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RESUMO 

A presente pesquisa analisa a trajetória e o sig

nificado histórico do Instituto Técnico Profissional Faro

bé, principal iniciativa destinada à qualificação de traba

lhadores, no Rio Grande do Sul da República Velha. 

A análise encontra-se fundamentada na recupera-

ção de uma extensa documentação histórica e na bibliografia 

publicada acerca do terna. 

A emergência do capitalismo no Rio Grande do Sul ) 

fez-se acompanhar pela industrialização e pela necessidade 

de "educar" os trabalhadores a fim de adequá-los ao proces- 1 

so de trabalho fabril-rnanufatureiro e de ajustá-los a nova 

sociedade fundada na disciplina industrial. 

A experiência do Instituto Parobé somou-se ao mo

vimento de cunho educativo que neste período visou a confor-

mação e disciplinarização dos"novos trabalhadores". Alicer

çado nos pr1ncípios positivistas de "incorporaçao do pro

letariado à sociedade moderna", sem alteração da ordem ou 

pr~~ ~~~ p~esso, Parobé formulou uma pro~osta de 

"educação -arnoldamento" integral do aluno-trabalhador: fi
intelectual e profissional era a ins

trução ministrada na escola. 



ABSTRACT 

This research analyses the trajectory and the ~ 

torical rneaning of the Instituto Técnico Profissional Paro 

bé, a prime enterprise to qualify workers in the State of 

Rio Grande do SUl, during the Old Republic. 

The analysis is built on an historical and ex

tensive documentation, duly recuperated, and on published 

bibliography about the theme. 

The ' ernergence of capitalism at the State of Rio 

Grande do Sul was accompanied by an industrial developnent, 

and by the necessi ty to "educa te" the labourers for the p~ 

pose to adjust them to the manufacturing process, and to 

the new society built on an industrial discipline. 

The experience of the Instituto Parobé has been 

added to the educational movement which during the period 

intended the conformation and the disciplinar ranking upon 

the "new labourers". Based on the positivist principles r~ 

lating to "the incorporation of the proletariat in the mo

dern society", wi thout disturbs or harm to the progress, P~ 

robé formulated proposition for an entire "molding-educat~ 

on" addressed to the student-worker: physical, moral, ci

vic~intellectual and professional was the .teaching rninis

tered by the School. 



INTRODUÇÃO 

"Da esa:::>la, esperava-se que contribuÍsse oo difÍ
cil processo de fonnar-fabricar o trabalhador re
queriCb :pelo capital". MIGUEL ARROYO 

A presente dissertação de mestrado pretende resgatar 

a trajet6ria e o significado hist6rico do "Instituto Profis-

sional Parob~" no periodo que se estende do final do século 

XIX at~ 1930, entendido corno o principal epis6dio de qualifi-

cação da força-trabalho ocorrido no Estado, no que tange à ins-

trução profissional de mestres e contra-mestres para a indús-

tria local. 

Trataremos de analisar a importância que assumiu o 

ensino t~cnico-profissional, especialmente o ministrado no Ins-

tituto Parob~, no processo de desenvolvimento do capitalismo 

ocorrido no Estado, bem corno de verificar até que ponto a qua-

lificação promovida pela escola concorreu para forjar um novo 

trabalhador, livre, assalariado, fabril, em resposta às dernan-

das do capital. 

o contexto histórico compreendido nos marcos deste 
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trabalho caracteriza-se por apresentar dois momentos fundamen-

tais ao entendimento do tema. O primeiro refere-se ao perío-

do de instauração da ordem urbano-industrial e de formação da 

classe operária, processo este em curso no Rio Grande do Sul na 

passagem do século XIX para o século XX. O segundo, será con-

siderado para fins deste estudo como o momento de consolida-

ção da industrializa-ç ão, distinguindo-se por uma nova etapa de 

constituição da classe operária, processo este que se estende 

até a década de 30. 

O período que abarca estes dois momentos caracteri-

za-se pela transição de uma fase agrário-exportadora para uma 

fase urbano-industrial, representando uma etapa de significativas 

transformações, entre elas a necessidade de formar novos tra-

balhadores par~ as novas realidades do trabalho. 

Dentre as referidas transformações, subll.nhamos o 

processo de industrialização, notadamente as modificações na 

instância do processo de trabalho e das demandas por uma -ma o-

-de-obra adequada às contínuas alterações então ocorridas. 

Além disso, entendemos que este é o período de gene-

ralização das atividades fabris 1 das relações assalariadas e 

da constituição de um mercado de trab alho livre no Brasil. A 

classe operária enco?tra-se em formação não apenas no sentido 

flsico do termo, mas no sentido polltico: ante as novas formas 

de produzir e de partilhar os frutos do trabalho os trabalha-

dores manifestam sua resistência enquanto explorados, articu-
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lando-se em função de interesses comuns.l 

Neste contexto, as demandas do capital por uma mao-

-de-obra adaptada aos processos produtivos característicos da 

sociedade industrial em formação esbarram em uma problemática 

central: os trabalhadores nao se encontram "prontos".Não dis-

pÕem, à prior i, dos novos requisitos esperados e, não raras ve-

zes, demonstram opor-se, resistindo à reorganização dos pro-

ces_sos produ ti vos. 

Entendemos por isso, que cada momento histórico car-

rega consigo a necessidade de educar ou "produzir homens-tra-

balhadores" adequados. Neste caso, segundo ARROYO, o modo de 

produção capitalista. 

" ( .•. ) não é apenas um rrodo novo de produzir 
mercadorias, rras de prcxiuzir indivíduos" . 2 

As fontes primárias consultadas no decorrer da pes-

quisa atestam esta perspectiva quando se referem ao Instituto 

Parobé: 

" ••• urna instituição cujo fim é o de prarover a 
educação de um operariado nacional, sob o pon
to de vista físico, rroral e instrutivo. 
Concorrenào com esses recursos materiais para 
a cultura rroral, sentlinento pátrio e instru
ção profissional das crianças pobres e filhos 
de operários, o município além de um dever de 
administração, terá também contribuÍdo para o 
seu desenvolvlinento econ&nico, preparando pes
soal idôneo para suas indÚstrias" • 3 

TOIItiAL O. EaUCAQ.AO 
DE EOUÇACAO • U~ftGS 
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Ta i s colocações demonstram que a instrução pro~io-

nal pret.erxlia mais do que o aprendizado de um "ofício". Objeti-

vava imprimir nos trabalhadores comportamentos e atitudes de-

terminandos. Por isso, a insistência nos aspectos moral, fi-

sico e civico, privilegiados para a "produção de homens-traba-

lhadores". 

Concomitantemente às transformações que se realiza-

vam · em decorrência da instauração da atividade industrial,des-

taca-se o crescente desenvolvimento das cidades, em especial 

Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, principais centros urbanos 

do Rio Grande do Sul no período de análise. 

A vida urbana nao apenas acresce outros contornos ' a 

paisagem do Estado como também, em função da concentração po-

pulacional, apresenta novos problemas, sejam eles os referen-

tes às condições de vida das classes populares, sejam aqueles 

decorrentes da organização e resistência desta classe devido a 

prox imidade espacial em que a mesma se encontra nas cidades. 

Em função disto, como afirma PESAVENTO, 

Es .ta , 

" ( ... ) a partir de um determinado m:m:mto a vida 
nas cidades impôs, para os governantes e para a 
classe empresarial, a chamada 'questão social'.4 

" ( ..• ) foi assumindo relevância ao longo do :perío
do republicano, à medida que o contingente da for
ça-trabalho o:perári a foi crescendo e se organizan
do".S : 
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O controle e açao disciplinar no trato da questão so-

cial contou, entre outros mecanismos, com o auxilio da educa-

ção buscando, via instrução formal, minimizar o potencial de 

conflito dos trabalhadores. 

No entanto, a vida urbana ao mesmo tempo em que evi-

denciou a necessidade de controle dos trabalh adores, manifes-

tou também que cada vez mais carecia dos mesmos para o desem-

pen0 o de um variado tipo de atividades. Resulta disso a exi-

gência de, paralelamente à preparação de braços para a indús-

tria, ser imprescindível qualificar trabalhadores para o ramo 

da prestação de serviços. 

Segundo SINGER1 

" ( ... ) a formação do proletariado brasileiro en
trou em seu estágio decisivo entre 1880 e 1920, 
sendo que convém não esquecer que neste perÍodo 
cresce não só o proletariado industrial, mas tam
bém o ligado ao transporte terrestre e marítimo, 
à construção civil, aos serviços de utilidade pú
blica (energia, comunicações, saneamento), etc. "6 

A leitura das secçoes do Instituto Parobé atestam um 

vasto leq ue de habilitações profissionais, confirmando-se as-

sima necessidade de responder às demandas da vida urbana. 

Em estudo similar, analisando as escolas profis-

sionais de são Paulo nos anos 1911 a 1942, RIBEIRO apresenta a 

mesma constatação. Afirma a autora: 

"O caminho percorrido pelos egressos ( ... ) das Es-
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cnlas Profissionais não leva necessariam;mte às 
p::>rtas da fábrica. Q..1arrl:> dispSerc de algum 'capi
tal', os aprendizes abrem oficinas préprias ou em 
sociedade as quais prosperam can o crescilrento da 
p::lJ;cl.ação, cnn a expansão das fábricas e can o 
processo de urbanização. As pequenas oficinas 
tornam-se necessárias para a prestaç~ de UITléi ~ 
rie de serviços, quer para a pop.llação em geral, 
quer para as fábricas e cnnércio". 7 

Com estes .entendimentos, procuraremos analisar em que 

medida, com a e merg ência do processo urbano-industrial, advérn 

a necessidade de u m ensino técnico-profissional oorno instru-

rnento que, entre outros, também teve a função de "forjar os~ 

vos trabalh adores" requeridos pelo mercado de trab alho. No pe-

ríodo, trata-se de educar e disciplinar o contingente tr~-

dor e m potencial . transformando-o em contingente operário. 

A extensão do _periodo de análise para além do rnornen-

to propriamente de transição (séc. XIX para o séc. XX), visa 

acompanhar a trajetória da instituição pesquisada afim de ana-

lisarrnos corno as modificações que têm lugar no processo de tra

balho e nas relações de produção refletem-se nos requisitos e 

no conteúdo da qualificação. 

No entanto, é preciso que evitemos análises rnecani-

cistas. Segundo RIBEIRO, a relação que se estabelece entre qua-

lificação e a vanço da industrialização e do urbano "é mediada 

pelas mudanças na divisão social do trabalho" enq uanto estas "destroem, 

criam e modificam as exigências de trabalho qualificado" S. Portanto, ao 

invés de estabelecermos urna relação causa-efeito, pretendemos 

identificar a cornplernentariedade e x istente entre instruç ão téc-

nico-profissional e demandas do processo de trabalho. 
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~ preciso ressaltar ainda que nesta pesquisa toma-

remos a qualificação sob uma dupla dimensão: técnica e ideo-

lógica. De um lado, consideramos que as escolas profissionais 

" ( ... ) foram criadas para responder a problemas relacionados à insuficien

te formação profissional dos trabalhadores"9 frente às transformações 

dos processos produtivos. Por isso, a perspectiva de adestra-

mento técnico-manual" prop riamente dito. De outro lado, a qua-

lificação apresenta-se como meio de i mprimi r uma de t ermi n ada 

"cultura do trabalho". Neste sentido, para FRIGOTTO, a inten-

cionalidade real da formação dos trabalhadores é a de dotá-los 

de 

" ( ... ) qualidades rrorais que os adequem a relacio
nar-se can o capital no desempenho das a ti v idades 
:por ele organizadas, onde a adaptabilidade é sinô
IÚJOC) de mão-àe-obra qualificada" .10 

Pretende-se, em ambas as dimensões, a figura do bom 

cidadão, o que demonstra a impossibilidade de 

" ( ... ) separar ou delimitar onde termina a fonna
ção técnica e onde começa a disciplinari zação do 
trabalhador" .li 

Nossa dissertação compoe-se de t .rês capítulos. No 

p rimeiro,buscamos a caracterização da realidade inscrita nos 

marcos deste trabalho, qual seja o processo de desenvolvimento 

cap italista em curso no Brasil e a e mergência do sistema de fá-

brica. Res g atando as especificidades da industrialização no 

Rio Grande do Sul procuramos analisar as transformações que ti-

veram lugar no processo de trabalho para compreendermos e m que 
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medida surg iram novas demandas por determinados "perfis" de 

trabalhador. 

Apresentamos ainda a dimensão social deste processo 

visando destacar as origens do proletariado industrial no Es

tado no intuito de indagarmos acerca de quem eram os trabalha

do-es 912 possivelmente foram instruidos pelo Instituto Pa

robé. 

No capitulo seguinte,realizarnos urna apreciação do 

contexto educacional que circundou a experiência de Parobé, em 

especial as iniciativas de instrução para trabalhadores que ti

veram lugar no Rio Grande do Sul e os antecedentes histõricos 

do prÕprio Instituto enquanto derivado da Escola de Engenharia 

de Porto Alegre , que constituiu a maior contribuição dos posi

tivistas gaúchos na esfera da educação profissional nos moldes 

da Universidade Técnica propugnada por AUGUSTO COMTE. 

A seguir, procuramos assumir o desafio de desvelar 

alguns aspectos da internalidade da escola de forma a prescru

tar no seu dia a dia aqueles mecanismos e práticas que objeti

varam o arnoldarnento dos novos trabalhadores à "ordem e ao pro

gresso" da sociedade urbano-industrial. 

Para a cornpreensao deste intento disciplinador jul

gamos essencial conhecer quem foram os sujeitos que enquanto 

alunos vivenciararn a ação instrutiva-moralizadora do Parobé e 

qual a sua ~e~pressividade. 
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Finalmente, tecemos considerações conclusivas reto-

mando as reflexões desenvolvidas ao longo do trabalho~ confir-

mando a importância singular da experiência do Instituto Paro-

bé para além da avaliação quantitativa, mas na justa medida 

que devemos atribuir à escola no processo maior de disciplina-

rização dos trabalhadores urbanos do Rio Grande do Sul no de-

curso das décadas iniciais deste século. 

M»n:GA =s•iofttAL uc •ouo•o 
~ACULOAOE D€ •eUCAOÃ& - UP~GS 
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I - POR UM NOVO TRABALHADOR: 

A INDUSTRIALIZAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

"P. história de qualquer classe não JX)de ser es
crita se a isolarmos de outras classes, dos Es
tacbs, instituições e idéias que fornecem sua 
estrutura, de sua herança histórica e, obviarren
te, das transfonuações das eooncrnias que reque
rem o trabalho assalariado industrial e que, por
tanto, criaram e transfonnaram as classes que o 
executam". ERIC J. HOBSBAWN 

O Instituto Técnico-Profissional Parobé representa a 

primeira iniciativa escolar que voltou-se para a qualificação de 

trabalhadores no Rio Grande do Sul. 

A reconstituição de sua trajetória e da importância que 

assumiu no contexto da sociedade gaúcha das primeiras décadas 

deste século,intenta ser um e x ercício de interpretação que su-

pere aqueles estudos que, na história da educação, limitaram-

-se a descrever as instituições escolares de forma isolada. 

Ao longo da pesquisa junto às fontes primárias,quan-

do da localização de informações sobre o Parobé, foi possível 

reconstruir diversos aspectos do cotidiano da escola. Entre-

tanto, se a familiaridade com o objeto de estudo proporcionou 

uma visualização mais abrangente do tema, contraditoriamente, 
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constatou-se que a problemática teórica que fundamenta tal pes-

guisa, especialmente as questões relativas ao sentido da quali-

ficação profissional, não se resolveriam com urna análise que se 

restringisse ao espaço da escola. 

A realidade, pc3:ra além de sua a[)a.rência·, . apresentou-se 

mais complexa do que o plano inicial da pesquisa esboçara. A 

leitura do materia l e mpírico suscitou diferentes indagações. 

Por exemplo: 

* Por que os ramos de ensino do Instituto Parobé ca-

racterizavam-se pela aprendizagem de "oficios cor-

relatos", intimamente ligados à habilidade técnica 

do trabalhador? Estaria esta sistemática de ensino 

embasada apenas numa opçao de caráter didático? Ou, 

faz-se necessário resgatar aquelas demandas concre-
' 

tas que reclamavam um certo "perfil" de trabalhador 

qualificado para compreenderm9s . o grau de habili-

tação pretendido pelo Parobé? 

* Por que a estruturação dos cursos do Parobé ao in-

ves de limitar o ensino a um elenco de disciplinas 

estritamente técnicas, insistia na formação física, 

moral e cívica dos alunos? Pretendia-se a educação 

integral do educando? Não se estaria, e.rn Última ins-

tância, almejando o "adestramento dos corpos e dos 

espiritos" como parte de um movimento maior que vi-

sava disciplinarizar as classes populares? 

As explicações oficiais constantes nos dcx:umentos pes-
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quisados mostram-se insuficientes para sentenciar respostas a 

estas dúvidas. 

Desta forma, a tentativa de responder mesmo que tan-

gencialmente ·tais indagações, remeteu-nos à conclusão de que elas 

somente seriam elucidadas com o estabelecimento de ~a~s en-

tre a i n stituição p esqui sada e o desenvolvimento urbano-indus-

trial verificado no Rio Grande do Sul desde o final do século 

- - 1 XIX ate meados da decada de 30 . 

Procederemos assim, neste capitulo, à caracterização 

da realidade histórica inscrita nos marcos do trabalho, qual 

seja a do processo de desenvolvimento capitalista ocorrido no 

Estado. Tal caracterização se assenta no entendimento de que, 

segundo CURY, ~ educação 

"é tnna atividade humana partícipe da totalidade da 
orgaÍUzação social. Essa relação exige que se a 
considere cxxro historicarrente determinada fX)r um 
modo de produção dominante, em nosso caso, o ca
pitalista". 2 

Cabe ainda ressaltar que tal caracterização vem sendo 

realizada com propriedade pela atual historiografia brasileira~ 

Na medida em que alguns estudos históricos serviram;ns de refe-

rência,julgamos desnecessária uma análise e xaustiva do processo 

que pretendemos caracterizar. Procuramos pontuar e sublinhar 

os aspectos elucidativos das indagações desta pesquisa evitando, . 

contudo, que o Instituto Parobé seja apresentado corno mero re-

flexo da industrialização. 



1 - FORMAÇÃO DA INDÚSTRIA E TRABALHO FABRIL: 

EXPRESSÃO NACIONAL 

As Últimas décadas do século XIX correspondem ao mo-

mento histórico em que instaura-se no Brasil o processo de in-

dustrialização. Trata-se da implantação e estruturação do modo 

de produção capitalista no país realizando-se então, tanto no 

setor agrário quanto no urbano, uma série de transformações que 

testemunham a derrocada do sistema escravista e a transição pa-

' ra a adoção do trabalho livre assalariado. 

Os anos finais do século XIX nao assistiram somente ~ 

-supressao do escravismo, mas demarcaram um processo impregnado 

de modificações econômica~ sociais e políticas que anunciavam a 

erergência do capitalismo e da ordem burguesa. Dentre elas,des-

tacamos: generalização das relações de trabalho assalariadas, 

intensificação da imigração rural e estrangeira, crescimento de 

um mercado urbano de força de trabalho e de bens de consumo ma-

4 nufaturados , possibilidade de retenção interna e acumulação de 

parte do excedente econômico produzido5 , dinamização do serviço 

portuário e do transporte ferroviário, mecanização crescente das 

operações de beneficiamento da produção6 , incremento da vida ur-

bana e, enfim, advento da República. 
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Além disso, a partir de 1870, com as mudanças sofri-

das pelo capitalismo, que entra em sua fase monopolista apro-

priando-se da produção em escala mundial, no Brasil a expansao 

das forças produtivas dirige-se significativamente para o aten-

dimento do mercado interno, lançando-se assim as bases da indus-

t . 1" - 7 r1a 1zaçao • 

Fundamentalmente, os anos finais do século XI X re-

prE7sentam o 

" mnento em que se estabelecem as condições 
históricas para que ocorra o pri.rreiro surto in
dustrial - de 1880 a 1895 - 1900, rrarento este 
que é conc:omi tante para o eixo Rio-São Paulo e 
para o Rio Grande do Sule-que define urna especifi
cidade própria para a industrialização brasilei
ra"S. 

Em que consistiu esta especificidade? Vejamos bre-

vemente, os aspectos mais significativos a ressaltar neste es-

tudo. 

O primeiro refere-se ao fato de que o Brasil insere-

veu-se tardiamente no processo de desenvolvimento do capitalis-

mo a nível mundial. 

A instalação das primeiras fábricas no país deu-se e m 

meio a uma sociedade fortemente marcada pelo escravismo e pela 

economia agrária. Entretanto, as empresas que se estabeleceram 

"trquxeram da Europa e dos Estad:::>s Unid:::>s uma 

I LIOTEC• di!TOftiAL DI! I!DUCAÇAO 
~ACUlOAO€ DE €DVCAC60 - U~~GS 
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tecrologia avançada e métodos de organização do 
trabaTho que eram resultado de uma longa experi
ência acumulada e de toda uma evolução do capi ta
lisrro durante mais de um século"9. 

