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Resumo 
 

Em Minas Gerais, a educação para crianças trouxe consigo uma concepção  de 
socialização que perpassou o mundo do trabalho. Coerente com essa visão, para Durkheim 
(1978) a infância seria um processo de aquisição de papeis sociais como mecanismo de 
perpetuação da ordem social. Já Ariès (1978) apresenta a infância como construção sócio-
histórica na qual a criança misturava-se ao mundo dos adultos para aprender atividades do 
trabalho. Nessa perspectiva, este estudo é concernente ao ensino profissionalizante 
brasileiro para crianças, especificamente em parte do Estado de Minas Gerais, nos anos de 
1910 a 1920.  Tem-se como indagação como a formação para o trabalho se articulava ao 
processo de escolarização. Descrições e comentários são realizados considerando contextos 
socioeconômicos, políticos e culturais como evento componente do rol de mudanças 
ocorridas no ato educativo com crianças ao longo de sua escolarização. Como metodologia a 
investigação considera documentos históricos como relatórios e legislação pertinente, com o 
objetivo de analisar o ensino profissionalizante permeado pela visão do trabalho como 
elemento civilizador para as crianças. Com a contribuição de distintos autores, a visão que se 
tem é a de que o ensino profissionalizante ministrado às crianças era permeado pela visão 
do trabalho como elemento de civilização e garantia de sobrevivência para as futuras 
gerações.  
Palavras chave: Educação primária para crianças. Infância. Artes e Ofícios. História da 
Educação.       
 
Abstract 
 

In Minas Gerais, the education for children brought with it a conception of 
socialization that pervaded the world of work. Consistent with this view, for Durkheim 
(1978) childhood would be a process of acquisition  social roles as a mechanism for 
maintaining the social order. In contrast, Ariès (1978) presents childhood as a socio-historical 
in which the child mingled with the world of adults to learn work activities. Thus, this study is 
concerned the Brazilian professional education for children, specifically in the State of Minas 
Gerais, in the years 1910 to 1920. It has been such inquiry as training for the job was linked 
to the schooling process. The dedication to manual job was encouraged and fostered as a 
way of learning. Descriptions and comments are made considering economic, social, political 
and cultural event as part of the list of changes in the educational act with children 
throughout their schooling. As methodology, the investigation considers reports of historical 
documents and relevant legislation, in order to analyze the vocational education permeated 
by the vision of labor as a civilizing element for children. With the contribution of different 
authors, the vision we have is that the vocational training given to children was permeated 
by the vision of labor as an element of civilization and guarantee of survival for future 
generations. 
Keywords: Primary technical education. Childhood. Arts and crafts. History of Education. 
 



Introdução 
 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no Grupo Escolar de 
Uberaba – GEU, a respeito do ensino técnico ministrado no período de 1910 a 1920. O 
objetivo principal foi analisar o processo de implantação de políticas educacionais mineiras 
com a intenção de oferecer às crianças uma escolarização permeada pela visão do trabalho 
como elemento de civilização, relacionando este processo a questões de ordem econômica, 
cultural e social. 

O estudo aparece assim, permeado pelos relatórios emitidos pelo professor do 
ensino técnico, por um inspetor de ensino e pelo diretor do GEU. Entretanto, outras fontes 
usadas são algumas leis e regulamentos que auxiliam na busca de compreensão do período 
em estudo, aqui considerado como um dos momentos relevantes da história educacional 
mineira. 

  Entre os anos considerados, processou-se tanto no Brasil quanto em Minas Gerais 
uma complexificação dos espaços escolares, das propostas curriculares e das práticas 
pedagógicas voltadas para a infância.  A modernização educacional foi densamente 
associada ao propósito de fornecer às crianças uma formação com experiências e 
organizações escolares que preconizavam o ensino técnico. As questões para as quais se 
busca resposta são: a)  Como a implementação do ensino técnico, no grupo escolar, esteve 
relacionada com os planos de construção de um novo cidadão mineiro? b) Como as aulas 
anexas destinadas ao ensino técnico, especialmente no GEU, estiveram ligadas ao projeto de 
escolarização das crianças? c) Enfim, como a formação para o trabalho como forma de 
aprendizagem se articulava ao processo de escolarização? Em suma, essas são as 
problemáticas aqui discutidas. 
 
