamento de ginásio industrial.    

    

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 
da Constituição,  

 

DECRETA: 

 

Art 1º O curso básico de ensino industrial, mantido o seu caráter de educação geral previsto na 

Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, poderá funcionar com a feição pedagógica e 
designação de ginásio industrial, nos têrmos dêste decreto.  

Art 2º O ginásio industrial tem como objetivos ampliar os fundamentos da cultura, explorar as 

aptidões do educando e desenvolver suas capacidades, orientado-o com a colaboração da 
família, na escolha de oportunidades de trabalho ou de estudos ulteriores.  

Art 3º Na organização do ginásio industrial obedecer-se-á às seguintes normas:  

I - Em cada série haverá, no mínimo, três disciplinas compulsórias e duas optativas, sendo estas 

escolhidas entre as de uma relação constante do Regimento do ginásio;  

II - Entre as disciplinas compulsórias, incluir-se-ão o Português, a Matemática e o Inglês ou 
Francês, com a seriação prevista para o curso ginasial;  

III - Em tôdas as séries ministrar-se-á ensino prático em oficinas;  

IV - O tempo de ocupação do aluno em atividades educativas será de 33 a 44 horas semanais, 

das quais 6 a 12 serão dedicadas a práticas em oficinas.  

Art 4º A prática em oficinas será orientada de modo a permitir a iniciação em grupos de 

atividades ligadas aos ramos industriais predominantes na região, sem a preocupação de formar 
artífices.  

Art 5º A estrutura e o currículo de cada ginásio industrial constarão no respectivo Regimento, 

que deverá ser aprovado pelo Diretor do Ensino Industrial.  

Art 6º Os alunos do ginásio industrial deverão ser orientados, de modo elementar e 

assistemático, sôbre os princípios e métodos de organização racional do trabalho aplicáveis às 

atividades produtivas.  

Art 7º A autorização de funcionamento de ginásio industrial será concedida pelo Ministério da 

Educação e Cultura, mediante a verificação da existência de pessoal docente legalmente 

habilitado, laboratório, oficinas e salas-ambiente aparelhadas para ensino eficiente e prática, 
assim como de serviço de orientação educacional e profissional.  

Art 8º Aos ginásios industriais será dada preferência na distribuição dos recursos do Ministério 

da Educação e Cultura destinados à concessão de Bôlsas de estudo e a auxílios para instalação 
e manutenção de escolas.  

Art 9º Aos concluintes da quarta série de ginásio industrial será conferido "certificado de 

conclusão do ginásio industrial", equivalente ao de conclusão do primeiro ciclo do ensino 
secundário.  

Art 10. É facultado aos estabelecimentos de ensino secundário manter ginásio industrial 

paralelamente ao seu curso ginasial ou transformar êste em ginásio daquele tipo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3552.htm
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Art 11. São aplicáveis aos ginásios industriais as disposições do Decreto nº 47.038, de 16 de 

outubro de 1959, que não colidirem com as dêste decreto.  

Art 12. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

 

Brasília, D.F., em 25 de abril de 1961; 140º da Independência e 73º da República. 

  

JÂNIO QUADROS 

Brígido Tinoco  

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.4.1961. 
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ANEXO J - DECRETO Nº 53.041 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1963 

Atribui ao Grupo de Trabalho de Expansão do Ensino Industrial os serviços técnicos que vem 

sendo realizados, pela Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial e dá outras 

providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, da 
Constituição Federal e  

CONSIDERANDO que, de conformidade com a Cláusula 2 do respectivo Têrmo Aditivo 

firmado em 30 de janeiro de 1962, o prazo de vigência do convênio básico que criou a Comissão 
Brasileiro-Americana de Educação Industrial expirar-se-á a 31 de dezembro de 1962;  

CONSIDERANDO não haver conveniência na conservação do atual esquema administrativo 

para os serviços cooperativos entre o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e o Govêrno dos 
Estados Unidas da América do Norte no Setor do Ensino Industrial;  

CONSIDERANDO a dificuldade prática para a imediata instituição aos programas da CRAI 

conforme consta do Acôrdo Especial firmado em 30 de maio do corrente ano, entre o Govêrno 

Brasileiro, representado pelo Ministro da Educação e Cultura, e o Govêrno dos Estados Unidos 

da América, representado pela Agência Internacional para o Desenvolvimento;  

CONSIDERANDO, por fim, que o Grupo de Trabalho de Expansão do Ensino Industrial 

(GTEEI) é órgão técnico diretamente vinculado à Diretoria do Ensino Industrial, (grifo 

da autora) 

DECRETA:  

Art. 1º Expirada a vigência do Acôrdo que instituiu a comissão Brasileiro-Americana de 

Educação Industrial e dos respectivos Têrmos Aditivos, a 31 de dezembro de 1963, os encargos 

dessa Comissão serão assumidos pelo Grupo de Trabalho de Expansão do Ensino Industrial, 

criado pelo Decreto nº 50.809, de 17 de junho de 1961, o qual passará a denominar-se Grupo 
Executivo do Ensino Industrial (GEEI). 

