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Entre os diversos projetos que o Centro Paula Souza acolheu, fruto da iniciativa
empreendedora de seus alunos e professores, este foi um dos que mais sensibilizou
e mobilizou tantas pessoas, dentro e fora da comunidade escolar.

Isto porque se trata de uma iniciativa voltada para a preservação da memória, da
cultura e, por que não, dos afetos de uma parcela de nossa gente.

O projeto Pesquisa sobre o Ensino Público Profissional no Estado de São Paulo:
memória institucional e as transformações histórico-espaciais  (o projeto  Historiografia
das Escolas Profissionais mais Antigas do Estado de São Paulo), nascido de uma
proposta do Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação da
USP, e desenvolvido por equipes de professores e alunos de oito escolas do
Centro Paula Souza, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP), resgata não apenas a história das escolas, mas de uma
parte da vida de todos que participaram da edificação de um sistema de ensino
que hoje constitui uma  das principais alavancas do desenvolvimento econômico
do Estado.

Quero parabenizar aqueles que deram sua contribuição para que este projeto
germinasse e florescesse, gerando bens inestimáveis como a publicação deste Álbum,
os centros de memórias, as exposições de fotografias e objetos museológicos e as
oficinas criadas, a partir dele, nas escolas.

Marcos Antonio Monteiro
Diretor Superintendente do Centro Paula Souza

APRESENTAÇÕES
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O Álbum Fotográfico do projeto Pesquisa sobre  o Ensino Público Profissional no
Estado de São Paulo: memória institucional e as transformações histórico-espaciais
(o projeto Historiografia) leva-nos a  recuar aos primeiros tempos e espaços da
educação profissional pública do Estado.

Nas fotos, os nossos colegas professores  olham-nos  com ternura e convicção, e
seus alunos, num misto de timidez e ingenuidade, com precoce firmeza e decisão.
As cenas de oficinas, ateliês, salas de aulas, pátios e fachadas de prédios, com
exposição de obras e com poses de seus artífices, revelam-nos  em luz, sombras e
geometria que foram de muitos as contribuições para a implantação e desenvolvimento
do ensino técnico.

Os espectadores desses enquadramentos poderão montar, juntamente com os
retratos atuais, uma história visual da educação profissional, ampliando o seu
entendimento sobre a participação das Escolas Técnicas Estaduais na formação de
jovens e de trabalhadores para o desenvolvimento do Estado.

Esse relato/retrato em branco e preto  envolve-nos  pela sensibilidade e pela
emoção  e nos assegura que, a despeito dos inevitáveis contratempos, as escolas
técnicas públicas sempre poderão renascer de si mesmas.

Almério Melquíades de Araújo
Coordenador de Ensino Técnico
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NOTAS INTRODUTÓRIAS
O Projeto

O Álbum Fotográfico �Escolas Profissionais Públicas do Estado de São Paulo: uma
história em imagens� é um dos produtos finais do Projeto �Pesquisa sobre o Ensino
Público Profissional no Estado de São Paulo: memória institucional e transformações
histórico-espaciais regionais� ou �Historiografia das Escolas Técnicas Estaduais mais
Antigas do Estado de São Paulo�, como é denominado usualmente por seus
participantes, apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP) pelo Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (CMFE-USP), e desenvolvido, desde 1997-8,
em cooperação com o Centro Paula Souza, através da Coordenadoria do Ensino
Técnico (CETEC), em oito escolas dessa Instituição.

A precária situação dos acervos documentais das escolas técnicas � com problemas não
muito diferentes da maioria dos acervos de instituições escolares públicas: documentação
dispersa, sem qualquer acondicionamento, deteriorando-se e sendo perdida � exigia
providências urgentes no sentido do envolvimento das escolas e de sua administração com
a questão de construção e preservação da memória institucional.

Nessa perspectiva, foram reunidos esforços na realização de um projeto comum capaz de
promover o encontro entre pesquisa e atividade pedagógica, através da integração dos
diferentes agentes das práticas escolares na produção do conhecimento histórico.
Entende-se que o envolvimento de alunos, professores, funcionários e comunidade local
com a história da instituição escolar da qual são agentes possibilita oportunidades de
reflexão sobre as relações entre memória e história; mais ainda, contribui para ações efetivas
de solidariedade, de valorização das experiências humanas acumuladas � fonte de apoio
à implementação de programas e projetos educacionais, culturais, técnicos e científicos
que visem à melhoria das condições e da qualidade do ensino.

O projeto consistiu na instalação de Centros de Memória nas oito escolas participantes
� com Acervos Documentais Organizados, Banco de Dados Informatizados, espaço para
Exposição de Fotos e de Objetos Museológicos, Salas de Trabalho e Salas de Consulta
e Pesquisa � e  a viabilização de acesso do público, em geral, e de pesquisadores, em
particular, aos seus documentos textuais, iconográficos, museológicos, às entrevistas/
depoimentos de seus ex-alunos, ex-professores e funcionários.

O trabalho de organização das fontes provenientes dos diferentes conjuntos documentais
das escolas técnicas viabilizou o contato da comunidade escolar e da população local com
questões referentes à preservação da memória institucional e o desenvolvimento de ações
de preservação do patrimônio histórico e cultural � entendidas como fundamentais para a
constituição e o exercício da cidadania. A partir dessas referências, suscitou a realização de
estudos e produção de conhecimentos sobre a história das instituições, da educação em
geral, do ensino técnico, da constituição das profissões e das mudanças no mundo do
trabalho  no decorrer do tempo, os quais subsidiaram as atividades de ensino e promoveram
o enriquecimento curricular das instituições.

A implementação do projeto deu-se em  oito escolas técnicas estaduais (ETEs) do
Centro �Paula Souza�: ETE �Carlos de Campos� e ETE �Getúlio Vargas�, em São
Paulo; ETE �João Belarmino�, em Amparo, todas as três criadas em 1911; ETE �Bento
Quirino�, de 1915, em Campinas; ETE �Júlio Cardoso�, de 1924, em Franca; ETE
�Fernando Prestes�, de 1929, em Sorocaba; ETE �Cônego José Bento�, de 1935,
em Jacareí e ETE �Aristóteles Ferreira�, de 1978, em Santos, que foi incorporada ao
projeto porque suas raízes históricas estão na Escola Estadual �Escolástica Rosa�, de
1908, na mesma cidade. O acervo documental dessa última foi trabalhado tanto quanto
o das demais, embora a escola pertença à rede de ensino da Secretaria de Educação e
não ao Centro �Paula Souza�, que está vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Em cada uma das escolas, três pesquisadores bolsistas (em geral professores, de diferentes
áreas e disciplinas, mas também alguns servidores administrativos radicados nas secretarias
das escolas) e dezenas ou centenas de alunos voluntários, do ensino médio e de diferentes
cursos do ensino técnico, participaram da realização de projetos de pesquisa, do processo
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de localização, levantamento e organização de fontes documentais e da elaboração de
relatórios de pesquisa e de trabalhos monográficos. Com essa finalidade, foram capacitados
teórica e tecnicamente por especialistas do Centro de Memória da Educação da FE-USP
em arquivística, tratamento, conservação e preservação de papéis; fontes iconográficas;
museologia;  história oral; em técnicas de revelação de fotografias; informática e outros.

O apoio financeiro da FAPESP na concessão de bolsas de pesquisa e no custeio dos
materiais próprios para a execução desses trabalhos  e os custos da capacitação arcados
pelo Centro �Paula Souza� tornaram possível às equipes desenvolver os seguintes trabalhos:
localização, higienização, referenciação, catalogação, acondicionamento e preservação de
documentos; realização e registro de entrevistas; organização do Acervo Documental
Permanente e do Banco de Dados Informatizado; instalação e organização do Centro de
Memória; exposições de fotos e objetos museológicos; visitas a Arquivos e lugares de
memória; divulgação do projeto etc.

Os professores e alunos, com seus trabalhos, não só criaram condições para a implementação
da pesquisa, mas também desenvolveram e exercitaram suas próprias competências na
pesquisa, no planejamento, na gestão, na comunicação, só para citar alguns. O trabalho
coletivo estimulou a aproximação entre escola e população local e sua mobilização em
tarefas conjuntas, na reivindicação de suas necessidades educacionais, na coleta de adesões
para abaixo-assinado e na organização de eventos comemorativos.

Como resultado de suas atividades, o projeto �Historiografia� está produzindo, também,
as publicações �Contribuição à Pesquisa sobre o Ensino Técnico no Estado de São
Paulo: Inventário de Fontes Documentais� e �Memória e História. Educação e Trabalho
no Estado de São Paulo: uma relação em construção�, além de um CD-Rom de Divulgação
sobre o desenvolvimento do Projeto.

Dar continuidade aos trabalhos de organização/preservação de documentos e de
realimentação do Banco de Dados dos Centros de Memória já instalados é uma das
metas da Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro �Paula Souza� para 2002.

Propõe, nessa direção, vitalizá-los e dinamizá-los enquanto centros de pesquisa e de
difusão cultural, através do desenvolvimento de uma programação de atividades e de um
cronograma de eventos que atraiam públicos diferenciados e ampliem suas atribuições
sociais.

O Álbum Fotográfico, um dos trabalhos finais de apresentação dos resultados da pesquisa,
foi elaborado graças aos esforços  dos docentes e alunos das escolas técnicas, sob a
supervisão dos professores pesquisadores � alunos   e bolsistas do Curso de Pós-Graduação
do Centro de Memória da Educação da FEUSP.
O respeito à dinâmica e às características do trabalho das equipes de pesquisa das escolas
participantes, assim como às especificidades históricas das diferentes instituições e de suas
fontes documentais, orienta a organização da obra. Cada escola técnica, na ordem
cronológica de seu aparecimento, faz a apresentação das fotografias, acompanhadas das
respectivas legendas explicativas.

Com o objetivo de melhor situar o leitor, é também apresentado um pequeno texto inicial
de referência com alguns dados sobre a história institucional.
Uma das decorrências dessa opção consiste na produção diferenciada, tanto no que diz
respeito aos conteúdos como à forma de anunciá-los. Cada escola, cada equipe, imprimiu
sua marca, seu ritmo e sua perspectiva na documentação selecionada, nos temas priorizados
e nos textos produzidos.

Com esse trabalho, fruto da colaboração entre universidade e rede pública de ensino,
esperamos homenagear todos aqueles que, incansavelmente, fizeram e fazem a história da
educação profissional e  do ensino técnico em nosso país � seus  professores e alunos.

Carmen Sylvia Vidigal Moraes
Julia Falivene Alves

O Álbum Fotográfico
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Fotografia de Escola:
alguns desafios à análise histórica e ao tratamento
documental

Uma das grandes dificuldades que a fotografia impõe ao seu tratamento como
fonte consiste em superar a contemplação estética, o encanto exercido pela imagem,
e apreendê-la enquanto produção de significados, cuja análise - a partir da
contribuição da semiótica, da antropologia e da sociologia - envolve o conhecimento
do fotógrafo, dos agentes contratantes, dos recursos tecnológicos disponíveis e
das condições sócio-históricas em que foi efetuado o registro.

Em outras palavras, se não se pode negar que a fotografia traz elementos para a
construção da história e da história da educação do fim do século XIX e,
especialmente, do século XX, não se pode assumir a imagem como um registro
neutro.

Neste projeto, o recurso à fotografia como fonte para a história da educação tem
como pressuposto que o registro fotográfico é �uma forma de representação da
realidade� (Chartier, 1990). A natureza documental da fotografia implica no
seu tratamento enquanto monumento (Le Goff, 1992), ou seja, na análise de
sua condição inevitável de construção histórica destinada à perpetuação de alguma
memória, do ponto de vista do grupo social que produziu e/ou apropriou-se dos
registros. Trata-se da colocação das representações fotográficas num campo de
concorrências, de disputas de poder e dominação, que dizem respeito à construção
da memória histórica (Polack, 1989). Se, por um lado, a fotografia possui um
caráter informativo, ela sempre é, simultaneamente, uma recriação da realidade
conforme a visão particular do grupo social que a produz (Ciavata, 1998).

Nesta perspectiva de análise, a compreensão da fotografia como fonte histórica
supõe conhecer os espaços e tempos determinados de sua criação, as condições
de seu desenvolvimento como técnica e arte, sua apropriação, preservação e uso
pelas gerações (Ciavata, 2002).

A história da fotografia no Brasil, de sua origem e expansão, possibilita entender
algumas das opções fotográficas, a adoção de padrões formais típicos, assim como
apreender os limites da preservação da memória documental em nosso país e, em
particular, da memória fotográfica. Fatores de ordem cultural e econômica impediram
que, ao lado da abundante produção fotográfica da segunda metade do século
passado, também se desenvolvesse o registro e a preservação da memória além do
âmbito familiar (Ciavatta, 1998; Kossoy, 1980).

A fotografia surgiu no Brasil por volta de 1833 e, a partir dos anos 1850, com
a descoberta do cartão de visita fotográfico (carte-de-visite), difundiu-se, atingindo
inclusive as classes menos abastadas1. A superação das dificuldades tecnológicas,
em 1881, com a invenção da câmara portátil, alterou o perfil do fotógrafo e da
fotografia. Não apenas popularizou-se o fotoamadorismo, aumentando o número
de fotógrafos em atividade, como tornaram-se mais freqüentes os registros de
paisagens, e dentre eles os de fachadas na fotografia urbana. No final do século
XIX, o uso social da fotografia foi ampliado através da invenção de novo sistema
de reprodução fotomecânica, permitindo a impressão de fotos em publicações e
cartões postais, superando a litografia e dando origem ao fotojornalismo. (Lobo,
1987, apud Vidal. 1998).

As fotografias relacionadas à educação escolar localizadas nos acervos paulistas foram
registradas após os anos de 1860, sendo a maioria delas produzida por fotógrafos
profissionais desconhecidos, a exceção de algumas poucas de autoria de Militão Augusto
de Azevedo2. Essas fotos nem sempre aparecem isoladas, mas - muitas vezes - reunidas
em álbuns , aglutinadas segundo um arranjo específico.
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Um desses álbuns guarda importantes registros fotográficos sobre a educação escolar
em São Paulo, o Álbum Photográphico da Escola Normal Caetano de Campos,
elaborado em 1895, provavelmente em comemoração à construção do prédio
na Praça da República. Ao contrário da maioria dos registros, restritos a instantâneos
das fachadas frontais ou laterais de construções escolares, o Álbum apresenta
inúmeras fotos dos espaços internos do prédio escolar, que aparecem, entretanto,
sempre vazios, desabitados. As poucas fotografias de professores e alunos foram
tiradas na parte externa do prédio e não em salas de aula, situação que já pode ser
encontrada em fotografias do início do século XX, como no Álbum de Photographia
da escola Normal e Annexas de São Paulo, de 1908. A partir de então, o
acervo fotográfico das instituições escolares aumenta significativamente.

As escolas técnicas, criadas em 1911, apresentam considerável acervo de registros
fotográficos, não só de fachadas dos prédios escolares, mas do seu corpo
docente e discente em diferentes situações de ensino, em salas de aulas e na
realização de trabalhos práticos nas diversas oficinas, em atividades lazer, esporte
ou ocasiões festivas, comemorativas de datas nacionais. Tais registros foram
profusamente utilizados nos Relatórios da Superintendência do Ensino Profissional
do Estado de São Paulo para ilustrar a qualidade e adiantamento dos trabalhos
que, sob sua orientação, eram realizados pelas escolas nas décadas de 1930 e
1940.

Apesar da produção sistemática de fotografias, o seu estado de conservação
nas instituições escolares permaneceu precário. Em geral, os acervos encontravam-
se desorganizados, com documentação dispersa e sem nenhum tipo de tratamento
técnico. Nessas condições e dentro de suas perspectivas, o projeto esforçou-se
para que os professores e os alunos, membros das equipes de cada escola,
incorporassem noções básicas de tratamento do documento, visando sua
preservação, além da contribuição da museologia na definição de uma sistemática
de registro e tombamento das peças dos acervos.

Para responder aos desafios metodológicos, a  equipe de pesquisa selecionou e organizou
a documentação fotográfica, respeitando a cronologia de sua produção, articulada aos
seus conteúdos/ contextos de referência; utilizou outras diferentes fontes- textuais e orais
- de maneira a agregar elementos de compreensão da imagem e dos processos sociais
latentes nas fotos.