 
O ensino profissionalizante para crianças 
 

O desenvolvimento histórico do ensino profissionalizante brasileiro está intimamente 
ligado às transformações sociais, econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes 
momentos históricos do país. Esse tipo de ensino, particularmente, na escolarização das 
crianças se fez de maneira ativa e muitas vezes conflituosa, apresentando singularidades em 
sua constituição, na qual há a  

 
[...] produção de uma história da escola pública no Brasil [que] se reveste 
de especificidade própria, marcada pelas dimensões do país e pela 
diversidade de tempos, espaços e ritmos com que se manifestou o processo 
de implantação das escolas públicas nas diferentes regiões, estados e 
municípios (SAVIANI, 2005, p.15). 

 
Com isso, as possibilidades de estudos encontram-se acessíveis como apresentado 

por Gatti Jr. e Pessanha “o contexto internacional da pesquisa em história e, de modo 
particular, em história da educação, influencia as temáticas e o percurso da investigação 
sobre o fenômeno educacional” (2005, p. 79).  

Inserida no contexto de expressivas mudanças culturais e sociais, para além de ser 
um templo de civilização a instituição escolar deveria ser “local para irradiar a luz, o saber, a 
bondade, a virtude para ventura nossa e glória da pátria” (SOUZA, 1998). A escola  



“enquanto organização e instituição era distinta de outras instituições [...]”. (FARIA FILHO, 
1996, p.25). 

Nessa perspectiva, a instrução primária destinada às crianças se apresentou como um 
segmento afetado pelo caráter desenvolvimentista nas primeiras décadas do século XX, 
sendo considerado capaz de propalar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Outra 
relação intrínseca era a noção vigente de escola-trabalho, na qual a profissionalização se 
tornou princípio educativo como dito por Cunha (2000, p. 2), “[...] a ótica do ensino de 
ofícios, ministrado para o artesanato, a manufatura e a indústria, de modo cada vez mais 
escolarizado”. Se isso não ocorria de fato nas etapas de escolarização era ao menos 
projetado.  

A formação para o trabalho se articulava ao processo de escolarização e à defesa da 
necessidade de modernização com uma noção própria de infância. A afirmação da escola 
como agência de socialização/formação encontra-se assim relacionada diretamente à noção 
moderna de infância, na qual o processo de escolarização se articula com transformações do 
conjunto dos tempos-espaços de “produção dos sujeitos”.  

A formação da criança, por sua vez, se relacionava às mudanças nas representações e 
práticas articuladas à família e ao trabalho enquanto espaço e tempo da infância. Ou seja, 
antes da industrialização, no processo de escolarização brasileiro o trabalho estava 
intimamente articulado ao ambiente e à vida familiar. Com o advento da industrialização o 
trabalho aparece como uma grande força socializadora, significando uma das experiências 
mais fundamentais de constituição do humano na escolarização brasileira.  

O ideário trabalho e educação era fruto de relações sociais concretas, nascidas no 
intento imperioso de se tornar o Brasil um país civilizado segundo padrões europeus. 
Identificado com a modernidade, o novo formato escolar encontrava fundamento na lei 
econômica da divisão do trabalho percebida pelos reformadores e educadores da instrução 
pública.  

Na época, a visão de escolarização para crianças era a de uma “escola produzida 
como instituição capaz não apenas de instruir e educar a infância e a juventude, mas de 
produzir um país ordeiro, progressista e civilizado” (FARIA FILHO, 2002, p. 24). Isso equivale 
a dizer que o estabelecimento das relações de escolarização para crianças preconizava um 
longo, complexo e dinâmico processo de incorporação  e recriação, no interior da instrução 
pública, de uma mentalidade voltada ao ensino para o trabalho. Essa escolarização 
construía, em todos os âmbitos sociais, a racionalização e a divisão do trabalho, a disciplina, 
o controle do trabalhador, na complexidade do mundo do trabalho (FARIA FILHO, 1996, p. 
50). Isso ocorreu progressivamente e acompanhou o desenvolvimento urbano alcançando 
crianças de vários setores sociais, especialmente as das camadas populares.  