Parágrafo único. Para o fim de dar pleno cumprimento ao que dispõe êste artigo, o GEEI 

incumbir-se-á também, diretamente ou mediante convênio com entidades públicas e privadas 

especializadas, da formação e aperfeiçoamento do pessoal docente, técnico e administrativo 

para o ensino industrial.  

Art. 2º A Diretoria do Ensino Industrial tomará desde logo, as providências necessárias ao 

recebimento do patrimônio da CRAI, do aproveitamento e destinação de seu pessoal, bem como 

as que visem a dar continuidade aos programas em andamento. 

Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Brasília, em 28 de novembro de 1963; 142º da Independência e 75º da República.  

JOÃO GOULART 

Júlio Furquim Sambaquy  

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 05/12/1963  

Publicação:  

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/12/1963, Página 10224 (Publicação Original)  

 Coleção de Leis do Brasil - 1963, Página 491 Vol. 8 (Publicação Original)  
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ANEXO L - LEI No 4.759, DE 20 DE AGOSTO DE 1965 

 

Dispõe sôbre a denominação e qualificação das Universidades e Escolas Técnicas Federais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º As Universidades e as Escolas Técnicas da União, vinculadas ao Ministério da Educação 

e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados serão qualificadas de federais e terão a 

denominação do respectivo Estado. 

Parágrafo único. As Escolas e faculdades integrantes das Universidades Federais serão 

denominadas com a designação específica de sua especialidade, seguida do nome da 

Universidade. 

Art. 2º Se a sede da universidade ou da escola técnica federal fôr em uma cidade que não a 

capital do Estado, será qualificada de federal e terá a denominação da respectiva cidade. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 20 de agôsto de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Flavio Lacerda 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.8.1965 
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ANEXO M - LEI No 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968 

 

Dispõe sôbre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art 1º É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas as 

condições de capacidade estabelecidas nesta Lei.  

Art 2 o A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte 

campo de realizações:  

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;  

II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas;  

III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados;  

V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a respectiva 

formação profissional.  

Art 3º O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo de quem:  

I) haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido 

diplomado por escola oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmante 

constituída nos têrmos da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de 1961;  

II) após curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha sido diplomado por escola 

ou instituto técnico industrial estrangeiro e revalidado seu diploma no Brasil, de acôrdo com a 

legislação vigente; 

III) sem os cursos e a formação atrás referidos, conte na data da promulgação desta Lei, 5 

(cinco) anos de atividade integrada no campo da técnica industrial de nível médio e tenha 

habilitação reconhecida por órgão competente. 

Art 4º Os cargos de Técnico Industrial de nível médio, no serviço público federal, estadual ou 

municipal ou em órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como na economia 

privada, somente serão exercidos por profissionais legalmente habilitados.  

Art 5º O Poder Executivo promoverá expedição de regulamentos, para execução da presente 

Lei.  

Art 6º Esta Lei será aplicável, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível médio.  

Art 7º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art 8º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 5 de novembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.  

A. COSTA E SILVA  

Favorino Bastos Mércio  

Jarbas G. Passarinho  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.11.1968 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm
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ANEXO N - DECRETO Nº 65.070, DE 27 DE AGOSTO DE 1969 

 

Revogado pelo Decreto nº 75.079, de 1974.  

Dispõe sôbre a administração dos estabelecimentos de ensino industrial e a remuneração de 

seus diretores.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 83, item II, 

da Constituição, e tendo em vista o art. 3º do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 

1967, decreta: 

Art. 1º. Os estabelecimentos do ensino industrial serão administrados por um Conselho de 

representantes e terão um Conselho de Professôres, obedecidas as atribuições fixadas na Lei nº 

3.552, de 16.2.1959, e no Decreto-lei nº 796, de 27 de agôsto de 1969. 

§ 1º O Conselho será composto de seis (6) representantes da comunidade, escolhidos pelo 

Presidente da República em lista tríplice elaborada e apresentada pelo Ministério da 

Educação. 

§ 2º O Conselho será renovado cada dois (2) anos por um têrço de seus membros, não 

sendo permitida a recondução para o período seguinte nem a inclusão na lista mencionada 

no parágrafo anterior de quem tenha sido diretor nos últimos três anos. 