Com esta rápida digressão, pretendeu-se apontar as preocupações de ordem
metodológica que o uso da fotografia suscita no trabalho historiográfico da educação,
destacando que narrativas imagéticas diferem de outras narrativas e impõem uma
metodologia singular de tratamento e análise.  Não houve a intenção de, com isso,
retirar o véu delicado e sensível que envolve a contemplação e o estudo das fotografias,
remetendo para o campo da pura razão cartesiana o olhar acadêmico. Procurou-se
destacar, apenas, que o belo do registro fotográfico, para além de emocionar,  representa,
produzindo imagens cujo significado não pode ser apreendido nelas mesmas, na sua
materialidade imediata. Enquanto construção de sentido radicalmente histórica,  supõe
o desvelamento de sua produção e apropriação criativa pelos sujeitos.

O Álbum Fotográfico ora publicado pretende despertar os leitores para as múltiplas
possibilidades oferecidas pela documentação fotográfica na construção de histórias do
passado recente da escola profissional e da relação ensino e trabalho no estado de São
Paulo.

Carmen Sylvia Vidigal Moraes
Diana Gonçalves Vidal

1
. Sobre a  história da fotografia no Brasil, consultar  VIDAL (1998). A elaboração deste tópico fundamenta-se

basicamente neste trabalho.

2. Militão foi o primeiro fotógrafo a elaborar um álbum comparativo, o Álbum comparativo de vistas da cidade de São
Paulo, onde registrou flagrantes da cidade em 1862. É interessante observar que o interessante no trabalho com
álbuns é que a seleção de imagens compõem uma narrativa que deve ser observada na análise das fotografias e
decifradas em sua série. A esse respeito, ver VIDAL, 1998.
3. A esse respeito, consultar também Ciavatta, 1998 e Barros, 1992.
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NOTAS HISTÓRICAS
Origens do Ensino Técnico  no Estado de
São Paulo

Na literatura educacional da época, a denominação de �instrução popular�
refere-se às escolas de ensino primário e de ensino profissional, instituições
educacionais dirigidas basicamente aos trabalhadores e aos filhos de
trabalhadores nacionais e imigrantes.

Nos anos finais do Império, a instrução popular oficial - bastante deficitária -
resumia-se ao ensino das primeiras letras (ao ensino da leitura e da escrita).
Nessa mesma época, o governo mantinha duas casas de recolhimento e educação
de crianças órfãs e abandonadas: o �Instituto de Educandos Artífices�, para
meninos, e o �Seminário da Glória�, para meninas - ambos criados como obra
de assistência social aos pobres, aos �desfavorecidos da sorte�.

As poucas instituições particulares de ensino elementar estão existentes, mantidas
e dirigidas por ordens religiosas ou por alguns grupos de imigrantes, como os
norte-americanos e os alemães, dedicavam-se mais freqüentemente à educação
de crianças provenientes dos setores privilegiados da população.

Com a vigência do Estado Republicano e a presença do trabalho livre -
particularmente  do imigrante, desencadeado o processo de desenvolvimento
comercial, urbano e industrial, surgem outros interesses e necessidades que
impelem à implementação de novas medidas no campo do ensino popular e
profissional.
Nos primeiros governos republicanos, o ensino popular se expande

sensivelmente e as escolas primárias oficiais passam a ser constituídas por grupos
escolares, escolas reunidas e escolas isoladas.

As escolas isoladas, classificadas segundo o local onde eram instaladas - zonas
rurais, distritais e urbanas, ofereciam cursos diurnos e noturnos e funcionavam
em bairros operários, nas proximidades das fábricas, ou em núcleo coloniais e
fazendas, atendendo basicamente à população trabalhadora. Nessas
instituições, a organização do ensino diferenciava-se de acordo com a população
que visava atingir: operário ou colonos, nacionais ou imigrantes.

Comparados às escolas isoladas, os grupos escolares caracterizavam-se como
estabelecimentos mais eficientes e mais bem equipados para o ensino primário,
apresentando também diferenciações de acordo com o espaço urbano que
ocupavam e atendendo uma população escolar heterogênea.
No que se refere ao ensino profissional, as primeiras escolas oficiais do Estado
são criadas em 1910, na gestão Oscar Thompson na Diretoria da Instrução
Pública, como parte do projeto de constituição de um mercado interno de
mão de obra qualificada.

Ao contrário das demais instituições sustentadas pelo Estado, como o �Instituto
Disciplinar�, ou, ainda, outros asilos e reformatórios dirigidos às crianças
desamparadas, que incluíam algum tipo de aprendizagem profissional em seus
programas de ensino, as escolas profissionais tinham por objetivo atingir uma
população específica: os filhos de trabalhadores que iam �seguir a profissão
de seus pais� e constituíam �uma fonte de inesgotável atividade e energia,
alimentando as forças vivas de nosso Estado� (Relatório Apresentado ao Sr.
Presidente do Estado pelo Secretário dos Negócios do Interior, 1912,
p.65).

No ano seguinte, 1911, começam a funcionar em São Paulo, no bairro
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operário do Brás, a �Escola Profissional Masculina� (atual ETE �Getúlio
Vargas�) e a �Escola Profissional Feminina� (ETE �Carlos de Campos�),
destinadas ao ensino �das artes industriais� para o sexo masculino, e de
�economia doméstica e prendas manuais� para o sexo feminino, instituições
que deveriam servir como �modelos� para as demais. São também criados
dois institutos no interior, sediados nas cidades de Amparo, a �Escola
Profissional de Artes e Offícios de Amparo� ( atual ETE �João Belarmino�),
e de Jacareí (ETE �Cônego José Bento�), nos quais deveria ser ministrado
�o ensino das profissões mais adequadas ao meio industrial� das respectivas
localidades.

Ao final da década de 20, o ensino profissional oficial funcionava regularmente
nos seguintes locais: São Paulo, Amparo, Franca Campinas, Ribeirão Preto,
Rio Claro, Sorocaba, Mococa, São Carlos, Santos, Santo André, Jaú,
Botucatu, Lins e Tatuí, Sto. Antônio do Pinhal, Limeira, entre outras. Em
algumas dessas escolas desenvolvem-se, também, em cooperação com as
empresas ferroviárias, os cursos ferroviários, dirigidos pelo Centro Ferroviário
de Ensino e Seleção Profissional/ CFESP, iniciativa comum da Secretaria Estadual
de Viação e Obras Públicas e o Instituto de Organização Racional do Trabalho/
IDORT . Sob a supervisão de Roberto Mange, organizador da Escola de
Mecânica do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo (1924) e professor da
Escola Politécnica,   esse empreendimento pedagógico tornou-se o núcleo-
matriz dos métodos e processos de ensino adotados, posteriormente, no
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/ SENAI, criado em 1942.

Em 1930, Lourenço Filho assume a Diretoria da Instrução Pública e inicia
uma série de reformas, principalmente no campo profissional, destinadas a
generalizar na rede pública as �contribuições de Roberto Mange�, baseadas
nos princípios tayloristas e nos fundamentos da psicotécnica. Tais reformulações
são aprofundadas com o �Código da Educação�, implantado por Fernando

de Azevedo em 1933, o qual determina a equiparação do ensino profissional
ministrado nessas escolas ao curso secundário, à chamada escola �acadêmica�;
ao mesmo tempo, realiza-se a aproximação do ensino das escolas profissionais
oficiais às necessidades do mercado de trabalho de cada localidade.

Em 1934, é criada a �Superintendência da Educação Profissional e Doméstica�,
imprimindo nova forma de gestão à organização do sistema de ensino e
colocando fim aos anos de orientação quase exclusiva dos primeiros diretores
das escolas, os �normalistas�: Aprígio de Almeida Gonzaga ( a �Masculina�
, atual ETE Getúlio Vargas); Miguel Carneiro Junior (a �Feminina� - ETE
Carlos de Campos) e Luciano J. de Almeida Valim e/ou João Belarmino
(Amparo).

Destaca-se, no período, a presença de Horácio Augusto da Silveira, então
diretor da Escola Profissional Feminina da Capital, atuando ao lado de Roberto
Mange na organização do �Serviço de Psicotécnica�, previsto pelo �Código
de Educação�, e na montagem de �Gabinetes de Psicotécnica� nas escolas
profissionais da Capital e na de Santos.

Esses Gabinetes tinham por objetivo selecionar os alunos, através de �julgamento
psicológico, social, econômico e profissional�, para as profissões consideradas
mais adequadas �às suas aptidões�. A esse trabalho, acrescentou-se o
acompanhamento do rendimento individual dos estudantes no decorrer de
toda a aprendizagem escolar, mediante provas e testes psicotécnicos, o que
incluía serviços de �readaptação profissional de operários já em trabalho nas
indústrias� . O Código concretizou, ainda, uma antiga reivindicação dos
reformadores: a institucionalização da carreira do magistério profissional.

A partir de 1936, uma �Rede de Rádio Telefonia e Telegrafia�, com estação
central na Superintendência, atinge a todas as escolas divulgando expedientes,



19UMA HISTÓRIA EM IMAGENS

cursos, conferências e até provendo treinamentos e aulas. Nessa mesma época,
foi criada a �Corporação Escolar de Bandeirantes� para a �prática das virtudes
morais e cívicas� e o preparo técnico especializado da ginástica. A organização
visava, no caso dos meninos Bandeirantes, seu �adestramento em habilidades
técnicas para defesa nacional e instrução militar �; para as meninas, as
�Bandeirantes da Saúde�, o aprendizado de conhecimentos que as habilitassem
�a trabalhar nos hospitais e postos de provisionamento�.

Nos anos 40, o ensino profissional foi marcado, no plano federal, pela �Lei
Orgânica do Ensino Profissional� e pelas propostas de Roberto Mange. Ao
contrário das reivindicações apresentadas no �Manifesto dos Educadores ao
Povo e ao Governo�, em 1932, o ensino técnico de nível médio é organizado
como ramo distinto, sem canais de comunicação com o ensino secundário.
Institucionalizam-se duas estruturas paralelas: de um lado, o ensino secundário,
voltado para a formação geral, propedêutica aos estudos superiores, ao preparo
das �individualidades condutoras�; de outro, o ensino profissional, para formar
mão-de-obra qualificada para o mercado. As modalidades informais de
educação destinadas ao treinamento/qualificação profissional de trabalhadores
industriais passam a ser realizadas pelo SENAI, instituição monopolizada pela
iniciativa privada e gerida pela Confederação Nacional das Indústrias.

Estavam consolidadas as matrizes que, com pequenas diferenças, orientam a
organização e o funcionamento do ensino técnico e profissional no estado (e
no país) até nossos dias.

Carmen Sylvia Vidigal Moraes
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ETE CARLOS DE CAMPOS
São Paulo

Deborah de Marco Ridolfi
Eliana Roda Ferreira

Maria Lúcia Mendes de Carvalho
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Escola Técnica Estadual
CARLOS DE CAMPOS

São Paulo

Em 28 de Setembro de 1911 foi publicado o Decreto nº 2118-B, organizando
e regulamentando as duas primeiras escolas profissionais da Capital: a Escola
Profissional Feminina e a Escola Profissional Masculina. Ambas foram implantadas
no Brás, bairro que, na época, vivia um período de intensa atividade fabril e
comercial, com grande concentração de operários e imigrantes.

A Escola Profissional Feminina iniciou suas atividades em 11/12/1911.
Através da implantação destas escolas profissionais, o Governo visava contribuir
para a qualificação de mão de obra, atendendo às necessidades do setor fabril,
tornando o operário brasileiro competitivo com o estrangeiro e educando o novo
trabalhador �com ordem, disciplina, devoção ao trabalho e elevado espírito
patriótico� , o que se considerava o oposto do trabalhador imigrante, influenciado
por idéias libertárias e anarquistas.

De acordo com os Anuários de Ensino do Estado de São Paulo, a Escola Profissional
Feminina tinha, nos primeiros anos, um número limitado de funcionários: o diretor
e seu assistente, um zelador, 3 serventes e um grupo de docentes formado por 5
professores e 5 auxiliares de oficina.
Por meio dos registros no Livro de Pronto Pagamento, na Ata de Inauguração

Oficial da Escola e no Livro de Visitas podemos observar o rigor com que eram
tratados assuntos como, por exemplo, a disciplina das alunas, as atribuições das
professoras, a dedicação ao trabalho e à Pátria. Era prerrogativa do Diretor,
autoridade máxima dentro da escola, a definição dos primeiros regulamentos
disciplinares e das normas de funcionamento da instituição.

No início, as alunas recebiam aulas teóricas de Português, Aritmética, Geografia e
Desenho Geométrico, entre outras disciplinas, e participavam das atividades práticas
nas oficinas. A mais procurada era a de Confecção, que  fornecia aprendizagem
geral de costura, seguida pela de Rendas e Bordados e de Flores e Chapéus.

Os cursos eram destinados a meninas maiores de 12 anos, que possuíssem o
diploma do grupo escolar ou conhecimentos equivalentes. Conforme indica a
documentação da época,  a maioria das alunas provinha das classes trabalhadoras
e era constituída por filhas de imigrantes, principalmente italianos.

O corpo docente, formado por professoras primárias, mestras e auxiliares, era
contratado temporariamente pela Secretaria dos Negócios do Interior e compunha-
se, freqüentemente, de senhoras da alta sociedade paulistana, que dominavam
certas artes e ofícios para os quais a escola oferecia habilitação.

Até 1930 não existiam professores formados especialmente para ministrar aulas
nas escolas profissionais. Em 1931, foi implantado o primeiro Curso Normal na
Escola Profissional Feminina, com o objetivo de formar professores para o magistério
profissional feminino. As alunas matriculadas eram, geralmente, as que tinham obtido
melhor desempenho no curso profissional.

A Escola Profissional Feminina instalou-se, em primeiro lugar, num antigo sobrado
na rua Monsenhor de Andrade, já demolido, onde anteriormente funcionava o
Colégio Azevedo Soares. Em meados da década de 20, o edifício adquirido em
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1911 e considerado adequado, na época, passou a sofrer críticas de diversos
segmentos da sociedade, o que levou o Governo do Estado a construir um novo
prédio para a escola, de acordo com os �preceitos de higiene, harmonia e beleza�.
Em 1930, foi entregue a primeira etapa da construção, sendo que a segunda
nunca foi concluída.

A ETE Carlos de Campos funciona, até hoje, no mesmo endereço, no edifício
construído nos anos 30 e em uma outra ala, construída mais recentemente.

Com o tempo, os cursos foram sendo desdobrados, acompanhando as alterações
na estrutura e na legislação do ensino profissional. Atendendo às demandas da
sociedade, a Escola Profissional Feminina passou por várias transformações, mudou
o seu nome muitas vezes e ofereceu várias modalidades de ensino e de cursos.
Deixou de ser uma escola essencialmente feminina e passou a atender  alunos de
ambos os sexos.

Enquanto escola feminina, ela ofereceu, em diferentes momentos, os seguintes
cursos: Vocacional; Educação Doméstica; Aperfeiçoamento para Mestras; Formação
de Mestras em Educação Doméstica; Dietética para Donas de Casa e Auxiliares
em Alimentação; Dietética; Dietética Profissional; Confecções; Bordados; Roupas
Brancas; Desenho e Pinturas; Economia Doméstica; Prendas Manuais.

A partir dos anos setenta, organizou novos cursos, mais voltados para as exigências
da cidade, transformada em grande centro de produção industrial: Desenho de
Comunicação; Decoração; Enfermagem; Nutrição e Dietética.

A Escola já se chamou Escola Profissional Feminina (1911), Escola Normal Feminina
de Artes e Ofícios (1931), Instituto Profissional Feminino (1933), Escola
Industrial �Carlos de Campos� (1945), Escola Técnica �Carlos de Campos�
(1952), Colégio de Economia Doméstica e Artes Aplicadas Estadual �Carlos

de Campos� (1962), Centro Estadual Interescolar �Carlos de Campos� (1979),
Escola Técnica de Segundo Grau �Carlos de Campos� e, finalmente, Escola
Técnica Estadual (ETE) �Carlos de Campos� (1994), quando foi incorporada
à rede de ensino do Centro Paula Souza.