Dessa forma, para o desenvolvimento das capacidades manuais, para o aprendizado 
das atividades essenciais ao mundo do trabalho, a oficina na escola representava um esforço 
metódico e constante, no sentido de promover a cooperação social e econômica, onde 
aprender era adquirir a capacidade de fazer. Isto é, a criança aprendia ao associar as 
atividades cognitivas com o desenvolvimento das destrezas manuais. 
 
 
 
 
Os alicerces de instrução profissionalizante para infância: o ensino técnico primário 
 



Na forma de uma apropriação ativa de instrução profissionalizante para a infância, 
nos fundamentos do trabalho em Minas Gerais, a Lei 439 de 29/09/1906, previa no 
parágrafo único do artigo 7º, que nos grupos escolares poderia ser criado o ensino técnico 
primário:  

 
Aos grupos escolares e às escolas-modelo dar-se-á a organização mais 
adaptada aos intuitos de sua instituição. 
Paragrapho único: nos grupos escolares poderá ser creado o ensino 
thecnico primário. 

 

Muito embora essa lei preconizasse a adaptação aos intuitos da instituição e 
assegurasse que poderia ser criado o ensino técnico, consoante com o parágrafo único deste 
artigo, na prática esse ensino automaticamente foi implantado. Denominado de aulas 
anexas,  no ensino técnico os alunos deveriam executar trabalhos práticos apropriados à 
idade como ofícios de hortelão, arboricultor e jardineiro. Poderiam ainda auferir noções 
práticas de construção de habitações, além de outras que fossem apropriadas. Para os 
trabalhos femininos, as alunas eram preparadas em compartimentos separados, executavam 
trabalhos de costura,  em diversas formas e variados destinos, habilitando-se ao mesmo 
tempo na fabricação de objetos para o lar, para o vestuário e para a ornamentação.  

O Decreto mineiro nº 1906, de 16 de dezembro de 1906, aprovou e explicitou melhor 
a Lei 439 de 29/09/1906. Este decreto regulava o ensino técnico e  preceituava 

 
Art. 1º O ensino deverá ter sempre em vista promover a educação 
intellectual, moral e physica, e será primario, normal e profissional. (grifo 
nosso) 
Art. 11. O ensino profissional é o que é dado como complemento do ensino 
primário e tem o intuito de preparar os alumnos para o melhor 
desempenho dos officios práticos apropriados a qualquer dos sexos. 
Art. 28. Em cada grupo  escolar o governo, logo que for sendo possível, fará 
funcionar aulas profissionaes sob a denominação de aulas annexas. 

 
Para essas aulas destinadas ao ensino técnico, o decreto previa que os alunos 

deveriam ser preparados pelos professores detentores de cadeiras no grupo, no desenho 
linear, no desenho à mão livre e no emprego de métodos usuais, aritméticos e geométricos. 
Caberia ao Secretário do Interior (Art. 30) designar para a direção das aulas profissionais 
mestres de oficio com habilitações comprovadas “em largo tirocínio” (Art. 29). 

No entender do governo mineiro, o que justificava a criação dessas aulas era o fato 
de que a organização do ensino incidia na ampliação do currículo e na redefinição do papel 
das disciplinas. Assim, o ensino técnico ministrado às crianças, como complemento do 
ensino primário, tinha a finalidade de prepará-las adequadamente para a atuação na vida 
em sociedade e para o desempenho de ofícios práticos como descrito no Art. 11, da Lei 439 
de 29/09/1906. 

Em um relatório para o Secretário de Estado de Minas Gerais,  o Diretor do GEU, 
Francisco de Mello Franco ressalta a importância do ensino técnico para a criança:  

 
 

casa livre, onde se formam na acção livre, homens livres para uma 
sociedade livre, deve ser a officina saudável da cultura popular. Entendo 
que a instrução primária, sendo para os que não podem adquirir outra, o 



único recurso com que contam milhões de seres necessitados de um 
systema completo de noções, forçosamente deve ser organizada por forma 
que a creança ao deixar a escola, esteja feita homem, isto é, na plena posse 
de uma consciência moral, que a faça livre, com uma provisão de 
conhecimentos que lhe permitam desenvolver todas as faculdades nobres 
do espírito e, enfim, se tanto for possível, iniciada em um offício que de 
futuro possa lhe garantir a subsistência. (APM, SI 3527, 10/12/1914, p.2) 