Ou seja, os primeiros surtos industriais no país nao 

~~~, necessariamente, da transição de formas anteriores de 

produção - artesana~o e manufatura. Muitas vezes, a importação 

de máquinas estrageiras implantava aqui uro. p~~de tç~ sem 

precedentes,em meio a predominância de métodos rudimentares de 

produção, que findaram por se articular com tecnologiasaperfei-

çoadas. 

Tais considerações apontam para o segundo aspecto da 

especificidade da industrialização brasileira. Trata-se da coe 

xistência de relações não-capitalistas de produção apesar da 

' crescente internalização do capitalismo, bem como da combinação 

de diferentes formas de produzir. 

Ao mesmo tempo em que se fundavam grandes empresas no 

país, especialmente no ramo têxtil, o maior numero dos estabe-

lecimentos di tos "industriais" ficava por conta de um "amplo se-

tor de oficinas e pequenas errpresas de base técnica e artesanal"10 , dis-

persas pelas diferentes regiÕes. 

Analisando a industrialização em são Paulo,Warren Dxm 

chama atenção para uma outra faceta desta especificidade. Se-

gundo o autor 

"A transfonnação do sistema produtivo, que pas-
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sou do oficio manual para a manufatura,não se fez 
abrupta ran desrontinuadanea~.Os cbis nétcxbs se 
fundiram e se c.x:uplem:;mtaram, de rrocb que os 
oficios manuais muitas vezes representavam um a::m 
planento da manufatura nacional, assim c:x:xro a ma-= 
nufatura nacional era um c:x::>rrplerrento da irrp:>rta
ção. Havia, por exerrplo, cnnsiderável quantidade 
de prod~ão de trabalho manual especializaéb". 44 

Nessa mesma ordem de idéias é indispensável ter em 

conta que, a .rigor, podemos falar em capitalismo enquanto modo 

de produção plenamente configurado quando do advento e general! 

zação do sistema de fábrica. No caso, o artesanato não consti-

tu i, "a prior i·~ uma forma histórica de produção capitalista, em-

bora no período analisado faça parte de um processo necessário 

à constituição do capital, como indica PESAVENTo12 . A manufa-

tura por sua vez, representa uma forma histórica de transição 

para a fábrica, ambas sendo consideradas empresas capitalistas. 

As diferenças entre estas unidades de produção sao 

fundamentais às tentativas de interpretação a que nos propomos, 

especialmente quando se tem presente que o processo de indus-

trialização no Brasil comportou a :coexistência de ambas. 

Passemos então a apontar possíveis implicações do 

quadro traçado tendo em vista a análise do Instituto Parobé e 

da qualificação de trabalhadores. 

A primeira questão que se apresenta diz respeito ao 

que denominamos, a grosso modo, "estágios de desenvolvimento da 

industrialização". 
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Levando-se em conta, como já referimos, que as mudan

ças na organização do processo de trabalho trazem consigo alte

raçoes nos requisitos da qualificação13 , parece-nos imprescin-

dível: 

* não descuidar do fato de que a emergência do siste-

ma de fábrica no país não pressupoe, necessariamen-

te, a superação de fo rmas artesanais ou 

reiras de produção e, 

manufatu-

* em consequê~cia, reconhecer que no Brasil a indus

trialização não pode ser tomada como um todo homo-

gêneo. 

Senqo assim, é preciso considerar o estágio de desen

volvimento das forças produtivas e das relações sociais de pro

dução nos diversos ramos industriais, bem como caracterizar a 

especificidade deste desenvolv imento nas diversas regiÕes do 

país, para só então proceder à comp lex a análise dos caminhos 

que conduziram à qualificação dos trabalhadores por meio das 

escolas profissionais e dos requisitos que nortearam tal quali

ficação. 

Trata-se, no presente estudo, de resgatar as especi

ficidades do processo de industrialização no Rio Grande do Sul 

e as diferenças entre os ramos produtivos do estado. 

A segunda questão, independentemente das especifici

dades regionais, leva-nos a inferir que, apes a r do desenvolvi-
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mento capitalista em curso, a exist~ncia de um número signifi-

cativo de pequenos estabelecimentos "industriais" de base téc-

nica artesanal indicam a preservação daquela qualificação iden-

tificada com um "ofício especializado", baseado na destreza ma-

nual do trabalhador. 

Segundo PAUL SINGER, no Brasil até 1920, o pr leta-

riado ocupado em estabelecimentos ditos "indu striais" 

"devia ser principalmente formado p:::>r operários 
manufatureiros, isto é, tnr artesãos assalariad:>s 
trabalhando a:m ferrarrentas ou máquinas manu
ais" .14 

Diante desta realidade poderíamos nos perguntar: como 

se processava a aprendizagem de um "ofício"? Em que instância o 

trabalhador adquiria as habilidades prõprias da ''profissão"? 

No que diz respeito ao artesanato, tal especializaçã~ 

via de regra, era adquirida nas relações horizontais entre os 

trabalhadores - de mestre para aprendiz - especialmente se le-

varmos em conta que o artesanato se assentava, a princípio, so-

bre o emprego da mão-de-obra familiar. 

O mesmo poder-se-iadizer daquele tipo de manufatura 

em que estão presentes trabalhadores que executam o mesmo ofí-

cio. 

Mas, e no caso daquelas manufaturas em que ocorre a 

combinação de ofícios independentes e diversos? 



28 

l"'w.is ainda, como acontec .:..a a a prendizagem dos os tra-

balhadores de estabelecimentos que conjugavam oficios manufatu-

reiros e atividades desqualificadas, in$eridas no processo de 

parciali-zação das ta r e f as? 

Aqui, evidentemente, estamos nos limitando a tratar 

da qualificação sob o aspecto estritamente técnico. Sabemos q ue 

a qualificação reveste-se também de um caráter ideológico,aliás 

inseparável do técnico. 

De qualquer forma, a pergunta subsiste. É indiscutí-

vel que a educação dos trabalhadores se faz, primordialmente,no 

espaço da produção. Entretanto, se não é esclarecedor,é no mí-

nimo desafiante procurar explicações para o fato de que no pe-

x;Íodo em estudo;, tenham prolà:ferado diversas iniciativas no campo da 

instrução profissional, em diferentes regiÕes do país:S 

Neste sentido, HARDMANN & LEONARDI acrescentam que 

" além de organizar um rrercado de trabalho, o 
capital desde cedo tentava esboçar um sistema de 
fonnação profissional, preparando o trabalho dos 
meoores aos requisitos da produção artesanal e 
fabril".l6 

A colocação dos autores confirma em certa medida a 

posição que apresentamos na Introdução, afirmando que dentre as 

transformações decorrentes da industrialização incluia-se a 

necessidade de "formar novos trabalhadores". Novos em que sen-

tido? Ora, se por um lado atentamo s para o fato de que .na g ran-
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de maioria das vezes a fábrica nao derivava da evolução de uni-

dades anteriores de produção, parece-nos que não podemos supor 

a existência de um saber obtido exclusivamente na experiência 

do trabalho, especialmente se nos referinros ao conjunto dos tra-

balhadores nacionais. 

Sabemos que em função disto, muitas vezes a importa-

çao de máquinas vinha acompanhada pela contratação de mestres e 

técnicos estrangeiros especializados, sem os quais ficava com-

prometida a implementação da produção. 

-Entretanto, o problema nao estava totalmente resolvi-

do. Era preciso acostumar os operários ao uso das máquinas bem 

corno adaptá-los às novas formas de organização da produção. A 

instrução constitufuum dos meios de superar estas dificuldades. 

Em alguns casos, o mestre ou técnico , alem de opera-

cionalizar a instalação das máquinas , encarregava-se também de 

ensinar aos trabalhadores as tarefas a serem executadas. Mui-

tas destas tarefas, pela simplicidade decorrente da parcializa-

çao das mesmas, eram apreendidas com · facilidade no espaço_ da pr~ 

dução. À medida que se tornavam mais complexas ou que refe-

riam-se aos cargos de controle e supervisão das diferentes eta

pas da produção, acabavam por exigir pessoal técnico habilita-

do. 

Por outro lado, o adjetivo "novos" nao diz respeito 

apenas a habilitação técnica. Apresentava-se corno indispensá-

vel forjar um padrão de trabalhador adaptado à disciplina do 
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trabalho industrial. 

Ora, as atividades artesanais, mesmo quando vincula-

das às demandas do mercado, constituíam um espaço onde ainda se 

resguardava a identidade do trabalhador,tanto na execução da 

produção artesanal quanto no fato de que as "obrigaç6es da 

profissão" j ustific~vam-se em atendimento a necessida des concre-

17 tas • 

Já na atividade fabril o trabalhador está sujeito a 

comportamentos e obrigações que lhe são impostas do exterior, 

sem justificativas compreensíveis. Por isso, a importância de 

adaptá-los aos hábitos de trabalho regular e ao novo espaço fa-

bril. 

As escolas profissionais, apesar das limitaç6es que 

lhe são pr6prias, concorreram para esta habituação do trabalha-

dor. 

Não e por acaso que muitas delas dirigiam-se às crian-

ças pobres e 

" ... meninos desvalidos que a escola encaminha pa
ra a estrada cb dever e oo traba.l}x), tornando-os 
mais tarde, cidadãos capazes de serem Úteis à Pá
tria e à sociedade".l8 

Percebendo a criança, especialmente do meio o perário, 

como "matéria facilrrente rroldável"19 , recaia sobre ela urna a ç ao pe-

dagógica que objetivava transformá-la no cida dã o Útil ao país 
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através do trabalho e ciente de seus deveres. Mais uma vez 

acentua-se o aspecto moral, para além daquele que pretenderia , 

simplesmente, prover de trabalhadores habilitados o mercado de 

trabalho. 

Assim, este estudo parte do entendimento de que, d -

das as condições es-pecíficas do desenvolvimento capitalista no 

Brasil, em especialda industrialização, a não configuração de 

um~ linearidade do artesanato à fábrica impede que afir:merros ta

xativamente que a educação técnica do trabalhador tenha ocorrido ex-

clusivamente no âmbito da produção ou ainda que tivesse sido ad-

quirida a partir de uma experiência acumulada pelo conjunto dos 

trabalhadores. 

As ~ápidas modificações nos processos produtivos e 

inexistência de uma tradição anterior do trabalhador nacional 

a 

em 

relação à disciplina do capitalismo industrial leva-nos a atri-

buir à instrução profissional via escola técnica um papel sig-

nificativo no processo de formar-fabricar o trabalhador do pe
/ 

ríodo em estudo. __/ 

Finalmente, é preciso esclarecer que as reflexões aci-

ma constituem uma primeira formulação das implicações que a re-

alidade apresentada _suger~u. Isto porque os elementos apresenta-

dos até o momento não nos parecem suficientes para respondê-las 

a contento. 

Por isso, a seguir procuraremos resgatar a especifi-

cidade do processo de industrialização no Rio Grande do Sul . 



2 - AS ESPECIFICIDADES DA INDUSTRIALIZAÇÃO: 

EXPRESSÃO REGIONAL 

"A peculiaridade cb regional quancb visa sob ca
tegorias mais abrangentes, não só evita o regi <r 
nalisrro cx:no também rontribui eficazmente :para 
rrostrar que a análise crítica assim o é ~·~-~ 'iUOi lU..J 

rontém toda a riqueza do real". CARLOS R. JAMIL 
CURY 

O processo de industrialização em curso no Brasil des-

de o final do século XIX apresentou-se desigual nas diferentes 

regiÕes do país. 

Apesar do predorninio de urna tendência historiográfica 

que reduz a análise da industrialização no país ao processo 

ocorrido no centro dinâmico Rio-são Paulo, atualmente existem 

estudos que, questionando esta tendência, procuram recuperar as 

especificidades do Rio Grande do Sul sem contudo isolá-las da 

totalidade em que se articulam, qual seja a do processo de de-

senvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Os trabalhos de Sandra Jatahy Pesavento constituem 

na atualidade, os esforços mais significativos quanto ao resgate 

das particularidades históricas do estado. 
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Segundo a autora 

" o regional, erquanto espaço poli tico-geográ
fico delimitado, deve ser analisacb, necessaria
rrente, c:x:no espaço para o capital. Sua abordagem 
deve se situar no meio caminho entre o contexto 
mais anplo no qual se insere - o sistema. capi ta
lista em sua dinâmica - e a especificidade do lo
cal - as variáveis regionais das condições histó
ricas objetivas".20 

Neste trabalho tomamos a liberdade de compartilhar da 

explicitação acima. Ela contempla urna compreensão dialética de 

totalidade evitando o perigoso "regionalismo", corno adverte 

CURY21 , na medida em que não abandona o momento da articulação 

das partes (variáveis histórico-regionais) com o todo (desenvol-

virnento do capitalismo no país). Permitimo-nos inclusivé,trans-

por a presente concepção da "questão regional" para o campo da 

história da educação de trabalhadores. 

Sob essa Ótica, questionamos aquelas posições que, 

por e x emplo, identificam a e x istência do ensino industrial no 

Brasil apenas a partir de 1942 com a instalação do SENAI, bem 

corno evitamos estender as reflexões acerca do Instituto Paro-

bé para a h istória da qualificaç ão profissional no país. 

Enfatizamos reiteradamente que para fins deste estu-

do, a caracterização das esp ecificidades da industrialização no 

Esta do não tem por objetivo apontar toda s as variáveis do processo, 

tampouco esgotar o assunto. Limitamo-nos a apresentar osaspec-

tos que a nosso ver contribuem de forma especial para iluminar 

as reflexões e m torno da qualificaç ão de trabalhadores e do 
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s ignificado do Parobé no cont~xto gaúcho. 

Tal como no ítem anterior nos perguntamos em que con-

sistia a especificidade do desenvolvimento industrial brasilei-

ro, agora indagamos acerca dos elementos que evidenciam as par-

t~cularidades deste processo no Rio Grande do Sul. 

Ao analisar a questão, destacamos dos trabalhos de 

PESAVENTO quatro aspectos que assinalam as especifici dades do 

Estado em relação ao processo verificado no eixo Rio-São Paulo. 

Sendo o Rio Grande do Sul zona periférica de um país 

que, pela forma de inserção da economia nacional na divisão {n-

ternacional do trabalho também se apresentava corno periférico , 

o estado suli'no seria duplamente prejudicado pelos problemas de-

---correntes da situação de dependência do ·país. Em especial, da-

queles relacionados ~ debilidade da acumulação de capitais, a r e-

tardada formação de um mercado de trabalho e da ca r ência de 

tecnologia e mão-de-obra habilitada~ 2 

Um outro aspecto refere-se ao fato de que o Rio Gran-

de do Sul não contou, quando da constituição do capi t al indus-

trial, com recursos gerados na pecuária tradicional, s u a prin-

cipal atividade econômica. As inversões e m ativida des indus-

triai s f icaram predomi nantemente por con ta do capitalcomercial, 

asse ntado no "complexo colonial i rn igrante" 23 . 

Acrescente-se ainda que no sul o capi t a l comerci a l e s-

\ 
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barrou em limitações quanto a acumulação, uma vez que atendia 

aJenas as d~daE do mercado interno, regional e nacional,en

quanto que as divisas obtidas pelo pais através das exportações 

f cavam por conta da economia cafeeira. 24 

Para PESAVENTO, as diferenças apontadas acima permi-

tem afirmar que 

( " desde as origens, a indl:'Stria gaÚCha teve una 
base quantitativa e quali ta ti varrente diferente da 
indÚstria éb centro econoooo cb pais ( ... ). Esta 
base diferenciada inicial iria :possibilitar uma 
defasagem entre une outro parque industrial ao 
longo éb desenvolvirrento do processo de afinna -
~ão e solidificação do setor secundário no pa
ls". 25 

A defasagem da industrialização do Estado em relação 

ao centro dinâmico da economia brasileira pode ser acompanha-

da através dos censos industriais de 1907 e 1920, desde quenão 

descuidemos da ' necessidade de relativizar os dados que eles apre-

sentam, em função da própria sistemática de elaboração desses 

censos. Apesar desta ressalva, podemos observar que enquanto em 

1907 a produção industrial gaúcha representa o terceiro lugar no 

âmbito nacional, aproximando-se em muito à produção paulista , 

já em 1920, a produção do eixo Rio-São Paulo é quase cinco ve-

zes maior que a gaúcha. 

Além disso, enquanto no eixo Rio-São Paulo a acumulaÇão 

de capital era quali ta ti vamente distinta pelo fato de que a a ti-

vidade agrária já havia se desenvolvido no sentido capitalista , 

no Rio Grande do Sul 

" .•. . o setor secundário surge e se desenvolve 
conccrni tant.errente à paulatina transfonnação do 
canpo no sentido do capi taliSIID, o que mais uma 
vez, limita as suas bases originais de acumula
ção". 26 



36 

Tem-se finalmente que a estruturação do mercado de tra-

balho no estado se defrontou com urna reduzida disponibilidade de 

mão-de-obra livre, em confronto com o complexo cafeeiro que a-

lérn de injeções constantes de trabalhadores irnigrados,oontou com 

um -pnxesscrde êxodo e rotatividade da força-trabalho que,desde os 

primórdios da industrialização, gerou urna reserva abundante de 

- 27 mao-de-obra barata. 

Retornemos alguns aspectos. Quai s os desd::>brarrentos das 

especificidades apontadas num estudo sobre a qualificação de 

trabalhadores? 

Parece-nos que alguns já foram rapidamente apontados: 
r 
delongada formação de um mercado de trabalho, com baixo nível 

técnico, carên9ia de capitais e consequentemente de te~logi95 ~ 

tendência a uma crescente defasagem em relação ao centro do pa-

ís, escassez relativa de mão-de-obra. 
~ 

Na verdade, entendemos que a interpretação destas ques-

tões p oderá ser mais esclarecedora se ela s forem analisadas no 

momento e m que detalharmos o processo de desenvolvimento indus-

trial propriamen te dito. 

Então, por e x e mplo, veremos corno a carência de c a pi-

tais, no mais das vezes, acabou por disseminar nos centros ur-

banos do estado um grande número de oficinas e pequenos esta-

belecirnentos fabris de caráter artesanal-rnanufatureiro, tanto 

qu anto fez prevalecer aqueles ramos industriai s ligados àtrans-

formação da produção a g ropecuária em artigos não duráveis. 
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Poderemos também observar que a relativa escassez de 

mão-de-obra não só provocou uma diferença para mais nos salá

rios dos operários gaúchos frente às demais regiões do país 28 

corno também, em alguns casos, levou à importação de mão-de-obra 

qualificada ou ao recrutamento de trabalhadores nas regiões de 

imigração, e até mesmo projetou a necessidade de aproveitamento 

do elemento nacional . 

Constatamos ainda, a crescente participação dos pode-

res públicos no sentido de incrementar as atividades econômicas 

do Rio Grande do Sul, procurando superar aquilo que considera-

vam como "os processos rotineiros de trabalho" e a precária com-

petitividade da produção gaúcha. O Estado passou a intervir com 

ações de cunho científico na modernização da produção regional, 

através de inú~eras formas, seja na criação de laboratórios de 

análise, estações agrícolas e zootécnicas, ou, por exemplo, o 

estímulo à adoção de novos processos produtivos em troca de i-

senções tributárias. 

A qualificação profissional por sua vez, vinculou-se 

de diferentes maneiras com estas problemáticas. 

2.1 - Máquinas e operários: a nova realidade do tra-

balho industrial 

Na segunda metade do século XIX, o Rio Grande do Sul as

siste à gestação de um processo que iria acrescentar à feição a-

grícola e pastoril do Estado o adjetivo "industrial". 

Quando surgiram os primeiros estabelecimentos fabris 

em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e são Leopoldo, principais 

. I.LIOTI!CA Sf!YOPUAL DI! 1!8UCAÇ10 
~ACULDADE OE EOUÇAÇA8 - U~~OS 
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centros urbanos de então, hav ia-os precedido na região de colo-

nização alemã e italiana uma incipiente produção artesanal de 

base familiar que, apesar das limitações técnicas e de capital, 

procurava suprir as demandas locais. Entretanto, tal precedên-

cia não significou que posteriormente tivesse ocorrido urna e

volução linear do artesanato em direção às unidades fabris. 29 

Corno já apontamos no ítem anterior,fio Brasil, o siste 

ma ~ipicarnente fabril não correspondeu à transição e evolução 

I 

do artesanato passando pela manufatura, corno ocorrera com a:J 
volução Industrial na Europa. 

Mas então, quais as origens da industrialização gau-

cha? 

Referimo-nos anteriormente que no sul o capital co-

rnercial30 participou da implantação de um número expressivo de 

estabelecimentos fabris . Segundo PESAVENTO 

"o elem:mto variável é a fonna. pela qual este ca
pital dinheiro acumulado pelo comércio transfor
IIDu-se em capital industrial" . 31 

Examinemos então , mais de perto , as diferentes formas 

de instauração das atividades industriais. 

Em alguns casos a empresa industrial originou-se da 

expansao qualitativa da unidade artesanal, especialmente farni-

liar. Ocorre que nestes casos, complementando a atividade pro-
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dutiva desenvolvia-se paralelamente atividades comerciais.Urna 

vez que estas eliminavam a figura da intermediação, a possibi-

lidade de acumular cap ital permitiu, no mais das vezes, que in-

vestimentas consideráveis na pequena empresa, especialmente em 

inov ações tecnológicas, pudessem elevá-la à condição de empre

sa fabril-rnanufatureira~2 

Distintamente , em algumas empresas, através da asso-

cia9 ão de diferentes agentes sociais, o capital comercial in-

vestiu na unidade rnanufatureira pré-instalada permitindo sua 

rápida e xpans ao. 

Outras situações dizem respeito àquelas e mpresas em 

que o capital comercial inaugurou um estabelecimento que desde 

a montagem constituía urna indústria de grande porte. Este ti-

po de iniciativa ocorreu especialmente em Porto Alegre. 

Tais unidades caracterizavam-se por um valor signifi-

cativo de capital investido, pela utilização de máquinas sem dis-

pens a do emp rego de ferramenta s e pel a abso rção de mão -de -obra 

1 . d 33 assa arl a a. 

----
Acrescente-se finalmente, aquelas empresas funda da 

( 

ora pelo burgu~s i mi g rante que ao chegar a q ui já era possuidmr 

d - . ~ . 1 d ~ . 'd d . / e capital e experiencla tecnlca, anç a n o-se a at1v1 a e 1 -

dustrial, ora pela interfer~ncia do capital bancário que fina -

ciava a instalação de destacadas unidades f abris. 
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Independentemente da forma como estes estabelecimen-

tos ditos "industriais" se originaram, t&m eles em comum o fato 

de não resultarem de uma evolução linear da atividade 

nal. 

artesa-

~ preciso acentuar quantas vezes necessário for que 

nao se pode analisar o processo de instauração do capitalismo 

entre nós tendo por modelo a transição européia. A apresentação 

dos diferen tes pontos de partida da indústria gaÚcha evidencia-

ram esta perspectiva. Da mesma forma, a apreciação da realida-

de do desenvolvimento industrial do estado reforçará o aspecto 

que vimos insistindo. Esta realidade pode ser caracterizada por 

periodos distintos de evolução.(*) 

Segupdo o historiador JEAN· RUCH~,a indústria riogran-

dense, nos seus prirrórdios não pode ser avaliada sob bases numéri

cas. Entretanto, é possi vel acompanhar sua evolução através dos 

catálagos de uma série de exposiçÕes realizadas em Porto Alegre, 

em especial as de 1875, 1881 e 1901.34 

O primeiro momento, Yelativo a genese do processo de 

industrialização no sul, compreende os anos finais do periodo 

imperial. 

Para PE.SAVENTO, a Exposiçao da Provincia de São Pedro 

do Rio Grande do Sul de 1875 possibilita traçar um panorama da 

industrailização gaúcha deste periodo . Segundo a autora,as in

formações depreendidas da exposição indicam 
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•urr.a esmagadora presença de artesanatos ou tmida
~ à= p...~ ~-.icas , frente a um muito re
duzioo núrrero de estabelecimentos rnanufatureiros ~ 
35 

Estas pequenas empresas e oficinas assentavam-se sob 

base técnica artesanal. Ou seja, o trabalhador não só permane-

cia ligado aos instrumentos de trabalho como também reconhecia 

-no produto o esforço àe s u a açao h~~ :~dosa,na medida e m que 

participava da execução de todas as etapas da produção. 

/ 

Neste sentido, HARD~ffiNN & LEONARDI indicam que 

n ao invés éb uso da máquina preébrninava aí o uso 
da ferramenta e da habilidade de um ofício espe
ci..alizaà> 11 

• 36 

Mesmo naqueles estabelecimentos que, paulatinamente , 

passaram a utilizar máquinas no processo de trabalho, a habili-

dade manual do trabalhador mantinha-se preservada uma vez que 

\ tais mecanismos apenas apresentavam-se como "uma mera extensão do 

braço do trabalhador direto"37 • 

--- ~--------------

A e xposição Brasileiro-Alemã de 1881 aponta para um 

crescimento não só quantitativo mas relativamente qllillitativo da 

produção manufatureira. O catálago da exposição insiste em 

apresen tar informações referentes à continua introdução de ma-

38 
quinas no processo produ tivo, quase todas importadas da Europa . 

I sto não s i9J1ificou, entretanto, a dispensa da destreza manual de 

operários habilidosos uma vez que , repeti.Iros havia uma combinação 

de diferentes níveis técnicos. 
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Vejamos um exemplo do catálago de 1881. 

As informações referentes aos exposi teres destacam, en-

tre outros, o estabelecimento de José Manuel da Silva só & Comp., 

especialista em trabalhos de cobre, ferro, bronze, reparos de 

máquinas em navios à vapor, etc. Em 1881 os fabricantes ha-

viam reformado o estabelecimento inicial "introduzinéb em suas ofi-

cinas motor à vapor e diversos mecanismos para tornear, 

o ferro, etc.~9 
furar 

Ao apresentar o pessoal que trabalhava diariarrente nas 

oficinas, em número que variava de trinta a quarenta operários, 

o catálago indica: 

"Sencb este pessoal antigo e já bem hahi 1 i t.:rl>, e 
imp::>rtancb os fabricantes diretarrente toda a ma
téria-prima de seu fabricx:>, acham-se habili tacbs 
a fazer em cx:>ndições ecx:>nânicas todas as 00ras de 
seu ofício" .40 

Note-se assim que a par da introdução de máquinas que 

possibilitaram a reforma e modernização do estabelecimento , a 

referªncia aos operários insiste no qualificativo "habilitados" 

e assinala a persistência do "oficio'', sugerindo ao leitor que 

os maquinismo s ao invés de suprimirem a habilidade do trabalha-

dor, vinham em auxilio dela. 

o segundo momento caracteriza-se por um surto indus-

trial expressivo, num movimento que se estendeu po r todo o pa

is. Tal surto, situado entre 1 891 e 1894, decorreu da política 

econômico-financeira adotada no pa ís conhecida por Encilhamen -
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to. 

Segundo E~ CARONE, o Encilharnento apresentou novas 

perspectivas à industrialização através da facilidade de forma-

ção de sociedades anônimas, da disponibilidade de capitais via 

crédito acessível e das necessidades de substituição dos manu-

faturados estrangeiros, encarecidos com a política financeira 

vigente. Esta situação permitiu a multiplicação de empresas in-

d t . . 1 .1 41 us rlals pe o Brasl . 

Entretanto, os dados da Exposição de 1901 indicam que 

no período o surto industrial gaúcho esteve muito mais relacio-

nado à instalação de um grande número de pequenas unidades pro-

dutivas do que propriamente a um salto qualitativo do setor se-

cundário, mesm? porque, enquanto a restrição das imp:>rtações pro-

tegia e estimulava os manufaturados de origem nacional, a im-

portação de maquinismos encontrava-se restringida. Sendo assim, 

manteve-se nestas unidades uma base técnica artesanal-manufatureira, res-

g uardando-se a figura do "artesão" ou daquele "portador de um 

ofício" . 

~ ainda PESAVENTO que em um extenso comentário, ofe-

rece-nos subsÍdios valiosíssimos para o entendimento da quali-

ficação profissional no contexto que vem sendo analisado: 

"Neste tip::> de empresa, o operário ainda controla 
os seus instrumentos de trabalho, ele ainda é um 
artesão, que :p:>ssui uma "virtualidade" técnica, 
uma destreza no manejo da ferramenta que o capa
cita a usar com perícia a atividade de beneficia
mento da matéria-prima. Neste sentido, ele é um 
traball1aébr qualificado, que se destaca pela sua 
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habilidade manual e que se especializa 6TI urna ta
refa parcial. Dentro deste CXXI:::;::xco , un qJerário 
nào p::x:le ser substi tuido faci.J..nente sem que cause 
prejuízo à produção em seu : to . A prq:,ria 
designação de "oficiais" aos cçerários ébs esta
belecirrentos da ép::>ca e.xerrplifica bem o caráter 
artesanal do trabalho e a existência de urna tare
fa especializada" • 42 

Retornemos a qui algumas questões apontadas no ítem an-

terior: quem eram estes trabalhadores qualificados? Quais as 

suas origen s?· Corno adquiriam as habilidades de um ofício? 

Ora , poderí amo s num primeiro impulso afinnar que eram 

irnigrantes-artes~os provenientes da zona colonial e que desde a 

imigração já eram portadores de u~ "ofício" o qual havia sido 

transmitido a outros trabalhadores, constituindo esta urna expe-

riência acumulada desde as pequenas unidades artesanais dornés-

ticas. 

Entretanto , considerando a rápida proliferação de pe-

quenos estabelecimentos industriais, teriam estes artesãos pro-

venient es do ê xodo da zona colonial constituído um conting ente 