No final de 2001, a ETE Carlos de Campos contava com 98 servidores
docentes, 18 servidores administrativos e 1.761 alunos, que freqüentavam os
seguintes cursos: Ensino Médio (426); Edificações (170); Decoração (56);
Desenho de Comunicação (65); Design de Interiores (227); Design Gráfico
(150); Auxiliar de Enfermagem (149); Enfermagem I (40); Enfermagem (72);
Nutrição e Dietética (406). Realizando simultaneamente o 2º ou 3º ano do
Ensino Médio e um curso técnico,  em turnos diferentes porém na mesma escola,
existiam 81 alunos (26,38%).
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O prédio, aprovado no ano de 1926 com assinatura de Romano Eitelberg, foi construído entre
1927 e 1930, a partir de projeto elaborado no Escritório Técnico da Diretoria de Obras
Públicas. Em 1934, a Superintendência da Educação Profissional e Doméstica estava sediada no
mesmo edifício. Horácio Augusto da Silveira era, então, Diretor da Escola e também Diretor
Superintendente.
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Fachada do edifício onde funcionava o Instituto Profissional Feminino, atual ETE Carlos de Campos, s/ data.
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�Diretor - Prof. Miguel Carneiro Junior; Auxiliar do Diretor � Profa.. Joanna A. Oliveira
Coutinho; Corpo Docente das Oficinas (professores e auxiliares): Curso Rendas e Bordados -
Maria Rafaela de Paula Souza e Maria Augusta Moreira; Curso Roupas Brancas - Maria Rosa
Aguiar de Barros e Maria Antonieta Furquim; Curso Confecções - Rosa de Castro Ferraz e
Henriqueta Caldas; Curso Flores e Chapéus - Judith Silveira e Julieta Netto Costa; Curso de
Desenho - Antonio Perigrino de Castro e Maria Augusta Amaral.�

(Anuário do Ensino do Estado de São Paulo,
Diretoria Geral da Instrução, 1911)
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Corpo docente da Escola Profissional Feminina da Capital do Estado de São Paulo, atual ETE Carlos de Campos, 1911.
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�Séculos de escravatura cavaram em nossa consciência coletiva, fundos sulcos reveladores de sua
nefasta vigência. O trabalho manual, o labor árduo que enrija os braços e caleja as mãos, esse era
única e exclusivamente tarefa de escravos. Foi assim até 1888. E depois, ainda persistiu o
preconceito. Preconceito e atraso (...)  impedindo que a nossa mocidade, estuante de vida e de
vigor, empunhasse as ferramentas do trabalho e acorresse às oficinas e aos campos. Essa situação
não podia perdurar. País novo, recebendo animadores influxos de progresso, o Brasil marchava a
passos firmes para um futuro prometedor. A nossa juventude não poderia permanecer inativa,
diante da grande tarefa de construir uma Pátria. Urgia ensinar-lhe a trabalhar.�

(Prof. Horácio Augusto  da Silveira. �A Escola Técnica Superior�, 1940)
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Alunas na Oficina de Confecções e Flores.Diertor da Escola na época -  prof. João Lourenço Rodrigues,  1920.
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O salão de chá nas Exposições de Trabalhos Anuais, no mês de dezembro, e os jantares oferecidos
esporadicamente pelo Dr. Pompêo do Amaral, médico da Superintendência do Ensino Profissional
e professor do curso de Formação de Dietistas, às autoridades, eram montados na Oficina de
Pintura, localizada no piso térreo do prédio antigo da Escola, construído em 1929, onde hoje
funcionam a Secretaria Acadêmica e uma sala de aula.

 (Conforme depoimentos de Danilo Mariano de Morais, primeiro professor de Cerâmica da Escola (1949), em
entrevista de 12/09/2001, e de Debble Smaira Pasotti, ex-professora dos cursos de Formação de Dietistas e
Nutrição e Dietética, em 27/10/2001.)
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Alunas da Escola Profissional Feminina da Capital no Salão de Chá da Instituição, 1930.
Diretor da escola na época - Prof. Horácio Augusto da  Silveira.
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�Nas Escolas profissionais cabe ao Instituto Profissional Feminino, e graças aos esforços e descortino
de seu diretor, Prof. Horácio Silveira, a primazia de ter, em 1931, organizado um Dispensário de
Puericultura, dentro do próprio estabelecimento, com feição essencialmente educativa. As alunas
aí, além do curso teórico da cadeira respectiva, passam por um estágio interno e externo do
Dispensário, findo o qual, estão aptas a constituir a �Bandeira da Saúde�. Esta organização, que
visa a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, põe, sob a vigilância e observação de
cada dez alunas, orientadas por uma bandeirante-chefe, cinco crianças (mais ou menos), que
devem ser seguidas durante o seu desenvolvimento até dois anos, ao mesmo tempo em que é feita
a educação às mães. Resume-se, sua finalidade, em  promover a formação da consciência sanitária
das mães (...)�

(Maria Antonieta de Castro. �O Ensino da Puericultura nas Escolas e Agremiações Femininas: tese apresentada à
Conferência Nacional de Proteção à Infância, em setembro de 1933�. Revista de Educação, 1933.)
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Alunas da Escola Normal Feminina de Artes e Ofícios, atual ETE Carlos de Campos, no Dispensário de Puericultura, 1931.
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O primeiro quadro à esquerda � um vaso de rosas com um cálice � exposto em 1949, é obra
da ex-aluna Balbina, sob orientação da Profa. Najima Claud. Adquirido, na época, pela profª
Debble Smaira Pasotti, encontra-se exposto na sala de sua residência há 51 anos.

(Conforme depoimento de Debble Smaira Pasotti e Maria Cecília Bella � ex-professoras do curso de
Formação de Dietistas � em entrevista de 27/10/2001.)
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Exposição de Trabalhos da Escola Industrial Carlos de Campos, 1949. Diretora da escola na época - Profª Laia Pereira Bueno.
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Em 1939, como parte de um programa em favor da racionalização da alimentação popular, a
Superintendência do Ensino Profissional de São Paulo criou Cursos de Dietética para Donas de
Casas � para divulgação dos princípios da alimentação correta � e Cursos de Auxiliares em
Alimentação � para formação técnica de seus dirigentes.
Para orientar professores e alunos desses cursos e divulgar os propósitos que os inspiraram, a
Secretaria da Educação e Saúde Pública � Seção de Alimentação e Nutrição da Superintendência
do Ensino Profissional � realizou  diversas publicações, dentre as quais a �Alimentação�, de nº
25, de autoria do Dr. Francisco Pompêo do Amaral (1941), então chefe daquele Setor.

(Conforme dados em Arnaldo Laurindo, 1961)
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Alunas do curso de Dietética e de Formação de Técnicos em Nutrição do Instituto Profissional Feminino em aula prática na Cozinha da Escola.Diretora da unidade escolar
na época � Profª. Laia Pereira Bueno, 1940.
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� Em 1937, foi iniciada a instalação de uma Rede Radiotelegráfica e Raditelefônica, com uma
Estação Central, transmissora-receptora (P.S.T. -2) localizada na sede da Superintendência do
Ensino Profissional e diversas outras subordinadas, funcionando em escolas profissionais do Estado.
Por meio dessa rede, a Superintendência entrava em comunicação diária com escolas subordinadas,
facilitando os trabalhos administrativos, bem como servindo de veículo para a divulgação de
conhecimentos culturais e técnicos.�

(Arnaldo Laurindo, 1962)
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Exposição de Trabalhos das seções de Confecções, Rendas, Bordados, Chapéus, Flores, Cerâmica, Arte Aplicada e Pintura da Escola Industrial Carlos de Campos. Diretora
da escola na época - Profª. Laia Pereira Bueno, década de 1940.



40 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS:

Em 1938 a imprensa noticiou - �UMA NOTA DE ORIGINALIDADE SERÁ O DESFILE
MUSICADO DE MANEQUINS: A tradicional exposição escolar apresentou, este ano, uma
nota original, que foi o desfile musicado de manequins, com modelos confeccionados pelas
próprias alunas. O desfile se fez ao som de tangos e foxes, irradiados do salão de chá por uma
rede radiotelefônica interna, com alto-falantes instalados em quase todas as dependências da
escola�.

(�Aspectos das Exposições de Trabalhos realizadas na Escola Carlos de Campos�,
Jornal �O Estado de S. Paulo�, 23 de Novembro de 1938.)
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Exposição de Trabalhos da seção Confecções do Instituto Profissional Feminino, atual ETE Carlos de Campos. Diretora da escola na época - Profª. Laia Pereira Bueno, 1941.
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�A Superintendência do Ensino Profissional, por intermédio das suas escolas subordinadas, deu
também, a sua contribuição ao esforço de guerra, com que o Brasil se achou empenhado durante
a conflagração da 2ª Guerra Mundial. A circular nº 32, de 22 de setembro de 1942,
determinava às escolas um conjunto de providências, entre as quais destacava-se: aproveitamento
de todos os resíduos industriais e coleta entre os alunos de metais úteis às suas atividades, a fim de
minorar os efeitos da crise de matérias-primas.�

(Arnaldo Laurindo, 1962)
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Campanha da Borracha Usada, Alunas do Instituto Profissional Feminino. Diretora da Escola na época � Profª. Laia Pereira Bueno, 1943.
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�É de esperar-se que os educadores e os homens públicos de São Paulo correspondam plenamente
aos seus maiores, bem como aos pioneiros e técnicos que nos precederam, cujos nomes lembro
aqui com emoção e orgulho: (...) o prof. Horácio A da Silveira, diretor da Escola Profissional
Feminina, Superintendente do Ensino Profissional do Estado por longos anos e, na verdade,
grande figura de técnico, professor, administrador e reformador do ensino profissional paulista; ...a
Profª Laia Pereira Bueno, que por tantos anos e com alta eficiência dirigiu a Escola Industrial Carlos
de Campos.�

(Conferência pronunciada em São Paulo, em 28/09/1961, no auditório da Academia Paulista de Letras, por
Armando Hildebrand, Diretor da Diretoria do Ensino Industrial do Ministério da Educação e Cultura, na sessão

solene comemorativa do Cinqüentenário do Ensino Profissional do Estado de São Paulo).

Na foto menor, chegada do Governador à Escola. Na foto maior, a Diretora, Laia Pereira Bueno,
o Governador, Adhemar de Barros , e o Superintendente da Educação Profissional e Doméstica,
Horácio Augusto da Silveira, 1947.
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Visita de Adhemar de Barros, Governador do Estado de São Paulo, à Escola Industrial Carlos de Campos, 1947.



46 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS:
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ETE GETÚLIO VARGAS
São Paulo

Elaine Aparecida Binatti Gallego
Maria Cristina Utagawa
Nilza Ruth de Camargo
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Escola Técnica Estadual
GETÚLIO VARGAS

São Paulo

A Escola Profissional Masculina começou a funcionar em 28/9/1911, na Rua
Müller, no bairro do Brás, em São Paulo, durante o governo estadual de
Albuquerque Lins e na presidência do Marechal Hermes da Fonseca. Seu primeiro
diretor, o Professor Aprígio de Almeida Gonzaga, foi também o responsável pelo
ensino profissional no estado durante mais de vinte anos. Em 1914, formava-se a
primeira turma de alunos.

Naquela época, São Paulo contava com, aproximadamente, 500.000 habitantes;
deixava de ser um estado apenas agrícola e iniciava seu processo de industrialização.

Entre 1915 e 1930, acompanhando as necessidades provenientes do
desenvolvimento urbano e industrial, a escola qualifica profissionais, em sua maioria,
para o ramo metal-mecânico. Diplomou, também, em menor número, oficiais em
marcenaria e pintura.

A escola, no seu início, ensinava noções elementares de Português, Matemática,
Desenho e Modelagem, disciplinas ministradas independentemente do curso
profissional escolhido.   Mais tarde, em 1920,  foram introduzidos o curso de
História e Geografia do Brasil (decreto 3188, de 1920). No mesmo período,

mantinha cursos e oficinas de mecânica, carpintaria, pintura, funilaria e eletricidade.
O curso de Mecânica era ministrado em três oficinas: de Ferraria, de Serralheria e
Forjaria, e a de Fundidor e Ajustador. Para isso, contava com um professor para
cada disciplina e um mestre para cada oficina, além de um zelador. As aulas eram
por classes ou grupos de alunos, divididos conforme o grau de adiantamento.
Esses ingressavam com a idade mínima de 12 anos e deveriam ter o curso primário
ou conhecimentos a ele equivalentes.

A partir de 1917, foram instaladas as seções industriais cujo objetivo primeiro era
produzir receita para a escola, já que as verbas governamentais eram insuficientes
para cobrir as despesas da escola. Nas oficinas, professores, mestres e alunos
passam a produzir sob encomenda. Os ganhos provenientes da venda dos produtos,
após desconto dos custos de matéria-prima e do recolhimento ao Tesouro do
Estado, revertiam 50% em favor do aluno ou grupo de alunos envolvidos com a
execução do trabalho que, além disso, recebiam também uma retribuição pecuniária,
desde que comprovassem boas notas depois de dois meses de iniciados os estudos.

Em 1917, a escola é transferida para o prédio da Rua Piratininga, 105, no
mesmo bairro do Brás e, nesse mesmo ano, em virtude de uma epidemia de gripe
foi obrigada a paralisar suas atividades educacionais por algum tempo, transformando-
se em hospital. Em 1924, a escola também é fechada em virtude da rebelião
tenentista em São Paulo.

No ano de 1931 foram criados cursos especializados para a formação de mestres,
selecionados entre os melhores alunos, e, em 1932, realizou-se sua primeira
Exposição Anual, evento mantido até os dias atuais.

Em pouco tempo,  a escola tornou-se uma instituição de projeção nacional, devido
à formação de profissionais de indiscutível competência e de alguns itens de sua
produção, tais como: o primeiro automóvel brasileiro � conhecido como �a
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baratinha�, em 1917; caldeirões e granadas, que depois recebiam carga explosiva
no departamento de Química da Escola Politécnica, para a Revolução
Constitucionalista de 1932; ferramentas para a indústria e outros tantos mais.
Em 1940, foi aprovado o acordo para a organização de cursos rápidos para o
preparo de operários industriais, celebrado entre o SENAI e a Superintendência
do Ensino Profissional.

Durante a década de 40, a escola, vista como referência da cidade de São Paulo,
é visitada por autoridades governamentais brasileiras e também de outros países.

O presidente Getúlio Vargas, que já havia tido sua atenção despertada para a
escola, devido à sua participação na exposição comemorativa do Centenário da
Revolução Farroupilha, em Porto Alegre, visitou-a duas vezes � em 1940 e
1941 � no antigo prédio da Rua Piratininga. Em decorrência disso, nesse último
ano,  a escola, para  homenageá-lo, mudou o seu nome para Escola Técnica
�Getúlio Vargas�.

Em 1964, a escola é desmembrada: os cursos básicos e o então ginásio industrial
foram transferidos para outras duas escolas (as atuais ETE �Rocha Mendes� e ETE
�Martin Luther King�, também do Centro Paula Souza). O curso técnico de 2°
grau mudou para o atual endereço da ETE �Getúlio Vargas�, Rua Clóvis Bueno
de Azevedo, 70,  no Ipiranga. Algumas peças importantes na preservação da
memória da �GV�, como é carinhosamente chamada, para a construção da sua
história, foram transferidas para aquelas escolas.

Acompanhando as variações normativas na organização do ensino profissional, de
1911, ano em que foi criada como Escola Profissional Masculina, até 1965, a
instituição mudou de nome diversas vezes: Escola Profissional Industrial (1931);
Instituto Profissional Masculino (1932); Escola Técnica de São Paulo (1940);
Escola Técnica �Getúlio Vargas� (1941); Colégio Industrial Estadual �Getúlio

Vargas� (1965).

Com a extinção do Departamento de Ensino Técnico do governo do Estado de
São Paulo, em 1971, as escolas técnicas passam para a rede de Ensino Básico da
Secretaria de Educação e, em 1972, é instituída a intercomplementaridade na
escola, que passa a se chamar Centro Interescolar de Ensino Técnico. Em 1976,
será denominada Centro Estadual Interescolar �Getúlio Vargas�,  e, apenas em
1982, adquire a sua denominação atual, com a sua transferência para o Centro
�Paula Souza�. Dez anos depois, o CEETEPS autoriza o f im da
intercomplementaridade e, em 1998, com promulgação da nova LDB, ocorre a
separação entre ensino acadêmico e ensino profissionalizante.

Em 2001, a �GV� tinha 146 servidores docentes, 61 servidores administrativos
e 2.086 alunos, sendo que 144 dos que estavam cursando o 2º ou o  3º ano
do ensino médio (ou seja, 38,61%) freqüentavam  simultaneamente um curso
técnico em outro turno, na mesma escola.