 

Nesse contexto de profissionalização da criança, a escola, em especial, precisou ser 
transformada para atender às exigências criadas por um contexto social. O modelo de 
escolarização brasileira era centrado na escola seriada, com normas, procedimentos, 
métodos e instalações adequadas. Os prédios escolares eram arquitetonicamente 
expressivos e  qualificados como palácios em Minas Gerais e em outros Estados, baseados 
nas concepções educacionais do tipo “moderno” para os estabelecimentos, sobretudo os 
grupos escolares (ARAÚJO, 2006). 

Pode ser visto abaixo a fachada do Grupo Escolar de Uberaba (MG), no qual foram 
coletados os documentos referidos neste artigo. 

 

 
Figura 1: Fachada do Grupo Escolar de Uberaba  
Fonte: Arquivo da Escola 
 

 
O Ato Educativo: a Instrução para Crianças no Grupo Escolar de Uberaba/MG 
 

Diante dessa discussão do ato educativo no ensino técnico para crianças, cabe fazer 
algumas ressalvas a respeito da ideia do que era ser criança,  do que eram esses pequenos 
cidadãos a serem formados no interior desses estabelecimentos modernos e expressivos. 
Em primeiro lugar, o conceito de criança não é universal. O que se entende por criança hoje 
não é o mesmo de antigamente. Begnami (2008) relata que a infância constituía uma das 
etapas da vida humana. Essa era uma época de crescimento na qual as crianças eram 
dependentes dos pais e aprendiam por meio da educação. Outra indicação é a de que  “... a 
criança é o que não fala (infans), o que não tem luz (a-luno), o que não trabalha, o que não 
tem direitos políticos, o que não tem responsabilidade parental ou judicial, o que carece da 
razão” (SARMENTO, 2003, p. 53). A percepção que vigorava no período em estudo era a de 
que as crianças constituíam seres incompletos, seres em formação1.  

                                                           
1
 Essa ideia de uma infância natural e universal começa a ser desconstruída nos anos 70 e 80.  



Na concepção estrutural-funcionalista de Durkheim (1978), a infância seria um devir, 
passiva de socialização2 e regida por instituições. Ariès (1978) assegura que a infância é uma 
construção sócio-histórica. De acordo com este autor, na sociedade tradicional a criança era 
rapidamente misturada ao mundo dos adultos e partilhava de seus jogos e trabalhos. “Assim 
que a criança superava esse período de alto nível de mortalidade, em que sua sobrevivência 
era improvável, ela se confundia com os adultos”. (ARIÈS, 1978, p. 157). O modo de 
aprendizagem mais comum era integrar as crianças ao mundo dos adultos. Assim, elas 
aprendiam as atividades comuns à família. É só com o advento da sociedade industrial que a 
família e a criança assumem um novo lugar3. A instituição escola assume o papel de ensino e 
aprendizagem4.  

As crianças se separam do mundo dos adultos e passam a se socializar e aprender 
fora dos domínios domésticos5 (FERREIRA; BEGNAMI, 2009, p.45-54). 

Com essa breve revisão dos significados atribuídos ao conceito de criança ao longo 
do tempo, é possível perceber que a visão das crianças e suas capacidades de agir no 
mundo, de produzir cultura e não apenas de reproduzi-la, estabeleceu relações  com 
conhecimentos e saberes específicos. As crianças com suas capacidades foram lentamente 
percebidas como sujeitos capazes de representar e significar suas experiências. Como atores 
sociais que apreendem e representam o mundo a sua maneira e que estão engajadas em 
interações sociais. Assim como os adultos, são diferentes, há entre elas diversidade de 
opiniões, de comportamentos, de gostos e de valores sociais. 