suficiente para atender a multiplicação de oportunidades de tra-

balho? Que outras origens poderiam ter os trabalhadores empre-

gados nestes estabelecimentos? Em que instância adquiriam os 

conhecimentos próprios ao ofício? 

Os elementos que apresentamos até aqui parecenrnos in-

suficientes para responder a estas questões. O esclarecimento 

das me s ma s passa , necessariamente, pela análise da formação do 

mercado de trabalho livre e pela investigação acerca de quem e-

I LIO TECA SI!TOftiAL DE!: I!DUCAÇAO 
~ACUlDADE DE EDUCACA~ - U~ftGS 
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ram os trabalhadores urbanos assalariados no Rio Grande do Sul. 43 

De qualquer forma, fica a constatação de que um dos 

"perfis'' de trabalhador requisitado pelo desenvolvimento indus

trial do per!odo era representado pelo trabalhador qualificado: 

o "oficial" ou "artesão". 

--
-- Por outro lado, é preciso ter em conta que além da 

presença majoritãria de "micro-empresas", a vanguarda do desen

volvimento industrial no estado constituía-se de um pequeno nú

mero de sólidas empresas avultadas desde a fundação (especial

mente no rarro têx.til) .. Nestas, a introdução de inovações téc:nicas 

e a rnecan'ização foram urna prãtica constante. Sendo assim, aos 

poucos, além da procura de "oficiais" passavam a se delinear 

outros tipos de demandas no mercado de trabalho. Com a tecni-

ficação foi possíyel o recrutamento de trabalhadores ''desqua-

lificados", urna vez que seriam relegados a tarefas simples, 

repetitivas e que dispensavam qualquer habilidade manual pre

via, basicamente mulheres e menores, percebendo Ínfimo s salã-

rios. 

O mesmo processo, sob outro aspecto, apontava à ne

cessidade de um terceiro "perfil" de trabalhadores: àqueles ha

bituados ao manejo, reparo e funcionamento das máquinas, bem co

rno capazes de dar conta de todas as etapas da produção,adrninis

trando-a e orientando os trabalhadores responsãveis pelas tare-

44 
fas parcializadas acerca da forma corno deveriam proceder. 

J 

I 
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Assim , progrPssivamPn tP, r.onfiaurou-se urna di-

ferenciação nas demandas po r trabalhadores livres assalariados. 

Daí porque também não possam ser tomados como um conjunto homo-

gêneo e indiferenciado . 

Parece-nos contudo , que existe um aspecto comum a 

estes trabalhadores : a habituação que dever iam sofrer com rela-

ção à s imposiçõe s d o capital . Por mai s que falemos na feição 

artesanal da industrialização do período, não pod~ j~ per-

der de vista que estamos tratando de um contexto no ~ as uni -

dades de produção constituem formas históricas de produção ca

pitalista , ainda que algumas não pJ:enamente ronf.i..guradçts . - Sendo as-

sim , sobre o trabalhador passam a incidir inúmeros mecanismos 

que visam espoliá-lo , num primeiro momento do produto de seu 

trabalho , num •segundo , de suas ferramentas , e finalmente,de sua 

habilidade ou da possibilidade de adquirir um ofício . 

-~/ 
~- Trata- se então , corno vimos acentuando , de forjar 

I' I' t b lh d ll ..:~:::~l·l , ubmi . rod . 11 45 novo ra a a or, I..A..)I... s sso , mas econonncarnente p utivo , 

disciplinando-o e adaptando-o a um novo modelo de trabalho e de com-

portamentos . Disciplina esta comum ao proletariado industrial . 

Neste sentido , quando falamos na figura do "artesão" 

ou "oficial" não estamos nos referindo àquele trabalhador de um 

modo de produzir não-capitalista . Estamos falando de um traba-

l hador assalariado, submetido a uma rígida jornada de trabalho , 

em um local pertencente ao patrão que detém os meios de produ-

zir. Entretanto , um trabalhador que aind·a é possuidor de uma 
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virtualidade técnica. 

Retornando os distintos períodos da evolução do pro-

cesso industrial no estado, apontamos para o fato de que, pelo 

menos até as primeiras décadas do nosso século, a indústria gau-

cha caracterizava-se basicamente pelo estágio rnanufatureiro com 

a liderança de um pequeno número de estabelecimentos tipicamen 

te fabris ~6 

Ao mencionarmos o caráter manufatureiro é indispensável 

ter em conta que a manufatura mesmo sendo uma forma histórica de 

produção capitalista, ao instalar-se incorpora os trabalhadore 
1 

nas condições técnicas em que se encontram. Em outras palavras , ) 

"a manufatura mantém as características d:::> traba
lho artesanal, ou seja, o ofício manual cOntinua 
send:::> a base técnica da rnanufatura . Isso signi
fica que, em parte, o controle d:::> processo de 
trabalho é d:::> trabalhador (coletivo) e a subor
dinação do trabalho ao capital tem aí seus lirni
tes" .47 

Se por um lado tal colocação nos auxilia a cornpreen-

der a manutenção da presença do trabalhador "habilitado", por 

outro, o processo na prática apresenta-se muito mais cornple-

xo, especialmente se considerarmos que a importação de tecnolo-

gias dos países industrializados transplantou para cá um outro 

nível técnico de produção. 

É desta teia emaranhada que emerg iram os diferentes re-

quisitos para a qualificação (não mais artesanal) dos novos tra-

balhadores urbanos. 
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Prossigamos na caracterização dos períodos indus ·triais 

no estado. 

O Censo Industrial do Brasil de 1907, apesar das im

perfeições na classificação dos dados, permite-nos acompanhar a 

evolução do setor secundário gaúcho . 

Comparativamente, o Rio Grande do Sul situava-se em 

39 lugar no que concerne ao número de unidades industriais. 

Estatística Industrial - 1907 

QUADRO I 

Estados NÚrrero de esta- NÚmero de capital Produção .r-€dia p::>r 
belecimentcs operários (contos) (contos) empresa 

do de 
cap~ ope-
tal rári -os 

Distrito 
Federal 622 34.850 167 .120 218.345 268 56 

S.Paulo 326 2.186 127.702 118.087 407 74 

Rio Gran -dedo 
Sul 314 15.426 48.206 99.726 153 48 

Frnl'E: Anuano EstatlStlCO do Brasll. Ano 1908- 1912 . (48) 

No entanto , se observarmos o conjunto dos dados,cons-

tataremos que quanto à inversão de capital e o percentual de 

mão-de-obra por estabelecimento, configurava-se no estado ain-

da a predominância de pequenas e médias empresas basicamente 
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assentadas sobre o traba lho manual realizado, e m média , por 10 

à 50 operários. 

Tal caracterização, a grosso modo , persi stiu até mea-

dos da Primeira Guerra quando então, além do fortalecimento das 

e mpresas líderes do desenvolvimento industrial gaúcho , iniciou-

se um orocesso de c oncentração f abril . 

No que diz respeito especificamente à Porto Alegre , 

PESA\~NTO em consulta aos relatóri o s do intendente municipal , 

apresenta os seguintes dados quanto ao desenvolvimento indus-

- - ~ 49 trial da capital no pe riodo anterior a conflagraçao europeia . 

Número de estabelecimentos fabris e 

Oficinas em Porto Alegre 

Período 1906 - 1913 

Quadro II 

Anos Número de Fábricas Número de Oficnas 

1906 100 18 

1907 126 24 

1908 112 38 

1909 117 33 

1910 129 37 

1911 154 149 

1912 180 172 

1913 180 172 

FCNI'E: Relatórios do Intendente Municipal de Porto Alegre . 

(1906-1913) 
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A análise do quadro acima permite-nos tecer algumas 

considerações que confirmam a tendência que vimos demonstrando. 

Apesar do crescimento constante no número de unidades fabris, o 

número de oficinas teve um aumento proporcional incrivelmente 

maior, relacionado especialmente ao surto de urbanização que a 

capital vinha e xperimentando. Observe-se contudo, que tal au-

mento representou apenas um crescimento quantitativo. 

Vejamos , por contraste, um outro quadro estatístico 

que apresenta os estabelecimentos fabris discriminados conforme 

os ramos de produção. 

51 Afora as críticas quanto a compilação dos dados ,que 

acabam por dissolver a especificidade de cada empresa sem que 

consigamos precisar se o ramo, por exemplo, é composto por uni-

dades diminutas lideradas por um conjunto restrito de grandes 

estabelecimentos, como é o caso do ítem "fund . e obras de meta-

is"*, ou ainda identificar o número de trabalhadores por unida-

de de produção, é possível tecer algumas observaç ões. 

A leitura dos ítens discriminados atestam a persis-

tência do qualificativo "indústrias naturais"ao parque fabril 

do estado na medida em que, com poucas exceções, beneficiavam 

basicamente as matérias-primas da produção regional . 

Além disso, se confrontarmos os dados referentes ao 

numero de estabelecimentos com o número de operários, teremos a 

presença de um reduzidíssimo grupo de ramos em que as empresas, 
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. , ' ti' • 

------ --- -- -· · _ QUA~~~:~> _E~!~!~~-T!Cíl·:· __ _,. ;_ii__ :-1'. :~-- A _ !5~! .. 
. • . ... .l...l Ir' J 

Quadro esrallsllco das prlnclpaes fabricas e eslabeleclmenlos lnduslrlaes dÕ ·rsfâüo.· e li) 19J&.(Junf.o) 
I /' I , J 

flBRIClS [ ESUBEl[(IM[MTQS IHDUITRilES Ru~. I Capital. I hrtJ KP., Yal~ •• pro•uc~l~- - ~~tr:ri~ -
- - .....,... ,_.. .-:- ,,.,_.,._ --====-=--==- ---, -

Art. de folha de Flandres .. 64 · 494:000$ 36 693 :880$ 206 
» " marmore .. ............ .. 16 90J:OOOB 62 1.158:000$ 1 194 

Banha ...... .. :..................... . 31 3.484:0008 513 26.576:500$ 4f)5 
Bebidas alcoolicas, etc... .. .. 254 9.391 :800S 1.271 11.578:750$ 1.285 
Biscoutos, pão e doces ..... 162 2 . 65~:300~ 221 M.l%:8708 . 644 
Cal c cimento ...... ............. 2~l fiü4 : 000~ 70 (i8D:200S 290 
Calçado .. ... . ...... . .... . .. ........ 228 3.665 :OOOSi 137 G.031 :8608 1.766 
Cartonagem ... ............. ..... I 8 130:0008 5 283:000$ 77 
Chapas de gramophone I 1 50:000$ 20 100:000$ 41 
Chapéos .. .... .. .. .......... ... :::: 35 l.7f)-! :0008 194 3.318:0008 547 

· Chocolate ... ........ ... ......... .. 1 l 00:000:3 1 80 150:000$ 100 
' Conservas (carne e peixe) : 22 2 . 170:000~ 1 300 , 4...107:0008 594 
E_sp~rlilhos e gravatas ...... . j 9 700:000::; 1 - I 1.101:0008 544 
F1açao e tecelagem .. ....... ... 

1 

17 12.!)7~:800~ 

1

. 3.:138 13.273:5008 3.329 
Flores artificiaes ....... ... ...... 13 101:0008 212:0008 59 
Fumos e preparados :• ........ , 78 2.H32:0008 141 4.:JOG:0008 · 1.342 
Fund. e obras de metaes .. . 170 4.3G2:1)00~ 1)91 5.190:0008 2.064 
O elo ...................... .......... . i 14 2G5:0008 177 1 484:0008 70 

.Herva-rnatte .... ..... ..... ... : .. · 11 5í3:0008 150 992:0008 llli 
Joias .... ... .. .. .. ........... .. .... ... ! 30 

1 

l.flO!l:OOOB 1 2 , 2.::lOO:OOOS 171 
l.adil'inios .. ......... . ......... . .. , 4:1 !IH·I:Ii008 ! liHO : GOO~ JOr, 
Luvas .... .... .. .. ... .... .... .. .... .. ~ ;,o:OOO~ 1 

HO:OOUS l!i 
Madeiras app. (serrarias) .... 890 15.941:000~ 12.763 ' 36.228:2408 4.45g 
Malas, bolsas, ele.. ..... . .. .. .. . 15 218:000$ ' lO ::ll3:0008 71 
Massas alirnenttcias .... :.. .. .. 28 568:000$ 199 892:000$ / 1:32 
Material para tra[!sporte .. .. '25 324:0008 38 555:000$ 198 
Moagem de cereaes ...... .... 27 . 2.570:0008 1.015 5.213:000$ 312 
Moveis e decorações ... · ... · 1 117 3.223:000 .:; 900 4. 700:500$ 1.486 
Oleos, resinas, colla, etc. .... 7 90:000$ 38 142:000$ 22 
Papel e papellão .. .......... .. 1 1 250:000S 100 ::!50:000$ 50 
Perfumarias ......... .. ............ ! 5 850:000$ 41 1.210:000$ 126 
Phosphoros ..... ........... : .. . .. 

1

. 2 1.300:000$ 85 2.200:000$ 290 
Preparo de couros......... ... 70 2.819:000$ 381 3.670:000$ 698 
Pregos ... .. . ... ..... .. .. .... .. .. . ': . . 

1
. 2 . 380:000$ 60 550:000$ 33 

Presuntos ............. ...... .. .... 9 126:0008 27 214:000$ 52 
Productos ceramicos ......... 'I 43 1 1.409:000S 270 1.965:000$ 395 
Productos chimicos .. .'....... .. 50 I 2.625:000$ 34 3.363:000$ 262 
Roupas brancas ..... ........ ... ! 81 260:0008 14 480:000$ 132 
Sellins e arreios .... . ... .. ... ... ! 7

1 

606:0008 1.017:0008 100 
Torrcfacção de café ... .. ..... I ü4 1.303:0008 344 2.910:000$ 197 
Tanoaria .. ...... .... .............. : 11 23:500$ R 291:800$ 38 
Typ. c l'llC:Hkmaçiio ......... 11 27 i 1.;;:tl:0008

1 

2H7 : 2.2fHi:OOOS ::l!í!í 
V:~~s~''"":s. ~·- l' s t:ovas, etc .. . 1 u i !i4i"•:oon~ iífi ~~~~:ooo::; I 127 
Vcl.1s dl' Cl'l<l . .. . ...... .. .... . , !l ' lHO.OOU:-.5 -hü.OOO$ !iH 
Vidros C' crystaes .. ... .. .. .. .. 1 ::l : 47!í :OOO!S 2fi ()f,O:OOO$ 140 
Vinhos ............... .. .... ...... :: li1 ! 2.10fi:OOOS 124 ~.RG(I:OOO$; HH:! 
Vela s c sabão .. ................. ,

1 
a~ 1 1.80!3:000!3 175 3.412:5008 374 

Xarque .. .. . ....... .. ............ .. !. 33 ! 10.799:7f>Og '. 1.666 j 53.249:000$ . 4.570 

Total. ................ ...... .. 
1
J2.7R2 ! 101.58G: 2GOS i25.969 l ~20 . 551 :1008 i 29.617 

ftiAL. D& aDUCAQAO 
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em valores absolutos, possuiam mais de cinqÜenta trabalhadores. 

Vejamos. No ramo "fiação e tecelagem" constatamos 

um número médio de 196 operários por estabelecimento; no de 

"fósforos", 145; no de "charque", 138; no de "chocolate", 100; 

no de "espartilhos e gravatas", 60; e finalmente, no de "papel 

e papelão", 50 funcionários. 

Assim, se nos limitarmos apenas aos dados fornecidos 

pelo Quadro III, constatqmos que as empresas que ocupavam mais 

de 50 operários representavam, a grosso modo, apenas 2,26% do 

total dos estabelecimentos industriais do estado. 

Os demais ramos variavam de apenas 2 ou 3 trabalha-

dores por unidqde de produção para até em torno de 20 trabalha-

dores. E se conjugarmos tais índices com as informações refe-

rentes ao capital e força motriz, teremos confirmada a 

minância de estabelecimentos industriais de pequeno e 

porte, de feição manufatureira. 

É preciso considerar que a proliferação de 

predo
-l 

médio 

) 

pequenas 

empresas assentadas sobre um reduzido emprego de mão-de-obra as-

salariada (muitas vezes familiar) e mínima inversão de capita-

is em tecnologia justifica-se se considerarmos que neste perío-

do foram estimuladas a multiplicarem-se em decorrência da con-

juntura da Primeira Guerra. 

o período que se estende de 1914 à 1918, impÕe ao país 

a necessidade de incrementar a industrialização afim de res-
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ponder as demandas internas. Diversificam-se os manufaturados 

nacionais sem quR nc:nrra um salto qualitativo ime-

diato na produção industrial, uma vez que nas pequenas empresas 

disseminadas pelo estado 

"o trabalho não era totalmente mecanizado, e a 
tendência foi a da manutenção de equipamentos o.l:r 
soletos, adquiridos em fase anterior" .52 

Neste sentido, o censo industrial de 1920 tende a 

confirmar que após o conflito europeu o parque industrial gaú-

cho, apesar de impulsionado pelo "mecanismo substitutivo de im-

portações" no setor fabril em decorrência da guerra , ainda ca-

racterizava-se por uma preponderância de pequenas unidades in-

dustriais tendo por vanguarda um grupo reduzido de empresas, 

vultuosas quanto ao capital investido e ao emprego de tecnolo-

gia. 

Por outro lado, a década de 20 instaura um processo 

de concentração industrial na medida em que os estabelecimentos 

de maior porte passam a disputar o mercado em condições cada vez 

mais vantajosas, bem como a açambarcar as pequenas empresas .que 

vinham enfrentando crescentes dificuldades. 

Ao findar a RepÚblica Velha, o panorama industrial gau-

cho nao sofrera alterações significativas. De um lado, liderado 

por um reduzido numero de grandes e mpresas nitidamente fabris, 

que concentravam somas extraordinárias de capital, que importa-

vam constantemente máquinas e equipamentos e que absorviam um 

expressivo contingente de trabalhadores assalariados. De outro, 
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configurado pela predominância de pequenas unidades de produç~ 
muito mais próximas do caráter manufatureiro do que propriamen- j 

te fabril. Da mesma forma, evidenciava-se tal diferenciação no 

conjunto dos estabelecimentos de um mesmo ramo produtivo. 

Apesar da presença do setor metal-mecânico entre as 

empresas gaúchas de· destaque, a indústria sulina mantev~se v in-

culada à transformação da matéria-prima regional, de origem a-

gr?pecuária, para atendimento do mercado interno. 

Além disso, conforme apontamos anteriormente,~des-

dobramento da combinação de diferentes niveis técnicos da pro-

dução industrial gaúcha, também os trabalhadores encontravam-se 

diferenciados, não apenas quanto aos ramos produtivos ou quanto 

às condições qe trabalho, mas também quanto ao "perfil técnico" 

que apresentavam. Havia um grande contingente, cada vez mais 

desapropriado e alienado em rehção a atividade laboral, repre-

sentado pela massa de trabalhadores ''desqualificados", retidos 

naqueles estabelecimentos que além da tecnificação progressiva 

das etapas da produção, buscavam a introdução do "controle ge-

rencial" sobre o trabalho fabril. 

De outra parte, constituia-se um grupo reduzido de 

trabalhadores habilitados a instalar, manter e implementar a 

produção mecanizada, composto especialmente de técnicos e mes - I 

tres. / 

E finalmente, um grupo cada vez mais diminuito de 

trabalhadores qualificados, mui tas vezes denominados "oficiais", 
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dos quais ainda dependia a qualidade e o acabamento de alguns 

produtos uma vez que, além de dominarem os conhecimentos pro-

prios de um ofício, aplicavam sobre a matéria bruta seu traba-

lho habilidoso. 

Todos eles entretanto, "novos" trabalhadores no que 

diz respeito ã habi~uaçâo que deveriam sofrer aos igualmente 

novos padrÕes de comportamento e de trabalho adequados ao in-

te{esses do capital. 

A realidade industrial do Rio Grande do Sul que até 

aqui procuramos apresentar suscintamente parece-nos contudo, in-

completa se nâo acentuarmos os aspectos sociais do processo,as-

pectos que ao longo desta exposição foram assinalados com re-

lativa brevid~de. Caso contrário, poderemos incorrer no ... equ1.-

voco de considerar a industrialização em si mesma, unicamente co-

mo progresso técnico ou ainda como "processo de desenvolvimento neu

tro (socialmente neutro) das formas produtivas"53 e, neste caso, con-

c~uir que a necessidade de qualificar os trabalhadores possa ser 

compreendida como demanda e xclusivamente técnica. 

Ass im. , buscando complementar a reflexâo que vimos ~ 

senvolvendo, no estudo seguinte procuraremos resgatar os aspec-

tos sociais do processo de industrialização, alertando para o 

fato de que tal distinção serve apenas como recurso analítico, 

não correspondendo efetivamente à realidade histórica, devido 

ao caráter de indissociabilidade entre a dimensão técnica 

e a dimensão social deste processo. 



3 - NEM TUDO É SÓ PROGRESSO E CAPITAL ... 

"~em se der à preocupação de observar de perto o 
modo de vida e de trabalho do proletariado desta 
capital, depressa se aJnvencerá de que os sofri
mentos a que são levados os operários em nada se 
diferenciam do que se passa nos grandes centros 
aJmerciais e industriais" . 54 

Com estas palavras, o jornal operário 'A Luta", de 

Porto Alegre, objetivava desmistificar o discurso enpresarial acer-

ca das condições de trabalho dos operários das indústrias da ca-

pital que, segundo os patrões, eram "as melhores e mais favorá-

veis". Tratava de denunciar o fato de que 

"os capitalistas daqui são tanto ou mais tiranos 
do que os de qualquer outra parte do rrn.1pdo e os 
trabalhadores padecem as mesmas aJnseqLências do 
sistema, implantado p:::>r todo o rrn.mdo,de explorar 
as necessidades e a situação dos que se vêem na 
dura aJntingência de depender de um patrão" . 55 

Assim, segundo 'A Luta', era falsa a afirmação de que 

"o nosso meio não comporta as explorações e torturas que sofrem 

os trabalhadores dos grandes centros", imagem que os capitalis-

tas daqui esforçavam-se por divulgar. 

Como contraponto, o artigo descrevia diversos exemplos 

das situações aviltantes a que os trabalhadores estavam subme-
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tidos e conclamava-os: 

"Urge que os trabalhadores de todas as classes se 
organizem e em ação cxmjunta façam desaparecer 
essas como outras opress5es de que somos vítimas 
entre as paredes dos tristes presídios industri
ais, onde se é obrigado a buscar o pão quotidia
no" .56 

Na realidade, os patrões tencionavam transmitir a im-

pressao de que as greves e movimentações operárias que vinham 

se ' sucedendo na capital eram injustificadas. 

O discurso operário, contudo, desde cedo manifestou a 

revolta dos trabalhadores ante a imagem mistificada que o ima-

ginário burguês pretendia difundir acerca do mundo do trabalho. 

Por isso, as expressões utilizadas no artigo estão carregadas 
\ 

de significância. A fábrica é tomada por "presídio industrial" 

e o trabalho como uma obrigação compulsória diante das contin-

gências materiais - ''o pão cotidiano" - impostas pela luta para 

sobreviver. Questionam assim, a apresentação da fábrica como 

expressão do desenvolvimento, revestida de neutralidade ·e ne-

cessári a para o prog resso social de todas as classes. Aos tra-

balha dores, a fábrica apresentRva-se como espaço de opressão e 

humilhações de toda a ordem. Da mesma forma, duvidavam da idéia 

de que o contrato de trabalho pudesse ser um exercício de li-

herdade já que, na prática, uma das partes não acordava direi-

tos e deveres em condições de igualdade, tampouco por espontâ-

nea vontade. 

Tais questionamentos punham em cheque, em Última ins-
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tância, a própria organização capitalista do mundo do trabalho 

e convocavam os trabalhadores a lútarem contra todas as formas 

de opressão. 

A apresentação das reflexões acima, em torno da in

conformidade dos trabalhadores com as condições de vida e tra

balho a que estavam submetidos, procurou demonstrar que o uni

verso histórico a que nos propusemos resgatar, no qual se for

jo~ uma experiência de instrução profissional de trabalhadores 

- o Instituto Parobé -, não poderia ignorar a existência de 

práticas sociais contraditórias, presentes no cot i diano dos 

protagonistas da história. 

Procuraremos evitar aquelas abordagens que, de uma 

parte, ignora~iam a existência de contradições e, de outr~re

duziriam as reflexões deste trabalho à procura dos porquês da 

instrução profissional. Ou então, explicariam a qualificação 

como fruto de motivações estritamente técnicas, neutras, de 

incremento da produção por meio da capacitação dos operários. 

Quer parecer contudo, que a instrução técnico-profi~ 

sional compartilhou propósitos mais complexos, de difícil ex

plicitação, ligados a necessidade de conformar os trabalhado

res ao mundo do trabalho, incutir-lhes hábitos e comportamen

tos disciplinados e, em fi~, intervir na maneira de pensar 

dos subalternos, procurando erradicar contestações à ordem e 

ao poder instituído. 
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Neste sentido, como vimos insistindo, o presente es-

tudo nao se limitará a contextualizar a qualificação de traba-

lhadores como reflexo do progresso técnico da indústria, mas in-

tenta repensá-la no contexto das relações sociais contraditá-

rias que presidiram o processo de industrializaçao. 

É preciso· chamar a atenção de que este contexto reme-

te a um entendimento da noção de industrializaç ão que transcen-

de a apreciação do desenvolvimento das forças produtivas, iso-

ladas das relações sociais que as fundamentam. 

Como afirma SÉRGIO SILVA 

"É necessário considerar que o desenvolvimentc,? 
das forças produtivas tana. as formas adaptadas a 
produção das relações de produção daninantes. 
O desenvolvimento das forças produtivas sob a do
minação do capital não é SCIIBlte <iesenvol vimento 
das forças produtivas; mas também desenvolvimento 
das relações sociais capitalistas. Em outras pa
lavras, o reforço da dominação do capital sobre o 
trabalho. Os dois processos estão intimamente 
ligados,de rrodo que um não existe sem o outro"57 

Assim, levando em consideração o desenvolvimento das 

relações sociais capitalistas e no intuito de cercar as dife~ 

rentes variáveis impulsionadoras caeducação técnico-profissional 

para trabalhadores, procurar-se-á complementar o quadro histó-

rico que apresentamos até aqui com a reflexão em torno dos des

dobramentos sócio -políticos do processo de industrialização. 

No Brasil, o período que se estende dos anos finais do 

século XIX e primeiras décadas do século XX demarca a instau-

raçao definitiva do processo de desenvolvimento capitalista: 
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transição do trabalho escravo para o assalariado, expansão de-

rnográfica, imigração significativa de trabalhadores livres, cres

cimento urbano e constituição da cidade moderna, enfim genera

lização das atividades industriais. 

O Rio Grande do Sul, afora as especificidades regio-

nais, esteve inserido neste processo. Apesar do predomllúo das 

atividades agropecuárias, a industrialização foi,pr~essiv~n-

te ' ocupado espaços na economia sulina e corno tal , passou a 

absorver um contingente significativo de trabalhadores nasati-

v idades indu.striais, sob a forma de assalariarnento. 

A in orporaçao destes trabalhadores apresentou-se co-

mo a principal problemática do processo de transição capitalis-

ta. Em estudo, recente acerca das origens do trabalho livre no 

Brasil, KOWARIC K insiste na i mportância deste problema, espe-

cialrnente se levarmos em conta a herança escravista do país. 

Para o autor 

"a exploração capitalista do trabalho, realizada 
por mei o do assalariarnento, não é urna equação que 
possa ser resolvida de fonna simples. Esse pro
cesso supÕe criar relações sociais de p~~ção que 
levem ao domínio do capital sobre o trabalhador. É 
preciso, pois, expropriá-lo num duplo sentido; de 
um lado, produzir condições materiais que rneta
rrorfoseiarn a pessoa em força-trabalho, impedindo 
sua reprodução autônoma e obrigando-a a se trans
fonnar em mercadoria que se venda no mercado de 
trabalho; de outro, é preciso condicioná-lo, no 
sentido de se "convencer" a se incorporar no pro
cesso produtivo, aceitando a situação de assala
riado ao invés de escolher outra alternativa de 
vida; o tortuoso processo de produzir força de 
trabalho, geralmente impregnado de acentuada dose 
de violgncia institucional e privada, implica, as-

... L .. YII!.A 81!TOftii.L DE I!DUCt.ÇAO 
PACULDADE DE EDUCt.CAe - U~OS 
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sim, tanto transformações materiais, em que o a
cesso à terra é um ponto fund.arQental, corro mudan
ças culturais e ideológicas que geram no traba
lhador a "disposição" de ingressar na , !disciplina 
cb processo produtivo" .58 

A reflexão de KOWARICK é extremamente rica e cornple-

xa, apontando para inúmeras questões relacionadas ao terna que 

estamos tratando. Vejamos algumas das consideraçoes que o au-

tor nos sugere. 

- O processo de transição capitalista no país defla-

grou a necessidade de reinventar as formas de coa-

ção dos trabalhadores às novas realidades das rela-

ções de produção, urna vez que tornaram-se imprati

cáveis as estratégias de sujeição próprias ao es-

c:r;avisrno. 

Quais foram as condições materiais que impeliram os 

trabalhadores ao assalariarnento, em especial no Rio 

Grande do Sul? 

- . Por outro lado, a manutenção das bases q ue assegu

ravam a acumulação de capital dependia do forne-

cimento regular e da oferta de mão-de-obra livre ao 

mercado de trabalho. 

Quem eram os trabalhadores livres no estado? Onde 

eram recrutados? Ou ainda, como se constituiu o 

proletariado urbano no Sul? 

- Além disso, a compulsão dos trabalhadores ao assa-
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lariamento passou também pel~ construção de um novo 

modelo de comportamento e de vida que se tentou im-

por aos dominados. 

Quais os condicionantes ideológicos que presidiram 

a disciplinarização dos novos trabalhadores? 

Este processo contudo, apresentou-se crivado de 

conflitos e antagonismos, donde emergiram práticas 

de resistência dos trabalhadores. 

Quais as demais estratégias de controle e vigilân-

cia que objetivaram submeter os trabalhadores e dis-

solver as práticas ameaçadoras da ordem? 

Neste contexto, a partir da primeira década do nos-

so século registram-se no estado a instalação de 
\ 

instituições escolares que visavam educar os traba-

lhadores ''técnica e profissionalmente". 

Que correlações se estabeleceram entre estas esco-

las, especialmente no que se refere a idéia de"qua-

lificar trabalhadores", e o processo de desenvolvi-

mento capitalista em curso? 

Mais especificamente, a que exigências veio o Ins-

tituto Parobé responder 
~ 

no espaço que e próprio à 

escola? 

Procuraremos abordar os aspectos acima no intuito de 

oferecer elementos que auxiliem a situar o momento histórico em 

que "forjaram-se novos trabalhadores". 
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3.1 - Rumo ao assa1ariamento 

A primeira questão diz respeito às condiÇÕes materiais 

que impeliram a força-trabalho ao assalariamento. 

Procurou-se impedir que os trabalhadores livres encon

trassem condições de obter os meios para sua sobrevivência in

dependentemente de qualquer vínculo de trabalho. Tendo presen

te , a necessidade desta limi tação, através da Lei de Terras de 

1850, tratou-se de barrar o livre acesso à terra e, consequen

temente, às a ti v idades de subsistência. Previa-se, pela .. expres

são jurídica, que o acesso ao usufruto e à propriedade não se 