§ 3º O Conselho, que compõe a primeira linha da estrutura organizacional da autarquia 
escolar, deverá ser constituído por: (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

a) um representante dos professores do estabelecimento com vínculo estatutário ou 

trabalhista; (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

b) um representante do empresariado de área econômica a que correspondam 

habilitações profissionais proporcionadas pelo estabelecimento; (Incluído pelo 

Decreto nº 72.538, de 1973) 

c) dois educadores ou especialistas em assuntos educacionais estranhos aos quadros 

do estabelecimento; (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

d) um técnico de 2º grau ou profissional de nível superior, de preferência com 

formação ou atividade relacionada com uma das habilitações profissionais 

ministradas pelo estabelecimento; (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

e) um representante de órgão fiscalizador do exercício profissional em área 

abrangida por uma das habilitações propiciadas pelo estabelecimento. (Incluído 

pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 4º Sempre que ocorrer dificuldades de vulto para composição da lista tríplice 

correspondente a uma das categorias constantes do § 3º, o Ministro da Educação e Cultura 

promoverá acréscimo em qualquer uma das demais representações previstas. (Incluído 
pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 5º Os estabelecimentos tomarão, no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término de 

cada biênio com a colaboração do Departamento de Ensino Médio as providências 

necessárias à renovação periódica do Conselho. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 

1973) 

§ 6º Nenhum servidor do estabelecimento excetuado o representante dos professores, 
poderá ser conselheiro. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 7º A renovação dos Conselheiros importará, automaticamente, na de seus suplentes que 

os substituirão em sua falta e impedimentos. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 
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§ 8º Perderá o mandato o Conselheiro ou suplente que: (Incluído pelo Decreto nº 72.538, 

de 1973) 

a) deixar de comparecer, sem justa causa, a 4 (quatro) sessões consecutivas; 
(Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973). 

b) deixar de pertencer à categoria ou entidade representada; (Incluído pelo Decreto 

nº 72.538, de 1973). 

c) deixar de manter o requisito de idoneidade necessário à designação. (Incluído 
pelo Decreto nº 72.538, de 1973). 

§ 9º Sempre que houver recomposição total ao Conselho de Representantes, a designação 

de seus integrantes será feita indicando-se dois para exercer o mandato por dois anos; dois 

para exercê-lo por quatro anos, e os demais por seis anos. (Incluído pelo Decreto nº 

72.538, de 1973) 

§ 10º O Presidente e o Vice-Presidente do conselho serão eleitos, por maioria absoluta de 

votos de seus pares, pelo prazo de 2 (dois) anos, em reunião especialmente convocada 

para esse fim no prazo de 15 (quinze) dias da posse dos Conselheiros, presentes pelo 
menos cinco representantes. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 11º O Vice-Presidente substituirá automaticamente, o Presidente em suas faltas e 

impedimentos. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 12º O Presidente do Conselho será o representante legal do estabelecimento, facultada 

a delegação de competência para fim específico. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 

1973) 

§ 13º Ocorrendo afastamento definitivo do Presidente, o Vice-Presidente em exercício 

convocará reunião no prazo de 15 (quinze) dias, para eleição do sucessor que terminará o 

mandato. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 14º Verificando-se concomitantemente, o afastamento do Presidente e do Vice - 

Presidente, assumirá a presidência o conselheiro mais idoso, até nova eleição, no prazo 

do parágrafo anterior. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 15º O Diretor do estabelecimento participará, com os direitos comuns aos demais 

membros exceto o de votar, de todas as sessões do Conselho, menos as destinadas à 

eleição de Presidente e Vice-Presidente e a da escolha de seu sucessor. (Incluído pelo 
Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 16º As deliberações do Conselho serão baixadas mediante Resoluções, por maioria 

absoluta de votos e cuja execução caberá à Diretoria do estabelecimento que, 

imediatamente, encaminhará cópia autêntica ao Departamento de Ensino Médio. 

(Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

Art. 2º O Diretor da Escola de Ensino Industrial será contratado pelo Presidente do Conselho 

de Representantes, ouvidos os órgãos competentes do MEC, mediante remuneração 

correspondente a onze vêzes o maior salário-mínimo vigente no País, devendo exercer suas 
funções em regime de tempo integral. 

§ 1º A contratação pelo Presidente do Conselho de Representantes, a que se refere este 

artigo, recairá em educador qualificado escolhido pelo Ministro da Educação e Cultura 

em lista tríplice apresentada pelo conselho em colaboração com o Departamento de 

Ensino Médio. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 

§ 2º A dispensa do Diretor, além da hipótese do artigo 20 da lei número 3.552, de 16 de 

fevereiro de 1959, poderá ser efetivada, antes do prazo contratual, mediante 

recomendação do Ministro ao Presidente do Conselho ou pedido fundamentado de 
autorização deste último ao titular da Pasta. (Incluído pelo Decreto nº 72.538, de 1973) 
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Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Brasília, 27 de agôsto de 1969; 148º da Independência e 81º da República. 