Na realidade do período analisado, contudo, na feição para o ensino técnico 
destinado às crianças cuidava-se  

 
[...] não pensava, apenas, na instrução da juventude destinada às fábricas, 
ensinando-lhe um ofício, ou um grupo de ofícios da mesma família, visava-
se a acompanhar a sua formação espiritual e intelectual, de modo a ajustá-
la à sociedade, tornando-a compenetrada de seus deveres morais e sociais. 
O antigo ensino profissional era, assim, apresentado em termos de maior 
generalidade (FONSECA, 1962, V.2, p. 664). 

 
No GEU, o ensino técnico foi implementado no segundo semestre de 1910, muito 

embora o  professor responsável por ministrá-lo já estivesse contratado e ·nomeado desde a 
inauguração do Grupo em 03/10/1909. Essas aulas enfrentaram dificuldades até serem 
efetivamente consolidadas. As principais dificuldades relatadas nos documentos analisados 
eram a falta de espaço adequado, a falta de matérias primas e ferramentas destinadas ao 
ensino técnico (GUIMARÃES, 2007, p. 182). 

                                                           
2
 Socialização seria um processo de aquisição de papéis sociais,  um mecanismo de perpetuação de 

determinada ordem social. 
3
 As crianças se separam da vida pública e do universo adulto. Assumem um novo lugar na família burguesa. Na  

família camponesa a mudança demora, pois os pais necessitavam do trabalho das crianças como forma de 
complementação das necessidades básicas da família. 
4
 O sentimento da infância foi construído historicamente. Surgiu no meio familiar e no meio externo, 

eclesiástico, homens da lei preocupados com a disciplina e racionalidade dos costumes.   
5
 Para Ariès (1978, p. 156) a consciência de que o sentimento da infância correspondia à consciência da 

particularidade infantil, distinguindo essencialmente a criança do adulto, não existia. Assim ao longo dos anos a 
formação da criança para um contexto social como um conjunto de relações e interações entre os indivíduos 
alterou significativamente o olhar metodológico sobre a infância.  



A primeira dificuldade adveio do fato de que não havia, no prédio do GEU, um espaço 
adequado, fosse galpão ou oficina, especialmente construído para o ensino técnico. Um 
relatório de inspeção registra que   
 

a aula técnica de artes e ofícios, recentemente criada no Grupo esta 
funcionando, e pessimamente instalada em uma das salas do grupo. Urge 
que seja instalada em casa próxima ou em um pavilhão anexo, que deve ser 
construído para tal fim. (APM. SI. 3346, 20/10/1910). 

 

Esse inspetor relata que faltavam ferramentas e outros utensílios para as aulas de 
marcenaria e carpintaria. Esses instrumentos eram construídos de forma artesanal pelos 
meninos, sob a supervisão do professor, para serem utilizados nas aulas práticas cotidianas.   

Visando amenizar os problemas comentados, o professor responsável por estas 
aulas, Arnold Magalhães, envia, no inicio do ano de 1911, uma lista de pedidos a Belo 
Horizonte, solicitando ferramentas e matérias primas (APM. SI. 3816). A Secretaria do 
Interior em oficio assinado pelo próprio Delfim Moreira, alegando não ter recebido nenhuma 
lista, pede que nova lista seja enviada (APM. S1. 3835. 08/03/1911). O que acaba por agravar 
ainda mais o problema da falta de recursos para as aulas. 

No ano de 1912, dois relatórios de inspeção descrevem essas aulas (APM. S1. 3.390, 
de 15/02. APM. S1. 3.391, de 15/04). O relatório emitido em fevereiro descreve que  “o 
pavilhão para o curso técnico feito por conta do professor da cadeira [ ... ] está quase pronto 
e poderá imprimir melhor orientação às aulas” (grifo nosso). Como se vê, para o 
desenvolvimento das aulas, foi o próprio professor, as suas expensas que construiu a sala 
para essa finalidade. O  segundo relatório de 15 de abril, dizia que essas aulas não poderiam 
apresentar ainda os resultados desejados, pois continuavam desprovidas de elementos 
indispensáveis para sua realização. As poucas ferramentas existentes destinadas ao ensino 
técnico para que os alunos realizassem trabalhos de marcenaria, funilaria, entalhes em 
madeira, modelagem em gesso e aulas de desenho pertenciam ao professor.  