O total de alunos atendidos nos diferentes cursos foi: Ensino Médio (573);
Edificações (236); Design de Interiores (40); Eletromecânica (96); Eletrônica
(303); Mecânica (105); Mecatrônica (258); Meio Ambiente (40); Química
(70); Nutrição e Dietética (325) e Hotelaria.
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�... por que razão não se espalham, pelo Brasil afora, casas formadoras de caráter, de civismo e
obreiros dignos de aumentarem o patrimônio nacional, casas como esta Escola Profissional Masculina
da Capital de São Paulo, o guiador do progresso Brasileiro? O que os meus olhos viram e o que
a minha alma de Brasileiro sentiu hoje, ao visitar demoradamente, durante o dia inteiro, fazem-me
cada vez mais que convencido que o operário-artista há de dirigir a verdadeira política republicana.�

(Theodoro Braga, in  Aprígio de Almeida Gonzaga, 1926)

Pode-se perceber nitidamente, na declaração de Theodoro Braga, a influência do ideário liberal
na constituição do ensino profissional. Naquele momento, era necessário notabilizar o trabalho,
conferindo-lhe um novo significado de afirmação social, na busca de uma identidade nacional.
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Alunos da Escola Profissional Masculina aguardando o sinal de início das aulas no pátio da escola, no prédio da R. Piratininga.
Data provável: década de 1910.
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�Assim, o aprendiz de mecânica, no 1º ano, forja e funde o metal; primeiro, trabalha a frio,
depois usa o fogo, funde, puxa, caldeia e corta; no segundo ano, ajusta, torneia e fraiza,
construindo peças de máquinas e máquinas completas, para ter a idéia nítida do conjunto, executando
os modelos e tendo por base o grande mestre da vida � o desenho.�

 (Aprígio de Almeida Gonzaga,  1918)
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Aluno, em bancada de trabalho, na Oficina de Mecânica no prédio da  Rua
Piratininga. Data provável: década de 1910.
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�Ao iniciarmos o curso profissional em São Paulo, com esta escola, a primeira preocupação que nos
empolgou foi a organização do ensino do desenho, por ser nele que repousaria todo o peso da
sua organização, ou, mais propriamente, por ser o eixo em que giraria o nosso sistema educativo.
Demos, como era natural, uma importância tal ao desenho que o tornamos a mais importante
disciplina educativa, porque, como já disse, falando diretamente ao espírito, por meio dos olhos
e da mão, o desenho prepara o aprendiz para enfrentar as máquinas e para executar aquilo que ele
idealizou, ou que lhe foi sugerido pelo mestre em classe, executando as rigorosas medidas métricas
em escala.�

(Aprígio de Almeida Gonzaga, 1918)
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Aula de desenho no prédio da R. Piratininga, s/ data.
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�O brasileiro já se acostumou a ouvir falar do rápido desenvolvimento da indústria automobilística
do país, embora somente alguns veículos sejam inteiramente confeccionados com matéria prima
nacional. Desconhece, todavia, que a glória de ser o primeiro automóvel cem por cento brasileiro
cabe a uma �baratinha� de dois lugares, construída em 1917, por alunos da Escola Profissional
Masculina da Capital (São Paulo), a atual Escola Técnica Getúlio Vargas.�

(Jorge Gabriel Ward, em artigo publicado na imprensa escrita paulista, s/ data.)

Esta foto é, até o momento, o único documento conhecido que comprova a existência da
�baratinha�.
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Baratinha, produzida por alunos da Escola Profissional Masculina, s/ data.
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�O trabalho profissional, ministrado como o fazemos, não é matéria isolada, que ajustemos às
outras disciplinas correlatas, mas a base mesma de todo o desenvolvimento físico e intelectual,
harmoniosamente. (...) Faz-se preciso não cansar o aluno, nem dar-lhe sistemas rígidos, de
preconcebida execução, todos os anos, sem variação; ao contrario, cumpre observar o seu gosto,
as suas tendências, o seu interesse, de maneira que ele execute o que quiser, dentro, porém, das
linhas gerais da nossa orientação.�

(Aprígio de Almeida Gonzaga , 1918)
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Alunos do 2º e 3º anos do Curso de Ajustagem e Torneado em aula prática, na Oficina Mecânica da Escola, em 1926.
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�De acordo com o plano de ensino, nossos alunos desenham a planta do móvel, preparam a
madeira, constroem, entalham e torneiam. Desse modo, ele será na arte, como na sociedade, um
homem independente.�

(Aprígio de Almeida Gonzaga,1918)
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Alunos do 1º ano em atividade prática na Oficina de Marcenaria, s/ data.
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�Educar o gosto, elevar a inteligência, despertar o desejo da própria perfeição, pela contemplação
da harmonia plástica para a harmonia da vida moral; inventar, abrir e manter galerias de arte é
missão de povo civilisador, é missão dos verdadeiros educadores�

(Aprigio de Almeida Gonzaga, 1927)
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Alunos em aula de Modelagem Artística durante a montagem do Cristo (escultura), 1926.
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�Todos os alunos, revezados, por turma, são deslocados de umas para outras seções técnicas de
elaborações, para adquirirem prática suficiente em todas as máquinas e aparelhos, até o acabamento
final dos objetos, que constituem as séries técnico-educativas.
As seções técnicas, que constituem os cursos profissionais, têm por base teórica o estudo da língua
materna, aritmética e geometria, desenho geométrico e desenho profissional, além de o estudo
experimental de química aplicada às profissões.�

(Aprígio de Almeida Gonzaga,  1926)
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 Alunos do 1º ano de Mecânica em atividades práticas na Seção de Fundição, s/ data.



66 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS:

�No atelier de pintura artística e decoração da professora D. Nicia do Amaral, à rua Helvetia,
107, trabalham seis ex-alunos diplomados do nosso curso de pintura.
Esta senhora emprega estes nossos moços em trabalhos os mais variados de pintura, como
decoração de jarras, pára-ventos, cache-pots, etc., pintura em vidro e em tela, em sua própria
residência e nas oficinas da Cristaleira Franco-Paulista, à rua Martim Affonso, de cuja seção de
pintura ela é mestra geral.�

(Aprígio de Almeida Gonzaga, 1918)
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Pintura no pátio: Aula prática de decoração, s/ data.
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“No dia 28 de Setembro último, festejou o Instituto Profissional Masculino o vigésimo sexto
aniversário de sua criação.... Mais tarde, foi inaugurada a sede da Corporação dos Bandeirantes
Técnicos e a estação de radiotelefonia do Instituto � PST-3 � e a cadeia de radiocomunicação
entre as escolas profissionais do Estado, destinada ao intercâmbio de informações e as aulas
especiais�

(Publicado na imprensa escrita em 1937.)
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Corporação dos Bandeirantes Técnicos perfilados em frente ao Instituto Profissional Masculino, R. Piratininga.
Data provável: década de 1930.
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ETE JOÃO BELARMINO
Amparo

Claudia Cristina Jundi Penha
Claudio Matarazzo

Paulo Roberto Accorsi Pereira
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Escola Técnica Eestadual
JOÃO BELARMINO

Amparo

A criação das escolas profissionalizantes ou os Liceus de Artes e Ofícios no
Estado de São Paulo, no início do século XX, deveu-se ao crescente
desenvolvimento industrial naquele período.

A elite agrária de Amparo comungava com o ideário liberal, participava
ativamente na política e almejava a industrialização.

Foi nesse contexto que o Coronel João Belarmino Ferreira de Camargo,
político local influente, à frente de um grupo de amparenses, envidou esforços
junto às autoridades governamentais para trazer para a cidade uma escola
profissionalizante com o intuito de aproveitar os trabalhadores excedentes da
lavoura, preparando-os para trabalhos na indústria manufatureira e na prestação
de serviços, e, também, com o objetivo de tirar da rua os meninos, ensinando-
lhes um ofício.

O Liceu de Artes e Ofícios, em Amparo, foi criado em 1911, quando
Manuel Joaquim Albuquerque Lins governava o Estado de São Paulo, mas
só começou a funcionar de fato em 01/02/1913, quando foram matriculados
106 alunos. Ocupou, inicialmente, o prédio do antigo hospital de isolamento

� o Lazareto � até a construção de um novo edifício, na mesma área
denominada �Chácara Trabalho�.

Essa área havia pertencido à Maçonaria, que, em 1910, doou o terreno
com o referido prédio para a municipalidade ali instalar uma Escola de Artes
e Ofícios. No mesmo ano, a municipalidade doou a propriedade para a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Em 1914, o Liceu foi
transferido para o prédio novo, destinando-se o edifício até então ocupado
por ele a servir de residência dos diretores da escola até que, na década de
60, ele foi abandonado, estado em que se encontra até este momento.

A Escola Coronel João Belarmino sempre marcou época com grandes
realizações educacionais: exposições de móveis, máquinas e artefatos produzidos
pelos alunos � verdadeiras mostras de arte, beleza e técnica que empolgaram
sempre a população da cidade de Amparo, de outras regiões e da capital.

A escola chegou até a ter uma exposição permanente para vendas dos produtos
do trabalho dos alunos e professores � em um prédio na Rua 13 de Maio, nº
22, Centro � adquirido pelos alunos, em 1925, por quarenta e cinco
contos de réis, recursos oriundos da produção e comercialização de artefatos
de madeira, ferro, móveis, peças de fundição, material de segearia e outros,
produzido por eles. A Escola costumava ceder o salão do prédio de exposição
à sociedade amparense para fins culturais e beneméritos. Atualmente, está
desativado.

Depois de descontados os impostos e feitos os pagamentos aos alunos, os
recursos restantes da comercialização de artefatos produzidos em suas oficinas
garantiam ao Liceu uma boa quantia para a sua manutenção.

Ao longo de sua existência, a escola sofreu várias transformações em seu
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currículo e mudou várias vezes de nome: Escola de Artes e Ofícios; Escola
Profissional; Escola Industrial: Ginásio Industrial; Colégio Técnico; Centro
Interescolar; Escola Estadual de Segundo Grau �João Belarmino� e Escola
Técnica Estadual �João Belarmino�, a partir de 1994, quando passou a ser
administrada pelo Centro Paula Souza. Ofereceu diferentes cursos
profissionalizantes, criados, mantidos ou desativados conforme as demandas
do mundo do trabalho: Marcenaria; Mecânica; Selaria e Transagem; Segearia;
Ferraria; Serralheira; Fundição; Pintura; Tornearia; Entalhação; Lustração;
Desenho Artístico; Desenho de Móveis; Corte e Costura; Economia
Doméstica; Alvenaria; Artes Industriais; Turismo; Secretariado; Eletromecânica;
Eletrotécnica; Contabilidade; Enfermagem; Administração; Segurança do
Trabalho e Ensino Médio.

Em 2001, a escola tinha 56 servidores docentes e 13 administrativos;
atendeu a 976 alunos, oferecendo-lhes os seguintes cursos: Ensino Médio
(238); Administração (197); Contabilidade (104); Eletromecânica (72);
Eletrotécnica (104); Mecânica de Manutenção de Máquinas � QB (30);
Auxiliar de Enfermagem (30); Enfermagem (29); Segurança do Trabalho
(64) e Turismo (108).

Do total de alunos, 42 dos que cursam o 2º e 3º anos do ensino médio (ou
seja, 26,58%) realizam, também, simultaneamente e em turnos diferentes,
um curso técnico.
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O prédio foi projetado por Aquilles Nacarato e Carlos Rosencrants em 1912, construído pela
indústria Duarte e Aranha e inaugurado em 01 de fevereiro de 1913, para sediar a então Escola
de Artes e Ofícios de Amparo. O edifício, em estilo Neoclássico, segue o modelo das fábricas
européias.

(Dados de  �Centenário da Cidade: 1829 - 1929�. Amparo: Gráfica Casa Pindorama, 1929)
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Fachada da E.T.E. �João Belarmino�. Data provável: 1920.
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�Os trabalhos escotistas nesta cidade sempre estiveram a cargo do Prof. Horácio Augusto da
Silveira, que foi o fundador da comissão de escoteiros desta cidade, à qual prestou ótimos e
relevantes serviços. (...) O escotismo, quando sabiamente praticado, constitui um dos melhores
meios de que dispõe a escola pública para a formação intelectual, moral e física do educando.�

(Joaquim Silveira Camargo, 1929)
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Acampamento dos Escoteiros Amparenses no Pátio do Quartel General, no Rio de Janeiro, onde permaneceram
do dia 19 de outubro a 15 de novembro, de 1922.



78 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS:

�A grande perfeição e o alto valor artístico desses artefatos conferiu a esta Escola uma honrosa
recompensa intitulada Grande Prêmio, quando expostos na Exposição Internacional do Rio de
Janeiro em comemoração do 1º Centenário da nossa emancipação política.�

(Joaquim Silveira Camargo, 1924)

Móveis confeccionados pelos alunos da Escola Industrial �João Belarmino�, atual E.T.E �João
Belarmino�, e apresentados no Salão de Exposição, inaugurado em 1925, com a finalidade de
promover, divulgar e distribuir comercialmente os produtos da Seção Marcenaria.
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Artefatos da Seção Industrial de Marcenaria. Data provável: década de 1930.



80 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS:

�Vão revelando grande pendor pelas artes mecânicas os pequenos brasileiros que fazem sua
aprendizagem neste instituto de educação profissional, os educados e hábeis artífices nacionais do
futuro, que um dia, cuja aurora já divisamos ao longe, farão a grandeza do Brasil!�

(Joaquim Silveira Camargo, 1929)
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Seção de Mecânica: alunos e mestres em atividades, década de 1930.
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�Futuramente, com o progresso sempre crescente de nossas lavouras, com o desbravamento dos
nossos sertões e com o desenvolvimento inevitável do nosso sistema rodoviário, extraordinário há
de ser o consumo de veículos de toda a espécie e, então, será compreendida a utilidade prática
do curso de segearia. Nos países da Europa, nos Estados Unidos e na Argentina, este ofício está
muito desenvolvido.�

(Joaquim Silveira Camargo,1924)

(foto menor) Charrete produzida pelos alunos da Seção de Segearia do Liceu de Artes e
Ofícios de Amparo, utilizada para transportes de passageiros na região.

(foto maior) Em 1925 foi inaugurado o Salão de Exposição da Escola, com a finalidade de
promover, divulgar e distribuir comercialmente também os artefatos produzidos pelos alunos da
Seção de Selaria e Correaria.
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Charrete (Seção de Segearia) e Artefatos das Seções de Selaria e Correaria, Liceu de Artes e Ofícios de Amparo, década de 1930.
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�É esta seção um dos ramos mais importantes do curso de Mecânica, por ser a parte básica do
ensino dos variados trabalhos de ferro. Esta seção aceita encomendas particulares. A nossa fundição
não tem se limitado, somente, em produzir peças de ferro fundido. Tem executado, também, e,
sempre com muito sucesso, peças de grande valor artístico, em bronze e outros metais.�

(Joaquim Silveira Camargo, 1924)
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Águia com mais de duzentos quilos, em bronze, produzida na Seção Fundição, década de 1930.
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�O ensino da plástica nas escolas desenvolve de maneira completa e cabal os nossos sentidos,
que são as janelas da nossa inteligência, a porta por onde recebemos todos os conhecimentos.�

( Joaquim Silveira Camargo, 1929)
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Alunos em aula de Escultura e Plástica, década de 1930.
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.....�Além desse inestimável benefício prestado à causa do ensino profissional em nossa Pátria, a
Seção Industrial pode, ainda, constituir excelente fonte de renda para o Estado.�

(Joaquim Silveira Camargo, 1924)
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Alunos da Seção Industrial de Marcenaria, década de 1930.
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O altar foi construído especialmente para as celebrações do Congresso Eucarístico realizado na
cidade de Amparo, em 1944, e encontra-se atualmente em sua  Igreja Matriz.

Nota: Optamos por manter a foto em seu enquadramento original para evitar cortes que comprometessem o registro
da presença de algumas pessoas.
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Entre outras pessoas, oficiais e mestres da Escola Industrial João Belarmino, que trabalharam na construção do Altar do Congresso
Eucarístico Regional. Foto de 13/08/1944.
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ETE BENTO QUIRINO
Campinas

Lígia Serra de Souza
Olívia Maria de Carvalho Rocha Iervolino

Tânia Denise Guerra
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Escola Técnica Estadual
BENTO QUIRINO

Campinas

A  Escola Técnica Estadual �Bento Quirino�, em Campinas, foi criada em 1914
a partir do legado testamentário de seu patrono, que deixou mil contos de réis
para a organização de uma escola profissional. Dessa forma, nascia a Associação
Instituto Profissional Bento Quirino em um momento no qual a cidade de Campinas
rapidamente via despertar sua vocação industrial.

A Associação, composta por cafeicultores e profissionais liberais, presidida
inicialmente por José Paulino  e, depois, por Antonio Álvares Lobo, adquiriu
uma chácara próxima ao Colégio Culto à Ciência e encomendou o  projeto de
construção do edifício sede da escola ao arquiteto Ramos de Azevedo.

Em 1917, finalizam-se as obras e inaugura-se o prédio, mas a situação financeira
da Associação forçará o arrendamento das oficinas em 1918. A escola continua
a funcionar, mas as oficinas são utilizadas com fins lucrativos.