 

A. Costa e Silva 

Tarso Dutra 

Hélio Beltrão 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.8.1969 
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ANEXO O - DECRETO-LEI Nº 796, DE 27 DE AGOSTO DE 1969 

 

Revoga o art. 17 e altera a redação dos arts. 19 (alínea f) e 30 da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro 

de 1959. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 2º do 

Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, DECRETA: 

 

Art 1º Fica revogado o art. 17 da Lei nº 3.552, de 16.2.59, devendo a matéria nele contida ser 

regulamentada por Ato do Poder Executivo, de acordo com o disposto no art. 3º do Decreto-lei 

nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.  

Art 2º A alínea f do art. 19 e o art. 30 da Lei nº 3.552-59, passam a ter a seguinte redação:  

"Art. 19. Compete ao Conselho de Representantes:  

............................................... 

............................................... 

f) autorizar tôda despesa que ultrapasse a quantia de 10 (dez) vêzes o maior salário mínimo 

vigente no País".  

"Art. 30. Os bens patrimoniais das Escolas, representados pelos imóveis em que estejam 

instalados, continuam sob o domínio da autarquia, assim como os que vierem a ser adquiridos 

para as mesmas, com recursos próprios ou da União".  

Art 3º Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

 

Brasília, 27 de agôsto de 1969; 148º da Independência de 81º da República.  

 

A. COSTA E SILVA  

Tarso Dutra  

Hélio Beltrão  

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.8.1969 
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ANEXO P – DECRETO Nº 69.382, DE 19 DE OUTUBRO DE 1971 

 

Revogado pelo decreto nº 3.048, de 1999 

Regulamenta a Lei nº 5.708, de 4 de outubro de 1971, que dispõe sôbre a concessão de 

gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 

da Constituição, 

Decreta: 

Art. 1º Para efeito de concessão de pagamento da gratificação de presença dos respectivos 

membros, os órgãos de deliberação coletiva da Administração Direta e das Autarquias serão 
classificadas: 

a) de 1º grau - os vinculados à Presidência da República; 

b) de 2º grau - os vinculados aos Ministros de Estado, e Dirigentes de Autarquias 

ligadas à pesquisa científica e tecnologia, pura e aplicada, de alto nível; ao ensino 

superior; ao desenvolvimento do País no plano nacional ou regional; à previdência 

e assistência social de âmbito nacional; e à atividade bancária; 

c) de 3º grau - os não compreendidos nas alíneas anteriores. 

Art. 2º A gratificação pela participação nos órgãos de deliberação coletiva de que trata a Lei nº 

5.708, de 4 de outubro de 1971, devida por sessão a que comparecerem os respectivos membros, 

corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sôbre o valor do maior salário-mínimo 
vigente: 

I - órgãos de 1º grau - 80% (oitenta por cento); 

II - órgãos de 2º grau - 65% (sessenta e cinco por cento); 

III - órgãos de 3º grau - 50% (cinquenta por cento). 

§ 1º A gratificação do Presidente será acrescida a título de representação, do percentual 

de 50% (cinquenta por cento), quando se tratar de órgão de 1º grau e de 30% (trinta por 

cento) nos demais casos, calculada sobre a importância total devida mensalmente. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos que exerçam as funções de 

Presidente, quando lhes estejam afetos encargos remunerados de direção ou chefia na 

repartição cuja estrutura se integra o órgão de deliberação coletiva. 

§ 3º Será de 8 (oito) o número máximo de reuniões mensais remuneradas. 

Art. 3º As atividades de Secretário do órgão de deliberação coletiva, quando não 

correspondentes a cargo em comissão ou função gratificada, serão retribuídas mediante 

gratificação eqüivalente à metade da importância a que fizerem jus os respectivos membros, 

não podendo o Secretário, em hipótese alguma, perceber representação mensal fixa ou 

vantagem equivalente. 

Art. 4º O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação coletiva. 

§ 1º O funcionário que, por fôrça de lei ou regulamento, fôr membro nato de órgão de 
deliberação coletiva, não poderá ser designado para outro, sequer a título gratuito. 

§ 2º O funcionário que, por fôrça de lei ou regulamento, fôr membro nato de mais de um 

órgão de deliberação coletiva, optará pela gratificação de um dêles, vedada a acumulação 
de qualquer remuneração ou vantagem decorrente da situação de membro do outro órgão. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/7c25b31e88e149d3032569fa00738d4a?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/7c25b31e88e149d3032569fa00738d4a?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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Art. 5º Os Ministérios promoverão, nas respectivas áreas, completo levantamento dos órgãos 

de deliberação coletiva existentes, identificando e analisando as suas finalidades, com o 

objetivo de reduzí-los ao mínimo indispensável, como medida inadiável de economia e de 

simplificação estrutural. 