As dificuldades eram evidentes. Havia uma intrínseca relação entre a escola pública e 
a vida dos educadores como relatado mais adiante pelo professor que expõe a compra de 
ferramentas para o curso técnico na oficina de funileiro. Essas ferramentas eram utilizadas 
para confeccionar “ralos, espanadores, formas para doces, e empadinhas, funis, brinquedos, 
regadores, canecos, farinheiros, bule e outros” (APM, SI 3681, de 10/12/1916). Relatório 
emitido pelo professor regente das aulas, Arnold Magalhães, descreve que na oficina  

 
[...] acham-se dous bancos de marceneiros, duas mesas, um torno para 
madeira (movido à tracção humana), dous armários, ferramentas e 
utensílios diversos, três cabides, onde é distribuído grande número de 
ferramentas, uma forja portátil, uma forja portátil toda de ferro com 
ventilador occulto, um banco pequeno, um lavabo cimentado que se acha 
em um pavilhão também pertencente ao CURSO TECHNICO e annexo às 
OFFICINAS, onde se fazem trabalhos de gesso, argilla e cera, uma 
cantoneira e quatro bancos de assento que por falta de espaço, se 
encontram nos alpendres não figurando na officina effectivamente, senão 
quando em aulas theóricas, em que são elles previamente bem dispostos 
para o 4º anno.” (APM, SI 3527,  ano letivo de 1914, p.1). 
 



 
Figura 2: Oficina de ensino técnico no Grupo Escolar de Uberaba – 1914 
Fonte: Arquivo Público Mineiro 

 
No ano de 1914, o prof. Arnold Magalhães solicitou melhoramentos necessários à 

oficina para que pudesse ampliar “os resultados em artefatos”. O professor ressaltava o fato 
de as crianças não terem força física para realizar o trabalho. Ele requereu a aquisição de um 
motor elétrico para o torno e serras para que o aluno “quando não dotado de força física, 
mas de força de vontade, possa terminar o trabalho começado sem grande esforço, sem 
perda de tempo e de material” (APM. SI 3527,1914).  

A visão que prevalecia era de que a formação técnico/profissionalizante articulava-se 
ao processo de escolarização na defesa de modernização das relações de trabalho típicas do 
século XX. A afirmação da escola como agência de formação aparecia diretamente 
relacionada à noção moderna de infância. O processo de escolarização implicava e 
articulava-se com as mudanças nas representações e práticas relacionadas à família e ao 
trabalho enquanto espaços-tempos de ser e viver a infância.  

O trabalho aparecia intimamente articulado ao ambiente e à vida familiar com 
grande força socializadora, significando uma das experiências fundamentais de constituição 
do humano. Nessa nova visão de infância6, a prática de ensinar  um ofício passa a ser 
atribuição da escola. Isso, contudo nem sempre ocorria, como descreve o prof. Arnold 
Magalhães.  

 
O 3º anno está dividido em duas turmas e o 4º anno todo em uma só por 
ser limitado o seu número de alumnos. Torna-se necessário explicar que as 
turmas do 3º anno não contam mais de 15 alumnos cada uma, restando 
poucos alumnos, que por falta de vocação e por terem trabalhos em sua 

                                                           
6
 A cultura compreendida como um  sistema simbólico e o contexto social como um conjunto de relações e 

interações entre os indivíduos alterou significativamente o olhar metodológico sobre a infância. 



casa deixam de frequentar o Curso Technico7. A turma do 4º anno que é 
formada na sua maioria, de rapazes e que destes alguns têm profissão a 
exercer (APM. SI 3527, 1914). 
 

No relatório de atividades desempenhadas pelo Curso técnico, no ano de 1915, o 
Diretor do Grupo de Uberaba registra que o curso funcionou regularmente durante todo o 
período de aulas, sob a direção do professor contratado, Arnold Magalhães. Nesse relatório 
ele comenta que os artefatos confeccionados eram expostos por alguns dias ao público, 
quase sempre na época dos exames escolares. Em seguida, eram separados aqueles que 
podiam ser usados na instituição escolar. Os demais eram vendidos, os recursos oriundos 
dessas vendas eram acrescidos à caixa escolar e constituíam verdadeiras reservas financeiras 
paras os mais variados fins. O Diretor ressalta ainda que o trabalho das crianças era 
importante forma de divulgação da escola e de incentivo à matrícula de alunos. 
 