Em virtude das quebras na economia cafeeira e da epidemia de gripe espanhola
que assolou Campinas, a situação da Associação e de seus associados torna-se
precária. Em 1927, o governo do Estado incorpora a escola. Nasce a Escola
Profissional Mista �Bento Quirino�.

Na seção masculina, havia os cursos de Mecânica e Marcenaria (nível vocacional),
Fundição, Ferraria e Caldeira. Ajustes e Serralheria, Tornagem e Ferragem, Tornearia
e Tornearia Artística e Entalhe (nível secundário industrial), Desenho Profissional,
Arquitetura, Mecânica e Marcenaria (nível de aperfeiçoamento de aprendizagem
profissional).

Na seção feminina: Costura e Rendas, Flores e Chapéus (nível vocacional),
Confecções e Cortes, Roupas Brancas, Dramas, Rendas e Bordados, Flores e
Artes Aplicadas (nível secundário  industrial), Confecção e Cortes, Roupas Brancas,
Rendas e Bordados, Flores, Chapéus e Artes Aplicadas (nível de  aperfeiçoamento
de aprendizagem profissional).

A  escola e os cursos oferecidos acompanham o desenvolvimento econômico e
social da cidade. Em 1932, vai sediar a enfermaria dos combatentes
constitucionalistas e dela surge a Assistência à Primeira Infância; em 1935, é
criado o Curso de Ferroviários.

Na década de 1950, segundo informações divulgadas pela Imprensa Campineira,
o prédio da escola apresenta problemas estruturais, fazendo-se necessária a realização
de obras para sua reforma. Nesse período, o Estado propõe o desmembramento
da escola em duas: uma   masculina e, outra, feminina. Com essa perspectiva, dá
início às obras do edifício da Rua Orozimbo Maia, que iria receber a seção
masculina.

Em  virtude da precariedade do prédio da Rua �Culto à Ciência� e uma vez
concluídas as obras de construção,  em 1967, a Escola Industrial Bento Quirino
é transferida, na sua totalidade, para o seu novo endereço na Rua Orozimbo
Maia. A recém-criada Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP entra
em acordo com a  Associação Instituto Profissional �Bento Quirino� e com a
Secretaria dos Negócios da Educação e assume a responsabilidade pela reforma



95UMA HISTÓRIA EM IMAGENS

do antigo prédio, onde deverá funcionar o Colégio Técnico da UNICAMP/
COTUCA, �temporariamente, até que a Universidade construa prédio apropriado
no Campus�.

Em 1977, são fechados os cursos de aprendizagem e profissionalização. Surge a
Escola Técnica Estadual de Segundo Grau �Bento Quirino�, oferecendo apenas
os cursos técnicos de Economia Doméstica, Mecânica, Marcenaria, Desenho
Industrial, Eletrotécnica e, posteriormente, Contabilidade.

Em 1994 a escola foi incorporada Centro Paula Souza, passando a se chamar
Escola Técnica Estadual (ETE) �Bento Quirino�.

Em 2001, a escola tinha 69 servidores docentes e 18 servidores administrativos;
atendeu a 1.235 alunos, oferecendo-lhes os seguintes cursos: Ensino Médio
(535); Logística (61); Administração (176); Contabilidade (251);
Eletrotécnica (86) e Mecânica (86).

Do total de alunos, 88 dos que cursavam o 2º ou 3º ano do Ensino Médio (ou
seja 23,91%) faziam  simultaneamente um curso técnico, em outro período mas
na mesma escola.
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Edifício construído pelo Escritório do Arquiteto Ramos de Azevedo, inaugurado em 1917, e
sede da Escola até 1967, quando o prédio foi cedido em comodato para a UNICAMP. A
partir dessa data, o então Ginásio Industrial �Bento Quirino� passou a funcionar no seu atual
endereço: Av. Orozimbo Maia, 2060.
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Fachada do prédio antigo, na Rua Culto à Ciência, 1922.
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Cafeicultor, presidente da Companhia Campineira de Água e Esgotos e da Companhia Mogiana
de Estrada de Ferro, Bento Quirino doou recursos para a compra do terreno e construção do
edifício da escola.
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Bento Quirino, fundador e patrono do Instituto Profissional de Campinas.
Foto de estúdio, 1910.
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O Dispensário foi criado com o auxílio do Serviço Sanitário local e recursos da própria escola pra
a realização das aulas práticas de Puericultura às alunas do curso de Economia doméstica.
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Inauguração do Dispensário de Puericultura: grupo de mães e crianças matriculadas, Rua Culto à Ciência, 15/10/1933.
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Bandeirantes Técnicos, alunos e alunas das Escolas de São Paulo, Amparo e Campinas, prestando
homenagem ao Maestro Carlos Gomes, no Centenário de seu nascimento, diante de seu túmulo/
monumento.
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Bandeirantes Técnicos na Praça Bento Quirino em Campinas, no dia 11/07/1936.
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Nas Oficinas da Escola foram produzidos, pelos alunos, muitos dos componentes necessários à
instalação das Lojas Americanas, na cidade de Campinas.
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Artefatos produzidos nas Oficinas do Ginásio Industrial �Bento Quirino� para as Lojas Americanas, 1936.
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Locomotiva totalmente reconstruída pelos alunos do Curso de Ferroviários, anexo ao Instituto
Industrial �Bento Quirino�, criado na década de 1930 em sistema de cooperação com a Companhia
Mogiana de Estrada de Ferro.



107UMA HISTÓRIA EM IMAGENS

Locomotiva construída pelos alunos. Estação Ferroviária de Campinas, Maio de 1946.
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Professores e alunos na Oficina de Marcenaria, onde eram fabricados móveis diversos e de
diferentes estilos para salas de jantar, dormitórios etc., sob encomenda e para lojas da cidade. Em
uma das paredes pode-se ler: O prazer de trabahar aperfeiçoa a obra. De acordo com relatórios
dos Diretores da Escola, os artigos produzidos na Unidade não chegavam, às vezes, a atender a
totalidade dos pedidos, tamanha era a demanda: as vendas se efetuavam antes mesmo da realização
da Exposição anual.
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 Oficina de Marcenaria, Rua Culto à Ciência, 1947.
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Dr. Domingos Boldrini, no consultório médico do Dispensário de Puericultura do Ginásio Industrial
�Bento Quirino�. Década de 1940.
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Jogos para confraternização de alunos das escolas profissionais.
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Alunos da Escola Industrial �Bento Quirino� recebem alunos da �Getúlio Vargas�, 1966.
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Desfile de modelos elaborados pelas alunas formandas do Curso de Corte e Costura.
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Desfile de Moda, Av. Orozimbo Maia, 1967.
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ETE DR. JÚLIO CARDOSO
Franca

Magda Barbosa dos Santos Rodrigues
Maria Alamar Gonçalves Costa

Maria Medianeira Nover Achutti Monteiro
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Escola Técnica Estadual
DR. JÚLIO CARDOSO

Franca

A ETE Dr. Júlio Cardoso (conhecida até hoje como a Industrial) foi criada
pela Lei nº 1635, de 31/12/1918, mas sua instalação se deu apenas em
25/04/1924, na presença do então Governador do Estado de São Paulo,
Dr. Washington Luiz, dia declarado feriado municipal em Franca.

Seu �nome de batismo� foi Escola Profissional de Franca. Instalada como
Estabelecimento Masculino de E a, Mecânica de Máquinas, Corte e Costura.
Eles vigoraram até 1958.

Nas décadas de 40 e 50, a Escola ofereceu o Curso Industrial Básico e
especialidades em: Marcenaria, Mecânica, Fundição, Serralheria, Ajustagem,
Forja, Entalhação e Tornearia em Madeira.

A �Industrial� passou por incessantes mudanças de denominação: Escola
Profissional de Franca (1924); Escola Profissional Mista (1929); Escola
Profissional Secundária Mista (1933); Escola Industrial (1945); Ginásio
Industrial (1965), mas sempre preservou o nome do Patrono, Júlio Cardoso.

De 1976 a 1979, o Ginásio Industrial e o Colégio Técnico Industrial

(criado em julho de 1970, pelo Decreto 62.499), que coexistiam no
mesmo edifício, tornam-se o Centro Interescolar; em 1979 ,  a �Júlio Cardoso�
assumiu  nova denominação: Escola Estadual de 2ºGrau.

Em 1971, foram introduzidos os Cursos Técnicos de Mecânica e
Eletrotécnica, e, em 1974, os Cursos de Eletrônica e Enfermagem. Em 1978,
surgem os Cursos pré-profissionalizantes de Mecânica, Marcenaria, Fundição,
Desenho Mecânico, Vestuário e Acessórios, Auxiliar de Escritório. Em 1986,
inicia-se o Curso Técnico de Contabilidade; em 1987, os Cursos de
Qualificação de Mecânica, Marcenaria e Auxiliar de Enfermagem.

Nova Resolução da Secretaria Estadual da Educação, de 1986, modifica
mais uma vez o nome  da escola, que passa a ser chamada ETESG Dr. Júlio
Cardoso. A partir de 1994, pelo Decreto nº 37.735/93, a instituição é
transferida para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e
recebe nova denominação: Escola Técnica Estadual (ETE) Dr. Júlio Cardoso.

No final de 2001, a ETE contava com 76 servidores docentes, 20 servidores
administrativos e atendia a 1.301 alunos, matriculados nos seguintes cursos:
Ensino Médio (272); Administração (140); Contabilidade (136);
Secretariado (102); Eletrônica (94); Eletrotécnica (115); Mecânica (94);
Informática (153); Auxiliar de Enfermagem (109); Enfermagem II (30);
Enfermagem (58).

Dos 272 alunos do Ensino Médio, 42 deles, que cursavam o 2º ou 3º ano
� ou  seja, 27,10% - freqüentavam  também um curso técnico na mesma
escola, em outro turno.
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O dia da inauguração da Escola Profissional foi decretado feriado municipal histórico. Estiveram
presentes à cerimônia:  Washington Luiz, Presidente do Estado de São Paulo; Alarico Silveira,
Secretário do Interior; Guilherme Kulman, Diretor Geral da Instituição Pública; e, o primeiro
Diretor de Escola, Prof. Paschoal Montezano Salgado.
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Inauguração da Escola Profissional, 25/04/1924.
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Edifício construído entre 1921 e 1924, onde a escola funciona até os dias atuais.



123UMA HISTÓRIA EM IMAGENS

Fachada da Escola Industrial Dr. Júlio Cardoso, foto de 1945.
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Exposição de peças fabricadas na Escola Profissional Dr. Júlio Cardoso, por alunos dos Cursos masculinos, 1924 a 1927.
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No princípio de 1929, sob a nova direção de Antônio Luiz Pandolfi (1929/1937), o
estabelecimento de ensino passa a se constituir como Escola Profissional Mista, uma vez que
desde 1927/1928 oferecia cursos femininos, tais como os de Corte e Costura, Rendas e
Bordados, Flores e Chapéus, Roupas Brancas, Pintura e Decoração.
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Exposição dos trabalhos executados por alunas dos cursos de �Rendas e Bordados� e de �Roupas Brancas�, 1928.
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Quadro de alunos formandos dos curso Mecânica, Marcenaria, Corte e Costura, Rendas e
Bordados, Roupas Brancas, Pintura e Decoração, apresentando na base inferior, símbolos referentes
aos cursos oferecidos.
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Escola Profissional Secundária Mista Dr. Júlio Cardoso: �Collatarios� de 1932.



130 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS:

A organização dos Bandeirantes Técnicos, congênere do Escotismo, visava ao congraçamento dos
alunos das escolas técnicas do Estado, através da promoção de visitas a diferentes Unidades,
participação em eventos comemorativos e organização de Colônias de Férias.
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Bandeirantes Técnicos, Franca, 1935.
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Ao lado do Desenho e do chamado �Curso Preliminar�, a disciplina Plástica integrava a grade
curricular da Seção Masculina do �Curso  Técnico de Aperfeiçoamento para  Obreiros�, da
Escola Noturna de Aprendizado e Aperfeiçoamento Profissional, com três anos de duração.  Dos
professores que a ministravam eram exigidos somente conhecimentos práticos. Na foto, em umas
das obras expostas (ao centro), pode-se ler Mens et Manus.
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Exposição de Trabalhos: Seção Plástica da Escola Profissional Secundária Mista Dr. Júlio Cardoso, 1940.
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�É preciso considerar também que a atuação da mulher na sociedade moderna exige dela, mesmo
em se tratando de modesta profissional, certos conhecimentos que a habilitam a vencer, quer na
vida pública � sabendo  organizar inteligentemente e dirigir com proficiência o seu trabalho � quer
na vida íntima � amparando  os seus, evitando-lhes  males e doenças, pela aplicação dos princípios
de Higiene, da moderna Puericultura e da Dietética. A solução do problema da melhoria da raça
repousa, em grande parte, sobre os ombros da mulher.�

( �Realizações do Ensino Profissional: 1930-1940�.  Superintendência do Ensino Profissional, Secretaria de
Educação e Saúde do Estado de São Paulo,  São Paulo, 1940.)

Puericultura e Higiene, uma das disciplinas que compunha o currículo da Seção Feminina do Curso
Profissional Secundário,  desenvolvia conhecimentos teóricos e atividades práticas.
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Aula prática de Puericultura e Higiene. As alunas são orientadas pelo médico assistente da escola,1943.
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Sob novo estatuto que equiparava o Ensino Técnico Industrial ao Ciclo Colegial e o Ensino
Industrial Básico ao Ginasial, em junho de 1945 a escola passa a denominar-se Escola Industrial
�Dr. Júlio Cardoso�.
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Alunos desenvolvendo trabalhos na Oficina de Mecânica da Escola Profissional Secundária Mista Dr. Júlio Cardoso, 1945.
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Móveis fabricados pelos alunos na Oficina de Marcenaria, utilizada também para o ensino de
Tornearia, Manejo de Máquinas, Estofaria e Acabamento de Móveis.
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Exposição de móveis produzidosa por alunos do Curso de Marcenaria, 1948.
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Cozinha da Escola Profissional Secundária Mista Dr. Júlio Cardoso. Em 31/08/1953 são
inaugurados, na Unidade, cursos rápidos de Higiene Alimentar, cursos de divulgação sobre
Alimentação e de formação de Auxiliares em Alimentação.
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Cozinha do Curso de Arte Dietética, 1952.
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ETE FERNANDO PRESTES
Sorocaba

Oswaldo Luiz Casconi
Rosemari Santos de Paula

Stella Maris Cano Ronzani
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EscolaTécnica Estadual
FERNANDO PRESTES

Sorocaba

Em 09/06/1929, quando o ensino profissional já funcionava regularmente,
não apenas na capital, mas também em várias localidades do interior, criou-
se, em Sorocaba, a Escola Profissional Mista (Lei 1.860), instalada em
um grande prédio alugado, na esquina das ruas Barão do Rio Branco e Dr.
Álvaro Soares.

No final do século XIX, com o crescimento da industrialização, Sorocaba
ganhou projeção no setor têxtil, exigindo trabalhadores especializados em
tecelagem. Para atender à demanda do mercado,  iniciou-se, ainda em
1929, o Curso de Tecelagem na Escola Profissional.

Em 1930, a escola passou a  chamar-se  Escola Profissional Coronel
�Fernando Prestes� e foi desmembrada: a seção feminina foi transferida para
o �sobradão� do Barão de Mogi Mirim enquanto a masculina permaneceu
no prédio original. As turmas femininas passaram a contar, no seu currículo,
com formação em puericultura e obstetrícia. Dando continuidade à tradição
de prestar serviços à comunidade, a escola instala em suas dependências,
quatro anos depois, um posto médico onde alunas e professores trabalhavam
no atendimento à população carente.

A radiofonia sorocabana nasceu, praticamente, dentro da Escola, atraindo
muitos aficionados, os quais, em 20/04/1930, conseguiram realizar a
primeira transmissão de que se tem notícia.

Nesse mesmo ano, em entendimento com a diretoria da Estrada de Ferro
Sorocabana, a escola passou a oferecer o Curso Ferroviário, que se tornou
um dos mais procurados. As aulas teóricas eram dadas na Escola Profissional
e as práticas, nas oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana.

No início da década de 40, ressentindo-se da falta de espaço, a Escola
transferiu-se para um prédio próprio, situado à Avenida Comendador Pereira
Inácio.

Durante sua história, em decorrência das reformas efetuadas na organização
do ensino profissional, a instituição sofreu profundas mudanças em seus
cursos, que, a princípio, Ferroviários, Vocacionais e Profissionais passaram a
ser Industriais.

Em 1968, pelo Decreto nº 52.499, foi criado e instalado o Colégio
Técnico Industrial de Sorocaba, anexo ao Ginásio Industrial �Cel. Fernando
Prestes�.