efetivaria pela concessão de sesmarias, mas somente através da 

compra. Com isso, obstaculizava-se na prática o acesso à ter

ra por parte dos trabalhadores nacionais, dos libertos e dos 

imig rantes, afora algumas exceções especialmente nos 

do sul do país. 

estados 

O Rio Grande do Sul constituiu uma dessas e x ceções.Os 

imigrantes que vinham para cá, diferentemente de São Paulo,des

tinavam-se à formação de núcleos coloniais. Para tanto, os co

lonos imigrantes adquiriam os lotes de terra por meio da contra

ção de uma "divida colonial'', em função da qual findavam por 

hipotecar sua produção futura. 

Desta forma, os c o lonos ane sar de proprie-

tários,encontravam-se numa sit uação de dependência. A dívida colo

nial em muitos casos findou por estrangular as possibilidades 
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de êxito das pequenas propriedades, urna vez que restringiram-se 

os investimentos que poderiam incrementar a produção imigrante, 

em função do pagamento dos valores devidos. 

Ao analisar esta situação PESAVENTO aponta para o 

progressivo empobrecimento dos colonos, uma vez que a não intro-

dução de melhorias ~~cnicas nas unidades produtivas provocou um 

esgotamento dos solos e consequentemente urna produção insufici-

ente para o sustento familiar. 

Assim, segundo a autora, 

11 A saída encontrada ~ recurso. de parte dos mem
bros da família a trabalhos extras, fora da pro
priedade danéstica, errpregando-se terrporariamente 
em outras atividades, ou então a imigração para 
os centros urbanos, engajando-se caro operários 
das fábricas. 
Em suma, a comunidade agropecuária colonial, cons
tituída de famílias com numerosos descendentes, 
apresenta um excesso de força-trabalho e se choca 
contra urna escassez de terra e capital.59 

Cabe assinalar contudo, que o caminho percorrido at~ 

o assalariamento dos colonos foi lento e demorado. Muitas ve-

zes, sem romper com o vínculo que possuíam com a propriedade co-

lonial, alguns colonos complementavam a renda f~liar recorren-

do a atividades assalariadas "acessórias". 

Neste caso, e importante assinalar que 

11 além de suplementar rronetariamente o rendimento 
insuficiente, a atividades acessória funciona co
rno aprendizagem antecipada da condição de prole
tário, característica particulannente valiosa pa-
ra os filhos que desde há algum tempo migram para 
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as cidades". 60 

Além disso, outros contingentes de imigrantes, espe-

cialmente devido a partilhas sucessivas das propriedades em fun

ção das heranças, migravam em busca de novas terras. Reforçava

-se mais uma vez, o lento processo de liberação de mão-de -obra 

da região colonial. 

Afora o complexo colonial-imigrante, as regiÕes da r:e-

cuária tradicional, dos grandes latifúndios, transformavam-se 

no sentido c apitalista. Entretanto, mesmo medidas como o cer-

camento dos campos e o confinamento de rebanhos, que reforça-

vam respectivamente as barreiras de acesso à terra e as pos

sibilidades de subsistência não foram adotadas de maneira a 

promover a oferta abunda nte de mão-de-obra que, via êxodo, pu

desse suprir o mercado de trabalho em formação nos centros ur

banos. 

De qualquer forma, a internalização do cap italismo 

tanto na agricultura quanto na pecuária tendia ao agravamento das 

condições de vida dos trabalhadores, imigrantes ou nao, peque

nos proprietários ou não, provocando a longo prazq um intenso 

processo de migração campo-cidade em busca de alternativas de 

sobrevivência. 

3.2 - Os traba1hadores urbanos 

Parece-nos que a estas alturas já foram contemplados 
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alguns aspectos que elucidam a segunda questão, qual ~eja, a-

quela que problematiza a constituição do mercado de trabalho 

livre e indaga acerca de quem eram os trabalhadores urbanos as-

salariados no estado. 

Apesar de termos afirmado que o processo de &xodo ru-

ral realizou-se de ·forma lenta e delongada, tanto na zona colo-

nial quanto na região da pecuária tradicional, é indiscutível 

qu~ desde a gênese da industrialização elementos originários 

deste p rocesso encontravam-se entre os trabalhadores urbanos 

assalariados. 

.___ 
No que diz respeito ao trabalhador imigr.ante PESAVEN-

TO afirma que a força-trabalho da zona colonial vinha a engros-

sar as fileiras do operariado gaúcho por meio das migrações,mas 
\ 

também porque muitos trabalhadores eram recrutados por empresas 

que dirigiam-se ao interior à procura de mão-de-obra. Cita como 

exemplo o estaleiro e fundição de Josep Becker, de Porto Alegre, 

que desde a década de 50 do século passado buscava seus empre-

g ados nas regiÕes de imi g r aç ã:::o~.--D~i~z:_:a::_.::a~u~t:::.:o::::..::.r~a~:'------

tr~OO=j "No caso, a tendência era recrutar 
entre elementos da mesma etnia e que dispusessem 
de uma habilitação profissional, fator importante 

a o estágio manufatureiro artesanal das ernpre
que surgiram na época" . 61. --------________________ _/ 

Enquanto PESAVENTO explica a preferência pelo recru-

tamento de trabalhadores imigrantes devido ao fato de serem eles 

portadores de habilidades artesanais, quesito significativo pa-

) 

...... 
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ra o caiãter manufatureiro da indu~trializaçâo gaficha do perio-

do, corno acentuamos anteriormente, KOWARICK apresenta urna posi-

ção di f erente. Para ele, a presença rnajorit~ria da mão-de-obra 

imigrante nas atividades fabris, note-se bem, da indústria pau-

lista, não esteve relacionada a urna melhor qualificação do tra-

balhador estrangeiro porque, segundo o autor, este "só excepcio

nalmente trazia urná experiênci!a industrial prévia" 
62 

Apoia-se KOWARICK em pesquisas acerca da .~rnigra~ ão em 

são Paulo, segundo as quais grande parte dos imigrantes provi-

nharn de áreas rurais do sul da Europa e não estavam farniliari-

zados com as atividades fabris. Além disso, o autor considera 

que 

I 
/ 

/ "a imensa maioria das tarefas industriais não exi 
gia habilitação, pois as fábricas desde seus pri-= 
m5rdios, operavam com máquinas que parciali zavarn 
os processos produtivos, necessitando à parte di
minuto número de funções técnicas especializadas, 
mão-de-obra que não precisa ter qualquer qualifi
cação profissional".63 

Explica então, a ço imigrante em 

função de dois motivos principais: o primeiro devido a idéia 

estigmatizada que se tinha do trabalhador nacional, considerado 

"inapto e indisciplinado para o trabalho"; ~por consi

derar que os imigrantes submetiam-se facilmente "aos drásticos 

horários e regulamentos de uma disciplina despótica na esperan-

d . ..64 . d ~ ça e enr1quecer urna vez que, expropr1a os em seu pa1s de 

origem, perseguiam na América o sonho de prosperidade econômica 

e social. 
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Parece-nos contudo, que as especificidades do Rio 

Grande do Sul não confirmam por completo as posições de KC:WARICK. 

De um lado porque se em São Paulo a presença de trabalhadores 

urbanos e artesãos entre os imigrantes foi quase inexpressiva , 

no Rio Grande do Sul ela não pode ser desprezada. 

Valendo-se da análise de diferentes fontes primárias, 

PESAVENTO indica a presença de vários imigrantes artesãos ou 

operár~os vindos para o estado. Consultando mapas demonstrati-

vos do movimento de imigrantes no Rio Grnnde ·dQ S~l, a autora 

exemplifica: 

"em 1898, teriam entrado 1458 colonos, 87 operá
rios e 61 'diversos'; para 1899, a entrada seria 
de 1.676 agricultores e 280 operários (sem refe
rências a 'diversos'); para 1900, 1.268 agricul
tores e 235 'diversos'".65 

Apesar da expressividade dos dados é preciso relembrar 

que os imigrantes no sul, diferentemente de são Paulo, destina-

vam-se a constituir pequenas propriedades coloniais. Sendo as-

sim, devemos ter em conta que seu aproveitamento nos estabele-

cimentos industriais não foi imediato. 

De qualquer forma, ao contr ário das pesquisas de KO-

WARICK, não podemos ignorar que um contingente de imigrantes que 

dirigiram-se para o Rio Grande do Sul era portador, desde o 

país de origem, de uma e xperiência artesanal-manufatureira e, 

principalmente, de uma certa "qualificação profissional". 

o florescimento de uma incipiente produção artesanal 
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doméstica na região colonial do estado confirma a presença des

tes imigrantes artesãos. O oficio manual de alguns, fossem eles 

alfaiates, carpinteiros, sapateiros, seleiros, ferreiros ou o-

leiros, propiciou o fornecimento de artigos necessãrios a so-

brevivência das famlias, bem como à comercialização em pequena 

escala. 

Por outro lado, como referimos anteriormente, os pri-

metros estabelecimentos industriais instalados no estado por 

muito tempo combinaram o uso de tecnologias importadas com pro-

cessos artesanais de produção, onde as ferramentas representa-

vam ainda o prolongamento do braço do trabalhador e dependiam 

da sua habilidade manual. Constituiam assim, em grande parte, 

unidades manufatureiras. Ora, tal especificidade da industria-

lização gaúchq contrasta com a caracterização das tarefas in-

dustriais apontadas por KOWARICK como representativas da reali-

dade fabril paulista. Aqui, longe do processo de trabalho pres-

cindir da habilitação do trabalhador, constituia ela atributo 

essencial para o funcionamento da maioria das empresas indus-

triais. Por isso, entre outros aspectos, o recrutamento prefe-

rencial de trabalhadores imigrantes. Estes, entretanto, -na o 

foram numericamente suficientes para atender às demandas do mer-

cado de trabalho em formação uma vez que, repetimos, não diri-

giram-se de imediato às atividades assalariadas e migraram para 

as cidades através de um lento processo de êxodo rural. Assim, 

uma vez expropriados, encontraram-se impelidos ao assalariamen-

to. Alguns, contudo, eram possuidores de um bem inestimãvel 

portavam a destrewa manual e os conhecimentos próprios de um 

oficio. 
I L OTI::CA ae:TOftiAL De: I!DUCAÇAO 

PACULDADE DI! EDUCACAe • U~~GS 
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Embora as especificidades âo Rio Grande do Sul tenham 

permitido problematizar as posiçÕes assumidas por KOWARICK, no 

que se refere à preferência pelo recrutamento do traballiedor es-

trangeiro para as atividades fabris o autor acrescenta aspectos 

fundamentais ao entendimento deste mecanismo. Como citamos an-

teriormente, a adaptação dos trabalhadores estrangeiros à dis-

ciplina industrial ·apresentava-se aos empresários como imediata 

nao só devido a uma experiência prévia dos imigrantes ao traba-

lho regular, mas especialmente porque proletarizaUüs · em sua ter-

ra natal e imbuídos de um acalentado projeto de ascensão social 

submetiam-se, num primeiro momento, às condiçÕes de trabalho que 

se lhes eram oferecidas. 

Além disso, é indiscutível que tal opçao deu-se em 

parte pela marginalização dos trabalhadores nacionais, visto 

que sobre eles pesava o estigma da vadiagem, da rejeição -~ tra-

balho regular, da indisciplina e da incompetência, heranças da 

sociedade escravista. 

' Esta visão estigmatizada persistiu por muito tempo,a-

pesar da relativa escassez de mão-de-obra com que se deparavam 

as indústrias gaúchas. 

Uma interessantíssima crônica acerca de uma visita a 

importante fábrica de mosaicos do Sr. Fiederichs, de Porto Ale-

gre, exprime com clareza a visão empresarial: enaltecimento do 

trabalhador estrangeiro diante da inaptidão a regularidade do 

trabalho por parte da mão-de-obra nacional. 
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"O pessoal desta casa é na maioria estrangeiro, 
porque dentro do elemento nacional, apesar da cer 
teza de uma roa rerompensa pecuniária, parece e
xistir urna tendência contrária à vida da oficina. 
O Sr. Friederichs luta com a campleta escassez de 
pessoal preparado e trata desde Iroli to tempo de 
fonnar obreiros regionais, porém não ronsegue a
trair, apesar de seu empenho, o núrrero que seria 
necessário para atender à crescente encomenda de 
rrosaicos, que lhe vem de todas as partes do esta
do ( •.• ) 
O pessoal cb estabelecimento atinge atualmente a 
setenta operários. ~ em sua maioria estrangeiro ' 
pois, já o fizenos rotar, parece existir no ele
rrento regional uma tendência contrária ao traba
lh> ou operariadd industrial ( .•• ) " 66 . 

Da mesma forma, a pesquisa empírica demonstra a pre-

sença de urna maioria de trabalhadores de origem imigrante em di-

versos estabelecimentos industriais do estado. 

Considerando-se o lento processo de liberação de 

' 
mão-de-obra do complexo colonial-irnigrante,corno se explica a 

representatividade numérica do trabalhador estrangeiro nestes 

estabelecimentos? 

Sucede que várias e mpresas além de recrutarem traba-

lhadores na zona colonial e absorverem aqueles poucos que ha-

viam migrado para as cidades, lançavam-se a buscá-los direta-

mente no exterior. 

Assim, por exemplo, trabalhadores alemães e cubanos 

eram importados pela POOK, fábrica de charutos de Rio Grande;o-

perários italianos eram aliciados na Europa para trabalharem na 

Companhia Tecelagem ítalo-Brasileira, também de Rio Grande~7 
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A nítida preferéncia pelo operário estrangeiro sus-

tentava, na prática, a imagem do imigrante corno trabalhador la-

borioso, disciplinado e superior em contraposição ao preconcei-

to secular que estampava a fronte dos trabalhadores nacionais , 

considerados inferiores, incapazes e portadores de vícios in-

. .. . corr1g1ve1s. 

Entretanto, conforme afirma ~illRGARETH RAGO, apesar do 

controle patronal e das inúmeras estratégias disciplinares im~ 

postas nas empresas, os trabalhadores reagiam à dominação, de

nunciavam a exploração de que eram vitimas e organizavarn-se,de-

flagrando · inúmeras greves, sob liderança de trabalhadores irni-

grantes: os italianos anarquistas. 

"Desde cedo, afinal, os dominantes vêem desrroro
nar a imagem disciplinada e laboriosa que haviam 
projetado sobre o imigrante europeu" .68 

Assim, no momento em que os trabalhadores estrangei-

ros passam a representar urna ameaça à ordem capitalista e ainda, 

diante de urna relativa escassez de mão-de-obra no mercado de 

trabalho, observa-se que o discurso dominante passa a empenhar 

-~no sentido de resgatar o crédito ao elemento nacional. 

Os discusos acerca da imigração adquirem outros rnati-

zes. outrora era vista corno solução para a crise de braços e fonte 

de lucros imediatos devido a superioridade do trabalhador es-

trangeiro. Agora o irnigrantisrno é questionado. Face a experi-

ência da guerra mundial, apresenta-se corno problema social a 
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absorção completa dos imigrantes, pois somente a inteira fusão 

com a nacionalidade que os recebe pode evitar que, em épocas de 

crise os grupos étnicos tornem-se antagônico~9 e constituam gra-

ve perigo para o país. 

Além disso, a presença constante dos trabalhadores i-

migrant es dentre a~ lideranças dos movimentos reivindicatõrios 

d a classe operária alertam para a infiltração de ideologias 

"tfaiçoeiras",do "vírus anarquista", que visam subverter a or-

dem e abalar a "índole pacífica" do trabalhador nacional. 

Impunha-se, enfim, a tarefa de preparar o operariado 

nacional, ou melhor, de nacionalizar o mercado de trabalho nao 

apenas pela substituição do trabalhador imigrante, mas pela sua 

substituição por cidadãos irmanados pelo "espírito de brasilida 

d .. 70 e . 

As escolas profissionais, neste contexto, encontra-

r am-se incumbidas de contribuir para a qualificação dos "nossos 

trabalh adores" afim de que pudessem superar os operários es-

trangeiros. 

Referindo-se ao Instituto Parobé, afirmava o Inten-

dente Dr. José Montaury , em 1920: 

"BEm podereis avaliar a conveniência, tanto sob o 
ponto de vista econômico, corro sob ponto de vista 
cívico, de libertar, tanto quanto possível, a di
reção das nossas oficinas da tutela estrangeira • 
Está claro que a nossa indÚstria, incipiente ain
da, não poderá por ora dispensar o valioso con-
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curso dos profissionais estrangeiros, que têm con 
tribuícb tão eficazmente para o progresso indus= 
tria,l do Estacb, mas é necessário também que os 
nossos profissionais concorram com um coeficien
te que nos assegure a preponderância na direção 
técnica das fábricas e oficinas, afim de ser man
tida estabilidade da nossa língua e dos nossos 
rosturnes, nonnente agora que as idéias absurdas e 
subversíveis, nascidas da transformação social 
que a guerra operou na Europa, tende a se infil
trar entre a nossa roleti vidade operária" . 71 

Apesar do reconhecimento da importância dos operários 

estrangeiros, uma vez que ocupavam os cargos de direção em in-

dústrias e oficinas, tornav2rse urgente educar não só técnica, 

mas cívica e moralmente os trabalhadores nacionais para que, e m 

substituição na direção técnica das empresas, fosse evitada a 

contaminação de idéias sobre revolução social. Adiante a n ali-

saremos pormenorizadamente as práticas desenvolvidas no Paro-

bé para atender à necessidade de forjar moral e tecnicamente o 

operariado nacional. 

Antes de passarmos a considerar .' o pape l _da escola 

f r e nte aos condicionantes ideológicos que presidiram a disci-

plinarização dos "novos" trabalhadores é preciso retomar a ca

racterização do trabalhador urbano - assalariado o Rio Grande 

do Sul, visto que até o momento privilegiamos o trabalhador imi-

grante. 

Quem eram os demais trabalhadores das cidades? 

Afi.nnam:Js anteriormente que também a região do complexo 

da pecuária tradicional, devido às suas especificidades,não ge-

rou um excedente de mão-de-obra que pudesse engrossar signifi-
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cativarnente o mercado de trabalho em formação. rsto nao irnpli-

ca anular sua presença nas atividades assalariadas urbanas. 

Da mesma forma, é i mportante destacar que anterionnen-

te ao aparecimento das primeiras fábricas do século XIX, ainda 

que de caráter incipiente e reduzido alcance, desenvolvia-se 

nas cidades diferentes atividades artesanais em que trabalhado-

res livres, construtores, sapateiros, carpinteiros, ourives,al-

faiates, etc., prestavam urna série de pequenos serviços à popu-

lação urbana. 

No dizer de HARDMANN & LEONARDI, estes artesãos 

"eram proprietários de suas ferramentas e instru
mentos de trabalho, e, em geral, :comercializavam 
diretamente seus produtos . Não havia, ou era rni
nima, a di visão do trabalho no processo produ ti
vo". 72 

Diferiam portanto, fundamentalmente daquelas ativi-

dades artesanais desempenhadas pelos escravos domésticos ou de 

ganho. 

Com o tempo, muitos destes artesãos acabaram arruina-

dos devido a concorrência dos produtos industrializados que pe-

los baixos preços, suplantaram a produção artesanal domésti 

ca. 73 Urna vez decadentes e expropriados dos meios de produção , 

tenderam ao assalariarnento, proletarizando-se. 

E finalmente, nao podemos nos esquecer dos trabalha-

I.LIOT 'GA tiiCTOftiAL H ••uoAqiO 
'AOULDAO. D. CDUOACA& • U~~O 
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dores negros que, quando libertos, passavam igualmente a incor-

porar o contingente de mão-de-obra livre. 

Sem nos determos na análise da escravidão no Rio Gran

de do Sul, tampouco do processo de transição ao trabalho livr~~ 

ressaltaremos aqueles aspectos relacionados à inserção do negro 

no mun do do trabalho livre. 

As formas de ajustamento dos negros à nova ordem so-

cial instaurada no país após a Abolição, estiveram pautadas por 

diferentes representações de distinção social impostas pelo 

branco. 

Pairava sobre os libertos uma dupla pecha: de um lado 

a forte discr~minação contra os "homens de cor" e, de outro, a 

estigmatização por serem eles também trabalhadores nacionais. 

Assim, apesar do estatuto de homem livre, o fim do 

reg ime servil não modificou, na prática, substancta~te .a condi-

ção do negro. 

Apropriadamente, isto é dito por CARDOSO quando ele 

insiste em demonstrar que 

" ... a revisão das atitudes e expectativas diante 
do problema do trabalho fez-se no Rio Grande em 
condições tais que a critica ao sistema escravo
crata impediu substancialmente a reavaliação so
cial éb escravo em tenros éb homem negro. A ên
fase era posta na grandeza éb país e no progresso 
que o estrangeiro, branco e livre, traria consigo. 
( ... ) 
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o braço livre desejado era o braço estrangeiro, 
sem mácula, não o braço do liberto ou o cb negro 
degradado r::ela escravidão. Esse, ao contrário , 
passava a ser considerado em si mesrro, inder::>en
dentemente do sistema escravocrata, como causa de 
ociosidade, marasmo, dissoluçao. o que fora fru
to da escravidão passava a ser confundido com sua 
causa e tido corro f ator de im:>bilisrro e atraso". 
75 

Acrescentem-se ainda, as representações estereotipa-

das da figura do negro corno incompetente, incapaz porque porta-

dor de deficiência mental, vadio e perigoso devido aos hábitos 

de ociosidade e imoralidade. O mais grave é que estas repre-

sentações criaram, objetivamente, condições de vida que finda-

raro por confirmar que o negro agia de acordo com a imagem que 

lhe haviam imputado. Restava-lhe outra alternativa? 

Além disso, segundo C~LIA AZEVEDO: 

"havia urna políti~a de privilegiarnento éb imi
grante no mercado de trabalho, tornando :Unda 
mais difÍcil a integração social do negro, pois a 
discriminação contra ele crescia no mesmo ritmo 
do aumento da concorrência representada pelo eu
ror::eu". 76 

Já mencionamos anteriormente a preferência pelo tra-

balhador imigrante que , segundo as elites dominantes, represen-

tava a superioridade e a disciplina do trabalho. 

o que fazer então, com os libertos no Rio Grande do 

Sul? 

Antes de mais nada é preciso retornar a questão da re-

- - h 77 lativa escassez de rnao-de-obra no mercado de trabalho gauc o. 
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.-Na realidade, dois aspectos sao fundamentais para o 

entendimento da "crise de braços" no sul. O primeiro diz res-

peito ao fato de que a partir de 1850, face a proibiçao do trá-

fico negreiro, interrompeu-se o fornecimento regular de força-

-trabalho. Como estratégia de superação do problema as classes 

produtoras do país lançam mão do comércio interno de escravos. 

No contexto do tráfico interprovincial, as condições 

es~ecíficas de debilidade da acumulação dos c harqueadores 
~ 

gau-

chos frente aos cafeicultores do centro do país impossibilita-

ram que o estado pudesse avantajar-se na disputa pela mão-de-

-obra escrava. Assim, comparativamente a outras províncias, o 

Rio Grande do Sul mais perdeu do que reteve trabalhadores es-

78 cravos. 

Da mesma forma, a debilidade da acumulaçao local nao 

permitiu a importação em massa de trabalhadores livres que pu-

dessem solucionar a "escassez de braços" que, a partir daí, foi 

se acentuando paulatinamente. 

Relembramos que a imigração no sul, patrocinada basi-

camente pelo governo central, objetivou a constituição de um 

contingente de pequenos proprietários rurais. 

Com o agravamento da crise de mão-de-obra, latejavam 

as contradições do sistema escravista: a pesquisa histórica re-

gistra a ocorrência de inúmeras revoltas e fugas de cativos, e-

vadindo-se da atividade .saladeriJ e dirigindo-se para quilombos 
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ou centros urbanos. 

Corno resolver então, a crise de braços que caracteri

zou a decadência do sistema escravista no Sul? Ou melhor, avan

çando esta reflexão, o que fazer com o trabalhador liberto face 

a carência de força-~rabalho, que se acentuara no estado a par

tir do final do sééulo XIX? 

Na realidade, urgia repP.nsar as formas de dominação 

do trabalhador em função da nova realidade para a qual se tran

sitava. 

Retorn ando as colocações de KOWARICK, era preciso in

duzir a transformação da pessoa em força-trabalho, para o que 

foram utiliza9os dispositivos de coerção e violência e, por ou

tro lado, condicionar ideologicamente o trabalhador a aceitar a 

situação de assalariado, contribuindo para isso a difusão de 

urna nova moral do trabalho. 

No caso dos trabalhadores libertos, tornou-se indis

pensável acentuar as medidas de controle social sobre suas pra

ticas através do aparato jurídico-policial, bem corno impre gnar 

suas vivências com a ética do "amor ao trabalho", com a neces

sidade de evitar vícios e atitudes imorais, além de promover a 

internalização do sentimento de culpa em relação ao ócio e à va

gabundagem. 

As cidades seraoJ por excelência, o espaço privilegi-
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ado para a implantação das medidas coercitivo-ideológicas que 

intentaram disciplinar o trabalhador, especialmente aquele que 

fosse negro. 

Sem ignorar que um contingente significativo de ex-es-

cravos permaneceu nas charqueadas 1 cabe re853.1 tar que no Rio Gran-

de do Sul 

"O crescimento (dos) centros urbanos, ao longo do 
século XIX, o aumento da população e a multipli
cidade de serviços e necessidades daÍ decorrentes 
fez cx:m que as cidades se tornassem um foco de a
tração tanto para os negros fugidos quanto para 
os alforriados. Este se tornava, portanto,um es
paço preferencial de regulamentação para as eli
tes dominantes ao longo de todo o processo de for 
mação do mercado de trabalho livre" . 79 

Concretamente, a p ós a Abolição, as cidades passam a 

representar o espaço em que, à exceção dos quilombos, a comuni-

dade negra reorganiza sua existência independentemente do se-

nhor. Por isso, se não fosse minunciosamente prescrutada, pode-

ria representar uma ameaça: seus comportamentos e práticas "dis-

solutas", as tentativas de reação ao trabalho regular a ssim co-

mo as pequenas formas de resistência disseminadas no cotidiano 

apresentavam-se como perigosas à nova sociedade que se preten-

dia erigir. 

Neste sentido, sao estabelecidas inúmeras normatiza-

çoes, como por exemplo as "posturas municipais", que visavam re-

gulamentar a vida, note-se bem, dos trabalhadores das cidades. 
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Aquelas formas de trabalho nao regular em que encon-

trava-se o maior número dos trabalhadores nacionais, como era o 

caso dos biscateiros, aguardeiros, quitandeiras, lavadeiras,ve~ 

dedores, cambistas, cangueiros, etc., eram alvo de muitas aten-

ções do poder público, especialmente quando inexistia a figura 

do p atrão. Neste caso, o Estado tomava para si a taref a de con-

t rolâ-las e coibir .os "abusos". 

Em outra instância, as estratégias de disciplinariza-

-çao ramificavam-se para os demais espaços da vida cotidiana:la-

zer, religião, família, moral, habitação, etc. Incidiam aí as 

que visavam interiorizar a imagem do "cidadão do trab alho" ou, 

então, as representações estigmatizadas que sustentavam a dis

criminação do negro. 

Entretanto, na mesma medida em que o escravo apresen-

tava-se no imag inãrio das elites como desregrado e perigoso, tam-

bém era concebido como imaturo e despreparado, "justificando-se 

dessa maneira as prãticas de tutelamento que passaram a atingir 

o liberto. 80 

Dentre muitas que poderiam ser mencionadas, destaca-

mos para fins deste estudo, aquelas que dizem respeito à educa-

çao do trabalhador nacional. 

Tratava-se na época de substituir a "escola"represen-

tada pela senzala durante a escravidão, pela escola representa-

da por orfanatos, asilos correcionais, institutos profissionais. 
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Objetivavam, em Última instãncia, a~ as crian-

ças desde a mais t e nra idade, pautando-lhes o percurso que as 

transformaria em adultos trabalhadores, de forma que incorpo-

rassem a "nova moral do trabalho". 

No dizer de CELIA AZEVEDO 

"A preocupação com a educação estava de fato mui
to relacionada com esta questão de formação de 
uma r::opulação trabalhadeira ou de "J:ons cidadãos~ 
cônscios de seus "deveres" para com a sociedade". 
81 

Assim, a educação da criança liberta a[Jresentava-se 

como investimento seguro no sentido da preparaçao de um contin-

gente potencialmente trabalhador. Principalmente se · levarmos 

em con ta que, a criação destas instituições de "seqÜestro da in-
\ 

fância " 82
perseguiu, desde as origens, a idéia de retirar a cri-

ança negra dos meios nefastos e corruptores a fim de evitar a 

convivência com a vadiagem e as imoralidades. 

A instrução adq uiriu nesta medida o caráter regenera-

dor, capaz de inocular nos aprendizes c:orrq_::ortamentos ·.c:rue q s trans-

formassem em cidadã os úteis ao trabalho e à nação. 

Referia-se o relatório provincial de 1881: 

"( ... )o que haveis de oferecer a esses entes de
gradados que vão surgir das senzalas para a li
herdade? O batisno da ins~. 
O que · · reservareis para suste as forças p roduto
ras esmorecidas pela emancipação? O ensino, este 
agente invisível que, centuplicanoo a energia Cb 
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braço humano, é sem dúviãa a mais ,po0erosa das 
rráquinas do trabalho. Ninguém mais ignora que da 
instrução é que nasoem os bons costumes, o arror 
ao trabalho e todas as virtudes que fazem a feli
ci.dade das nações 11 

• 83 

Após a abolição, veem-se reafirmadas as ·representações 

em torno do liberto que depositavam na instrução a tarefa de "for-

j ar novos cidadãos 11
, recuperados da inferioridade herdada da es-