§ 1º A classificação dos órgãos de deliberação coletiva, nos têrmos dêste regulamento, 

processar-se-á mediante proposta devidamente justificada e elaborada sob a 

responsabilidade dos Órgãos de Pessoal dos Ministérios, dos Órgãos integrantes da 
Presidência da República e das Autarquias. 

§ 2º As propostas de extinção dos órgãos de deliberação coletiva e de classificação dos 

que devam subsistir serão encaminhadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

publicação dêste Decreto, ao Presidente da República pelos Ministros de Estado a que 

estiverem subordinados ou vinculados, por intermédio do Órgão Central do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal. 

§ 3º O pagamento da gratificação, nas bases estabelecidas no artigo 2º dêste Decreto, 

somente ocorrerá após a aprovação da nova classificação dos órgãos de deliberação 
coletiva. 

§ 4º Ficará automaticamente suspenso, em relação à área do Ministério de que não tenha 

remetido à Presidência da República as propostas a que se refere o § 2º e dentro do prazo 

ali estabelecido, o pagamento de gratificações ou quaisquer outras vantagens decorrentes 

da participação em órgão de deliberação coletiva, sob pena de responsabilidade de quem 
venha a efetuar ou determinar o pagamento indevido. 

Art. 6º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Brasília, 19 de outubro de 1971; 150º da Independência e 83º da República. 

 

EMÍLIO G. MÉDICI 

 

Alfredo Buzaid 

Adalberto de Barros Nunes 

Orlando Geisel 

Mário Gibson Barboza 

Antonio Delfim Netto 

Mário David Andrezza 

L. F. Cirne Lima 

Jarbas G. Passarinho 

Júlio Barata 

Márcio de Souza e Mello 

F. Rocha Lagôa 

Marcus Vinicius Pratini de Moraes 

Benjamim Mário Baptista 

João Paulo dos Reis Velloso 

José Costa Cavalcanti 

Hygino C. Corsetti 
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ANEXO Q - DECRETO Nº 72.538, DE 27 DE JULHO DE 1973 

 

Revogado pelo Decreto nº 75.079, de 1974 

Alterada a redação do Decreto nº 65.070 de 27 de agosto de 1996, e das outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 

III e V, da Constituição, e considerando o artigo 1º do Decreto lei nº 796 de 27 de agosto de 

1969, e a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, decreta: 

 

Art. 1º As Escolas Técnicas Federais vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura a que se 

referem o artigo 16, da Lei nº 3.552 de 16 de fevereiro de 1959, e o Decreto número 65.070, de 
27 de agosto de 1969, funcionarão: 

a) como estabelecimentos de ensino de 2º grau, proporcionando a seus alunos 

educação geral e formação especial, sem prejuízo da realização de outros cursos 
compativeis com sua estrutura, permitidos em lei ou regulamento; 

b) como estabelecimentos destinados a ministrar habitações profissionais a alunos 

de outras escolas da mesma área em regime de intercomplementaridade, mediante 

convênio, e titulares de diplomas ou certificados de ensino de 2º grau ou 

equivalente. 

§ 1º As habilitações profissionais podem ser ministradas a nível de técnico de 2º grau ou 

de auxiliar, admitidas, nesta última categoria, as graduações necessárias, estabelecidas 

em portaria a ser baixada pelo Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Conselho Federal 
da Educação. 

§ 2º A habilitação a nível de técnico de 2º grau, ou de técnico de grau médio, tem por 

objetivo assegurar a formação de técnicos para o exercício de profissões em que as 

aplicações tecnológicas exijam um profissional com essa preparação ou para o 

desempenho de funções de imediata assistência a profissionais de nível superior, nas áreas 
econômicas primárias, secundárias e terciárias. 

§ 3º A habilitação de 2º grau nos diferentes níveis de auxiliar destina-se à formação, em 

prazo mais curto na parte estritamente profissionalizante, sem prejuízo da duração global 

do ensino desse grau nem da respectiva parte de formação especial, de profissionais que 

possam desempenhar encargos componentes da profissão de técnicos ou assistir a 
titulares dessas graduações. 

Art. 2º Para efeito de supervisão ministerial, vincularão dos estabelecimentos de que trata este 

Decreto ao Ministério da Educação e Cultura far-se-á pelo Departamento de Ensino Médio. 