Em 1970, o Ginásio Industrial irá ocupar o prédio do Antigo Seminário,
na Avenida Eugênio Salerno. No prédio da Av. Comendador Pereira Inácio
� onde  hoje está instalada a ETE �Rubens de Faria e Souza�, do Centro
Paula Souza � permaneceu  o Colégio Técnico Industrial. Por força da lei
462/74, as escolas foram separadas oficialmente.

Em 1980, quando o Ginásio Industrial passou a se chamar Centro Estadual
Interescolar Fernando Prestes,  inaugurou-se o novo prédio, na Rua Natal,
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340 � endereço onde se encontra até hoje.  Em 1981, a instituição
recebe o nome de Escola Estadual de 1º e 2º Graus �Fernando Prestes e,
finalmente, em 05/02/1982, pelo decreto nº 18.421/82, foi integrada
ao Centro �Paula Souza� como Escola Técnica Estadual (ETE) Fernando
Prestes.

Em 2001, trabalhavam na Escola 77 servidores docentes e 36 servidores
administrativos. Os cursos oferecidos e o número de alunos atendidos foram,
respectivamente: Ensino Médio (469); Desenho de Construção Civil
(111); Decoração (32); Design de Interiores (73); Administração (242);
Contabilidade (114); Secretariado (110); Desenho de Projetos de
Mecânica (108); Informática (282) e Segurança do Trabalho (112).

Do total de alunos - 1.653,  78 cursavam os 2º e 3º anos do Ensino
Médio (ou seja, 25%) concomitantemente ao curso técnico, em outro
turno e na mesma unidade.

Naquele mesmo ano, em uma classe descentralizada da ETE, funcionando
em São Roque, foram atendidos 171 alunos no curso de Informática  e
88, no de Turismo.
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O transporte ferroviário, que começou na cidade de Sorocaba, em fins do século XIX, com a
inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana, impulsionou o início da industrialização na região.
Em 1930, a cooperação da Escola Profissional Mista, atual ETE �Fernando Prestes�, foi decisiva
para o funcionamento do Curso de Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, destinado a
formar técnicos para manutenção de suas locomotivas.
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Diretores, mestres e alunos do Curso de Ferroviários, 1937. Foto menor: locomotiva reparada pelos alunos do Curso de Ferroviários, 1930.
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�Mestre Olímpio Silva no comando: lá de longe, das distantes seções, se ouvia o ronco do forno
� era  dia de fundição (...) a fundição, cremos que fascina a qualquer, ante a beleza do metal
incandescente a deslizar para o cadinho, deixando escapulir miríades de estrelas.�

(Oliveira, 1995)
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Oficinas de Fundição da Escola Profissional atual ETE Fernando Prestes. De terno, à direita, o Diretor Ferrucio Corazza, 1935.
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�O governo dava a farda, o chapéu igual dos militares canadenses e botas; o Luisito (Sr. Luis de
Almeida Marins) era o capitão e eu tenente. Durante o dia tínhamos aulas teóricas e oficinas. À
noite íamos à Sede dos Bandeirantes, onde recebíamos formação cívica, aulas de Inglês e Taquigrafia
pelo rádio. As escolas profissionais tinham comunicação entre si e com São Paulo através do rádio.
Todos os domingos saíamos e acampávamos. A viagem para Santos foi extraordinária; ficamos
todos acampados na praia.�

(Entrevista realizada em 1997, com o Sr. Paulo Affonso,
ex-aluno integrante  do Curso de Marcenaria em 1938.)
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Bandeirantes Técnicos em acampamento na Ponta da Praia, em Santos, 1938.
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Esta Exposição aconteceu no Mercado Municipal, inaugurado pelo governador do Estado, Dr.
Adhemar de Barros. A Escola Profissional Mista Secundária �Coronel Fernando Prestes�, atual
ETE �Fernando Prestes�, tinha participação ativa em todos os acontecimentos da cidade.
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Exposição de Móveis produzidos no Curso de Marcenaria, 1938.
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Alunos e alunas de todos os cursos tinham aulas de Educação Física com o Prof. Luís Almeida
Marins. Elas aconteciam bem cedo, antes da aula teórica, no prédio da Rua das Flores, atual Rua
Monsenhor João Soares. Luís Almeida Marins, formado na Universidade de São Paulo, na
primeira turma do curso, foi o primeiro professor de Educação Física de Sorocaba.
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Aula de Educação Física do Curso de Ferroviários, 1940.
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�É sabido que as dificuldades decorrentes do custo de vida obrigam não raro as esposas de
trabalhadores modestos e mães de famílias numerosas a procurar uma atividade que lhes permita
certo ganho, indispensável para atender as despesas do lar. Assim sendo, os cursos profissionais
ministram às alunas (...) ensino de habilidades que, desenvolvidas suficientemente, podem
transformar-se em fontes de renda (corte, bordados,  estenografia etc.).�

(�Realizações do Ensino Profissional: 1930-1940�. Superintendência do Ensino Profissional, Secretaria de
Educação e Saúde do Estado de São Paulo,  São Paulo, 1940)

Segundo Rogich Vieira, em 1930, o prédio da Escola Profissional não conseguia mais abrigar a
todos os seus alunos. A seção masculina permaneceu no mesmo local, mas a feminina foi transferida
para o �sobradão� do Barão de Mogi Mirim, na Rua Monsenhor João Soares. O prédio existe
até hoje, embora modificado.

(Vieira,1993)
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Escola Profissional de Sorocaba, atual ETE Fernando Prestes: Oficina Feminina, 1942. Exposição Anual de Trabalhos de Alunas, 1941.
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�No Curso Vocacional, no 1º ano o aluno conhecia um pouquinho de todas as profissões para
depois decidir qual delas seguir: Fundição, Mecânica, Ferraria, Plástica, Marcenaria (...) Ficávamos
alguns meses em cada curso.�

(Depoimento do Sr. Paulo Affonso, ex-aluno integrante do Curso de Marcenaria em 1938,
 em entrevista de 1997)
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Novas Oficinas, Bairro Lajeado, Sorocaba,1941.
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Na foto, a formação do �V� da vitória, ensaiado pelo Professor Luís Almeida Marins com as
alunas da Escola Industrial Fernando Prestes, em frente à construção do Obelisco - monumento
erguido na Praça Frei Baraúna, em homenagem aos pracinhas sorocabanos que participaram da
Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Segunda Guerra Mundial.
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Oito de maio. Alunos participando do Desfile do Dia da Vitória, 1945.
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�A Escola Profissional, atual ETE Fernando Prestes, foi pioneira na puericultura obstetrícia, com sua
assistência às gestantes e parturientes, aos bebês, inclusive fornecendo mamadeiras gratuitamente
aos pobres. Em 1943, o Centro de Saúde tinha médico mas não tinha funcionários para o
atendimento. Através de entendimento com a diretoria da �Profissional�, esta abriu o posto em
suas dependências, com portas para a Rua Barão do Rio Branco.�

(Rogich Vieira, em discurso pronunciado no lançamento do livro �Tudo Começou na Escola Profissional�, de
Afonso Celso de Oliveira, Prefeitura Municipal de Sorocaba, 1995.)
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Semana da Criança: Diretor Prof. Diógenes Marins, à direita, com alunas, mães e crianças matriculadas
no Dispensário de Puericultura, 1945.
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�Com a presença do governador do Estado, Dr. Adhemar de Barros, e de outras diversas
autoridades, foi inaugurado, no Domingo, o novo Edifício da Escola Industrial. Após o hasteamento
da bandeira e do Hino Nacional, Dª Leonor Mendes de Barros e Dr. Fernando Prestes Neto,
neto do saudoso patrono da escola, desataram a fita.�

(Rogich Vieira, 1993)

Fachada do primeiro prédio (foto menor) onde funcionou a Escola Profissional, atual ETE Fernando
Prestes. Localizado na antiga Rua do Comércio, hoje Barão do Rio Branco, na esquina com a Rua
Álvaro Soares, era conhecido, na época, como o prédio �Balança mas não cai�.
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Inauguração do segundo prédio onde funcionou a Escola, em 12/09/1948. Neste prédio funciona, atualmente, a ETE Rubens de
Faria e Souza.

Diretor, professores e alunos em frente ao 1º prédio onde
funcionou a Escola, 1944.
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�Manequins vivos�- estudantes,  filhas de professores e amigas, expondo vestidos confeccionados
pelas alunas do curso de Corte e Costura.
O curso de Corte e Costura da Escola Industrial �Fernando Prestes� era freqüentado por grande
número de alunas, com aulas em período integral. No período da manhã, estudavam disciplinas
relacionadas à Cultura Geral: Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. À tarde,
tinham aulas de Cultura Técnica: Desenho, Bordados, Corte e Costura. O curso existiu até o ano
de 1965.
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Exposição de trabalhos de alunas do Curso de Corte e Costura, 1955.
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ETE CÔNEGO JOSÉ BENTO
Jacareí

Edmilson José Tavares Pimentel
Júlia Naomi Kanazawa

Roselena Aparecida Lossolli
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EscolaTécnica Estadual
CÔNEGO JOSÉ BENTO

Jacareí

A Escola Técnica Estadual �Cônego José Bento�, conhecida popularmente
como Escola Agrícola de Jacareí,  está integrada ao Centro �Paula Souza�,
desde 1993.

A história desta escola tem raízes no século XIX. Em uma área de 34 alqueires,
o Cônego José Bento fundou o Colégio São Miguel, que tinha como objetivo
dar abrigo e formação de ofícios a crianças de baixo poder aquisitivo. O
�coleginho�, como era chamado, foi administrado por ele até a sua morte em
1887.

Em 1912, a área foi transferida para o Bispado de Taubaté e, em 1936,
num contrato firmado com o governo do Estado de São Paulo, a propriedade
a ele foi cedida pelo prazo de 30 anos, sob a condição de que nela fosse
instalada a Escola Agrícola Industrial Mista, criada pelo Decreto nº 7319,
de 05/07/35.

As escolas profissionais agrícolas industriais mistas surgiram no âmbito da
Secretaria de Educação, com a finalidade de preparar operários, mestres de

cultura, capatazes e administradores agrícolas. Propunham-se, também,  formar
donas de casa, orientadas para as atividades do campo.

A primeira escola profissional mista foi a da cidade de Espírito Santo do
Pinhal. A de Jacareí não pôde ser iniciada em 1936 por falta de
acomodações, uma vez que as construções ainda estavam em andamento.

Na década de 40, durante o governo Vargas, embora fosse criada a Diretoria
de Ensino Agrícola, vinculada à Secretaria da Agricultura, as escolas das
cidades de Jacareí, de Pinhal e de São Manuel foram mantidas pela Secretaria
de Educação.

Em 19/11/1940, pelo Decreto nº 11588, a Escola de Jacareí passou a
denominar-se Escola Profissional Agrícola Industrial �Cônego José Bento� .

Após a queda de ditadura de Vargas, com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola,
os estabelecimentos de ensino agrícola foram classificados em: escolas de iniciação
agrícola, escolas agrícolas e escolas agrotécnicas.

Em 28/07/1956, pela lei nº 3423, a escola passou a ser administrada
pela Secretaria de Agricultura.

Aprovada a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em
1961, as escolas de iniciação agrícola e as agrícolas transformam-se em Ginásios
Agrícolas e as escolas agrotécnicas passam a denominar-se Colégios Agrícolas.

De acordo com a lei 5692,  de 1971, transfere-se a administração da
escola à Secretaria da Educação.

Em 1992, sob a denominação de Escola Técnica Agrícola Estadual de
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Segundo Grau �Cônego José Bento�, passou a ser administrada pela Secretaria
de Ciência e Tecnologia e, dois anos depois, em 31/05/94, pelo decreto
nº 11588, transformou-se em Escola Técnica Agrícola Estadual �Cônego
José Bento�. Finalmente, a partir de 9/12/1999, recebe o nome de Escola
Técnica Estadual �Cônego José Bento�, mantido ainda hoje.

Atualmente, localizada no centro da cidade de Jacareí, a Escola conseguiu
transpor um pedaço do campo para a zona urbana, resistindo às adversidades
do tempo. Fortalecida, sustenta a tradição de 65 anos de ensino público.

No final de 2001, a escola tinha 18 servidores docentes, 22 servidores
administrativos e atendia a 281 alunos, sendo que 26 deles cursavam o 2º
ou 3º ano do ensino médio e o técnico simultaneamente, em turnos diferentes,
na mesma unidade (41,27%). Eram estes os cursos oferecidos e os respectivos
alunos atendidos: Ensino Médio (103), Técnico Florestal (65), Técnico
em Pecuária (73), Técnico em Agrimensura (40).

Nesse mesmo ano, foram desenvolvidos os seguintes projetos: Cooperativa-
Escola; Centro de Treinamento e Desenvolvimento Agro-industrial;
Historiografia das Escolas Técnicas mais Antigas do Estado de São Paulo e a
disciplina-projeto �Conservação e Preservação do Patrimônio Público e
Cultural� que, em conjunto com o Centro de Memória, que abriga o acervo
documental da escola, promove trabalhos de monitoria, executados pelos
alunos, com o objetivo de orientar e guiar os visitantes através dos setores da
escola, estimulando postura de respeito pelo patrimônio histórico e cultural e
desenvolvendo hábitos e ações de cidadania.
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Local utilizado como depósito de ferramentas e materiais em geral. A construção foi feita com
tijolos maciços, madeiras roliças e telhas coloniais. À direita, o Sr. Fernão Paes Lemes Zamith, ex-
administrador agrônomo, ex-professor do setor agrícola e ex-diretor. Ao centro, o Sr. José
Monteiro, ex-funcionário que, na época, ocupava o cargo de servente.
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Galpão da década de 40.
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Alunos em aula de Desenho, na sala onde atualmente funciona o Auditório Dr. Fernão Paes Lemes
Zamith da escola. As carteiras, de madeira, eram em forma de pranchetas. A construção possuía
pé direito alto, portas e vitrôs amplos de modo a facilitar a iluminação e a ventilação.
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Aula de desenho, década de 40.
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Aula de Educação Física, na quadra de terra batida, localizada onde hoje estão o vestiário
feminino e o laboratório de Ciências da ETE. Segundo Miguel Fagionato dos Santos, ex-aluno e
ex-funcionário da carpintaria, em depoimento prestado no dia 28/09/2001, na época, o
professor da disciplina era o Sr. Guido Mantovani e, com freqüência, as aulas eram realizadas na
�prainha� da escola (beira do rio), onde os alunos praticavam natação.
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Aula de Educação Física, década de 40.
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Alunos do curso agrícola em aula prática de carpintaria, ministrada pelo professor Sílvio Siqueira
Silva. De acordo com o Sr. Bruno Decária, ex-funcionário, em entrevista realizada em setembro de
2001, �como não havia preocupação com a segurança no manuseio das máquinas, ocorriam
graves acidentes�. Uma das máquinas ao fundo � a Serra de Fita � �cortava  a mão de muitos
alunos�. O setor e as máquinas existem até hoje na escola.
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Aula de Carpintaria, década de 40.
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Alunos do curso agrícola na aula de Silvicultura, preparando cartuchos de madeira para acondicionar
a terra, sementes e mudas de plantas silvestres, frutíferas ou paisagísticas. O barracão foi construído
com colunas de tijolos maciços e coberto com madeiras roliças de sapé.
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Aula de Silvicultura, década de 40.
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�O nosso homem não se alimenta convenientemente, não tanto por deficiência de recursos como
por não saber fazê-lo. Ora, no ano de 1939, nos estabelecimentos de ensino profissional
feminino de São Paulo, 1007 alunas receberam, com uma feição puramente educativa noções
bem práticas e suficientes sobre alimentação. E  se considerar que essas jovens vão difundir
imediatamente os ensinamentos recebidos no seio de suas famílias (...), fácil é inferir que, dentro
de pouco tempo, nossa população, mesmo sem auxílio de custosos restaurantes, estará comendo
melhor  e por conta própria�.

(�Realizações do Ensino Profissional: 1930-1940�.  Superintendência do Ensino Profissional, Secretaria de
Educação e Saúde do Estado de São Paulo. São Paulo, 1940.)