cravidão e aptos a inserirem-se no mundo do trabalho cap italis-

ta-_ 

O positivismo enquanto corpo doutrinário que funda-

mentou a ação do governo gaúcho neste período, também creditava 

à educação e ao trabalho regular as possibilidades de incorpo-

raçao do trabalhador à sociedade urbano-industrial, fosse ele 

livre ou libeEto. 

Na medida em que o partido governista, o Partido Re-

publicano Riograndense (PRR) , propunha-se a viabilizar o desen-

volvirnento global do estado , descentrando as atividades econô-

rnicas da pecuária a fim de estimular a indústria, a p resentou-se 

corno indispensável prover o mercado de trabalho de um contin-

gente maior de mão-de-obra livre. Por isso, condenavam expli-

citamente a escravidão e manifestavam-se preocupados com o ex-

-escravo. 

Buscou-se então, nas idéias comtianas, fundamentos 

para as propostas político-administrativas do governo. O en-

dosso seletivo do ideário positivista apegou-se em especial,se-
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gundo PESAVENTO , no fatQ de que para Augusto Comte 

"A escravidão funcionava CXJJ:Tú um entrave para ç::rue a 
humanidade pudesse atingir a etapa das sociedades 
cientificas, baseadas na indústria rrod.erna e re
gidas. pelos princípios da ciência" .84 

Sem nos atermos ao detalhamento das idéias de COMTE 

acerca da escravidão tomemos o caso do Instituto Parobé corno 

ilustrativo da concepção positivista acerca da necessidade de 

instruir os trabalhadores nacionais e, mais especificamente, os 

negros. 

No que diz respeito ao Parobé as fontes · consultadas 

não fazem nenhuma referência explícita à questão racial, apesar 

da insistência em atribuir aos alun0s da escola os adjetivos 

"meninos pobres" ou "filhos de operários" e de sublinhar que a 

escola tinha por objetivo a educação do "operariado nacional". 

Entretanto, a observação de um farto material foto-

gráfico, localizado durante a pesquisa junto às fontes primá-

rias, permitiu-nos identifcar a presença de alunos negros na 

85 composição do corpo discente da escola . (ver fotos de n91 à 12) 

Esta constatação pareceu-nos inicialmente curiosa 

frente a outras referências que atestavam a discriminaçãosofri-

da pelas crianças negras da epoca no ace-s'so às escolas regula-

86 res, de forma que suas chances de instrução restringiam-se a 

instituições caritativas ou correcionais. 
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Como explicar então a presença de alunos negros no 

Instituto Parobé, considerado na época a mais ~mportante escola 

técnico-profissional do estado? 

Se tomarmos a questão da qualificação sob uma qimen-

são estritamente técnica a pergunta persistirá: por que capaci-

tar profissionalmente os trabalhadores negros? 

Entretanto, partindo do entendimento de que a quali-

ficação assume, a um só tempo, ur. caráter técnico e ideológico, 

parece-nos q ue confirma-se a estratégia de utilização da ins-

trução com o intuito de disciplinarizar e "regenerar" a popula-

-çao negra. 

Ocorre ainda que, como já assinalamos, a partir das 

primeiras g randes mob i l i zações operárias (1906 à 1909), muitas 

vezes lideradas por trab alhadores anarquistas de origem imigrante, 

as elites dominantes passam a atentar para a necessidade de 

nacionalizar o mercado de trabalho, forjando elementos aptos a 

substituir e quem sabe a té mesmo, superar os operários estran-

geiros. Tratou-se assim, de repensar o aproveitamento do tra

balhador nacional v a lendo-se, entre outras práticas, da instru-; 

ção técnico-profissional. 

Além disso, o Parobé enquanto um dos principais ins-

titutos que compunham a Escola de Engenharia de Porto Alegre e, 

esta por sua vez, expressão máxima da influência positivista na 

esfera da educação técnica no Rio Grande do Sul, perseguia a 

necessidade de incorporar o trabalhador nacional à ordem urba-
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no-industrial. 

Podemos supor assim que, fundamentados nas propostas 

comtianas, os dirigentes do Instituto Parobé ao invés de obs-

taculizarem o ingresso de alunos negros, encontravam no ideário 

positivista respaldo ideológico para que, aceitando-os na esco-

la, buscassem integrá-los à sociedade moderna. 

Referindo-se à Escola de Engenharia, afirmava o pro-

fessor AUGUSTO SAMPAIO: 

-"Pqui dentro nao se pergunta a oor, a raça, a na-
cionalidade, a religião ou credo poli tioo de quem 
quer que seja: todos são bem-vindos, fratemalmen 
te aoolhidos, oontanto que se oonsagrem aos ai= 
tíssi.m:>s ideiais éb engrandecimentos da nossa pá
tria".87 

Sugeria assim o professor que a escola apenas · "não 

comportava àqueles elementos deletérios que pretendem por as 

forças vivas do país ao serviço dos seus inconfessáveis desíg

nios"~ Os demais, mesmo os negros, desde que interessados em 

contribuir para a prosperidade do país por meio de seu traba-

lho, encontrariam, sem sombra de dúvida, acolhida generosa nes-

ta instituição de educação prática, intelectual e moral. 

Este discurso,ou mesmo esta atitude, nao devem ser 

tomados como demonstração de uma possível "democracia racial" . 

Ao contrário, na prática persistia a mesma representação estig-

matizada do negro, imaturo e inapto, que precisava ser tutelado 

e purificado através da instrução. 
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Embora estejamos acentu~ndo a problemática do traba

lhador negro ressaltamos que no conjunto nossa atenção deve 

voltar-se para a importâ~cia'~ o Parobé assumiu no processo de 

forjar o "trabalhador nacional", fosse ele negro ou nao. As co

locaçÕes acima visaram demonstrar como este significado maior 

do Parobé transpareceu no trato da questão do trabalhador ne

gro já que ele constituia majoritariamente o contingente de 

mão-de-obra nacional. 

É indispensável considerar ainda que apesar de um 

"pseudo-progressismo" das formulações teóricas positivistas a

cerca da escravidão e de algumas iniciativas de instrução do 

trabalhador negro este, na realidade concreta, continuou se de

frontando com práticas seculares de discriminação social. Ou se

ja, apesar da , propalada "crise de braços" não se evidenciou a 

absorção do liberto em muitas das demandas que se a p resentavam 

no mercado de trabalho. 

A impressão que se tem é que do passado escravista so

mente o ''trabalho manual" fora absolvido e redefinido como dig

nificador e possibilitador do progresso. Quanto ao trabalhador 

negro, ao contrário, a pecha da escravidão parec i a i mpregnar-

-lhe toda a existência e ser mais forte do que a "escassez de 

força-trabalho". 

A ele couberam as tarefas mais desqualificadas e pior 

remuneradas dos estabelecimentos industriais onde o trabalhador 

estrangeiro foi, preferencialmente, a mao-de-obra recrutada, 
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como referimos anteriormente. 

Restavam-lhe também os serviços de criadagem e as a-

tividades esporádicas e irregulares próprias das cidades, espe-

cialmente os biscates. 

Como afirma SINGER, o trabalhador negro 

"se tornou vítima de um verdadeiro círculo vicio
so: excluído das OI:X'rtunidades de se integrar à 
classe operária em fonnação, a não ser em empre
gos precários e mal pagos, o hanem negro se viu 
impossibilitado de constituir uma família em mol
des "burgueses" , cujo sustento é proviCb pelo seu 
chefe; passou a depender Cbs ganhos mais regula
res da mulher, cujo emprego caro serviçal domés
tica era menos intermitente; o que servia para 
reforçar a imagem do negro como avesso ao traba
lho; ronse:;ruentemente se reforçavam as barreiras 
que o excluíram das };X)ucas vias de ascensão so
cial, abertas ao trabalhador pobre" .89 

A insistência na afirmação da inferioridade do traba-

lhador negro servia ainda aos propósitos de manutenção de uma 

mão-de-obra e x cedente nas cidades, que por força das contingên-

cias de pobreza e espoliação, findava por se submeter às ativi-

dades instáveis, insalubres e cada vez mais, aos Ínfimos salá-

rios. 

Finalmente, é preciso relativizar a importância da 

presença de alunos negros no Instituto Parobé. De um lado , por-

que não representaram o contingente de aprendizes mais expres-

sivo e, de outro, porque na realidade concreta o percurso que 

levava a uma escola profissional, no mais das vezes, apresenta-

va um conjunto tão grande de obstáculos que findavam por excluir 
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os negros daquela que poderia representar uma via 

social: a instrução técnica. 

de ascensao 

Mesmo assim, poderiamos indagar: constituiria a pas

sagem pela escola uma credencial que permitiria aos trabalha

dores negros disputar as oportunidades de trabalho em condições 

de igualdade com os demais trabalhadores habilitados? 

De qualquer forma, insistimos no fato de que as re

flexões em torno do trabalhador negro constituem uma faceta im

portante da problemática maior relativa à necessidade de forjar 

o "operariado nacional". Por isso, nâo po~em ser desconside

radas na análise do contexto que fundamentou as iniciativas de 

instrução sistemática de trabalhadores no período em estudo. 
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20. PESAVENTO , S.J. A burguesia gaúcha : dominação do capital e 
disciplina do trabalho. p.l7-l8. 

21. CURY, C.R.J. Prefácio. In: PEIXOTO, A.C. Educação no Brasil 
anos vinte. p.lO. 

22. PESA\~NTO, S.J. RS: historiografia e ideologia. p.63. 

_ 23. cf. IAGEMAN, EQçrêpio . Imigração e industrialização. In: Imigra
ção~ colonização. p.l33. 

24. G:f.~.PEI'ERSEN, S.F.F. As greves no Rio Grande do Sul (1890-1919) 
p.281. 
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25. PESAVENTO, S.J. ~burguesia gaúcha: dominação do capital e 
disciplina do trabalho. p.l9. 

26. PESA VENTO, S. J. Emergência dos ·subalternos: trabalho livre 
e ordem burguesa. p.l6. 

27. KOWARICK, L. Trabalho e vadiagem: a origem do trabalho li
vre no Brasil. p.ll6-117. 

28. cLPESAVE:NTQ,S .J. Emergência dos subalternos. p.68 . 

2.1 - Máquinas e operários: a nova realidade do trabalho indus
trial. 

29. Ver excelente crítica à visão de linearidade do artesanato 
para a indústria no Rio Grande do Sul em LAGE}~N, E . op. 
cit. (especialmente pp.ll9-127). 

30. Por julgarmos não ser pertinente a este trabalho tratar da 
constituição do capital comercial no estado remetemos i
gualmente para o trabalho de LAGE~~N, E. op.cit.,pp.l27-
-133. 

31. PESAVENTO, S.J. Empresariado industrial, trabalho e Estado. 
p.SO. 

32. Idem, p.S0-51, ver também LAGE~N, E. op.cit. 

33. PESAVENTO, S.J. Empresariado industrial, trabalho e Estado. 
p .SO. 

(*) A demarcação dos períodos segue apenas o critério de apre
sentação didática, sem maiores implicações. 

34. c.f.~,J .. A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. 2v. 

35. PESAVENTO , S.J. Empresariado industrial, trabalho e Estado: 
contribuição ~ urna análise da burguesia industrial gau
cha. p.88. 

36. HARDMANN, F.F. & LEONARDI, V. op.cit. p.l8l.(grifos nossos) 
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37. PESAVENTO, S.J. Idem, p.89. 

38. · cf.S'IEPHANOU,H. et. alií. . Exposição_ da Província de São Pedro 
do Rio Grande _-do Sul ~ Exposiçao Brasileiro-Alema de 1881: 
prodUÇão economi-ca do Rio Grande do Sul. 

39. Catálogo da Exposição Bra.zileiro---il,llernã em Porto Alegre. Pro-
víncia de Sao Pedro do Rio Grande do Sul (Brazil) 18Rl. 
Porto Alegre, Deutsche Zeitung, 1881. 

40. Idem, (grifas nossos). 

41. cf.~lli,E. ~ República Velha 1= instituições ~ classes so
ciais (1889-1930). p.79-80. Ver tambêm ROCHE, J. op.cit., 
nota 1. pp.506-8. Diz o autor: "Em 1885, o Rio Grande do 
Sul contava com 30 sociedades anônimas, entre as quais 10 
novas empresas industriais, fundadas precisamente a par
tir do fim do Império ( ... ). Enquanto, em 1889, havia 82 
estabelecimentos industriais, fundavam-se 119 entre 1890 
e 1899. O Rio Grande do Sul teria contado, em fins de 
1909, 569 estabelecimentos industriais, entre os quais 369 
fundados entre 1900 e 1909 (ou seja 64 %), sendo os ramos 
mais importantes a alimentação, a madeira, a cerâmica, a 
metalurgia, couros e roupas feitas e os produtos quími
cos". 

42. PESAVENTO, S.J. Empresariado industrial, trabalho e Estado. 
pp.93-94. 

43. Estas reflexões serão abordadas no Ítem que se segue onde 
analisaremos os dispositivos que impeliram os trabalhado
res livres ou libertos ao assalariamento e, a partir daí, 
apresentaremos as origens dos diferentes trabalhadores que 
constituí ram o proletariado urbano do estado. Intentamos 
assim, identificar- quem são os trabalhadores que serão a
tingidos pela instrução profissional. 

44. Como referimos no ítem 1 deste capítulo aomanifesbllTIDs que 
a importação de máquinas implicou na implantação de novos 
processos produtivos e, em decorrência, na necessidade de 
obter trabalhadores habilitados para a implementação das 
mesmas, ora contratados no exterior, ora preparados aqui, 
como analisaremos adiante. 

45. RAGO, L.H. op.cit. p.l2. 

46. Ver . PESA~,S.J. Historiografia e ideologia.In: RS:Cultura e 
Ideo_!ogia. p.65. 
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47. BUFFA, Ester. Educação e cidadania burguesas. In:Educação e 
éidadania. p.l3. 

48. APUD: REICHEL, H.J. A industrialização no Rio Grande do 
Sul na República Velha. In: RS: Economia ~ politica.p.256. 

49. PESAVENTO, S.J. Empresariado industrial, trabalho e Estado. 
p.l08. 

50. EGATEA. Revista da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Porto 
Alegre, III (3) :151, nov~dez. 1916. 

51. 
' 

(:*} 

Ao analisar os dados estatísticos da época no intuito de 
precisar em que nível de desenvolvimento encontra-se o capi
talismo no Brasil durante o período em questão, SÉRGIO 
SILVA afirma que "a principal deficiência dos dados( ... ), 
sobre o crescimento da indústria está no nível da agrega
ção. Nesses dados, sob o título geral de 11 indústria 11 ,en
contramos lado a lado artesanato, manufatura e grande in
dústria". op.cit., p.82. 

Por exemplo, ao lado de inúmeros estabelecimentos que na 
realidade não passam de oficinas encontramos a EBERLE, a 
BERTA, c;rue constituem empresas de grande v .ul to no setor. 

52. PESAVENTO, S.J. Empresariado industrial, trabalho e Estado. 
p.ll3. 

53. SILVA, S. op.cit., p.22. 

3 - Nem tudo é progresso e capital 

54. A LUTA. Porto Alegre. 15.dez.l906. APUD: Memória da indús
tria g aúcha (1889-1930). pp.llS-118. 

55. Ibidem. 

56. Ibidem. 

57. SILVA, S. op.cit., p.20 (grifo original). 

58. KOWARICK, L. op.cit.pp.ll3-114 . 
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3.1 - Rumo ao assalariamento 

59. PESAVENTO, S.J. Agropecuária colonial e industrialização. 
pp.l9-20. 

60. SANTOS, J.V.T. Colonos do vinho. p.39. 

3.2 - Trabalhadores Urbanos 

61. PESAVENTO, S.J. Emergência dos subalternos: trabalho 
~ ordem burguesa. p.l8. 

62. KOWARICK, L. op.cit. p.ll8. 

63. Idem. p.ll7. 

64. Ibidem, pp.l2 e 118. 

livre 

65. PESAVENTO, S.J. Emergência dos subalternos: trabalho livre 
e ordem burguesa. p.72.ver tambem:Empresariado industrial) 
trabalho e estado. p.62. 

66. A FEDERAÇÃO. Porto Alegre, 29 jan. 1913. p.4 APUD: MemÓria 
da indústria gaúcha (1889-1930). p.lOO e 102. (grifos nos 
5os). 

67. ~cf..IDDRIGUES, .. .A •. E. org. Almanaque Li tterário e Estatístico do 
Rio Grande do Sul para 1897. APUD: PESAVENTO, S.J. A emer
gência dos ?ubalternos: trabalho livre e ordem burguesa. 
p.90-9l. 

68. RAGO, L.M. op.cit., p.l7. 

69. cf.V.CY. Um problema da imigração. In: EGATEA. Revista da Es
cola de Engenharia de Porto Alegre. IIIJ5), mar/abr. l9~ 
pp.201-204. 

70. RIBEIRO, M.A.R. Trabalhadores urbanos e ensino profissional 
p.l8. 

71. Relatorio ~ projecto de orçamento para Q exercício de 1921 
apresentado ~ Conselho Municipal de Porto_ Alegre e_~ In
tendente Eng9 Jose I'-1ontaury de Aguiar Lei tao em sessao or
dinaria de 192o:--Porto Alegre, A Federaçao, 1920.pp.l56-
157. 
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72. HARDMANN, F.F. & LEONARDI, V. op.cit., p.ll4. 

73. cf. Idem, p.ll6. 

74. Ver a respeito: 
CARDOSO, F.H. Capitalismo ~ escravidão no Brasil meridio
nal. 
PESAVENTO, S.J. Emergência dos subalternos: trabalho li
vre e ordem burguesa. 

75. CARDOSO, F.H. op.cit., pp.200-201 (grifos nossos). 

76,. AZEVEDO , C.M.M. de . Onda negra , medo branco: o negro no irna
ginário das elites~culo XIX~248. 

77. Amplamente analisada em PESAVENTO, S.J. Emergência dos su
balternos; 

78.ot;J>;ESAVEN'W, s .. J. Idem. pp.24-25, 29, 34-35. A autora indica 
que no eeríodo 1874-1884 houve urndecréscimo de 38,9% na 
populaçao escrava. 

79. PESAVENTO, S.J. idem p.38. 

80. Ver a respeito. PESAVENTO, S.J. idem, p.49. 

81. AZEVEDO, C.M.M.de. op.cit., p.l32. 

82. Na preciosa expressao de RAGO, L.M . op.cit ., p.l22. 

83. Relatorio do Presidente da Província do Rio Grande do Sul 
de 1881. Porto Alegre, A Reforma, 1881, p.23. APUD:PESA
VENTO, S.J. ibidem. pp-57-58. 

84. PESAVENTO, S.J. Ibidem. p.33 

85. Conforme, por exemplo, as fotos constantes em: 

l . Relatorio da Escola de Engenharia de Porto Alegre re-
refent~ ao Anno de 1909 apresentado ao Conselho Esco
lar em 31 de jane i ro de 1910 pelo Director da Escola 
Dr. João José Pereira Parobé. pp.l30,132,134,140. 
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2 . Relatório da Escola de Engenharia de Porto Alegre,l910 
pp.l32,154, 170 e 206. 

3. Relatorio da Escola de Engenharia de Porto Alegre re
ferente ao Anno de 1911 apresentado ~ Conselho Esco
lar em 31 de janeiro de 1912 pelo Director da Escola 
Dr. João José Pereira Parobé. p.36 e 62. 

4 Relatorio da Escola Engenharia de Porto Alegre refe
rente ao Anno de 1913 apresentado ao Conselho Escolar, 
em 31 de janeiro de 1914 pelo Director da Escola Dr. 
João José Pereira Parobe. pp. 10 e 12. 

5 . Relatorio da Escola de Engenharia de Porto _Alegre refe-
rente ao Anno de 1920 apresentado ao Con Escolar 
em 31 de janeiro de 1921 pelo Director Interino Dr.Ma
noel T. Barreto Vianna. pp.28 e 84. 

86. "Acaba de vir ao nosso conhecimento que algumas escolas pu
blicas da capital recusam abertamente admitir ao ensino 
crianças de cor, outras que, limitando o número destas, 
mesmo assim maltratam-nas, a ponto de seus pais, em justa 
;i;ndignação retirarem-nas das aulas".O Exemplo, ano II, n~ 
27, p.l. APUD: CARDOSO, F.H. op.cit.,pp.252-253. (grifo 
origina~) • · 

87. Discurso proferido pelo Prof9 Dr. Augusto Cezar Sampaio,por 
ocasião de uma homenagem ao 19 aniversário de falecimento 
do Prof9 Arminio Presser ... In: EGATEA, IX(6) :502-507.nov 
dez/1924. p.SOS. 

88. Idem. 

89. SINGER, P. op.cit. p.53 . 

.,_ L•.., .-- ~.::"foiCIAL OI!: ~OUCAÇAO 
FACUlOA~ PE EDUÇAÇA8 • U~ftGS 



99 
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INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Aula do 3. 0 anno do curso elementar 

F O T O NQ 2 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

1,0 anno do cu rso elementar 
Em trabalho manual educat ivo em metal em chapa. Profeuor Luiz Morei ra d'Avllo 
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'FOTO N9 3 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

3. 0 anno elementar 
Em trabalhos de modelagem em barro. Mestre - Giuseppe Gaudenzi 

FOTO N94 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Secção de Forja 



101 

F O T O N9 5 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Secção de mad eiras- Sala das Machin as 

F O T O N9 6 

IN3TITL!TO TECHNICO PROi-1SSlONAL 

Aula do 1. 0 anno do curso elementar 
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FOTO N9 10 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

-~--~~ - · 
/ 

Banda de mustca do Instituto Tech nico P rofissional 

ETOftlAL DE I!DUCACAO 
D~ .DUCACAe • U~ftOS 
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II - REPENSANDO A HISTÕRIA DA EDUCAÇÃO 

NO RIO GRANDE DO SUL 

"A luta pela escx:üa tem sido uma luta secular da 
classe trabalhadora". :GAUI:tNCIO FRIGOITC)' 

o acompanhamento das discussões em torno do binômio 

"educação & trabalho" até há alguns anos vinha se .centran-

do sobre a temática do ensino profissionalizante,ou ainda so-

bre a implantação do curriculo de "preparação para o traba-

lho" nas escolas de 19 e 29 grau. 

Recentemente, buscando superar esta tendência,vêm 

se desenvolvendo estudos que abordam o tema extrapolando em 

muito o âmbito de análise da instituição escolar. Apontam p~ 

ra a idéia de que o educativo passa também pelas relações de 

trabalho, pela sistemática expropriação sofrida pelos subal-

ternos, pelos movimentos reivindicatórios, pelo conjunto de 

medidas que visam submeter o trabalhador e, enfim, pelas dis-

tintas práticas sociais. 

Assim, sem descuidarmos da perspectiva de que a 

educação das classes populares não se reduz às iniciativas de 

instrução formal de trabalhadores, este estudo pretende reto-
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mar a análise da instituição escolar sob um prisma mais abran

gente: com base em dados históricos busca investigar as rela-

çoes que se estabeleceram entre escola-sociedade tendo ernvis

ta o projeto burguês de educação popular que intentava "for

jar bons trabalhadores"~ 

Neste sentido, urna pesquisa e m termos de história 

da educação mostrou-se corno possibilidade fecunda de refletir 

sobre o terna "educação & trabalho" a partir do entendimento 

de como se efetivou a formação do "novo" trabalhador quando 

da instauração e consolidação do sistema capitalista de pro

dução em nosso país. 

Registramos aqui a existência de urna produção his

tqr~ográfica recente que,rnesrno sem tomar por baliza explicita-

mente o binômio "educação & trabalho'', vêm procurando resga-

tar as especificidades da educação de trabalhadores no Brasil, _ 

durante a República Velha. Destacamos nessa linha, os traba-

lhos desenvolv idos por Ma r gareth Rago, Maria Auxiliadora Guz-

zo Decca, Celia Maria M. de Azev edo, Paulo Ghiraldelli Jr. e, 

e m especial, de Maria Alice Rosa Ribeiro, Maria LÚcia C. Gi

tahy e Coraly G. Caetano, que exerceram influênci a significa

tiva sobre o estudo que estamos desenvolvendo. 2 

Inspirando-nos nestes trabalhos pensamos que a in-

vestigação que ora se apresenta poderá contribuir de alguma 

forma para · o resgate histórico da presença dos trabalhadores 

enquanto sujeitos do processo social, fugindo à historiogra

fia tradicional que se limita a registrar os fatos "pretéri-
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tos, harmônicos e impessoais". Isto porque no mais das vezes, 

esta historiografia 

" ( ... ) tende a obscurecer a atuação dos trabalha
dores 1 e 0 graU can que COntribuíram COffi eSfOrçOS 
conscientes, no fazer-se da história".) 

Contra este tipo de interpretação histórica, enten-

demos que as iniciativas de instrução dos trabalhadores nao 

vispvam apenas responder às demandas do capital por .mão-de -

-obra habilitada . Também as lutas populares que reclamavam 

"instrução para o povo" indiscutivelmente pressionaram os po-

deres públicos no sentido da instalação de escolas que se di 

rigissem à população trabalhadora. Nesse particular, é indis

pensável considerar o comportamento e as pressões das classes 

subalternas como indicativos da atuação do poder público no 

campo da instrução popular. 

Inúmeras sao as fontes que atestam a ~~cia das 

reivindicações populares quanto à educação. Destacam-se en-

tre elas, as teses apresentadas em congressos de trabalhado-

res, os programas de partidos ou associações operárias e os 

artigos publicados sistematicamente na imprensa, através dos 

quais reclamava-se a e xpansão da instrução pÚblica. 

"Por que rnoti vo o governo não estabelece aulas 
primárias noturnas em que, gratuitamente, possam 
receber a instrução os adultos e as crianças a 
quem as más circunstâncias pecuniárias de seus 
pais, obrigando-as à condição de precoces traba
lhadores de oficinas, irrpedern frequentar as esco
las diurnas? Que respondam a isso os competentes 
no assunto ... "4 
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Em muitos destes artigos as argumentações transpare-

expectativas acerca da instrução. 

Referia um artigo da Gazetinha: 

"A instrução dada nas escolas pÚblicas é geralmen-
. te aproveitada pelas famílias extremamente pobres, 
cujos filhos são destinados às classes mecânicas , 
sendo por isso, mais do que qualquer outro ITDti vo, 
necessário que nelas se faculte um ensino tão am
pliado quanto possível visto serem as classes ope
rárias que mais que qualquer outra, IECeSsitarn que 
l:en se lhes instrua. 

CUmpre ensinar aos filhos à:> povo alguma coisa 
mais que ler mal, contar mal e escrever pior, para 
que eles um dia possam, <X)I[D cidadãos, cx:>rrpreende
rem e cumprirem seus deveres e direitos; como ar
tifício, aperfeiçoarem a profissão que exerçam"S 

Os extratos acima representam apenas uma pequena a-

mostra de um significativo movimento popular que desde o final 

do século passado preocupava-se com o acesso à educação. O 

conjunto destas fontes,apontam para a urgência de repensar a 

história da educação uma vez que esta, até aqui, tem nos dado 

a 

" ( ..• ) impressão de que as classes subalternas são 
apenas pacientes de urna política educacional feita 
arbitrariamente do alto". 6 

Aliás, a _premência de revermos a história da educa-

ção.";i .. nserindo nela a presença ativa dos trabalhadores, acentua

-se ao analisarmos a produção regional acerca desta temática. 

No Rio Grande do Sul os trabalhos de DILL7 e LOUROS 
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constituem estudos desbravadores em termos de história da edu-

caçao , embora ainda limitem-se a uma reconstrução ·que omite a 

participação dos trabalhadores em relação às políticas educa-

cionais. Predomina nestes trabalhos o estudo das idéias didá-

ticas, dos diferentes sistemas de ensino, a apresentaç ão dos 

epi?Ódios educacionais, ou ainda a 

" ( ... ) tentativa de reconstrução da história da 
educação COITD parte da história das :p::>lÍticas pu
blicas".9 

10 Mais recen temente 7 o trabalho de CORR.t:A representa 

o mais importante estudo da história da educação gaúcha em que 

se aborda a presença dos libertários em experiências de ins-

trução ~er.i~s pelos trabalhadores, durante a Primeira Repúbli-

ca. 

Todavia, há ainda muitas lacunas por preencher na 

história da educação dos trabalhadores. 

Sem ter a pretensão de esgotá-las,esta pesq uis a p ro-

cura recuperar a história da educação dos trabalhadores numa 

outra direção. Não aquela em que as iniciativas de instrução 

partem dos próprios trabalhadores, mas aquela que diz respeito 

a açao do poder público e das elites dominantes na esfera do 

ensino técnico-profissional para operários, erJ:1Uanto instrumen-

to de um projeto maior para "incorporá-los à sociedade moder-

na", bem como enquanto resposta ao comportamento e as pressões 

dos trabalhadores em relação à educação, como diria ARROYO. 
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Desta maneira, acredita-se estar contribuindo junto 

aos esforços de CORRBA e outros pesquisadores para reescrever 

a história da educação no Rio Grande do Sul buscando resgatar 

a presença dos trabalhadores neste processo. 

Gostariamos de acrescentar que muitas das indagaç6es 

suscitadas ao longo da pesquisa refletem questionamentos acer-

ca das experiências que presentemente visam a educação das 

-classes populares, seja nas escolas de geraçao de renda, nas 

escolas de tempo integral ou ainda nas denominadas "escola-pro-

dução". 

Sem nos propormos a analogias ou comparaçoes mecani-

cistas,consideramos que a análise do Instituto Parobé, em es-

pecial da internalidade destaescola, poderá enriquecer os atu-

ais debates em torno das propostas de escolarização e qualifi

cação de trabalhadores. 



1 - AS INICIATIVAS DE INSTRUÇÃO POPULAR 

"Precisarros de operários e de muitos operários com
petentes, capazes de despertar as energias latentes 
de t.liTa raça inteligente e vigorosa, que se desen
volve a passos agigantados num solo abençoado, rico 
e fecundo en1 que as matérias- primas só esperam o 
braço inteligente para se transfonnar em abundante 
riqueza, base SÓlida de urna nação forte e capaz de 
manter sua individualidade" . JONJ LfiDERITZ, 1917 • 

O interesse pela educação dos operários desde a in-

fância foi característica marcante do período em estudo. Tal 

interesse fez-se presente tanto no discurso das elites quanto 

no das lideranças populares , embora traduzisse diferentes as-

pirações . Representando os interesses da classe dominante re-

fletia~ corno já foi aludido, a intenção disciplinadora de 

formar o "bom cidadão". Por parte dos trabalhadores expressa-

va a necessidade de que por meio da instrução os mesmos esti

vessem habilitados a enfrentar as contingências da vida. 11 

No momento estudado (1890-1930), no Rio Grande do 

Sul a concretização da necessidade de instruir o trabalhador 

efetivou-se através de diferentes experiências de educação 

formal . 

Visando situar o objeto desta pesquisa, procuraremos 
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mapear as iniciativas de instrução que dirigiam-se à classe 

trabalhadora do estado. 

Segundo GUZZO DECCA, neste período 

"O estado tinha propostas especificas de instrução 
para a classe operária: as escolas noturnas e p:ro
fissionais".l2 

No estado, mais especificamente em Porto Alegre, a 

Escola Elementar Noturna Hilário Ribeiro13 e a Escola Bibiano 

d 1 . d 14 f . - . t . troc ' da e A me1 a oram e xper1enc1as represen at1vas pa 1na s pe-

la municipalidade no que se refere às escolas noturnas para 

trabalhadores. Visava-se através delas o ensino elementar: ins-