Penso que a exposição dos trabalhos dos alumnos, espécie de inventário 
intellectual e moral do anno lectivo, constitui um excellente meio de que 
devemos lançar mão para despertar o interesse do povo em favor da 
escola.  Eis a razão por que, com muito empenho, tenho organizado todos 
os annos, por ocasião do encerramento das aulas, esse certame escolar. 
(APM, SI 3619, 1915) 

 
Ao longo dos anos, as aulas técnicas se consolidaram e serviram para dar visibilidade 

ao GEU na comunidade uberabense por meio de exposições anuais e comercialização dos 
trabalhos produzidos por meninos e meninas. Cabe ressaltar que havia uma separação 
dessas aulas por gênero. As aulas para as meninas eram ministradas pelas próprias 
professoras regentes das classes femininas. Essa distinção só viria a se modificar a partir de 
1916, quando o professor do ensino técnico passou a ministrar aulas para salas mistas. 

Os trabalhos elaborados também eram constituídos de modo diferenciado. Para as 
meninas: vitral colorido de papel, transparente e gelatinoso; estrelas feitas de um só corte; 
caixinhas de papel; tiras com zig zag; ângulos e outros; dobramento de papel e cópia de 
objetos ao natural como cone, funil, baldes, trabalhos manuais e de corte e costura. Os 
meninos confeccionavam cavaletes para desenhistas, pranchetas, compassos, 
transferidores, cruzes, escadas, espanadores, cabides e caixas mecânicas movidas à areia. 
Realizavam frequentemente também a pintura do mural. Para confeccionar esses objetos, o 
aluno primeiro fazia o desenho no quadro negro e em seguida, sob a supervisão do 
professor, cortava e fazia imediatamente o artefato desenhado.  

 

                                                           
7
 Para além da jornada escolar, as crianças contribuíam com os trabalhos domésticos. Muitas eram 

responsáveis pelo sustento da família desempenhando  atividades notadamente agrícolas. 



 
Figura 3: Aulas do ensino técnico na oficina  
Fonte: Arquivo Público Mineiro 
 

Nos relatórios analisados, essas aulas são descritas como aulas animadas, nas quais 
as crianças trabalhavam ainda com modelagem em gesso, cera e argila. Também fabricavam 
baldes, carrinhos, brinquedo infantil, miudezas diversas, trabalha de vime, cartonagem, 
pastas de oleado de branco e vermelho, espanadores, malas de zinco, biombos. As meninas 
realizavam trabalhos de agulhas, recorte de papel para guarda-louça. (APM, SI 3681, 
10/12/1916). 

As professoras responsáveis pela “secção feminina” organizavam relações numeradas 
dos trabalhos de suas alunas para serem apresentadas e avaliadas, juntamente com o 
trabalho dos meninos, nas exposições de trabalhos anuais.  
 

Colaboraram para levar a effeito essa turma, os alumnos da officina, na 
confecção de cavaletes de campanha, portáteis, para desenhistas, 
pranchetas, compassos e transferidores. Os cavaletes se desarmam e são 
bastantes leves, o que os torna de fácil conducção no caso de uma excursão 
artística e de aulas em pleno campo, conforme é meu intento realizar no 
próximo anno de 1917. (APM, SI 3681, 10/12/1916, p.3) 

 
O Diretor do Grupo Escolar de Uberaba, Francisco Mello Franco, confere particular  

importância ao curso técnico. Para ele  “preparar bem” as crianças consistia em oferecer à 
criança uma possibilidade de sustentar a si e à sua família. Era inegável a importância 
conferida à relação entre escola e trabalho, pois “estes pequenos operários irão garantir a 
subsistência de seus pais no caso de um infortúnio e somente pela educação manual”. Outra 
manifestação explicitava a formação almejada “conjuncto dos operários com vocações 
diversas, na confecção de várias peças.” (APM, SI 3681, 10/12/1916, p.11-13).  