Na época, o ensino profissional ministrado às alunas matriculadas nas seções femininas dos
estabelecimentos agrícolas obedecia, em geral, ao mesmo plano educativo adotado nas escolas
profissionais secundárias, incluindo-se, porém, �trabalhos tipicamente rurais� (horticultura, jardinagem,
avicultura e agricultura), entre as chamadas atividades técnicas.
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Alunos do curso de alfabetização participando de aulas práticas do curso agrícola, como por exemplo, a colheita do café (foto à esquerda). À direita, alunas do curso Dona de Casa, colhendo hortaliças,
década de 40.
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�Lançadas com o fito de lutar contra a ignorância e a rotina, que constituem o traço característico
da generalidade de nossos operários rurais, visam essas escolas à formação de mestres de cultura,
administradores de fazendas e capatazes para a indústria pastoril, preenchendo, assim,  uma falha
inexplicável na organização de nosso ensino agrícola � a  ausência de escolas médias de agricultura
colocadas em plano inferior ao da Escola de Piracicaba.�

(�Realizações do Ensino Profissional: 1930-1940�. Superintendência do Ensino Profissional, Secretaria de
Educação e Saúde do Estado de São Paulo. São Paulo, 1940.)

Exposição de trabalhos produzidos pelos alunos do curso agrícola, no clube da cidade, porque,
na época, a escola não era considerada como local de fácil acesso aos visitantes. Em destaque
estão os instrumento utilizados no campo, confeccionados nas aulas de selaria e ferraria. Ferramentas
expostas: foices curvas, foices retas, cavadeiras, rastelos, ancinhos, enxadas de horta, sucadores
de canteiro, dobradiças de portão e porteira, alicate, ferraduras, ganchos, marcadores de animais
e parafuso.
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Exposição de trabalhos de alunos no Clube da cidade de Jacareí, década de 40.
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A escola foi pioneira na introdução de animais de raças estrangeiras na região do Vale do Paraíba.
Professores e funcionários observam os animais. À direita, com uma das mãos na cintura está
Waldemar Alviero, técnico agrícola e professor; ao centro, o professor José Clovis Passos Guimarães,
conforme depoimento de Miguel Fajonato dos Santos, ex-aluno e ex-funcionário da carpintaria,
em 28/09/2001. Atualmente, este setor é utilizado para as aulas práticas de Suinocultura e
para criação de suínos.
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Setor de Suinocultura: Parque das Matrizes, onde as fêmeas das raças canastra, largewhite, caruncho, doroc e hampshire pastejam, década de 40.
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Em pé, Isabel da Silva Albiere, conhecida por �Dª Belinha�, servindo refeição para os garotos.
Alunos e alunas não faziam as refeições conjuntamente. Em primeiro lugar, eram servidas as garotas;
depois, os rapazes. As outras atividades também eram feitas separadamente. Havia classes masculinas
e classes femininas. As mesas, as cadeiras e os suportes foram confeccionados pelos próprios
alunos, nas aulas de carpintaria. O ambiente era decorado com troféus conquistados pelos estudantes
em diversas atividades. Ao fundo, um rádio proporcionava som ambiente.
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Refeitório da Escola, década de 40.
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Missa celebrada pelo Pe. José Benedito Rodrigues Cunha, da Igreja Matriz da Imaculada
Conceição, na entrada principal da Escola, em homenagem a D. Bosco, com a presença da
comunidade escolar, de moradores e autoridades locais. Atualmente, a imagem de D. Bosco, que
se vê na foto, encontra-se na Capela São Sebastião. Essa capela, inicialmente, localizava-se
dentro da propriedade da Escola, mas com a reurbanização da cidade, houve a necessidade de
se projetar uma avenida, causando a sua separação.
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Missa campal, década de 30.
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ETE ARISTÓTELES FERREIRA (1978) - originada do
INSTITUTO ESCOLÁSTICA ROSA (1908)

Santos

Daisy Rodrigues de Lima Simões
Waldemar Tavares

Lilian de Fátima Bento de Souza
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Escola Técnica Estadual
ARISTÓTELES FERREIRA (1978),

originada do Instituto
ESCOLÁSTICA ROSA (1908)

Santos

O porto de Santos passou por um grande e longo processo de modernização,
a partir de 1892, quando o governo federal organizou uma concorrência para
aparelhar e desenvolver os serviços do cais. A Companhia Docas de Santos,
administradora dos serviços portuários desde aquela época, cuidou das instalações
até 1982, quando foi estatizada. A Estrada de ferro Santos � Jundiaí construída
para facilitar o transporte do café, fora inaugurada em 1867.

A rápida expansão urbana de Santos gerou uma série de problemas, muitas
epidemias e graves endemias, que fizeram com que a cidade ficasse conhecida
como �porto maldito�. Graças aos esforços conjuntos do poder público e os
planos do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, a cidade foi urbanizada e
saneada.

No final do século XIX são criados estabelecimentos de ensino, na sua maioria
particulares, alguns dos quais de origem classista, ligados a grupos de sindicalistas
com tendências socialistas ou anarquistas. Algumas congregações religiosas da
Igreja Católica também implantaram suas escolas, inicialmente para os carentes,

e, mais tarde, utilizadas pela elite, que desejava ser educada �à européia�. No
geral, o atendimento escolar era direcionado para as classes abastadas ou para
as camadas médias urbanas então crescentes.

João Otávio dos Santos, rico comerciante, filho de uma ex-escrava com pai
desconhecido, legou à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia grande parte de
seus bens para a construção e manutenção de um Instituto Educacional que abrigasse
meninos órfãos e pobres. O internato recebeu o nome de sua mãe � Escolástica
Rosa � e o  próprio doador tratou de elaborar um estatuto, orientando todos os
setores da vida no Instituto e impondo ao diretor a obrigação de residir no local,
juntamente com alguns professores e funcionários. João Otávio esperava que os
alunos internos ali pudessem receber a melhor educação, cultura e uma profissão.

Seu testamenteiro, o senhor Júlio Conceição, escolheu a Chácara do Ramal da
Ponta da Praia para a construção da obra, projetada pelo arquiteto-engenheiro
Ramos de Azevedo e inaugurada em primeiro de janeiro de 1908.

Alguns cursos como Tipografia e Encadernação, Mecânica, Marcenaria, Colchoaria,
Sapataria, Alfaiataria e Carpintaria foram implantados inicialmente. Em 1933,
a administração da instituição passou para o governo do Estado, que abriu
outros cursos no decorrer dos anos e permitiu a entrada de alunos externos,
inclusive mulheres. O corpo docente era constituído por professores � que  já
ministravam aulas antes do convênio da Santa Casa com o Governo do Estado
� e  por outros profissionais oriundos da capital e de outras cidades do interior.

A vocação portuária da cidade influiu nos tipos de cursos a serem ministrados,
como os de Carpintaria e Mecânica Naval. Mais tarde, na década de 50,
com o crescimento do pólo petroquímico de Cubatão e a conclusão da Via
Anchieta, houve a necessidade de  abranger outras áreas de formação profissional
específica.
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Em 1962, para atender à demanda, foram iniciadas obras de ampliação da
escola, com a construção de 7.000 metros quadrados de área, cuja inauguração
ocorreu somente em 28/11/1969. Nesse espaço foi instalada, mais tarde a
EESG Bairro da Aparecida, segundo a Resolução 11 de 27/01/78 (D. O. E.
01/02/78) � e, a partir daí, a nova unidade de ensino ficava desvinculada de
sua origem, o Instituto Escolástica Rosa.

Com o Decreto 14.683, de 22/01/80, o estabelecimento passou a ser chamado
de EESG �Aristóteles Ferreira�, em homenagem a um vereador e ex-presidente da
Câmara Municipal de Santos. Quanto à edificação, o Governo do Estado, em
1984, ganhou sua posse definitiva, após uma ação judicial contra a Santa Casa,
em razão de dívidas contraídas junto ao mesmo.

A partir de 1994, a ETE Aristóteles Ferreira tornou-se uma das unidades do
Centro Paula Souza.

Contava, no final de 2001, com 52 servidores docentes, 18 servidores
administrativos e 1.316 alunos.

Os cursos oferecidos e o número de alunos atendidos por eles foram: Ensino
Médio (517), Administração (214); Secretariado (74); Desenho de Projetos
de Mecânica (93); Eletromecânica (31), Eletrônica (234), Segurança do
Trabalho (73), Transporte Metropolitano sobre Pneus e Trânsito (40) e Turismo
(40).

Dos alunos que cursam o 2º ou 3º ano do Ensino Médio, 125 (ou seja,
35,01%) freqüentam também algum curso técnico, simultaneamente, em outro
turno, na mesma escola.
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A foto retrata a fachada original do Instituto, construído em 1908, em estilo neoclássico.
O responsável pelo projeto e pela execução da obra foi o arquiteto-engenheiro Ramos de
Azevedo, que buscou atender aos princípios dos saberes médico-sanitaristas: o edifício
projetado em três corpos permitia a circulação do ar como garantia de salubridade, seguindo
os mesmos princípios adotados nas construções de hospitais. Entre 1941 e 1956 realizaram-
se obras que descaracterizaram a arquitetura original, cedendo lugar para o estilo barroco,
com a construção das arcadas e circulações fechadas.



197UMA HISTÓRIA EM IMAGENS

Fachada do Instituto Escolástica Rosa, projeto de Ramos de Azevedo, s/ data. Foto menor, fachada atual da EE Escolástica Rosa.
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�Tende orgulho de vossos pergaminhos... não se assemelham aos títulos de escolas onde alunos
são apenas receptadores dos ensinamentos das cátedras; os diplomas que recebestes têm valor
intrínseco, porque foram alcançados ao lado das máquinas, empunhando instrumentos, cortando,
desbastando, polindo, enfim, dando forma à massa bruta�

(Discurso do Diretor Pedro Crescenti aos formandos de 1938,Santos, Jornal A Tribuna de Santos,
02.12.1938)

De acordo com o desejo do seu fundador, João Otávio dos Santos, o Instituto atendia meninos
muito pobres e assegurava-lhes os estudos de Cultura Geral e os estudos Profissionais.
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Oficina de Metalurgia do Instituto Escolástica Rosa, década de 30.
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�Eu gostava da Marcenaria. Um troley corria dentro da oficina (...) As toras enormes entravam
numa serra vertical de quatro fitas para serem serradas e transformadas em tábuas, que passavam
pela plaina, desempenadeira, lixadeira. Só se usava madeira especial, como o jacarandá e o
cedro, que vinham da Bahia ou do norte pelo porto. Os móveis que fazíamos também eram
exportados (...)�

(Depoimento de Júlio Xavier Teixeira, ex-interno, aluno da marcenaria e
ex- professor do Instituto Escolástica Rosa.)

As oficinas tinham sempre um mestre e um auxiliar que acompanhavam os alunos. O mobiliário
produzido por eles era vendido nas mostras anuais promovidas pelo Instituto.
Os internos do Instituto só deviam aprender, no curso profissional, as matérias que se relacionassem
com o aperfeiçoamento da arte ou ofício por ele escolhido, de acordo com sua vocação e
constituição física.
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Oficina de Ferraria do Instituto Escolástica Rosa, s/ data.
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A confecção de flores artificiais, arranjos, rendas e chapéus era apresentada como possibilidade de
ganho de vida para as mulheres.

Em frente à Casa do Diretor, localizada na mesma propriedade porém atrás do prédio principal do
Instituto, foi retratado o grupo de alunas dos cursos: Confecção e Corte, Roupas Brancas, Flores
e Chapéus. A inclusão de mulheres no Instituto ocorreu somente em 1933, quando a sua
administração passou para o Governo do Estado.
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 Alunas dos cursos femininos do Instituto Escolástica Rosa, década de 40 (foto maior). Aula de Artesanato (flores, arranjos, rendas, etc.) do
Instituto Escolástica Rosa, década de 30 (foto menor).
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�O ensino de Corte deve ser iniciado, no primeiro ano, com peças de vestuário para crianças e,
no segundo ano, com saias, blusas e alguns vestidos simples, sendo reservado para o terceiro ano
o ensino de vestidos mais trabalhosos e de manteaux e tailleurs.�

(Orientações da Inspetora de Ramo, Iracema F. Motta,
deixado em Termo de Visita de 30/04/1942.)

Os cursos femininos preparavam as mulheres para o trabalho no lar, conforme o pensamento da
sociedade da época, mas também acabaram por qualificá-las para o mercado de trabalho, formando
excelentes costureiras. Nos anos 30, a máquina de costura era um grande avanço tecnológico.
Ao final do ano letivo ou do ciclo dos cursos, era costume da escola realizar uma grande exposição
e um bazar com os trabalhos realizados pelas alunas.
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Alunas do Curso de Corte e Costura do Instituto Escolástica Rosa, década de 30 (foto menor). Exposição de trabalhos de alunas do Curso de Corte e Costura,  s/ data (foto maior).
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No final dos anos 30, os rapazes do Instituto apresentavam uma disciplina militar. Era o tempo do
Estado Novo. Os uniformes militarizados representavam bem essa ordem exigida: os meninos
trajavam uma farda na cor cáqui, cinturão, talabarte de couro e quepe; as meninas, saia marrom
com pregas, meias três quartos bege, blusa branca e gravata de sirê.
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Sala de aula do Instituto Escolástica Rosa, década de 30.
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Durante a Revolução de 32, muitos foram os meninos que serviram de mensageiros, entregando as
correspondências dos que estavam distantes de suas famílias.



209UMA HISTÓRIA EM IMAGENS

Grupo de Estudantes do Instituto Escolástica Rosa, década de 30.
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Era comum virem a Santos, para desfrutarem das belezas das praias e do abrigo à beira-mar do
Instituto, grupos de estudantes de outras cidades, tanto do interior quanto da capital. A Colônia
de Férias foi construída durante a grande reforma física por que passou o Instituto, entre 1936 e
1941. Situava-se na parte esquerda do lote, tendo ao lado a sala de música, a rouparia e a
oficina de plástica.
A prática esportiva na praia de Santos, em frente ao Instituto (entre os canais cinco e seis), era um
dos divertimentos preferidos dos garotos do internato.
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Grupo de Colônia de Férias, década de 40 (foto maior). Alunos internos do Instituto Escolástica Rosa em recreação na praia,
Santos, década de 40 (foto menor).
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�Eu adorava a escola. Tenho mesmo muitas saudades. Nós aprendíamos, no primeiro ano, um
pouco de tudo: a cortar e costurar, a bordar, a fazer flores e chapéus. Depois, de acordo com as
nossas notas finais, éramos encaminhadas para um curso específico. Eu fui bem em tudo e pude
escolher o Curso de Flores, Chapéus e Ornatos, que era o de que eu mais gostava. A nossa
turma se reúne até hoje para se lembrar desses bons tempos.�

(Depoimento da ex-aluna Nair Simões Andrade,
que freqüentou a escola de 1950 a 1954.)

�(...) a gente fazia bolos simples, vendia para os alunos, comprava os ingredientes para as outras
aulas. Na escola tinha um clima de família  e, depois, aquela coisa de perceber as crianças menos
favorecidas. A gente ajudava e também tinha os internos (...)�

(Depoimento da Sra. Nilza Bittencourt Leandro Ribeiro,
ex-aluna do Instituto Escolástica Rosa.)

As alunas do Instituto Escolástica Rosa, do período diurno, estudavam as disciplinas propedêuticas
e tinham aulas práticas nas oficinas para a profissionalização. Constavam da formação: Educação
Física, Economia Doméstica, Arte Culinária, Puericultura e Higiene, Química Geral e Química
Alimentar.
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Refeitório do Instituto Escolástica Rosa, década de 50. Refeitório do Instituto Escolástica Rosa, década de 50.
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No final dos anos 60, com os militares no poder, eram comuns, nas escolas, as comemorações
cívicas e as festas de exaltação às nossas raízes nas datas consideradas de importância nacional.
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Uma festa típica da época: Feira do Folclore e Confraternização das Culturas, no Instituto Escolástica Rosa, década de 60.
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Na área Industrial, a ETE �Aristóteles Ferreira� mantém, atualmente, os cursos de Eletrônica,
Eletrotécnica e Mecânica. O curso de Eletrotécnica é um dos mais procurados e existe desde a
criação da instituição, em 1969. A ETE �Aristóteles Ferreira�, cuja origem está ligada ao Instituto
�Escolástica Rosa�, desvinculou-se deste em 1978, através do Decreto 11.181 de 06/02/
78, e, em 1994, passou a ser mais uma unidade do Centro Paula Souza.
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Oficina de Eletrotécnica da ETE Aristóteles Ferreira, década de 70.
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NOTAS EXPLICATIVAS
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O Slojd

�A ênfase no ensino do Desenho expressa a adoção do sistema �Slojd�.
Este método foi desenvolvido pelo austríaco Axel Mikkelsen e implementado
por Georg Kerschensteiner na reforma das escolas profissionais de Munique.
Nesta nova metodologia, o ensino de Desenho tinha lugar privilegiado,
uma vez que a atividade manual era considerada a principal dentre as
atividades educativas. Enquanto saber convencional, o Desenho representa
uma ordem codificada e é utilizado como instrumento disciplinar instituidor
da ordem no pensamento e nas mãos do trabalhador. As concepções
educacionais desenvolvidas por Kerschensteiner, conhecidas como �Escola
do Trabalho� ou �Escola Ativa�, são constantemente citadas por Aprígio
Gonzaga em seus relatórios ao governo. As idéias do reformador alemão,
de forte apelo à unidade nacional e à Educação Física, encontram solo
propício ao seu desenvolvimento na São Paulo de após-guerra, onde a
tônica nacionalista impregna o discurso das elites dirigentes.