Art. 3º O artigo 1º do Decreto número 65.070, de agosto de 1969, fica acrescido dos seguintes 
parágrafos; 

§ 3º O Conselho, que compõe a primeira linha da estrutura organizacional da autarquia 

escolar, deverá ser constituído por: 

a) um representante dos professores do estabelecimento com vínculo estatutário ou 
trabalhista; 

b) um representante do empresariado de área econômica a que correspondam 

habilitações profissionais proporcionadas pelo estabelecimento; 

c) dois educadores ou especialistas em assuntos educacionais estranhos aos quadros 
do estabelecimento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3552.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65070.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65070.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65070.htm#art1%C2%A73
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d) um técnico de 2º grau ou profissional de nível superior, de preferência com 

formação ou atividade relacionada com uma das habilitações profissionais 
ministradas pelo estabelecimento; 

e) um representante de órgão fiscalizador do exercício profissional em área 

abrangida por uma das habilitações propiciadas pelo estabelecimento. 

§ 4º Sempre que ocorrer dificuldades de vulto para composição da lista tríplice 

correspondente a uma das categorias constantes do § 3º, o Ministro da Educação e Cultura 

promoverá acréscimo em qualquer uma das demais representações previstas. 

§ 5º Os estabelecimentos tomarão, no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término de 

cada biênio com a colaboração do Departamento de Ensino Médio as providências 

necessárias à renovação periódica do Conselho. 

§ 6º Nenhum servidor do estabelecimento excetuado o representante dos professores, 
poderá ser conselheiro. 

§ 7º A renovação dos Conselheiros importará, automaticamente, na de seus suplentes que 

os substituirão em sua falta e impedimentos. 

§ 8º Perderá o mandato o Conselheiro ou suplente que: 

a) deixar de comparecer, sem justa causa, a 4 (quatro) sessões consecutivas; 

b) deixar de pertencer à categoria ou entidade representada; 

c) deixar de manter o requisito de idoneidade necessário à designação. 

§ 9º Sempre que houver recomposição total ao Conselho de Representantes, a designação 

de seus integrantes será feita indicando-se dois para exercer o mandato por dois anos; dois 

para exercê-lo por quatro anos, e os demais por seis anos. 

§ 10º O Presidente e o Vice-Presidente do conselho serão eleitos, por maioria absoluta de 

votos de seus pares, pelo prazo de 2 (dois) anos, em reunião especialmente convocada 

para esse fim no prazo de 15 (quinze) dias da posse dos Conselheiros, presentes pelo 
menos cinco representantes. 

§ 11º O Vice-Presidente substituirá automaticamente, o Presidente em suas faltas e 

impedimentos. 

§ 12º O Presidente do Conselho será o representante legal do estabelecimento, facultada 
a delegação de competência para fim específico. 

§ 13º Ocorrendo afastamento definitivo do Presidente, o Vice-Presidente em exercício 

convocará reunião no prazo de 15 (quinze) dias, para eleição do sucessor que terminará o 
mandato. 

§ 14º Verificando-se concomitantemente, o afastamento do Presidente e do Vice - 

Presidente, assumirá a presidência o conselheiro mais idoso, até nova eleição, no prazo 
do parágrafo anterior. 

§ 15º O Diretor do estabelecimento participará, com os direitos comuns aos demais 

membros exceto o de votar, de todas as sessões do Conselho, menos as destinadas à 
eleição de Presidente e Vice-Presidente e a da escolha de seu sucessor. 

§ 16º As deliberações do Conselho serão baixadas mediante Resoluções, por maioria 

absoluta de votos e cuja execução caberá à Diretoria do estabelecimento que, 
imediatamente, encaminhará cópia autêntica ao Departamento de Ensino Médio". 

Art. 4º O artigo 2º do Decreto número 65.070, de 27 de agosto de 1969, fica acrescido dos 

seguintes parágrafos: 

§ 1º A contratação pelo Presidente do Conselho de Representantes, a que se refere este 

artigo, recairá em educador qualificado escolhido pelo Ministro da Educação e Cultura 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65070.htm#art2%C2%A71
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em lista tríplice apresentada pelo conselho em colaboração com o Departamento de 

Ensino Médio. 

§ 2º A dispensa do Diretor, além da hipótese do artigo 20 da lei número 3.552, de 16 de 

fevereiro de 1959, poderá ser efetivada, antes do prazo contratual, mediante 

recomendação do Ministro ao Presidente do Conselho ou pedido fundamentado de 
autorização deste último ao titular da Pasta". 

Art. 5º São atribuições do Conselho de Representantes: 

a) eleger os respectivos Presidente e Vice-Presidente: 

b) aprovar o orçamento anual do estabelecimento, respeitadas as vinculações que 

existam nas dotações orçamentárias e nele incluído o saldo do exercício anterior; 

c) fiscalizar a execução do orçamento - programa do estabelecimento, autorizar as 

transferências de verbas permitidas, solicitando as que dependam de autoridade 

superior e acompanhar o balanço físico anual e dos valores patrimoniais do 
estabelecimento; 

d) examinar o relatório e tomada de contas anual do Diretor do estabelecimento, 

encaminhando-os com parecer ao órgão competente para sua apreciação, sempre 
por intermédio do DEM, até 28 de fevereiro de cada ano; 