trumentalização na cultura escrita, domínio das quatro opera

ções, além das , aulas de · ginástica, música e desenho.15 

O pÚblico a ser atendido estava bem definido: 

"crianças pobres que se ocupavam no serviço de ca
pina das ruas e outros custeados pela Intendência" 
16 f 

filhos de operários da Limpeza PÚblica e demais trabalhadores 

que, devido a labuta diária em fábricas e outras atividades, 

encontravam-se impossibilitados de comparecer as escolas pu

blicas diurnas. Por isso, segundo relatório do Intendente, pro-

porcionaram-se os cursos noturnos. 

A ação do poder pÚblico no entanto, encontrava-se 
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explici tarnente marcada pela necessidade de "educar profissional

rnente"17 as crianças pobres, sendo por isso indispensável que 

o trabalhador soubesse "ler-escrever-contar". 

Em última análise, o que perpassava estas proposi-

çoes era a necessidade de contrapor ao "espaço da rua", onde 

as crianças estão à mercê de vícios e hábitos de vadiagem, o 

"espaço da escola" que através de práticas rno_ralizadoras e da 

"terapia do trabalho" mantinha os menores ocupados e ' a salvo 

da corrupção moral. 

Cabe ainda destacar corno escolas municipais noturnas 

18 19 a Escola Apolinário Porto Alegre e Marcos de Andrade , ambas 

destinadas aos operários e seus filhos. Todas as quatro esco-

las mencionadas localizavam-se em áreas fabris ou bairros po-

pulares e apresentaram significativa frequência. 

Paralelamente às iniciativas dos poderes públicos,~ 

bém os empresários e a Igreja patroc inaram escolas destinadas 

ao operariado e seus filho.s. 

No que se refere à açao da burguesia gaúcha no ter-

reno da formação industrial é expressiva a experiência da "Ge

werbe Schule" (Escola de Ofícios)20 patrocinada pelos empresa-

rios alemães. Esta iniciativa se justapunha a atuação do po-

der público e, esparsarnente até a década de 30, sua irnportân-

cia a nível da qualificação profissional foi bastante signifi-

cativa. 
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De outro lado, vários empresários instalaram escolas 

ane x as as fábricas, proporcionando, na maioria das vezes, en-

sino elementar aos operários e a seus filhos. 

Ao analisar esta questão PESAVENTO afirma que 

"( ... ) a escola que surge no âmbito da fábrica, a-
. nexa a ele, tem o papel de não só formar mão-de
obra habilitada às necessidades da errpresa , cano 
também torná-la dócil, eliminando fooos de tensão 
e pr evenincb conflitos" 2l 

Já em 1881, a fábrica de tecidos Rheingantz de Rio 

Grande, ma tinha urna aula "para os rrenores que trabalham nas oficina~~. 

Outras e mpresas também instalaram escolas anexas ao 

estabelecirnentp fabril. Podemos destacar entre elas, as esco-

las mantidas pela Companhia Fabril Porto Alegrense, pela Com-

panhia Carbonífera Rio-Grandense, pela cantina caxiense de 

Luís Antunes ou do Estaleiro Mabile, entre outras 23 . 

A especificidade das escolas criadas no â mbito da 

empresa reside no fato de que 

" ( ... ) quaisquer que fossem suas dimensões, trata
va-se de qualificar os trabalhadores de acordo com 
as necessidades imediatas, disciplinando e dimi
nuindo o custo do trabalho".24 

A Igreja por sua vez, em 1912 mantinha o "Liceu Sa-

lesiano de Artes e Ofícios Leão XIII", bem corno escolas paro-

. . t ~ . 25 qu1a1s no urnas para operar1os. Corno exemplo das últimas 
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encontramos n'Federação, registros de que 

"O cônego Felippe Diel acaba de fundar, na 
quia dos Navegantes, da qual é vigário, tuna 

la noturna para operários".26 

~ 

paro-
esco-

Os próprios trabalhadores de outro ângulo, ~ in-

vestiram em experiências de educação formal corno meio de propa-

gar suas propostas e conscien tizar a classe . Por isso, é fun-

darn~ntal traçar ao lado do leque das iniciativas patrocinadas 

em Última instância pelo "capital", àquelas experiências de 

instrução concebidas e geridas pelos trabalhadores. 

tacam-se: 

a Escola 

a Escola 

Segundo COR~A, . 

" ( .. ·. ) em alguns períodos da história a classe 
trabalhadora não esteve subordinada à poli tica 
oficial de educação, sendo geradora de seu próprio 
projeto educativo"27 

Como exemplos ilustrativos destas experiências des-

Colég io União Operária 28 Escola Eliseu 29 o I a Reclus, 

Operária da Federação Operária do Rio Grande do su1~ 0 

Moderna dos Navegantes 31 32 aulas I a Escola Moderna , as 

noturnas da Soc~edade Beneficiente União Operária 13 de Janei -

33 34 ro as aulas do Centro Op erário de Rio Grande , entre ou-

tras. 

As experiências de iniciativa dos trabalhadores,con-

tudo, foram bastante diversificadas. Muitas delas encontra-

rarn-se ligadas a diferentes grupos do movimento operário 
~ gau-
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cho: socialistas, anarquistas, comunistas, etc. Outras, est~-

veram vinculadas a organizações sindicais ou assistencialistas. 

No Rio Grande do Sul, destacou-se a atuaçãodos anar-

quistas no campo da instrução. Todavia, as iniciativas patro-

cinadas por estes não foram as Únicas. Por isso, é preciso a-

tentar para possíveis análises que tendem a resumir as escolas 

de iniciativa libertária corno sendo as Únicas escolas ~ 

opera-

riqs existentes no estado neste período . 

O panorama acima traçado sugere algumas apreciações. 

~ possível perceber que a necessidade de "instruir" os traba-

lhadores não era apenas um terna que se colocava para as elas-

ses dominantes. Ele encontrava-se presente também com 
. ........., 
1nten-

sidade para os , trabalhadores, o que está atestado pelas inúrne-

ras iniciativas encetadas pelos mesmos no carnpQ da instrução. 

De certa forma, "a educação das classes populares" era um pro-

blerna presente no discurso e na prática dos sujeitos envolvi-

dos naquele momento histórico , o que não quer dizer que 

vesse urna convergência de interesses. 

hou
-J 

Fica descartada para fins desta análise, urna expli-

caçao Única para esta constatação, especialmente aquela que li-

rnita-se a afirmar que .os operários ocuparam-se da educação já 

que haviam introjetado o projeto de dominação burguesa. 

Parece-nos mais acertado ponderar que por parte dos 

trabalhadores, além da necessidade imediata da instrução corno 

elemento por vezes requisitado para o acesso ao mercado de 
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trabalho, houve uma clara intencionalidade de, através de es-

colas, conscientizar a classe e lutar por sua emancipação. O 

que não quer dizer que estas iniciativas tenham representado 

uma plena autonomia dos trabalhadores com relação às propostas 

burguesas de educação popular. 

Nesta dissertação, considerando-se as especificida-

des que caracterizam cada uma das experiências anterionnente re-

lac-ionadas, optou-se por privilegiar o estudo do Instituto Téc-

nico-Profissional Parobé. 

Inúmeras razoes permitem avaliar seu significado e 

relevância no campo da instrução profissional das classes tra-

balhadoras. 

No Rio Grande do Sul as escolas profissionais sub-

vencionadas pelo governo estadual e pela municipalidade esti-

veram representadas, no período em estudo, pelos institutos da 

Escola de Engenharia que destinavam-se ao ensino técnico p ro-

f . 136 1ssona : 

Instituto Parobé, que preparava o operário e o mes.,;. 

tre nos diversos ofícios:mecânica, serralheria, car-

pintaria e outros~rnantendo cursos noturnos de aper-

feiçoamento para operários ~ 

- Instituto de Zootecnia, com cursos secundários de 

agricultura e pecuária~ formando capatazes e técni-
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cos rurais 

- Instituto Pinheiro Machado que, dando assist~ncia 

integral à infância desprotegida,preparavao futuro 

operariado agrícola , titulando operários rurais 

com ensino primário de agricultura e criação; 

- Instituto de Educação Doméstica e Rural, institui-

ção pioneira em educação feminina, que p r eparavu 

condutoras de trabalhos domésticos e rurais ; 

- Escolas Industriais Elementares em Rio Grande, Ca-

xias e Santa Maria. 

Dentre estes, · o Instituto Técnico Profissional"Paro-

bé" foi, sem dúvida, a mais significativa experi~ncia educa-

cional a que os poderes pÚblicos se lançaram relativamente 
~ 

a 

instrução profissional no Rio Grande do Sul. 



2 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO INSTITUTO PAROBÉ: 

A ESCOLA DE ENGENHARIA 

E A INSTRUÇÃO PROFISSIONAL 

A história do Instituto Técnico-Profissional Pa robé 

está indissoluvelmente ligada à história da Escola de Engenha-

ria de Porto Alegre, especialmente nas suas origens. 

Al gumas fontes chegam até mesmo a afirmar que 

"A história do Instituto Parobé, antigo Instituto 
Técnico-Profissional, confunde-se can a implanta
ção da Escola de Engenharia e da própria Univer
sidade Técnica11 .37 

Tal lig a ç ão baseia-se e m diferentes aspe ctos. Pri-

meiramente porque o Parobé enquanto um dos Ins t itutos q ue in-

teg rava o comp lexo denominado "Escola de Engenh aria de Porto 

Alegre" além de estar subordinado administrativamente, estru-

turavérse can base nos fundamentos teóricos do ensino técnico-

-profissonal propugnado pela referida escola. 

Em termos gerais, muitas das propostas de como deve-

ria realizar-se a instrução profissional, tanto no aspecto da 

estrutura dos cursos quanto na metodologia adotada 

KTOIUAL DI! I!DUCACAO 
OI! EDUQAÇA& - UF"ftGS 

, a orienta-
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çao geral era imprimida pela direção da Escola de Engenharia. 

Além disso, é preciso considerar que o período de 

instalação e consolidação da referida Escola inseriu-se num mo-

vimento nacional de preocupações em torno da qualificação pro-

fissional. Movimento este que regionalmente, somando-se ao 

ideário positivista predominante como doutrina política, ad-

quiriu contrastes, matizes e especificidades que destacaram 

esta instituição no cenário nacional, salientando-se especial-

mente a instrução de operários através do Instituto Técn ico-

-Profissional. 

Por isso é que, a grosso modo, podemos afirmar que a 

criação de um Liceu de Artes e OfÍcios como foi o Parobé, en-

controu ressonância e viabilidade no espaço e na experiência 

da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Obviamente, estas co-

locações não esgotam o sentido desta ligação. ~ preciso con-

textualizar a fundação da última, os indivíduos envolvidos e 

sua atuação política na sociedade rio-grandense, bem como as 

motivações ideológicas desta fundação, para podermos compreen-

der os rumos tomados pela escola e as repercussoes em torno da 

instalação de um curso técnico e profissional para operários. 

Datam de 1896 as decisões concretas que prenunciaram 

a necessidade de dotar o estado com uma Escola de Engenharia . 

Em lO de agosto deste ano, resolveu-se iniciar a fundação de 

uma Escola de Agrimensura, como primeiro passo para a realiza-

- 38 çao da Escola de Engenharia de Porto Alegre 
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A fundação da Escola no entanto, por determinação de 

uma outra reunião ainda em 1896, . foi considerada como neces-

sidade i mediata, sendo então travados contatos com o Governo 

do Estado solicitando-se uma licença para ocupar algumas salas 

do edifício do Atheneu Rio Grandense onde, provisoriamente, 

f . d'f t t' 'd d d E 1 d E h · 39 unclonassem as l eren es a lVl a es a sco a e n g e n arla. 

Em 19 de janeiro de 1897 esta escola foi solenemen-

t e 2 naugurada, constituindo-se como "escola técnica e profis

sional" com programas diferentes do ensino oficial~O 

Um grupo bastante particular participou ativamente 

das discussões e da implementação desta proposta:jovens tenen-

tes do Exército, professores da Escola Militar de Porto Alegre 

e engenh eiros militares e civis, 

"formados estes pela "Escola Politécnica" do Rio 
de Janeiro, uns; outros formados pela Hochschule 
de Berlim, pela Ponts et Chaussées de Paris e pela 
Uni vérsidade de Gand" .ll 

A trajetória acadêmica dos fundadores da Escola de 

En genharia apresenta-se como significativa, em especial quanto 

ao modelo de ensino que se pretendia implantar na escola. 

genharia 

Com relação a isso, DILL afirma que a Escola de En-

"norteava-se mais pelos rrodelos das atuais esco
las anglo-saxônicas do que os da Escola Politécni
ca do Rio de Janeiro. No entanto, sua maior in-
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fluência foi a da escola alemã "Technische Hochs
ctmle" .42 

Esta influência transparece nitidamente tanto nos dis-

cursos que exaltam as experiências educativas "anglo-saxônicas" , 

procurando aproximar a Escola de Engenharia deste modelo,quan-

to -na sistem~tica contrataç~o de professores e mestres es-

trangeiros com o objetivo de implantar, através deles, a ex-

periência educacional de que eram portadores. 

Por outro lado, nao se pode minimizar a influência 

da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Através dela algqns 

dos fundadores da Escola de Engenharia contataram pela primei-

ra vez com os princípios positivistas e os ensinamentos de 

COMTE acerca da educaç~o técnica, experiência esta que com cer-

teza permeou s u as atuações nesta escola. 

Voltaremos adiante a esta quest~o quando explícita-

remos os modelos que inspiraram a organização do Instituto Pa-

robé. Por ora , nos parece suficiente registrar este aspecto 

das origens da Escola de Engenharia. 

Outrossim, mais importante que as trajetórias acadê-

micas dos fundadores desta Escola, se sobressaem suas ligações 

político-ideológicas: todos eram reconhecidamente "individua

lidades filiadas~3 ao Partido Republicano Riograndense (PRR). 

Nesta medida , individualidades imbuídas da doutrina positivis -

ta acerca da educaç~o técnica, uma vez que o PRR inspirava-se 

nos princípios ideológicos de AUGUSTO COMTE n~o só no plano 
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das diretrizes políticas do Estado corno também em sua organi-

zação administrativa. 

Dentre os postulados inscritos no Programa do PRR, 

nitidamente inspirados pelo positivismo, destacamos o ítern"Te-

ses Socias" em que, entre outros aspectos, propugnava-se a ne-

cessidade do ensino técnico-profi ssional corno instrumento de 

desenvolvimento e progresso na medida em que contribuísse para 

suplantar as formas de trabalho rotineiras e para acelerar o 

processo de incorporação do proletariado à sociedade rnoderna~4 

Basicamente, o apoio recebido pela Escola de Enge-

nharia por parte do aparelho de Estado prende-se ao fato de 

que, quando no poder, o PRR 

"c:x::>rneÇOU a construir a sua imagem de governo efi
ciente e responsável pelo desenvolvimento econêrni
co do estado" . 45 

Em torno desta idéia . julgava-se que urna Escola de En-

genharia, em moldes técnico-científicos,poderia prestar ines-

tirnáveis serviços ao desenvolvimento e modernização dos seto-

res agro-pecuário, bem corno industrial do estado. Neste senti-

do, em poucos anos a Escola havia instalado institutos que 

atendiam aos três ramos da economia gaúcha, contando para tal 

com substanciais subvenções do poder público. 

A filiação positivista dos fundadores da Escola de 

Engenharia manifesta-se ainda na importância atribuída à edu-
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caçao. 

Segundo NELSON BOEIRA, no Rio Grande do SUl WTI peque-

no grupo de intelectuais que absorveu as idéias de COMTE e ou-

tros cientificismos em voga na epoca, exerceram uma certa in-

fluência 
' 

"seja em função do seu papel na vida cultural rio
grandense, seja em função da criação e desenvolvi
mento de estabelecimentos culturais (faculdades , 
jornais, editoras) independentes do poder políti
ro".46 

Torna-se relevante para nós a experiência da Escola 

de Engenharia de Porto Alegre, como expressão máxima da apli-

cação das idéias positivista nos moldes da Universidade Técni-

ca propugnada ' por COMTE. Em termos gerais, a "organização e ad-

ministração da Escola de Engenharia seguiu com fidelidade o figurino posi

tivista".47 

Embora tenhamos assinalado alguns desdobramentos de-

correntes das origens dos fundadores desta iniciativa, mais 

expressivo contudo, apresenta-se o papel que desempenharam na 

manutenção da estrutura sócio-política vigente. 

A rigor, a instalação da Escola de Engenharia nao 

contou com empresários ou membros das elites agrárias entre 

aqueles que atuaram diretamente na fundação da mesma. Todavia, 

enquanto "criadores de ideologia e administradores" quer pare-

cer que os indivíduos que geriram a proposta da instituição 
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encontravam-se organicamente vinculados aos interesses dos gru-

pos dominantes. Da mesma forma, estabeleceram estreitas rela-

ções com o aparelho de Estado. 

Em suma, pode-se afirmar indiscutivelmente, que a 

concretização da Escola deveu-se em grande parte aos auxílios 

concedidos pelos póderes públicos e, , através destes, pelas di

retrizes do PRR a que município e Estado eram ligados. 

Anos mais tarde, a Federação, órgão de propaganda do 

PRR afirmava tax ativamente que a Escola de Engenharia era 

"criação exclusiva do Partido Republicano , produ
to de um trabalho perseverante e tenaz" deste 
partido, assim corro nas subvenções do Estado ( ..• ) 
ro esforço constante dos seus benfeitores, ( ... ) a 
escola recebe a seiva d-e vida do PRR" . 48 

Cabe assinalar contudo, que a fundação da escola 

deu-se no âmbito da iniciativa particular que contribuiu sig-

nificativarnente para a sustentação da instituição. 

Segundo o relatório da escola de 1897 

"os particulares, apesar da crise econômica que 
o país atravessa, já concorreram com a importân
cia de RS. 41:553$000".49 

Entretanto, corno prossegue o mesmo relatório,a Esco-

la de Engenharia 

-"apesar de fundada pela iniciativa particular, nao 
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cx:mstitui uma propriedade privada, de confonnidade 
com seus estatutos e registros ela é uma proprie
dade pública por seus bens presentes e futuros" . 50 

Mesmo com instalações provisórias, já em 1897 a es

cola contou com a matrícula de 25 alunos. 

Tendo vencida a primeira etapa tratou-se de legali-

zar a instituição, pleitea ndo junto ao Congresso Nacional a 

oficialização da Escola de Engenharia. Neste momento, apre-

sentam-se como elucidativas as argumentações e considerações 

favoráveis da Comissão de Instrução e Saúde PÚblica do Oongres-

so acerca da solicitação da escola. Diz, entre outros, o pa-

recer datado de novembro de 1897: 

"que o Brasil, país novo e de indÚstrias rudimen
tares, precisa mais do que qualquer outro desse 
(instrução profissional e técnica) poderoso 
veículo de aptidões produtivas; 
( ... ) 
"que as escolas especiais - comerciais, industria
is e agrírolas, são hoje a preocupação constante 
dos legisladores e dos cidadãos dos principais es
tados do globo, de tal m::::>do que a Alemanha possui 
atualmente 200 escolas comerciais e cento e tan
tas industriais, ( ... )"; 
"que na Inglaterra e nos Estados Unidos aumentam 
cada vez mais os institutos dessa categoria, os 
quais são imperiosamente exigidos pelo espírito 
científico e tendências industriais das socieda
des rrodernas" ; 
"que a Escola de Engenharia, filha da iniciativa 
particular, tal rorro está organizada, responde a 
uma necessidade e preenche uma lacuna de nosso 
sistema. de instrução, instituindo um ensino supe
rior técnico e prático que muito virá conrorrer 
para a fecundação das energias produ ti v as do país" 
51 

As considerações acima bem como os p~tos ado-

tados pela direção da Escola de Enganharia relavitamente ao 
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ensino possibilitaram que a mesma, por decreto n9 727 de 8 de 

52 dezembro de 1900, fosse reconhecida pelo Governo Federal . Is-

to não significa que devamos minimizar a importância da arti-

culação dos rnentores da Escola com o aparelho do Estado. 

- \ 
Desta forma, inúmeros fatores concorreram para a de- 1 

finitiva f~lantação da Escola de Engenharia: estreita ligação 

com o PRR, partido no poder ; consequente apoio dos governos es-

tapual e municipal e finalmente, respaldo da União , urna vez 

que a iniciativa harmonizava com a conjuntura político -eco-

nômica do pais, notadamente com o surto industrial, responden-

do às urgentes necessidades de mão-de-obra adaptada ao trabalho ' 

fabril. 

O r~conhecirnento oficial e as subvenções fe-

derais que a escola recebeu a partir daí, inserem-se num con-

junto de_:preocupações Jna.is amplas que dizem.:·respeito . ·às necessidades de 

aparelhamento material e humano que a expansão econômica do 

país reclamava. Já em 1892, o Vice-Presidente da RepÚblica, 

Floriano Peixoto, afirmava: 

"O desenvolvimento da indústria acentua a necessi
dade de prover com a máxima brevidade, e eficaz
mente, ao ensino profissional, tão descurado entre 
nós"53 

Na esfera do poder público municipal é possível per-

ceber a mesma preocupação com o ensino técnico-profissional. 

Em 1897, pelo relatório enviado ao Conselho Munici-
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pal, o Intendente de Porto Alegre. Dr. Josê Montaur~ ressalta-

va a necessidade de dotar a capital de um Liceu de Artes e o-

ficios tendo em vista o desenvolvimento da classe operária, o 

estabelecimento de fábricas e as -.continüas . edificações na capi

tal 54. O Intendente reconhecia as dificuldades financeiras do 

município, mas sugeria que no orçamento do exercício seguinte 

fosse reservada uma verba para iniciar a construção do Liceu. 

Dizia o Intendente: 

"Bem sei que as nossas rendas atualmente nao per
roi tem a execução pronta de um estabelecimento, on
de :possam à no i te, serem educados os nossos jovens 
operários, todavia não será demasiado sacrifício o 
de consignar-se no orçamento para o exercício vin
douro uma verba destinada a iniciar a construção 
de um edifício rro::lesto, verba que poderá ser tira
da ou do excesso da receita calculada ou caso fa
lhe, cb produto da venda de terrenos" • 55 

O Conselho Municipal planejou inicialmente dispen-

der uma verba de apenas 30 contos de réis, valor que na práti-

ca inviabilizava a execução da proposta. Esta, como veremos, 

foi protelada por muito tempo. 

Não se pense contudo, que a discussão acerca do Li-

ceu tenha acontecido apenas no recinto fechado das reuniões do 

Conselho. O assunto tornou-se pÚblico, por isso mesmo o In-

tendente afirmava que poderia contar com o apoio da imprensa, 

dos industrialistas e da população para realizar a referida o-

bra. 

Mas se o assunto circulava publicamente, isto nao sig-
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nifica que houvesse consenso. 

A este respeito, manifestou-se ironicamente a Gaze-

tinha, demonstrando que a concretização do Liceu nao se agili-

zava porque subjacente ao discurso que lamentava a falta de 

recursos, encontrava-se a idéia de que afinal o projeto não se 

destinava às elites, mas ao povo . Porque · priorizá-lo? 

Segundo o jornal, 

"Depois, o que queriam eles? Que se construísse o 
edifÍcio com 30 contos? Que insensatez pensar-se 
em construir um edifício para um Lioeu de Artes e 
Ofícios, se nele não se matricularão senão obscu
ros filhos das classes proletárias? 
É tolice, o proletariado só precisa de trabalhar , 
ganhar pouco e . andar cansado, porque se lhe sobrar 
tempo, logo vem-lhe as veleidades de hc:rnem e as i
déias de rebelião. 
Fora disso não há verdade. 
o operariado tolo, néscio, não quer livros nem es
tudos. O saber é privilégio exclusivo daqueles 
que possuem bens de fortuna; ..• " 56 

O posicionamento da Gazetinha explicitava a existên-

cia de uma representação estereotipada segundo a qual dispender 

recursos para a educação do trabalhador era desperdício porque 

ela de nada lhe servia. Ao contrário, a instrução do povo po-

deria f~presentar um periso em potencial . Assim, sarcas -

ticamente o artigo explicava a atitude da municipalidade em 

relação ao Liceu. 

De outro lado, as notícias acerca do projeto desper-

tavam outros interesses. 
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Ao que parece, a direção da recém instalada Esoola de 

Engenharia ao tornar conhecimento das intenções do governo mu

nicipal, requereu em 11 de julho de 189857 que a verba destinada à 

construção do prédio do Liceu fosse "agregada " às obras em an-

darnento do edifício da Escola de Engenharia. Propunha-se em 

contrapartida, que tal prédio fosse construído de forma a per-

rni tir o funcionamento independente de ambas as instituiçõe s: 

Liceu e Escola de Engenharia. Além do que, em caso de extin-

ção- da Escola por qualquer circunstância; o prédio pertence-

ria ao município, sendo porém seu uso limitado a fins educacio

. 58 nals . 

59 Ainda no ano de 1898, em 25 de agosto , o Conselho 

Municipal autorizou o intendente a e xecutar o repasse de ver-

bas, firmando-se desta forma um acordo para a construção do 

prédio que abrigaria a Escola de Engenharia e o Liceu de Artes 

e Ofícios. Neste mesmo ano, concedeu-se o terreno na "face NO 

do Campo da Redenção~0 para construção do referido prédio. 

Argumentam-se para tais concessoe.s. 

vantagens de tempo, de trabalho e economia, alia-

das à capacidade provada da Direção da Escola de 

Engenharia; 

possibilidade de, em função da conjugação de es-

forços, construir um prédio com maior capacidade 

do que o idealizado, mantendo-se a mesma verba des-
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tinada; 

- o fato de haver uma Íntima relação entre as duas 

instituições no que diz respeito a seus f ins,liga

das pela teoria e pela prática nas ciências e nas 

artes; 

- e finalmente , o acordo de que em caso de e xt inção 

da Escola de Engenharia a municipalidade teria as

segurado o pleno domínio sobre o edifício construí

do. 

Com o objetivo. 3e consolidar este Último aspecto, 

lO de janeiro de 189961 foi assinado um termo que garantia , 

em 

em 

caso de extinção da Escola de Engenharia, o domínio municipal 

sobre o edifíc~o da instituição. 

No mesmo ano , a municipalidade já havia · concorrido 

com a quantia de 60 contos de réis para a construção do pre-

dio. Em 1900 a soma elevou-se a Rs 90 contos sendo entretan-

to, solicitado pelo diretor da Escola de Engenharia o auxílio 

de mais lO contos de réi~2 . Em igual período, esta Escola con

tribuiu com Rs.66:865$641 . 

Ainda em 1900, mais precisamente a 23 de março, a 

Escola de Engenharia inaugurou o Ginásio do Rio Grande do Sul, 

posteriormente Instituto JÚlio de Castilhos. 

Segundo as fontes consultadas, 
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"a deficiência de instituições, onde se ministras
sem os ensinamentos necessários aos estudantes, pa
ra ingresso em cursos superiores, induziu a Escola 
de Engenharia a tratar de um curso ginasial" . 63 

~ importante observar que o Ginásio foi criado pre-

cisamente para preparar um seleto grupo que cursaria engenha~ 

ria ou outro curso ~uperior. Destinava-se portanto, a urna clien-

tela distinta do Liceu e cumpriu a função de instruir os fi-

lhos das elites que aspiravam o ensino superior. O ginásio re-

' 
presentou quase que um "viveiro" para estes cursos. 

· Em 1928, quando da apresentação da Escola de Engenha

ria na 2~ Conferência Nacional de Educação, dir-se-á do então 

denominado Instituto JÚlio de Castilhos (antigo Ginásio Rio 

Grandense), confirmando seu objetivo de atingir os filhos das 

elites gaúchas: 

"O Instituto JÚlio de Castilhos, o que prepara a 
educação :Eundanental integral dos que se -destinam 
a urna das profissões ou atividades técnicas. Cha
rro educação integral e fundamental , a preparatória 
para o homem que vai ser engenheiro, médico, que 
vai ser jurista, que se destina ao comércio ou se 
encaminha para outra profissão qualquer" . 64 

Se uma primeira impressão indica a preparaçao para 

as assim ditas "atividades téc i cas 11 ,esta rapidamente se dis -

sipa ante a explicitação das profissões - médico, engenheiro , 

jurista - confirmando ser o ensino do instituto um trampo lim 

para o curso superior. 

Para o funcionamento do ginásio a direção da Escola 



134 

de Engenharia propôs a convivência das três instituiçoes no 

prédio que estava sendo construído. 

Segundo o Dr. Montaury: 

"CCin a pe:r:missão do O:mselho (Municipal) , sem per-
. turbação da instrução dos operários que será à noi 
te, funcionarão durante o dia neste prédio as au= 
las do Ginásio, cuja instituição comprometeu-se a 
concorrer com toda a rrobÍlia". 65 

Com o passa r do tempo configurou-se uma hierarquiza-

çao entre os institutos da Escola à medida que, gradativamen-

te, uns assumiram um caráter elitista , formando quadros de ní-

vel superior. 

Importa ainda destacar que com a instalação do Gi

násio o aproveitamento do espaço físico serviu muito mais as 

demandas da Escola de Engenharia do que às da municipalidade , 

já que esta por inúmeras vezes protelou a inauguração do Li - r 

ceu. 

O Conselho Municipal autorizou em 1900 o novo orça-

mento qu e previa, a partir de 1901, despesas para instalação e 

custeio (iluminação, objetos de expediente, pessoal, asseio 

acessórios) da "Escola Benjamin Constant" 66 , denominação 

pregada pela primeira vez para desi gnar o Liceu de Artes 

OfÍcios. 

e 

em-

e 

Em 1901, anunciou-se para o ano seguinte a instalação 
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da Escola Benj~in Constat em função de que distintos profis -

sionais haviam se oferecido para lecionar gratuitamente, "sem 