O Slojd considera o trabalho manual como principal meio educativo na escola
para disciplinar moralmente o educando e desenvolver-lhe o amor pelo trabalho. O
sistema de Slojd está baseado em alguns princípios higiênicos e pedagógicos que
foram adaptados para uso nas escolas profissionais. O ensino profissional deveria ir
ao encontro do operário, assim como a escola primária vai ao encontro da criança.
No que se refere aos princípios pedagógicos, �eram os mesmos de todo o ensino
elementar�: as matérias eram divididas em seus elementos e os exercícios realizados um
após o outro, em seriação crescente, de acordo com as leis da pedagogia. Os alunos
deveriam produzir objetos de diversas naturezas, empregando modelos de dificuldades
gradativas. Quanto à higiene, os princípios prescreviam que os trabalhos fossem
realizados em posições definidas do ponto de vista fisiológico e que os utensílios
escolhidos, segundo indicações higiênicas, estivessem adaptados à força do aluno
que deveria empregar alternadamente a mão direita e a esquerda�.

(Moraes, Carmen Sylvia V., 1990)
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Nos anos 30, a Superintendência deu ensejo a estudos visando à instalação de
uma rede de pequenas estações radiotelefônicas e telegráficas de ondas curtas que
interligasse as escolas de ensino profissional do Estado e os núcleos da Corporação
Escolar de Bandeirantes.

A idéia era aproveitar o estado de desenvolvimento tecnológico a que se chegara
naquele momento, tanto para agilizar as comunicações entre a Superintendência e
as escolas quanto para capacitar os alunos e os bandeirantes na sua utilização, de
modo a prepará-los para acompanhar a evolução das indústria e oferecer campo
de atividade e prática aos que se preparavam nos cursos de eletrotécnica. Os
candidatos à radiotelegrafia deveriam ser selecionados �dentre os que revelassem
maior capacidade intelectual e mais acentuadas aptidões psicológicas�.

Com recursos da própria Superintendência e com verbas destinadas à Corporação
Escolar de Bandeirantes, foi iniciada, em 1937, a instalação da Rede Radiotelegráfica

Radiotelefonia e radiotelegrafia nas Escolas

e Radiotelefônica, com uma Estação Central tansmissora-receptora montada na
Superintendência do Ensino Profissional e diversas outras subordinadas, funcionando
em escolas profissionais do Estado.

Por meio da rede, mantinha-se a Superintendência em comunicação diária com as
escolas, facilitando os trabalhos administrativos, e servindo de veículo para a
divulgação de conhecimentos culturais e técnicos. Um curso de inglês, por exemplo,
�foi irradiado da repartição central, seguido pelos alunos de todas as escolas,
tendo dado os melhores resultados�.

Em 1942, estavam instaladas estações transmissoras-receptoras em 17 escolas
profissionais, entre elas a Masculina da Capital, e as de Amparo, Campinas,
Franca, Jacareí, Santos, Sorocaba.

(fonte:  SILVEIRA, Horácio  A. da, 1936;  LAURINDO, Arnaldo, 1962)
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Exposição e Comercialização
dos Produtos das Escolas

Para que o aprendizado nas escolas profissionais fosse eficiente e despertasse
mais o interesses dos aluno, os trabalhos práticos nas oficinas eram
orientados para a confecção de artefatos relacionados com suas futuras
profissões, que passavam a constituir uma produção que, comercializada,
possibilitava a geração de renda para a escola e a contribuição aos cofres
públicos � o que consistia em uma diminuição nos custos que a manutenção
do ensino profissional representava na verba orçamentária do Estado.

Entre 1935-1936 a produção e a renda das escolas se elevaram devido
ao fato de a confecção de artefatos elaborados naquele período serem
destinados à Exposição das Escolas Profissionais no Parque da Água Branca,
organizada como parte das comemorações do jubileu de prata daquelas
que foram criadas em 1911.
Com essa iniciativa, os produtos das oficinas dos estabelecimentos de ensino,
até então conhecidos apenas localmente através da organização de exposições
em cada unidade, passaram a adquirir visibilidade em âmbito estadual.

A Exposição foi inaugurada eme 18/04/1936, �com a presença das
mais altas autoridades civis, militares e eclesiásticas e de representantes de
empresas e associações das mais variadas�. A imprensa cobriu o evento e
�uma grande multidão� dele participou.

Fez parte da programação do dia uma demonstração de ginástica rítmica
realizada pelos alunos e alunas dos Institutos Profissionais da Capital, �ao
som de uma orquestra de 50 professores�. Os Bandeirantes Técnicos
também desfilaram.

O evento e os diferentes aspectos da exposição foram filmados e, com a
finalidade de divulgação dos cursos profissionalizantes públicos, o filme
foi exibido em inúmeras localidades brasileiras e também em Roma, durante
o Congresso de Ensino Profissional.

O Parque, idealizado para exposição de animais, teve de passar por uma
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série de adaptações para poder abrigar a Exposição de trabalhos dos
alunos. Para isso, foram mobilizadas mais de cem pessoas � mestres, alunos
e operários � que, em cerca de 40 dias, usaram de técnica e criatividade
para fazerem as adaptações e oferecerem ao público 14 pavilhões
especializados, onde foram expostos móveis; móveis finos; confecções; rendas
e bordado; artefatos de tornearia e ferraria; artefatos de ferraria e serralheria
e máquinas, além daqueles destinados ao salão pedagógico, ao jardim artificial,
à arte pura e ao escritório.
Os objetos eram expostos �em seu ambiente�, o que demandou a criação
e construção de cenários de referência para cada seção.

No salão pedagógico, foram expostos gráficos, stands de puericultura, de
química alimentar, de química aplicada aos trabalhos domésticos e figuras
simbólicas sobre a finalidade da educação profissional.

Uma antiga locomotiva da E. F. Sorocabana, reformada para ser restituída ao

tráfego pelos alunos do curso de ferroviários, foi uma das atrações de público.

Os alunos das escolas profissionais visitaram a Exposição gratuitamente, em
turmas e acompanhados de professores. A renda da bilheteria e as verbas
ordinárias cobriram todos os custos e a imprensa do Rio e a de São Paulo
teceram grandes elogios ao empreendimento.

O Jornal O Estado de S. Paulo�, em sua reportagem sobre a inauguração da
Exposição anunciou aos leitores:

�Na impossibilidade de, numa só reportagem darmos ao público impressão
mais aproximada daquele mágico conjunto de inteligência e trabalho, trataremos
da exposição diariamente, apresentando de cada vez uma das suas seções.�

(fonte:  SILVEIRA, Horácio A. da, 1936)
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O Dispensário foi criado com o auxílio do Serviço Sanitário local e recursos da
própria escola para a realização das aulas práticas de Puericultura � disciplina
considerada fundamental na �formação de moças para o lar�- às alunas do curso
de Economia Doméstica. Essas aulas consistiam na divulgação de noções de
higiene, saúde e dietética infantil às mães, além de atendimento médico às
crianças. Os Dispensários � criados sucessivamente nas escolas de São Paulo
(1931), Campinas (1933), Mococa, Sorocaba, São Carlos e Limeira
(1934), Ribeirão Preto (1935) e Santos (1936) � atenderam, neste
período, um total de 9 764 crianças matriculadas com fornecimento de
mamadeiras, aplicações de raios  ultravioleta, imunizações e injeções, visitas
domiciliares e aulas às mães.

O primeiro dispensário de puericultura foi instalado em 1931, no Instituto
Profissional Feminino, como parte de um programa que aliava a educação
profissional da mulher à sua formação para o lar e que procurava integrar a teoria
à prática efetiva de forma tal que a aprendizagem fosse desenvolvida com maior
proveito pelas alunas.

Dispensário de Puericultura

A inspiração para a criação dos dispensários vinha da idéia de que não bastava
formar a mulher para as prendas domésticas considerando apenas os misteres que
ela deveria desenvolver como dona de casa. Ao contrário, era imprescindível
formá-la também naqueles referentes à maternidade. Nesse caso, ensinava-se e
aprendia-se a cuidar de crianças a partir de uma situação real de vida, ou seja,
atendendo às que eram levadas pelas mães ao dispensário, pesando-as, banhando-
as, preparando-lhes os alimentos etc.

A orientação técnica era prestada pela Inspetoria de Higiene Infantil e a assistência
era dada por médicos especialistas e educadoras sanitárias. Não só as alunas
mas também as mães aprendiam a cuidar melhor do desenvolvimento das crianças
no período de desenvolvimento da primeira infância.

(fonte:  SILVEIRA, Horácio A. da, 1935 e 1936; Superintendência do Ensino
Profissional, 1940)
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A Corporação Escolar de Bandeirantes das Escolas Profissionais do Estado
de São Paulo foi criada em 1936 e oficializada em 19/01/1937, pela lei
n.º 2913, como uma organização cívica com a finalidade de educar moral e
civicamente os alunos, despertando-lhe, ao mesmo tempo, vocação para a
carreira militar e naval.

Orientando-se nos ensinamentos do escotismo de Baden Powell, seguiam
normas de vida higiênica, ao ar livre, praticando exercícios físicos, fomentando
entre seus componentes  �o espírito de coragem, de iniciativa e de altruísmo�.

O lema adotado era �Vive em nós a alma bandeirante�.

Além desses objetivos,  havia os de promover o seu �adestramento em
habilidades técnicas, como também, para a defesa nacional�, recebendo para
tanto instrução militar. Assim, os Bandeirantes apresentavam-se enquadrados
em formações de infantaria, compostos por alunos das escolas profissionais
comuns; de homens do mar, constituídos pelos aprendizes da Escola Profissional
�Escolástica Rosa� de Santos, cujas atividades se orientavam principalmente
para a navegação e a pesca; de cavalaria, em que formavam jovens das escolas

Bandeirantes Técnicos

agrícolas industriais, que praticavam a equitação e eram conhecedores de
práticas de selarias e de veterinária.

Os Bandeirantes estavam, assim, organizados em diferentes seções: os
bandeirantes de infantaria, que se especializavam em topografia, desenho,
trabalhos de eletricidade, mecânica, motorista, tipografia, ferrovia, telegrafia,
radiotelegrafia; os cavalerianos, em veterinária, segearia, selaria; os navais, em
construção naval, mecânica aplicada às embarcações, exercícios de navegação,
de topografia, de orientação.

Além de trabalhos assistenciais, os Bandeirantes desenvolviam, entre outros,
campanhas contra o analfabetismo, trabalhos de difusão de noções de higiene
rural e de educação física da juventude. Eram, também, figuras obrigatórias
nas comemorações de datas nacionais, festas cívicas, inaugurações, visitas de
autoridades políticas etc.

 (fonte:  SILVEIRA, Horácio A. da, 1935 e 1936; Superintendência do Ensino
Profissional, 1940)
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Em 1930, concretiza-se a idéia do estabelecimento do ensino profissional ferroviário
em São Paulo. Inspirado na Escola Profissional de Mecânica�, anexa ao Liceu de
Artes e Ofícios, Roberto Mange cria, com a cooperação da E. F. Sorocabana,
um curso ferroviário anexo à Escola Profissional Secundária de Sorocaba.

Quatro anos depois, implanta-se um plano geral de organização do ensino profissional
ferroviário, elaborado pelo Instituto de Organização Racional do Trabalho, baseado
no sistema de cooperação entre o Estado e as Companhias de Estrada de Ferro
Sorocabana, Paulista, Mogiana e outras.

É instituído o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional e criados os
núcleos de ensino profissional de Jundiaí, Araraquara, Bauru e Lapa (São Paulo),
e os cursos de ferroviários anexos às Escolas Profissionais de Campinas, Rio Claro
e ao Instituto Profissional Masculino da capital.

Nos cursos de ferroviários, o ensino subdividia-se em duas partes. Uma delas,
voltada para a cultura geral dos aprendizes, era trabalhada em classe, durante as
aulas de Português; Geografia; História do Brasil; Aritmética; Noções de Álgebra
e Trigonometria; Geometria e Desenho Técnico; Elementos de Física Mecânica e

Curso de Ferroviários

Educação Física � todas sob orientação de professores normalistas, conforme
programa estabelecido pelo Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional e
de acordo com o inspetor do Governo. A outra parte, de formação especializada,
consistia em trabalhos práticos e aulas técnicas, desenvolvidos nas oficinas de
aprendizagem instaladas junto às oficinas gerais das estradas de ferro, também de
acordo com orientação do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional.

Nas oficinas de aprendizagem, executavam-se operações destinadas ao
desenvolvimento da habilidade manual e profissional que culminavam na produção
de peças que poderiam ser utilizadas na estrada de ferro, embora a finalidade
primordial dessa produção não fosse atender às necessidades das estradas e sim
proporcionar a aplicação prática dos conhecimentos tecnológicos e dos métodos
racionais de trabalho.

A organização curricular visava à preparação de operários educados �disciplinados,
competentes e cônscios de seus deveres e direitos�.

(fonte:  SILVEIRA, Horácio A. da, 1935 e 1936)
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�A orientação profissional e a racionalização do trabalho, outros problemas
de marcante relevância para o bom encaminhamento da educação técnica,
vêm sendo focalizados com interesse pelas sucessivas reformas por que
tem passado o ensino profissional, a partir de 1930. Acompanhando o
momento que, nas últimas décadas, se vem intensificando nos grandes
países industriais, no sentido de introduzir no estudo do trabalho humano
as aquisições feitas no campo da psicologia e da fisiologia, foram criados,
junto às duas escolas profissionais da Capital, gabinetes de psicotécnica.
... Admitidos os alunos no início do ano escolar, são eles divididos em
turmas iguais e fazem, durante o período  de um ano, estágios iguais e
rotativos em outras tantas oficinas, sendo os seus trabalhos, quer técnicos,
quer práticos, cuidadosamente controlados pelos professores do gabinete
de psicotécnica. Assim se pode orientar de maneira segura os alunos nas
escolha de uma profissão que melhor se ajuste às suas características físicas,
psíquicas e sociais ... Entretanto, não param aí os seus objetivos, que
abrangem também o estudo dos seguintes problemas: exame meticuloso

Gabinete de Psicotécnica

das condições de trabalho dos operários já em atividade em nossas oficinas,
mat r i cu lados no cur so notu r no de aper fe içoamento, procurando
cuidadosamente os casos de contra indicação formal do trabalho ao
trabalhador, colimando, assim, um reajustamento profissional dos obreiros
sujeitos à sua ação; um inquériro extenso e profundo sobre os métodos e
processos de trabalho em uso nas nossas manufaturas, numa tentativa,
cuja oportunidade ninguém poderá negar, de introduzir em nossas indústrias
processos de trabalho em uso nas nossas manufaturas numa tentativa, cuja
oportunidade ninguém poderá negar, de introduzir  em nossas indústrias
processos de trabalho mais racionais, procurando a perfeição e a barateza
dos produtos e o melhoramento das condições físicas dos operários. Em
resumo, se propõe o Gabinete a atacar três importantíssimos problemas
da economia industrial que, infelizmente, ainda são novidades em nosso
meio: a orientação dos aprendizes industriais, a seleção profissional e a
racionalização do trabalho�.

(Superintendência do Ensino Profissional, 1940)
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Colônia de Férias das Escolas

A primeira colônia de férias para alunos das escolas profissionais públicas no Estado
de São Paulo foi estabelecida em 18/12/1933, pelo decreto 6222, e localizada
no Instituto Escolástica Rosa, em Santos. A partir de então, durante as férias de
inverno e de verão, regularmente foram organizadas outras, em diferentes localidades
do interior, com climas e altitudes que melhor se coadunavam com as exigências de
saúde de alguns alunos, como, por exemplo, Amparo, Rio Claro, Serra Negra e
Araraquara.

A Superintendência da Educação Profissional e Doméstica estabelecia os programas

e regulamentos relativos às colônias, consideradas de suma importância por serem
destinadas a alunos filhos de proletários, selecionados de acordo com determinação
e prescrição médica.

Durante a realização das colônias, as escolas que as alojavam tinham suas dependências
adaptadas e transformadas em dormitórios, refeitórios, enfermaria, sala de jogos,
de comando, corpo da guarda, telegrafia etc.

(fonte: SILVEIRA, Horácio A. da, 1936)
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