e) autorizar toda despesa que ultrapasse quantia equivalente a 10 (dez) vezes o 

maior salário - mínimo vigente no País; 

f) apreciar a minuta ou alteração do regime escolar a ser submetido à autoridade 
superior competente, e aprovar s regimentos dos órgãos do estabelecimento; 

g) homologar as deliberações do conselho de Professores; 

h) julgar, originariamente, as questões que envolvam seus integrantes ou Diretor e, 

em grau de recurso, as que resultem de decisão deste ou de seu Presidente, Já objeto 
de pronunciamento em pedido de reconsideração; 

i) aprovar, respeitando o currículo ou plano elaborado pelo Conselho de Professores 

a organização de cursos e sua extinção; 

j) estabelecer o número de vagas e plano de matrícula, respeitada a fixação de 
limites, quanto à capacidade didática, pelo Conselho de Professores; 

l) aprovar contratos e convênios, ouvida a Secretaria Geral do Ministério da 

Educação e Cultura, quando houver recomendação nesse sentido; 

m) apreciar os quadros de pessoal docente, técnico e administrativo, 

compreendendo servidores do Ministério da Educação e Cultura lotados no 

estabelecimento ou servidores do Quadro Especial da própria autarquia escolar, 

bem como as propostas de tabelas do pessoal docente técnico e administrativo no 

regime da consolidação das Leis do trabalho, necessário para complementar os 

serviços escolares e atender à sua ampliação, a serem submetidos à aprovação da 

autoridade competente, quando for o caso; 

n) reunir-se ordinamente, no mínimo uma vez por mês, e extraordinariamente 

quando convocado pelo Presidente ou a requerimento da metade, pelo menos dos 

conselheiros em exercício bem como mediante recomendação do Ministro da 
Educação e Cultura ou do Diretor do Departamento de Ensino Médio; 

o) apreciar casos omissos, submetendo a solução ao referendo do Ministro da 

Educação e Cultura, e exercer os encargos compatíveis com a natureza genérica de 
sua competência. 

Art. 6º Compete ao Presidente do Conselho de Representantes: 
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a) praticar os atos referentes ao exercício de suas atribuições legais; 

b) promover o cargo, da linha imediata da estrutura organizacional da autarquia, de 

Diretor, e dispensá-lo, com observância das normas especiais relativas à matéria 
constante deste Decreto; 

c) fazer uso do voto de qualidade, para desempate, além de voto ordinário; 

d) declarar fazendo imediata comunicação ao Ministério da Educação e Cultura, 

por intermédio do Departamento de Ensino Médio, a perda do mandato de 

conselheiro nas hipóteses previstas no § 8º acrescentando por este Decreto ao artigo 

1º do Decreto nº 65.070, de 1969; 

e) assinar, se houver resolução do Conselho para essa fim, além do Diretor e do 

encarregado do setor financeiro os documentos de movimentação de contas 

bancárias do estabelecimento que excedam o valor de 10 (dez) vezes o do maior 
salário - mínimo vigente no País. 

Art. 7º São atribuições do Diretor da Escola: 

a) organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, no âmbito da sua 

competência, todas as atividades escolares e assegurar a eficácia do ensino 
ministrado; 

b) zelar pelo fiel cumprimento das leis, regulamentos e decisões superiores; 

c) organizar a proposta orçamentária do estabelecimento, subtendo-a, para 

encaminhamento ao órgão competente do MEC, à apreciação do conselho de 
Representantes; 

d) ordenar despesas, subtendo à aprovação do Conselho de Representantes as que 

excedem o valor de dez vezes o maior salário-mínimo vigente no País; 

e) admitir, movimentar e dispensar o pessoal com aprovação do Presidente do 

Conselho de Representantes, bem como designar ocupantes das funções de chefia, 

conceder férias e licenças e aplicar medidas disciplinares; 

f) submeter à aprovação do Conselho de Representantes a dispensa de servidor a 
dez vezes o valor do maior salário- mínimo vigente no País; 

g) elaborar propostas de quadros e tabelas de pessoal e respectiva retribuição e de 

regimentos e regulamentos escolares, ou alterações respectivas exceto dos 
conselhos de Representantes e de Professores; 

h) assinar, juntamente com o responsável pelo setor financeiro, os documentos de 

movimentação de contas bancárias do estabelecimento, abertas no Banco do Brasil 

S.A. ou outro estabelecimento oficialmente autorizado, respeitando o disposto na 

alínea "e" do artigo 6º; 

i) assegurar a normalidade da escrituração e do controle contábil; 

j) presidir o conselho de Professores e a Diretoria da Caixa Escolar; 

l) prestar contas das despesas realizadas no ano precedente, até 31 de janeiro de 

cada ano e apresentar relatório anual dos trabalhos escolares, até 28 de fevereiro do 

exercício subseqüente ao Conselho de Representantes. 