outro intuito a não ser de instruirem aos que pelo seu traba-

lho quotidiano possam somente dispor das horas da noite para 

aprenderem a ser úteis a nossa Pátria, sem esquecerem os deve

res da família" 67 . 

Em diversas situações o discurso oficial disp ensou 

elogios a estes professores voluntários , destacando-lhes o al-

truísmo e abnegação na nobre tarefa de instruir os trabalhado-

res . 

Parece-nos, todavia, que os préstimos desses intelec-

tuais nao constituiram uma prática meramente voluntarista. Sa-

bemos da vinculação de muitos com as proposições do "apostola-

do positivista". 

Sugerimos assim que, implicitamente, motivava-os a 

possibilidade de propagação da filosofia positiva,"aproveitando a 

p ::>Uca folga que as ocupações diárias deixam aos nossos proletários para 

. - pecul . .,68 sua lnstruçao es atlva . 

Não seria de estranhar . portanto, que disciplinas de 

civismo e moral estivessem presentes no currículo do Liceu des-

de seu primeiro ano de funcionamento . 

Mas o oferecimento dos professores nao foi suficien-

te para dar inÍcio às aulas do Liceu em 1901 . 
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Registra-se também neste ano que a despesa total pa

ra construção do edifício elevava-se a Rs 111:995$993, cabendo 

100 contos a municipalidade e o restante à Escola de Engenha

ria. 

Em 1902, apesar do anúncio, adiou-se a instalação da 

Escola Benjamin Constant, adia mento que se estenderá ainda 

por cinco anos. O intendente justificava alegando motivos de 

ordem administrativa, destacadamente as despesas envolvidas 

uma vez que, apesar dos professores voluntários, algumas aulas 

estavam a descoberto tornando-se necessária a contratação de 

docentes, além de outros gastos de manutenção para 

não havia recursos na oportunidade. 

os quais 

Note~se contudo, que apesar do adiamento da i nau-

guraçao da Escola Benjamin Constant, este assunto continuou pre

sente nos relatórios do intendente da mesma forma que os pro

jetos de orçamento mantiveram os auxílios necessários à i n sta

lação e manutenç ão da referida escola. 

Paralelamente, a direção da Escola de Engenharia pon-\ 

derava quanto à necessidade de um curso profissional para tra-
:7 

balhadores. Na Ótica desta direç ão, Porto Alegre ressentia-se 

de "um estabelecimento _onde mediante um curso gratuito, os fi

lhos de operários pobres pudessem receber o ensino técnico e 

p rofissional". 69 

Torna-se relevante para nos considerar que, segundo 

PESAVENTO, a Escola de Engenharia 
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"destinou-se a oonsti tuição de um grufX) técnioo 
superior que oontribuísse oom seus estudos para a 
racionalização da produção gaficha".70 

Frente a isso, planejou como complemento o ensino pro-

fissional para operários, oferecendo de forma mais abrangente 

seus préstimos ao empresariado e à indústria. 

Neste caso, interessa-nos observar que em se tratan-

do ,da qualificação de trabalhadores, buscava-se a preparaçao 

dos executores e viabilizadores dos planos e projetos de téc-
' 

nicos e engenheiros formados pela escola. Portanto, a despei-

to de alguns discursos da época, sublinhamos que não se trata-

va da instalação de um curso noturno para trabalhadores pobres 

a partir de motivações meramente caritativas. 

A consulta as fontes, confirma esta posição 

"Já no findar do século XIX, era concebida pela 
Escola de Engenharia a necessidade da formação de 
operários qualificados e, no início deste luminoso 
século XX , o engenheiro civil João José Pereira 
Parobé apresentava ao J?Oder municipal um regula
mento para a formação de operários capazes de cum
prir oom eficiência as determinações planejadas 
pelos técnioos, quase sempre engenheiros que exi
giam oonhecimentos fundamentais". 71 

Como já foi aludido no capítulo I, item 2, frisamos 

novamente que , na realidade gaúcha houveram demandas concretas 

por mão-de-obra qualificada. Na referência acima, transparece 

a necessidade de preparar trabalhadores soubessem interpretar 

as "ordens de serviço". Assim, nada mais coerente que a pro-

pria Escola de Engenharia se propusesse a habilitar operários 
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de acordo com seus métodos de trabalho e de produção. 

Frente a isso, '.em 1906 a direção da Escola anteci-

pou-se a administração municipal e instalou um "curso técnico-

-prossional" t . t 73 74 gra Ul o nos poroes da escola, curso este que 

inicialmente objetivou preparar mestrffi e contra-mestres, ins-

t . d . . b f . lh d - . 75 ru1n o a men1nos po res e 1 os e operar1os. 

Para a concretização do curso a Escola de Engenharia 

montou modestas oficinas e gabinetes para a instrução prática, 

atributo fundamental do ensino profissional e técnico. 

No primeiro ano de funcionamento o número de alunos 

foi limitado a 15, completando-se rapidamente as vagas 76 . 

A instalação do curso profissional não contou apenas 

com a receptividade dos muitos candidatos que se apresenta~am 

à matrícula, mas também com a aprovaçao de políticos, gover-

nantes e~ sobretudo, empresários. 

Destacou-se neste grupo o apoio da Companhia União 

Fabril de Rio Grande, da qual eram diretores os Srs. 

77 Rheingantz, ~ntonio Chaves Campello e George Lawson . 

Carlos 

Em outubro de 1907, dirigiram um ofício ao Drc Borges 

de Medeiros referindo-se à construção do prédio para um Ins-

tituto Profissional: 
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"A diretoria da Cia. União Fabril, abaixo assina
nada, tendo accmpanhado cem grande interesse a i
c.éia da fundação de urPa Escola Técnica Profissio -
nal à Escola de Engenharia, vem, em reqozijo pela 
recente colocação da pedra fundarrental ~ pedir li
cença a V.Ex. para coadjuvar tão útil empreendirren 
to e oferecer às oficinas da referida esoola alcrti=" 
mas das máquinas ou aparelhos que nela vão ser n:on 
tados à escolha de V.Ex., colocando na nossa agêri= 
cia desta capital a quantia de 2 contos de réis pa 
ra se aplicar na referida aquisição, assim demons= 
trando essa diretoria quanto a ela parece útil e 
patriótico a fundação da Escola Técnica Profissio
nal". 18 

O conteúdo deste texto merece algumas observações . 

Primeiramente, insiste no caráter de "utilidade" da iniciativa 

justificando assim o apoio a ela dispensado. Ao invés de lirni-

tar-se a comunicar a doação, corno ocorria na maior parte dos 

casos, a direção da Cia. União Fabril indicava urna destinação 

explícita do auxílio, qual seja,a de aquisição de máquinas e 

aparelhos parà urna das oficinas da escola. Ora, tal recomenda-

ção além de curiosa, não nos parece gratuita. 

Considerando-se que no caso da Cia. União Fabrilpr~ 

cessava-se urna constante renovação de tecnologias, através da 

importação de maquinismos, não é de se estranhar que a utili-

dade do curso profissional residisse no fato de que, em parte, 

ele poderia responder a urna certa carência de mão-de-obra ha-

bilitada de que a empresa se ressentia. Sorna-se a isso o fato 

de que, na epoca, a empresa despontou entre aquelas que mais 

importavam trabalhadores estrangeiros. Não é de estranhar, a~ 

sim, que contribuir com iniciativas que qualificassem a for-

ça-trabalho nacional poderia representar, a médio prazo, urna 

diminuição dos custos da Cia. com o ítem "pessoal". 
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Mas a estas alturas, como se encaminhou o projeto 

municipal que pretendia instalar um Liceu de Artes e Ofícios 

em Porto Alegre? 

Uma vez que o curso profissional da Escola de Enge-

nharia já havia se estruturado, possuia um currículo definido, 

um corpo docente constituído, algumas oficinas e equipamentos 

e mais do que isso, encontrava-se funcionando no prédio cons-

tr~Ído em conjunto com o municÍpio, estavam dadas algumas das 

soluções para as dificuldades que por tantas vezes adiaram a 

instalação do Liceu de Artes e Ofícios. 

A municipalidade rapidamente incorporou a experiên-

cia do curso profissional da Escola de Engenharia e assim,fi-

nalmente a 3 ç1e maio de 19 O 7 instalava a Escola Benj.ai'[lin _ Cons-

tant, o aspirado Liceu municipal. 

Segundos fontes consultadas, 

"o curso profissional , fundado pela Escola, mere
ceu os mais fervorosos aplausos e detenuinou ]_X)r 
parte da intendência a instalação da Escola Benja
min Constant" . 79 

A estruturação do curso profissional motivou, ainda, 

a municipa_lidade a delegar à direção da Escola de Engenha-

ria a incumbência de organizar o liceu. Sob essa tarefa, in-

cluia-se a cedência de professores do curso profissional para 

atuarem junto à Escola Benjamin Constant, a adaptação da refe-

rida escola ao mesmo programa do curso e a utilização comum 
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das oficinas preparadas para atendê-lo. 

Em suma, na prática estabeleceu-se urna Íntima liga-

çao entre a Escola Benjamin Constant e o curso técnico-prof i s-

sional da Escola de Engenharia. Em consequência, muitas vezes 

são confundidos como se fossem a mesma escola, especialmente 

em trabalhos que rérnernorarn as origens do Instituto Parobé. 

Tornemos um exemplo. 

Em 1913, o relatório oficial da Escola de Engenha-

ria, reportando-se ao hist6rico do Instituto Técnico-Profis-

sional, considera-o corno sendo fruto de urna evolução linear do 

liceu municipal. 

Diz o relatório: 

"Nascido da antiga Escola Benj arnin Constant, fun
dada pela municipalidade de Porto Alegre, funcio
nou o I.T.P. em 1907 nos porões da Esrola de En
genharia cxxn acanhadas e pequenas oficinas de mar
cenaria e forja ( ... )80 

Entretanto, muitos dos documentos até aqui referidos, 

bem corno a existência,ern 1907 81 , de relatórios em separado da 

Escola Benjamin Constant e do Instituto Técnico-Profissional , 

atestam a distinçao, mesmo que temporária, entre estas inicia-

tivas. 

Em 1909, frente às dificuldades da intendência em 
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administrar a Escola Benjamin Constant e a desnecessária dua-

lidade de instituições destinadas ao mesmo fim, atingindo _ a 

um mesmo pfiblico e em um mesmo ~ocal; processou-se a fusão 

destas escolas. 

Assim, na realidade 

"a Escola 'Benjamin Constant' teve vida efêmera, 
:r;::ois já em 1909 a Intendência Municipal outorgava · 
à Escola de Engenharia os direi tos para que o en
sino profissional fosse realizado somente no Ins
tituto Técnico Profissional". 82 

Antes de prosseguirmos com este quadro geral da tra-

jetória histórica do Instituto Parobé, parece-nos convenien-

te apreciar o conjunto de informações que nos foi :r;::ossível reu-

nir acerca da Escola Benjamin Constant, e os principais aspectos 

de sua curta existência enquanto instituição distinta do IRs-

tituto Técnico-Profissional. 

Em seguida, retomaremos o histórico do Parobé,desta-

cando alguns acontecimentos que marcaram ou expressaram mudan-

ças na Instituição. 



3 - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS: A EF'tMERA 

EXIST~NCIA DA ESCOLA BENJAMIN CONSTANT 

3.1 -Mais que uma homenagem 

A escolha do nome da escola encontra-se intimamente 

ligada às proposições positivistasem torno da moral, do senti-

mento cívico e do patriotismo. 

Nesta perspectiva, a educação cívica além de estirou-

lar a comemo ração do calendário positivista introduzira tam-

bém 

11 a homenagem aos vultos que mais se destacaram na 
história da pátria, no cumprimento do dever e no 
engrandecimento da nação". 83 

Cultuando estes "verdadeiros heróis", venerando-os e 

respeitando-os porque dignos de imitação, despertar-se-ia nos 

alunos o acato à autoridade, os sentimentos de admiração e 

submissão e -, enfim, a o b ediência à ordem estabelecida. 

Estes cultos personalistas estiveram presentes no 

cotidiano da escola. 
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Mas, em que medida o nome de Benjamin Constant era 

merecedor de tamanha homenagem? Em que aspectos de sua vida 

assentava-se o discurso que tomava-o por modelo? 

O Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhães ocupou 

lugar de destaque entre as personalidades políticas que luta-

ram pela propagaçao do posi tivismo no Brasil. 

Integrou desde o início, a primeira sociedade posi-

tivista do país , fundada em 19 de abril de 1876, na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Logo após a instauração da República , foi nomeado 

ministro do Ministério da Instrução, Correios e Telégrados,que 

apesar de administrá-lo por apenas um ano, foi suficiente para 

que Benjamin Constant à frente do ministério, deixasse regis-

trada sua atuação. 

À luz das proposições positivistas foi autor,em 1890, 

da Reforma Benjamin Constant que promoveu modificações no en

sino primário, secundário, superior, artístico e técnico,84 es-

pecialmente do Distrito Federal . 

A Reforma representoubasicamente a introdução nas 

escolas de um conjunto de disciplinas ligadas às ciências fÍ-

sicas e naturais, de acordo com a aproximação do comtismo aos 

d 1 1 . . t . f . . t t"' 85 mo e os cu tura1s c1en 1 1c1s as en ao em voga. Procurava as-

sim, imprimir a idéia da educação científica. Os currículos 
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foram alterados pela substituição do ensino religioso nor una edu 
..... -

cação <moral e ciyiêa e 'f.Or e x ercícios militares. 

Além disso, segundo DILL, Benjamin Constant insti-

tuiu um novo currículo no ensino secundário, observando aclas-

86 sificação hierarquizada das ciências propostas por COMTE . 

Finalmente, considerav a que o ensino primário deve-

87 ria ser "livre e gratuito", entre outros aspectos. 

A atuação de Benjamin Const:ant nao se limitou a es-

fera da educação. É de sua autoria um projeto propondo ao Go-

verno Provisório uma legislação trabalhista, que · obviamente 

não fora aprovado. Versava o projeto sobre 

"férias, ar::osentadoria, descanso semanal, e até 
jornada de trabalho e salários. Tais idéias cami
nhavam, na época, dentro de um espírito que pauta
va-se pela tônica central de "incorporar o prole
tariado à sociedade ( ... ) "88 

Em termo s gerais, a e xa ltaç ã o do nome de Ben j a min 

Constant nao -:Se limitou as sua s realizações no campo edu c a -

cional, destacando-se o aspecto de sua atuação e m p rol do tra-

balhador, a parecendo até mesmo nos discursos, como protetor 

do operariado~ J ustificava-se largamente a homenagem ao seu 

nome. 

o exemplo da Esoola Benj amin Constant no entanto,n~o é úni-

co. A Escola de Engenharia de Porto Alegre adotou sistema ti-
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camente esta prática de inspiração positivista, can relação aos 

seus institutos. 

Neste sentido, o Instituto Técnico-Profissional a 

partir de 1917 passou a denominar-se Instituto Parobé; o Giná-

sio Rio-Grandense foi posteriormente denominado Instituto Gi-

nasial JÚlio de Castilhos; o Instituto Astronômico e - Meteoro-

lógico denominou-se . Instituto Coussirat Araújo; o Instituto de 

Ele"!=-ro-Técnica fci alterado para Instituto Montaur_y e o Insti tu-

to de Agronomia e Veterinária passou a se chamar Instituto Bor-

ges de Medeiros . Da mesma forma, denominava-se Instituto Pi-

nheiro Machado àquele destinado ao ensino primário de agricul-

tura e criação. 

3.2 - , Fina~ente concretiza-se o Liceu 

"De ordem do sr. engenheiro diretor da Esrola de 
Engenharia, a quem o Sr. Dr. Intendente Municipa.l 
desta capital ina.nnbiu da direção da Escola Benja
min Constant, custeada pela mesma intendência e 
destinada aos filhos dos operários e aos meninos 
pobres, faço pÚblico que se acha aberta, nesta se
cretaria, de hoje até o dia 2 de maio vindouro , a 
inscrição de matrícula dos candidatos ao curso da 
referida escola. 

O ensino a ministrar será profissional, teórico e 
prático, e o seu programa, oportun.anente publicado. 
O ensino é completamente gratuito, não pagando, 
pois, o aluno nenhuma. taxa pela inscrição, matrí
cula e estudo. Os requerimentos devem ser feitos 
pelos pais, tutores ou encarregados dos candidatos 
cuja idade deverá ser maior de 10 anos e rrenor de 
16 anos. Assina: Dr. João Sirnplício Alves de Car
valho - Secretário da Esrola de Engenharia. "89 

Por meio deste edital de abertura de matrículas ,di-

vulgado em todos os jornais nacionais e alemães da capital no 
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período de 22 de abril à 14 de maio de 1907, fazia-se pfiblica 

a "Escola Benjamin Constant '', constituindo o primeiro Liceu de 

90 Artes e Oficios da cidade de Porto Alegre . 

A receptividade ao chamamento do edital excedeu ' as 

expectativas e já no primeiro ano de funcionamento a escola 

contou com a inscrição de 88 candidatos;! tendo sido procurada 

por muitos outros, mesmo após o encerramento do prazo para ma-

tricula. 

"Prestados os necessários exames de admissão, efe
tuaram matrícula na 19 e na 29 sec;::ões do curso 
elementar e no 19 ano do CUrso Profissional oiten
ta e três candidatos" . 92 

Como já referimos, funcionou a Escola no prédio con-

juntamente construido pela municipalidade e a Escola de En ge-

nharia. Da mesma forma , valendo-se da experiência do r e cem 

instalado curso profissional da Escola de Engenharia, a esta 

foi confiada, pela Intendência Municipal, a direção e organi-

z a ção da Escola Benjamin Constant. 

Os recursos materiais necessários ao funcion a mento 

da escola eram basicamente provenientes das designações orça-

mentãrias municipais. Entretanto , já em 1907,acreditando no 

sucesso da escola o Intendente julgava que em breve poderia 

contar com o 

"amparo dos industrialistas aqui estabelecidos, que 
reconhecem os grandes serviços que p::xie prestar, 
não só às indÚstrias locais como às exploradas 
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93 
neste Estado". 

Mas em que consistiam esses "grandes serviços"? 

- ' A escola nao estaria se sobrepondo as demais escolas 

pÚblicas municipais? 

A Escola Benjamin Constant diferia destas fundamen-

talmente pela proposta de ensino técnico-profissional, desti -

nado aos filhos de operários e meninos pobres da capital no 

intuito de acompanhar o surto de desenvolvimento econômico. 

Nas palavras do Intendente José Montaury 

"A educação técnica-profissional em uma cidade oo
.m:> a nossa, onde as indústrias prosperam, exigindo 
maior número de operários, constitui para a admi
nistração pÚblica o dever de desenvolvê-la, porque 
vem ela CCX)perar para o progresso industrial do 
município, fornecendo-lhe pessoal idôneo e prepa
rado para o nosso meio, o que incx:>ntestavelnente 
disporá de rrelhores oorrlições que o importado. 
can um operariado assim preparado, o estado econô
mioo do município naturalmente progredirá e cc:m:::> 
consequência o aumento de sua riqueza" . 94 

Para a interpretação do conteúdo do discurso acima, 

retornemos brevemente as reflexões desenvolvidas no primeiro 

capítulo. Nele procuramos demonstrar por que o período his-

tórico contemplado neste trabalho apresenta-se especialmente 

rico para o estudo da temática da "qualificação de trabalhado-

res". 

Vejamos. Qual a realidade histórica que subsidiava 
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3S argumentações do Intendente? 

Corno expusemos anteriormente, na passagem do século 

XIX para o século XX,instaura-se no Rio Grande do Sul o pro

cesso de industrialização. · Este, por sua vez, caracterizou-se 

pela proliferação de pequenas unidades rnanufatureiras parale

las a um reduzido conjunto de grandes ernpresas,nitidarnente fa

bris,que lideravam o processo. 

Tanto para as pequenas quanto para as grandes empre

sas industriais, o mercado de trabalho em formação apresenta

va-se relativamente escasso. 

No caso das pequenas empresas buscava-se o recruta

mento de trabalhadores que dominassem um "oficio'', prevalecen

do sua habilidade manual. Já as grandes, demandavam uma rnao

-de-obra mais variada. 

Se de um lado, com o parcelamento das tarefas e a 

mecanização procuravam absorver novos contingentes do proleta

riado - os desqualificados, mulheres e crianças - de outro 

lado, requeriam pessoal habilitado para o trabalho junto as 

máquinas adquiridas no exterior. 

Num primeiro momento estes trabalhadores eram prefe

rencialmente de origem imigrante, corno destacamos no capitulo 

I, ocorrendo inclusive que em certos casos f (,&serrl obtidos median

te a importação de pessoal técnico. 
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Entretanto, num segundo momento generalizaram-se os 

discursos acentuando a necessidade de substituir esta importa-

ção através da preparação de técnicos e mestres brasileiros . 

Mas ainda, a necessidades de instrui-los profissionalmente no 

próprio EStado, destacando-se nesta tarefa a instalação do Li-

ceu de Artes e Oficios (Escola Benjamin Constant, posterior-

mente Parobé) . 

Assim, já em 1908, a instrução profissional é apon-

tada como al ternativapara que se pudesse qualificar o trabalha-

dor nacional concebido neste momento como "operário idôneo". 

Neste sentido, acrescenta o Dr. Montaury: 

"A criação de tais escolas é uma das preocupaçoes 
mais sérias da administração pÚblica, atendendo 
que são nesses taiplos que se fonna o cidadão can 
c.ulblra Jll)ral, sentinento pátrio, que sendo um e
l6Tlel1to de paz p:xlerosamente conrorre no exercicio 
de sua profissão para o engrandecimento rroral e 
material da sociedade em que vive, da qual é parte 
integrante". 95 

-Afora as expressoes nitidamente influenciadas pelo 

vocabulário positivista, tomando a escola como templo,salien-

ta-se a intencionalidade de forjar o cidadão brasileiro, "mo-

ralmente culto, patriota e pacifico" . 

Segundo RIBEIRO, em publicações oficiais de 1908-1910, 

em são Paulo, transparece o mesmo sentimento anti-estrangeiro , 

e este não é gratuito. Para a autora , 
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11 
( ••• ) este período teve corro herança e ainda nele 

está presente o protesto operário, a greve, as ma
nifestações pela jornada de 8 hor as. Na liderança 
do protesto operário sobressai a figura do traba
lhador imigrante. Italiano e anarquista, para o 
pensarrento oficial eram sinôni.rrcs 11 

• 96 

Por isso, manifestou-se a necessidade de que o Esta-

do controlasse a formação da força de trabalho, dispensando na 

medida do possível o pessoal importado. 

No Rio Grande do Sul, em igual período, sugere-se que 

estivesse ocorrendo situação semelhante. 

É sugestiva neste sentido urna notícia que se refere 

a greve de 1906. Apesar do tom rninirnizador da situação em que 

viviam os trabalhadores, aponta um viés interessante à questão 

acima colocada. 

Refere-se a notícia: 

"Operário propriamente, são raros os que não estão 
em greve . E isso se explica: muitos deles tem e
coronias, moram em casas de sua propriedade, r:os
suem terrenos, dispÕEm enfim de recursos para r e
sistirem ainda por uns dois meses. Os tecelões 1 

então, saben perfeitamente o quanto valem e que 
p:rra sutstituí -los só mandard:> vir art:ros da Euro
p::t. E note-se, essas economias e propriedades fo
ram ad:juiridas cc::m os seus salários . Ganhos aqui 1 

para onde vieram pobres e sem recursos. E esses 
são os mais exaltados 11 

• 97 

os grifas no tex to acima foram propositalmente colo-

cados para demonstrar que até mesmo os trabalhadores percebiam 

a carência de mão-de-obra qualificada e a consequente necessi-
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dade de importá-la. Note-se ainda a referência indireta aos 

operários estrangeiros aqui residentes. 

No Rio Grande do Sul como em são Paulo, a presença 

do anarquismo no movimento operário foi muito expressiva, bem 

como este periodo encontra-se pontuado por infimeros conflitos 

capital x trabalho. 

Não raras vezes, o discurso dominante atribuía aos 

"elementos estrangeiros" a causa das agitações e desordens, 

destacando a perigosa influência das ideologias exóticas. Em 

alguns casos, a imprensa insistia em apresentar a origem dos 

grevistas mesmo quando isso era absolutamente desnecessário a 

notícia. 

Por exemplo: 

"Ã tarde, duas jovens empregadas da FIAÇÃO E TECI
ros foram agredidas ror dois paredistas exaltados 
de origem alemã ( ... ) outro grevista de origem 
italiana, está recolhido ao xadrez da .·chefatura 
de rolícia e canpletamente autuado" . 98 

Frente a este quadro, reiteramos mais uma vez nossa 

posição de que a instrução profissional não cumpriu apenas a 

função de qualificar o trabalhador nacional visando substituir 

o braço estrangeiro. Neste momento conflituoso, intencional-

mente foi utilizada como instrumento ideológico que visou a 

conformação do operário em relação à situação em que vivia,prQ 

piei ando a "habituação do trabalhador" tendo :em vista 
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sua "incorporação a sociedade industrial ". 

Mais ainda, mesmo considerando as práticas ameaçado-

ras da ordem manifestas pelos trabalhadores nas décadas inici-

ais do séc. XX, como aludimos anteriormente a classe industri-

al não podia prescindir deles: havia carência de mão-de-obra 

para as indústrias que cónstantemente se instalavam ou se am-

pliavam. 

Assim , mostrou-se F'rogressivamente-indispensável um 

projeto que reeducasse os trabalhadores, adaptando-osàs regras 

estabelecidas pela classe dominante. 

Neste estudo, estamos convencidos de que a Escola 

Benjamin Constant, ou melhor , o Instituto Técnico Profissional 

Parobé, constituiu, dentro de seus limites, a materialização 

dos propósitos acima apresentados. 

Em se tratando dos alunos desta escola, aosquais era 

proporcionada uma "educação profissional capaz de habilitá-los 

a se tornarem chefes de oficinas" 99 , mais importante ainda se 

colocava a dimensão moral e ideológica da qualificação, visto 

que nas empresas exerceriam cargos de supervisão, controle e 

direção, para o que deveriam estar solidamente imbuidos da ~ 

o-

tica do "patrão". Neste sentido, sobre estes trabalhadores pe-

sou um intenso processo de disciplinarização. 

Seja na organização do ensino, seja no elenco das 
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disciplinas ou no estabelecimento dos horários e de rígidas nor-

mas disciplinares, transparecem diferentes estratégias que pre-

tenderam forjar o "novo trabalhador", idealizado pela elite 

dominante. 

As "Instruç6es Provis6rias" da Escola Benjamin Cons-

tant, elaboradas ainda em 1907, indicam que o ensino seria dis-

tribuido em cinco anos: dois anos de curso elementar e mais 

três anos de curso profissional , te6rico e prático. 100 

Para atender a origem proletária dos alunos, nao 

so a matrícula como também todo o curso eram inteiramente gra-

tuitos. 

"A esses alunos foram fornecidos, por ronta da mu
nicipalidade, livros, cadernos, pedras, lápis e 
outros objetos necessários à instrução ·elementar , 
bem CX>IID estojos e mesas de desenho aos alunos do 
curso profissional. 
D::> Mesmo rroà::>, supriu a direção desta escola toda 
a ferramenta, matéria-prima, etc., necessários ao 
curso profissional" . 101 

Segundo as rnstruçoes, a origem proletária e a neces -

sidade de ensino g ratuito estariam asseguradas por meio das 

condições exigidas para admissão na escola. 

Assim, para a matrícula o candidato deveria apresen-

tar certidão de nascimento ou outro documento que comp rovasse 

ter ele entre 10 e 15 anos de idade; ser filho de operário ou 

menino pobre, apresentando então prova de pobreza fornecida pela 

autoridade municipal,ou prova de sua origem operária através 
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de documento passado pelo chefe da fábrica, oficina ou estabe-

lecirnento em que o candidato ou seu pai trabalhasse. Final-

mente, de posse destes documentos, deveria obter urna licença 

do Diretor da escola para efetuar sua inscrição~02 

Acrescente-se que, segundo relatório do Intendente 

de 1907, fazia-se necessári a tarnbérn~ a comprovação de residên-
103 

cia no município. 

Gostaríamos de nos deter um pouco mais em dois as-

pectos referentes aos critérios de admissão. O primeiro indi-

ca que nos primeiros anos a escola destinava-se a atender um 

público mais jovem, meninos e adolescentes . Com o tempo, a 

escola explicitará melhor o caráter técnico da instruç ão e, 

em consequência, modificar-se-á a composição etária dos a lu-

nos. Veremos adiante que o Instituto Técnico Profissional ofe-

recerá um curso noturno de aperfeiçoamento para operários, di-

versificando o pÚblico a ser atingido. 

O segundo aspecto, que exigia a comprova-ção de pobrez-a 

para admissão, teria sido observado? Que m era a autoridade 

municipal que atestava a situação do aluno e com que confiabi-

lidade? 

As fontes consultadas não nos fornecem dados sufici-

entes para responder a estas indagações. Entretanto, o Art. 

19, § 19 do Cap.III das instruções provisórias, que determina 

a obtenção da "licença do Diretor", poderia ter constituído 
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uma possibilidade de transgressão às regras. 

Neste caso, alguns alunos que nao apresentassem to

das as provas exigidas, ou que não preenchessem algumas das 

condições expressas nas Instruções, ou ainda que por outros 

interesses desejassem ingressar na escola, poderiam fazê-lo 

caso obtivessem a autorização do Diretor. 

Resta saber se estas situações ocorreram e se na fa

se de implantação da escola ela já atraía alunos de outros seg

mentos sociais. Sabemos de antemão que com o passar do tempo 

as a t ividades práticas nas oficinas do Instituto Parobé torna

ram-se afamadas e em certas oportunidades alguns candidatos 