 



 
Figura 4: Aulas do ensino técnico na oficina 
Fonte: Arquivo Público Mineiro 

 

O trabalho representava a possibilidade de  garantia para  um futuro que era incerto, 
marcado pelas transformações típicas da modernidade. Ao contrário das gerações 
anteriores, a família já não podia garantir a “preparação” das novas gerações para 
sobreviver às próprias custas. A criança precisava ser “preparada” para “enfrentar” o futuro. 
A escola era a instituição que ofereceria a formação para este enfrentamento. 

No início do século XX, a instituição escolar passou a representar uma importante 
forma de socialização centrada no trabalho e na vida familiar, no momento em que a crise e 
derrocada do regime escravista impunham a tarefa de produção e disseminação de 
representações positivas a respeito do trabalho. A escola então respondeu à necessidade de 
educação do trabalhador brasileiro a começar pela profissionalização das crianças. A 
dedicação ao trabalho manual era incentivada e estimulada como  o professor Arnold 
Magalhães descreve 

 
Passemos agora, à sessão dos meninos, estes pequenos operários que irão 
garantir a subsistência de seus pais no caso de um infortúnio e somente 
pela educação manual. A animação com que eles luctam na officina 
enthusiasma francamente a qualquer indivíduo de bom senso, pela 
dedicação voltada ao trabalho e pelo capricho com que vêm fazendo as 
cousas exercer (APM. SI 3527, 1914, p.15). 

 
O Diretor do GEU Francisco de Mello Franco relata que com o ensino profissional 

ligado ao ensino primário, os futuros trabalhadores estariam prontos para seguir os 
modernos processos civilizatórios. Esse Diretor alimentava a esperança de formar no curso 
técnico “um instituto de iniciação profissional e de cultura operária efficaz, que realize o 
sonho maravilhoso dos reformadores do ensino em nosso Estado” (APM. SI 3527.1914, p.8). 

Nota-se que o curso técnico deveria possibilitar às crianças um ensino que as 
habituasse à vida social e profissional concernente com as exigências da civilização na 



sociedade mineira moderna e coerente com as propostas de reforma preconizadas pelo 
Estado.  Ao ensino técnico cabia o encargo de tornar as crianças capazes de atuar 
produtivamente na vida em sociedade. A escola deveria ser responsável pelo ensino do 
trabalho necessário ao meio social no qual os sujeitos escolares estavam inseridos. 
 
 
Algumas considerações 
 

A formação primária destinada às crianças brasileiras mineiras estabeleceu íntima 
relação entre educação e trabalho, típicas da relação economia e trabalho da sociedade 
capitalista da época. 

Relatórios emitidos pelo Diretor da instituição, pelo inspetor e pelo professor do 
Ensino Técnico desvelava a educação como um instrumento a favor da civilização, uma 
espécie de “inventário social e moral”, com o intuito de preparar os alunos para o 
desempenho de ofícios práticos.  

Encarado como prática pedagógica comum, no processo de ensino e aprendizagem,  
crianças executavam trabalhos manuais “tantos quanto possível” e executados em “horas 
apropriadas”, em consonância com a lei mineira. As aulas para o gênero masculino visava 
dotar a criança de habilidades à produção dos mais variados instrumentos necessários à vida 
cotidiana. As aulas para o gênero feminino preparavam as alunas para as “prendas 
domésticas”, para os trabalhos de agulha, corte e confecção de peças de vestuário. 

O ensino profissionalizante destinado à criança visava torná-la apta para ganhar a 
vida. Com o avanço na escolaridade, ela se dedicaria a esse trabalho de “modo inteligente” 
com vantagens para si e para o meio, ou seja, o ensino técnico devia preparar “os obreiros 
de um grande povo em formação”.  

A educação deveria, portanto, ser moldada de acordo com a realidade e as 
necessidades do Estado Mineiro. Nessa visão, ao ensino caberia o preparo para a vida 
profissional, pois o aperfeiçoamento do trabalho representava um dos principais apoios para 
a prosperidade pública. Além de formar na criança um sentimento de amor ao trabalho, 
cabia ao ensino técnico inspirar-lhe hábitos de ordem e atenção; desenvolver a destreza das 
mãos e acostumá-la a exatidão, ao asseio,  a civilidade, ao patriotismo e à moral que 
também se configuravam como aspectos importantes para serem inseridos no cotidiano 
infantil. 
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