Art. 8º O Conselho de Professores será integrado, dentre docentes com vínculo estatutário ou 
trabalhista, no máximo por: 

a) 6 (seis) professores das disciplinas, atividades ou áreas de estudos de educação 

geral; 

b) 12 (doze) professores das disciplinas da parte de formação especial do currículo. 

§ 1º Haverá apenas um representante de cada disciplina, área de estudo ou atividade. 
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§ 2 º Na representação correspondente à parte de formação especial, procurar-se- 

á  atender à conveniência de incluir representantes do maior número possível das 
habilitações ou grupos de habilitações afins proporcionada pelo estabelecimento. 

§ 3º A Presidência do Conselho de Professores caberá ao Diretor do estabelecimento ou 

nas ausências e impedimentos, a seu substituto legal, em qualquer caso com voto de 
desempate exclusivamente. 

§ 4º No caso de destituição ou de renúncia parcial ou total do Conselho de Professores, 

que impeça seu funcionamento, o Diretor do estabelecimento poderá, no prazo de quinze 

dias, nomear comissão de professores para desempenhar os encargos do Conselho, até 

sua recomposição. 

Art. 9º São atribuições do Conselho de professores, órgão consultivo e de deliberação 
pedagógico- didática: 

a) praticar os atos inerentes ao exercício de suas atribuições legais; 

b) elaborar seu regimento e propor-lhe emendas; 

c) aprovar os programas das atividades, áreas de estudo e disciplinas; 

d) escolher, por votação uninominal e secreta, quando solicitado pelo Departamento 

de Ensino Médio, em três escrutínios, em que não será admitido voto de desempate, 

três nomes, para a constituição da lista tríplice destinada à designação de um dos 

componentes do conselho de Representantes, procedendo igualmente para seu 

suplente. Entre os indicados haverá, pelo menos, um professor da parte de educação 

geral e outro da parte de formação especial; 

e) apreciar os assuntos de sua alçada e os que lhe forem encaminhados, exercendo 

as atribuições conferidas pelo respectivo regimento e pelo Diretor, inclusive a de 

propor emendas. 

§ 1º A vigência das deliberações do Conselho depende de Homologação pelo Conselho 
de Representantes. 

§ 2º Os trabalhos do Conselho considerar-se-ão atividades docentes, devendo as sessões 

ser realizadas de preferência, em horário diverso dos encargos letivos. 

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Brasília, 27 de julho de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 

 

Emílio G. Médici 

Jarbas G. Passarinho 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.7.1973 
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ANEXO R - DECRETO No 75.079, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1974 

 

Revogado pelo Decreto nº 87.062, de 1982 

 

Dispõe sobre a organização das Escolas Técnicas Federais e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 

III, e V da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1° As Escolas Técnicas Federais, autarquias educacionais criadas na forma da Lei n.° 

3.552, de 16 de fevereiro de 1959, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, terão a 

seguinte estrutura básica. 

I - ÓRGÃO CONSULTIVO 

1. Conselho Técnico Consultivo 

II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 

1. Departamento de Pedagogia e Apoio Didático 

2. Departamento de Ensino 

3. Departamento de Administração 

4. Departamento de Pessoal 

Art. 2° Cada Escola será dirigida por um Diretor, que será seu representante legal, e os 

Departamentos por chefes, cujos cargos serão providos na forma da legislação específica. 

Art. 3° O Conselho Técnico Consultivo, destinado a colaborar para o aperfeiçoamento do 

processo educativo com informações da comunidade e zelar pela boa execução da política 

educacional da Escola, será composto pelo Diretor da Escola, que o presidirá, e por seis 

membros da comunidade designados pelo Ministério da Educação e Cultura. 

§ 1° O funcionamento e a composição do Conselho serão definidos em Portaria do 

Ministro da Educação e Cultura. 

§ 2° O Conselho Técnico Consultivo fica classificado como órgão de 3° grau, para efeito 

de pagamento de gratificações de presença a reuniões a que se refere o Decreto n° 69.382, 

de 19 de outubro de 1971. 

Art. 4° A organização e a competência dos órgãos referidos no art. 2°, bem como as atribuições 

do pessoal, de cada Escola Técnica Federal, serão estabelecidas em regimento interno, 

observado o disposto na legislação em vigor. 

Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogados os Decretos n°s 

47.038, de 16 de outubro de 1959, 65.070, de 27 de agosto de 1969 e 72.538, de 27 de julho de 

1973, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 12 de dezembro de 1974; 153° da Independência e 86º da República. 

ERNESTO GEISEL 

Ney Braga 

João Paulo dos Reis Velloso 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.12.1974 
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