solicitaram à direção da escola permissão para inscreverem-se 

em uma ou duas disciplinas ou trabalho de oficina, na condição 

de alunos livres. 

Parece-nos entretanto, que este caso nao se eviden

ciou nos primórdios da Instituição. Quando no capítulo seguin

te analisarmos pormenorizadamente a condição social dos alunos 

veremos que existem fortes indícios de que a escola realmente 

atingiu aos trabalhadores e seus filhos, que poderiam também 

ser chamados "meninos pobres". Já apontamos, inclusive, no 

capítulo I ítem 3.2 a presença de alunos negros no Parobé, que 

sem sombra de dÚvida, neste período histórico, pertenciam ao 

proletariado urbano. 

Além do mais, relembramos que a Escola de Engenharia 
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tratava da consolidação do Ginásio Rio-Grandense, iniciativa 

mais elitista que oferecia o curso elementar e secundário,pre-

paratórios àqueles que se interessavam pelas destacadas c ar-

reiras dos cursos superiores. Neste ginásio, a procura por 

parte de candidatos mais afortunados era significativa. Diri

giam-se assim à Es cola Benjamin Constant ~queles alunos a quem 

as condições de vida p ermitiam aspirar um profissão manual . 

No ano de 1908, haviam se apresentado à matrícula 146 

candidatos, sendo selec ionados 144 que foram assim distribuí

dos t04 

I - CURSO ELEr.ffiNTAR 

- 1~ Sessão - Classe A 44 alunos 

Classe B 43 alunos 

2~ Sessão - Classe A 19 alunos 

Classe B 19 alunos 

II - CURSO PROFISSIONAL 

- 19 ano: 16 alunos 

- 29 ano: 3 alunos 

Em relação ao ano anterior, a escola havia sofrido 

um significativo aumento de matrículas, em torno de 74 %. 

Para 1909,a alteração nao é substancial, 

do-se a frequência de 154 alunos matriculados.105 

regi stran-



158 

-Todavia, estes numeres nao podem ser tomados como 

absolutos visto que um percentual muito grande de alunos se 

evadiam ou eram reprovados.só para termos urna idéia, em 1907 , 

dos 83 alunos inscritos apenas 23 alunos haviam sido habilita-

d . 1 . t 106 os a matr1cu arem-se no ano segu1n e. 

Embora as fontes referentes a Escola Benjamin Cons-

tant não façam nenhuma referência às causas da evasão acentua-

da ou das reprovação, podemos inferir que algumas das disposi-

ções regulamentares da escola eram por si só excludentes. 

Por exemplo, segundo o capítulo IV art. 199 das I ns-

truções,àquele aluno que sem justificativa cometesse 30 faltas 

107 durante o ano, estaria reprovado. Considerando-se a condição 

social destes alunos, as dificuldades que muitas vezes enfren-

tavam para acompanhar um curso regular, as longas distâncias a 

percorrer até a escola e em péssimas condições, não seria de 

estranhar que esta norma fosse causa da evasão de muitos alu-

nos . Esteve a direção preocupada com esta problemática? A 

princípio ,não. 

Sorna-se ao aspecto da frequência, o rígido sistema 

de exames adotado pela escola. Além de prova escrita e oral,o 

aluno deveria se submeter a provas de desenho e aprendizagem 

~t . b t - 1' - f"" . 108 pra 1ca, arn as concernen es a ap 1caçao aos o 1c1os . Quanto 

... 
as provas, as fontes indicam que muitos alunos sequer compare-

ciam. 

l ':dadel09 Tornemos o ano de 1909 para ilustrar esta rea ).: : 
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· CURSO ELEMENTAR 

r1A.TR1Ct.JIAIX)S PRESTARAM APOOVAIX>S INABILITAOOS NÃO CCl'·lPARECERAM 

EXAHE 

19 ANO 96 49 17 10 22 

29 ANO 39 20 8 2 10 

CURSO PROFISSIONAL 

19 ANO 16 9 

29 ANO 3 3 

Entretanto, se nao foi possível localizar informações 

acerca da atitude da direção da escola frente a estes problemas, 

mais urna vez as Instruções Provisórias oferecem uma pista inte-

ressante. 

Estava previsto um sistema de premiações aos alunos, 

desde a · obtenç~o do título "aprovado com distinção'' at~ a pro-

rnessa de que 

"aos três melhores alunos, que concluírem : anual
mente o curso profissional, serão garantidos por 
um ano cargos remunerados nas oficinas da própria 
escola ou nas oficinas da Intendência Municipal" . 
110 

Quanto ao efetivo aproveitamento destes alunos pela 

intendência n~o possuirnosnenhumindício comprobatório, embora 

possamos supor que nada seria mais lÓgico. 

Por outro lado, o aproveitamento dos melhores alunos 
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na própria escola é ~ndiscutível. F~ram eles alocados anoope

rários regulares das oficinas, como oficiais ou contra-mestre~ 

chegando a ocuparem · o cargo de mestres e chefes de ofi

cina ou mesmo de professores. 

Em 1907, por exemplo, figura o nome de _ Waldomiro 

Fettermann,promovido ao 29 ano do curso profissional. A tra

jetória deste aluno ilustra bem esta possibilidade. Chegou ele 

a dirigir como mestre uma oficina e até a exercer a do

cência no Instituto Parobé. Voltaremos a tocar neste aspecto. 

De qualquer forma, a instituição de um sistema de 

premiação objetivava também fixar os alunos na escola, moti

vando-os à recompensa que um bom aproveitamento e um bom com

portamento poderiam assegurar. Isto sem esquecer do veThodis

positivo utilizado para gerar a competição entre os alunos: o 

prêmio. 

Ademais, este sistema privilegiava, de um lado, cri

térios quantitativos-aproveitamento mensurado pelo grau obtido 

nas provas , de outro, julgamentos quase morais:as atitudes, a 

assiduidade, o empenho, etc. 

Quanto ao aspecto curricular, em 1906 o Intendente 

apresentava alguns dos conteúdos que a escola deveria abranger 

nos diferentes cursos, ponderando que frente a escassez de 

recursos formulava uma. proposta relativamente modesta. 

Assim, propunha que as matérias ministradas fossem: 
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"fOrtuguês, caligrafia, noções de geografia e his
tória à::> Brasil, especialmente a do Rio Grande do 
Sul, J.X)Ções práticas de aritmêtica., geografia, me
cânica, física e química, aplicadas a di versos o
ficios e desenho. 

- A estas matérias poderiam CXJm o tempo, oonfonne a':" 
oonselhar a prática oo frmcionarnento deste curso, 
serem acrescentadas outras, constituindo especia
lidades a di versas indústrias" .lll 

Já no ano de 1907, o Intendente afirmava que de acor-

do com as Instruções Provisórias que estavam sendo submetidas 

à aprovação pelo Conselho, haviam se somado às matérias pro-

postas por ele em 1906, 

"a ginástica, a tecnologia das profissões e traba
lhos prátioos nas oficinas do CUrso Profissional 
da Escola de Engenharia cuja ilustre direção se 
dignou pô-las à dis!X)sição desta ITll.liÜcipalidade 
para instrução dos aluoos da Escola Benjamin Cons
tant". ll2 

Finalmente, teriam sido acrescentadas em 190~ a mu-

sica, - - ll3 o frances e a algebra. 

O relatório de 1909 apresenta a distribuição das ma-

- . 114 ter1as. 

CURSO ELEMENTAR: 

19 ano : leitura, contas e caligrafia. 

29 ano: leitura, aritmética, gramática,história,ca-

ligrafia e desenho. 

CURSO PROFISSIONAL 

19 ano: portugués, geografia, desenho e música. 
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29 ano: portugués, frGnc@s, álgebra, geometria, his-

tória, desenho e música. 

39 ano: francês, história geral com especialidade do 

Brasil, desenho de máquinas e modelos, ele-

rnentos de trigonometria, f{sica experimental 

geometria descritiva e planos cotados. 

49 ano: mecânica elementar, máquinas e rnotores,ele-

tro-técnica, quÍmica e suas principais apli-

cações industriais, notadamente a metalurgia, 

perspectiva e sombras e desenho industrial. 

Em todos os anos dos dois cursos, os alunos recebiam 

aulas é exercícios de ginástica e educação militar~ 

Acrescenta o relatório que 

"a :parte teórica é acanpanhada do ensin:> da pro
fissão, que o aluno esoolher e na q:.aal ·pratica na 
oficina respectiva tanto oo curso elementar a::m:> 
oo profissional". 116 

A apresentação de assuntos relativos ao ensino sem-

pre vinha acompanhada de um destaque quanto ao caráter não ~ 

50 

teórico,rnas especialmente prático da instrução ministrada pela 

escola. 

Este aspecto constituía urna espécie de "marca regis-

trada" da Escola de Engenharia que, detendo a direção da Esco-

la Benjamin Constant, imprimiu-lhe características de influên-

cia nitidamente positivista. 
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Segundo DILL, o programa da Escola de Engenharia de 

Porto Alegre fora elaborado por TEIXEIRA MENDE~7, fundador e 

posteriormente diretor da Igreja Positivista do Brasil, sedia-

d R . d . 118 a no 10 e Jane1ro. 

Afirma a autora que . de acordo com este programa, 

"A aprendizagem constaria de uma parte teórica e 
de outra prática, realizada nas oficinas da Escola. 
Teixeira ~ndes seguia o pensamento ccrnteano que 
destacava a ÍII{lOrtância da passagem da teoria para 
a prática, cuja base era a educação. O ensin::> 
teórico seria limitado ao estudo · da parte de cada 
ciência que fosse indispensável à prática e à ex
perimentação". 119 

Este foi sem dúvida o princípio norteador da estru-

turação do currículo da Escola Benjàmin Constant e do próprio 

Instituto Parobé. Tornava-se então, crucial que os alunos re-

cebessem a instrução profissional e prática, trabalhando nas 

oficinas de mecânica, eletricidade, marcenaria, galvanoplastia 

serralheria, carpintaria, fundição, curso de chauffeurs e no 

atelier de desenho e fotografias,instalados até 1909:20 

A importância dispensada ao ensino prático confirma-

-se pela observação da organização dos horários: 

ESCOLA BENJAMIN CONSTANT - horário para os serviços 

e aulas - 1908 121
. 

Durante -o -di·a: 
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f.1ANHÃ 

CURSO HORÁRIO 2~ Â 6~ 
I 

Elementar 8 
,.. 

11:30 Trabalho nas oficinas as 

----------- ------------- -----------------------
Profissio- 8 ' 11:30 Trabalho oficinas as nas 

nal 

TARDE 

a.JRSO ANO HORÂRIO 2a.FEIRA 3a .FEIRA 4a. FEIRA 5a. FEIRA 6a. FEIRA 

Elementar 19 13/15 Trabalho nas Oficinas 

29 15/16:3( Horas de Estudo* 

19 13/14 resenho Trabalho Qesenho 

PIDFIS- nas Of. 

SICNAL 14/15 Tecnologia das profissões** Trab. Tecnologia 

29 :has of. das prof. 

15/16:3( Horas de Estudo* 

* Preparo das lições do curso noturno can auxílio dos pr:ofessores. 

** r-ünistrada nas oficinas. 



Â NOITE 

CURSO ANO HORÁRIO 2a. FEIRA 3a. FEIRA 4n.. FEIRA · Sa. FEIRA 6a. FEIRA SMADO 

18/19 Leitura leitura Leitura · leitura · Leitura Leitura 
-

19 _19/20 Contas · Contas · Contas · Contas Contas Contas 

20/21 Caligrafia · Caligrafia : Caligrafia Ginã.stica, . Caligrafia Caligrafia 
:ELEMENTAR 

18/19 Leitura : Leitura Leitura · Leitura Leitura Leitura 

29 19/20 Aribnética Gramática Aritmética Gramática Aritmética Gramática 

20/21 Ginástica Desenho Escrita Escrita Desenho Escrita 

.18/19 Português Desenho Português Desenho Português Desenho 

19 19/20 Geografia Aribnética Geografia Ar i trnética . Geografia Ari trnética 

20/21 MÚsica Ginástica 
PROFISSIONAL 

caligrafia Caligrafia Aribnética Música 

18/19 Âlgebra Português Âlgebra Português Âlgebra Português 

29 19/20 Francês Âlgebra Francês Geometria Francês Geanetria 

20/21 GEometria GEometria Ginástica Aritmética MÚsica Ar i trnética 
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Podemo~ perceber que existe um equilíbrio entre en-

sino prático e ensino teórico, sendo que dest~c~-se o fato de 

ser desenvolvida a "tecnologia d~s profiss6es" nas oficinas, 

pelos mestres e re~petivo~ contra-mestre~. 

Com relação a.o corpo docente da escola.,já menciona-

mos que inicialmente houve o oferecimento voluntârio de alguns 

professores, uns lentes da Escola de Engenhaira, outros do Gi-

nás~o Rio-Grandense. Contudo, fez-se necessário que a direção 

da escola, que tinha por diretor o engenheiro-chefe João LÜde-

ritz,efetivasse a contratação de mestres, contra-mestres e 

professores para ministrar as matérias a descoberto. 

posto por: 

Constituiu-se então o corpo docente da escola, com-

122 
Escoia Benjamin Constaht - Corpo Docente - 1908 

Ensino Teórico 

Curso Elementar: Sebastião da Costa Cannes 

Egydio Hervé 

Oscar Faria 

Renato Costa 

cu~so Profissional: 

Português - Ant8nio Gonçalves de Moura Monteiro 

Aritmética, Desenho, Caligrafia e Francês - Edwin 

Huhnfleisch 

Geografia, História e Ginástica - Âlvaro de Almeida 
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MÚsica - Lourenço Cunha 

Âlgebra - Eng9 Gonçalo Corrªa Lima 

Geometria - Eng9 João Simplício .Alves de Carvalho 

Desenho e Tecnologia das profissões - Eng9 João 
11 

Lu-

deritz e Eng9 Conrado Bertinasco. 

Ensino Prático: 

Eletricidade e Galvanoplastia: 

' eletricista (mestre) Ricardo Telschow 

Serralheria: mecânico (Mestre) Gaston Hichel 

Mecânica: mecânico (mestre) Gaston Michel 

contra-mestre Adolfo Kertscher 

Forja e Fundição: 

mecânico (mestre) Gaston Michel 

óontra-mestre Carlos Granalatti 

Carpintaria e Marcenaria: 

contra-mestre Angelo Pieri 

ajudante: José Peato 

O corpo docente acima sofreu pequenas variações nos 

anos de 1907 e 1909, _ mantend~-se basicamente o mesmo. 

Em função do aumento das despesas decorrentes da con-

tratação de professores ou mestres e do crescimento no número 

de alunos matriculados, o Intendente, em 1908, sugeria ao Con-

selho Municipal que fosse estabelecida uma taxa adicional de 

3% sobre todos os impostos para, entre outros, sanar as difi-
1 

culdades orçamentárias de custeio da Escola Benjamin Cons-
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l23 an • 

Como vimos anteriormente, os custos com o aumento 

das matrículas nao acarretavam apenas a contrataçao de mais 

professores. Implicavam ainda no fornecimento gratuito do ma-

terial de ensino para cada aluno. 

O relatório de 1907 é especialmente detalhista na 

apresentaÇão deste material. Para que possamos ter uma idéia, 

vejamos a listagem do relatório: 

"Para as aulas noturnas foi distribuÍdo aos alu
nos o seguinte material: . 
Primeira secção do curso elerrentar 
19 Livro de leitura de João de Deus. Leituras rro
rais e instrutivas de J. Kopke, 19 livro. Taroada. 
Una pedra para escrever. Lápis de pedra , canetas, 
penas, tinta. cadernos. cadernos para escrita e 
contas. cadernos de caligrafia". 
Segunda secção do curso elementar: 
LÍngua materna, gramática p::>rtuguesa,. Leituras rro
rais e instrutivas de J. Kopke, 29 livro. Aritméti 
ca prática. Uma pedra para escrever. Lápis de pe= 
dra, lápis para desenho, canetas, penas, tinta.ca
dernos para escrita e contas. cadernos de desenho 
e de caligrafia, rorrachas. 
Primeiro ano do curso profissional 
LÍngua materna, gramática p::>rtuguesa. Leituras rro
rais e instrutivas de J .KOpke, 39 livro. Aritméti
ca do Curso do Operário. Geografia . . de Lacerda. 
Arte M.lsical. Uma pedra para música. Lápis de pe
dra, lápis de escrever e para desenho, cadernos 
para lições de cálculos. cadernos para caligrafia, 
e de desenho, lx>rrachas . . 
Para as aulas de dia nas oficinas os alunos, sob a 
inspeção dos contra-mestres, tiveram o material 
p::>rtátil de trabalho, a matéria-prima e à disposi
ção as máquinas e rrotores das oficinas" .124 

Quanto a utilizaçào do material das oficinas, havia 

um forte estímulo para que os alunos frequentassem as ativida-

des práticas, inclusive fora dos horários previstos. Tanto 
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que durante as férias, àqueles interessados poderiam compare-

cer nas oficinas, utilizando os instrumentos dispon!veis, des-

de que no recinto da escola. 

O restante do material fornecido aos alunos poderia 

ser levado para casa; os livros no entanto, ao final do ano 

letivo deveriam ser · devolvidos. 

Tratamos até aqui basicamente da apresentação da Es-

cola Benjamin Constant, etapa importante para que possamos ter 

uma idéia do universo escolar que as fontes nos permitem re-

constituir. 

-Todavia, nao podemos nos limitar a isso. Propusemo-

-nos, desde o início, a prescrutar no cotidiano da escola a-

queles mecanismo que visavam a imposição de um conjunto de 

idéias e valores que norteassem a conduta dos alunos. ~1as tam-

bém insistimos no aspecto de ressocialização que a escola pre-

tendia, pautando atitudes, comportamentos e, enfi~ o adestra-

menta dos corpos e dos espíritos não só para a nova organiza-

ção do trabalho como também para a adaptação a nova sociedade 

fundada na disciplina industrial. 

A este respeito, gostaríamos de apresentar a refle-

xão de um autor que analisando as reformas educacionais ocor-

ridas nos Estados Unidos na passagem do século passado para 

este, afirma: 

"Quando .os educadores argum:mtavam que o trabalha-
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dor educado era um errpregado melhor, isto não sig
nificava s.i.mple$lellte que soubesse ler as instru
ções ou que estivesse menos ,inclinado a beber uís
que ou a entrar an greve; significava ta.rnl::>Ém, na 
realidade, que havia sido adequadamente socializa
do nas n:Nas fo:rrnas de produção, adaptado à hie
rarquia, à neutralidade afetiva, às exigências es
pecíficas de papel e aos incentivos eXtrínsecos 
cnn relação ao rendi.rnento".l25 

As id~ias . do autor encerram precisamente o aspecto 

que vimos insistindo e em função do qual utilizamos a e xpres-

são. "forjar novos trabalhadores". 

Torna-se ela mais interessante se considerarmos que 

a Escola Benjamin Constant, posteriormente quando dissolvida 

no Instituto T~cnico-Profissional, inspirou-se no modelo das 

escolas profissionais norte-americanas. 

Argumentando ser a escola amer ±cana o melhor modelo 

a ser adotado,dir-se-á no relatório da Escola de Engenharia em 

1908: 

"Jl. educação americana ~ concebida para fonnar ca
racteres~ - hanens cxxnpletos, confiantes em si, 
conscientes de sua força .•. 
( ••. ) o americano deseja que ela (a escola) fome
ça a educação integral, física, intelectual e rro
ral dos seus filhos" . 126 

A preocupação com a formação global do aluno apre-

senta-se insistementemente sublinhada no discurso oficial so-

bre a escola. Entretanto, a leitura das mat~rias demonstra 

que tratava-se de limitar ao máximo o conhecimento àquilo que 

na perspectiva da escola era o primordialmente Gtil, 
~ necessa-
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rio e aplicável. Assim, destacavam-se as disciplinas ligadas 

diretamente ao ofício· ou habilidades profissionais, com uma 

formação básica geral que incluía apenas o português, a geo-

grafia e a história, ficando as demais matérias direcionadas 

ao aspecto de aplicação ao trabalho. Diferia assim, dos pro

gr~mas dos demais cursos que destinavam tempo a uma _for.mação 

humanista, ao estud6 das ciências físicás e biolÓgicas, etc. 

A direção da escola apoiava-se naquelas matérias de 

caráter moral como a educação cívica, a educação militar ou 

esporadicamente à música e à ginástica,para comprovar a forma-

çao integral do aluno. Sabemos que mesmo o estudo de uma lín-

gua estrangeira, neste caso o francês, esteve ligado à neces-

sidade de que os alunos quando inseridos em uma empresa, fos-

sem capazes de , interpretar ordens de serviço ou instruções de 

máquinas e tecnologias importadas. 

Como diria GRAMSCI, criticando esta realidade 

"A escola profissional não deve converter-se em 
urna incubadora de pequen:::>s rronstros, aridamente 
instruídos para um ofício, san idéias gerais, san 
cultura geral, sem alma., senão semente cx:rn um olho 
infalível e uma mão finne ... inclusive através àa 
cultura profissional pode lograr-se que da criança 
brote o hanem. can tal que seja uma cultura edu
cativa e não só informativa".l27 

Haveria espaço na Escola Benjamin Constant para uma 

cultura educativa? Cremos que não. Na realidade1 paralelamen

te à cultura informativa a escola empenhou-se por uma educação 

doutrinadora, baseada nos princípios positivistas. Mas, fun-
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mentalmente, uma "cultura domesticadora". 

Reproduzindo em certa medida a di~ciplina fabril , a. 

escola organizou o tempo dos alunos, impondo-o e tratando de 

ocupá-los ao máximo, com horários rígidos, muito trabalho e 

pouco lazer, com normas regulamentares e punitivas drásticas , 

condenando atrasos, faltas, desvios, até mesmo excluindo os 

infratores. 

De qualquer forma, lançamos aqui nossas primeiras 

impressões. Julgamos ser necessário passar, sem delongas, para 

o detalhamento da realidade do Instituto Parobé, para então 

retornarmos às questões até aqui lançadas, objetivando apro

fundar nossa reflexão. 



4 - O INSTITUTO T~CNICO-PROFISSIONAL PAROB~ 

Em 1837 a Assembléia Provincial do Rio Grande do 

Sul proclamava a seguinte lei: 

"Lei n9 12. de 19 de dezembro de 1837: 

Art. 19 - Haverá na capital da Província um Cblé
gio de ·Artes Mecânicas para o ensino de Órfãos p:r
bres exp::>stos, e filhos de pais indigentes que 
ti verem chegacb à idade de dez anos, sem seguirem 
alguma ocupação Útil. ros juízes de Órfãos incum
be fazer remeter para o Colégio os primeiros, e 
aos juízes de Paz os outros. O número total cbs 
alunos não excederá de cem. 

Art. 29 - Serão igualmente admiticbs nas oficinas 
à:> Colégio quaisquer m:ços, excetuados os escravos 
que pretenderem aprender os ofícios que ·.nelas se 
ensinarem, obrigando-se seus pais ou benfeitores a 
pagar as despesas que fizerem cnrn a sua subsistên
cia e ensino. 

Art. 39 - A cada um dos m::x;;:os que for recolhido ao 
Colégio se aronará pelas Rendas Provinciais cento 
e sessenta réis diários para suas despesas, :pJr to
à:> o tenlp:) de ensino. 

Art. 49 - A aàministra:fão interna do Colégio ser a 
rorretida a um Diretor, encarregado ao mesrro temp:> 
do ensino de ler, escrever e contar até as quatro 
operações de aritmética sobre números inteiros, com 
vencimento anual de oitocentos mil réis ( ... ) . 

Art. 59 - Cada um dos mesttes dos Oficios ~
ros, vencerá o salário anual de trezentos mil réis 
e uma gratificaÇão de cinco mil réis :pJr cada alu
no que der pronto no seu ofício ( •.. ) . 

Art. 69 - Para aplicação dos aprendizes a qualquer 
dos ofícios mec&niros que se ensinarem, sera con
sultada sua inclinação . 

• I.I.IOTUOA trYOIUA\. Da aDUCAQAO"' 
,r•r.uuuDF. o• l[oue~e. at"\ . _:_.u~~-t?. ~ 
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Art. 79 o produto . do trabalho dos aprendizes 
tenc~rá ao Colégio. 

per-

Art,89 - O Presidente da Província fica autorizado 
não só :para fonnar provisoriamente um regulamento 
:para o referido Colégio, que sul::meterá depois a 
aprovação da Assembléia legislativa ProvinciPl,oo
rro :para despender as quantias necessárias :para seu 
estabelecimento. 

( ... ) 
Art. 109 - Serão por ora unicamente criadas aque
las oficinas que forem mais acomodadas às necessi
dades locais da Província. 

( ... )"128 

Apesar de esta constituir a primeira lei de amparo 

ao ensino profissional criada no Brasil, o Colégio de Artes 

Mecânicas jamais concretizou-se. 

Em 1907, a Escola de Engenharia, através de seu Ins-

tituto Técnico-Profissional, reclamava para si as &iliv~ões pu-

blicas previstas nesta lei e considerava-se a legítima suces-

sora do Colégio então idealizado. 

Teria sido realmente o Instituto Técnico-Profissio-

nal (I.T.P.l a primeira iniciativa escolar que ocupou-se da 

qualificação profissional da força-trabalho no Rio Grande do 

Sul? De certa forma não. 

Anteriormente a 1906, ano em que se instala o I.T.P, 

identi.ficamos algumas ;i.nsti.tui.çÕes que ofereciam instrução pro-

fissional e que, apesar de fazª-la de forma sistemática pos-

suiam urna abrangªncia mui.to li.mi.tada. 
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Segundo CUNHA, em 1836 já, exi.stia.m cursos no ·Arsenal 

de Guerra do Ri.o Grande do Sul, que vi.savam suprir suas próprias 

necessidades através da formação de menores órfãos, pobres e 

desvalidos. Alim de um of!cio, aprendiam basicamente desenho 

. . 1 t 129 e as pr1me1ras e ras. 

outra fonte indica que somente em 1859, instala-se 

no Estado um estabelecimento destinado a educação regular de 

menores órfãos, pobres e abandonados. Para os rapazes, a es-

cola de aprendizes menores do Arsenal de Guerra pelo Regula-

130 mento Provincial n.45 de 24 de janeiro de 1859. Segundo o 

regulamento, seriam mi.nistrados o ensino das primeiras letras, 

desenho linear, geometria e música. Os aprendizes também po-

deriam receber o oficio de carpinteiro, ferreiro, espingardei-

ro, 1 t . f . 1 . . . 1 f . t 131 f " . a oe1ro e un1 e1ro, corr1e1ro e a a1a e. o 1c1os estes 

que guardavam características nitidamente artesanais. 

Informa ainda que a criaç~o do "Asylo de Santa Leo-

poldina", no mesmo ano, oportunizaria ~s meninas a aquisiç~o 

do ofício de costureiras,através da confecção de fardas 

132 a polÍcia e presos pobres. 

para 

Caberia acrescentar que a lei n, 777, de 04 de maio de 

187l,criava o "Atheneu Rio Grandens~~ estabelecimento de ins-

trução secundário, constando do ensino clássico e 

133 nal. 

·profissio-

De forma assi.stemática, funcionavam as aulas e ofi-

cinas da Casa de Correção que ofereciam ao preso, atravis da 

I 
) 
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''terapia do trabalho",a possibilidade do aprendizado da leitu-

ra, da escrita e de um ofício, fosse ele o .de marceneiro, sa-

pateiro, alfaiate, ferreiro, fotógrafo e, até mesmo, tipógra

D4 fo. Embora o preso, na prática, acabasse por dominar as ha-

bilidades da profissão, não havia a intenção explicíta da for-

mação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, senao para o 

atendimento das necessidades da instituição e manutenção dos 

custos que os presos acarretavam. As aulas, nesta medida, li-

rnitavarn-se, quando muito, à alfabetização. 

Entretanto, com caráter exclusivamente educativo, 

voltado por completo ao ensino técnico e profissional, compre-

endendo a parte teórica e prática e não apenas o ensino rudi-

mentar de um oficio devido a objetivos eminentemente assisten-

cualistas ou correcionais, o ITP foi, sem dúvida a primeira i-
' 

niciativa no Estado. 

Detenhamo-nos um pouco mais em cornpreenoe~ oque sig-

nifica a instalação de urna escola técnico-profissional. 

Segundo TELLES, podemos perceber dois momentos no 

sistema de formação profissional no país, momentos estes que 
D5 

implicaram igualmente em diferentes sentidos da qualificação. 

Lembramos aqui que no Capitulo I destacamos o quanto a em e r-

gência da realidade urbanO-industrial modificou os requisitos 

da qualificação e, devido à implantação de sistemas de traba-

lho sem precedentes, causou uma certa dissonãncia entre o"per-

fil" da mão-de-obra e as demandas dos processos produtivos. 
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Insistíamos então, que nem sempre a preparaçao do trabalhador 

para as novas realidades da produç~o se efetivaram na experi-

ência concreta e que em função disso, instituíram-se 

escolares de habilitação profissional. 

instâncias 

Vejamos o que diz TELLES. O autor delimita uma rup-

tura na formação profissional a partir da segunda metade do 

século XIX e inicio do século XX. 

Para ele, 

"Até o início do dezenove, ela ( a fonnação profis- l 
sional) se fazia no âmbito das corporações dos ofi- / 
cios, em sentido vertical, isto é, a fonna.ção de 
um oficial, de um mestre, de um escultor ou arqui
teto se operava simultaneamente, no próprio cantei
ro de obras ou nas oficinas de trabalho, ao passo 
que, após a extinção* das corporaçê>es, este apren
dizado passou a se dar lx>ri..zcntalJ:reJ:enquanto os 
artistas plásticos e os arquitetos passaram a ter 
seu aprendizado nas academias e nas escolas, os o
ficiais e os rrestres, ou continuaram a se fonna.r 
nas próprias obras ou oficinas, ma.s, agora, de uma 
fonna. autodidata, sem nenhum sistema. de regulamen
tação, ou então, cursavam os poucos institutos,~ 
'sos ou liceus de fonna.ção profissional". 1.36 

Situamos assim, a instalação tanto da Escola Benja-

min Constant como do I.T.P. neste conjunto de instituições que 

passaram a deter, em certa medida, a autoridade da instrução 

implantando a formalidade da aquisição de um"ofício" ou "pro-

fissão" e a oficializaç~o dos títulos e diplomas. 

Posto isto, segundo o relatório da Escola de Enge-

nharia de 1907, o período de instalação do I. T. P. fica 
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"caracteri.zado pelo definitivo estabelec~to na 
terra riograndense do ensino técnico e prof issio
nal, indubitavelmente o aspecto do npdemo problerra 
da instruç~o popular" .137 

Fiéis seguidores dos ensinamentos de COMTE os dirigen-

tes da Escola de Engenharia pensavam que através da instrução 

popular, técnico-profissional,a filosofia e a nova moral posi-

tiv.a impregnariam o senso comum, inspirariam o gosto pelos tra-

balhos práticos e evitariam que os proletários desenvolvessem 

e xorbitantes ambições. 

Complementarmente, preparando mão-de-obra ajustada,po-

deriam contribuir com os representantes do PRR no aparelho de 

Estado para a efetivação da proposta de promover o progresso ma-

terial, desenvolvendo globalmente a economia gaúcha, sem alte-

ração da estrutura social. Em suma, promover, conservando. 

Nesta medida, contou o I.T.P. com irrestrito apoio do 

governo republicano, que não poupou esforços relativamente as 

subvenções para a escola. 

Retorrerros então,o histórico do Instituto, aproveitando para 

explicitar um pouco mais as relações da escola com os poderes 

pÚblicos. 

Quando e m 1907 a Escola Benjamin Constant passou a o-

cupar o mesmo prédio da Escola de Engenharia, do Ginásio Rio-

grandense e do Curso profissional, aparecem os probl~ relati-

vos à ocupaçao do espaço. 

Especialmente ao Instituto Técnico-profissional que 

funcionava nos porões do edifÍcio e em modestas oficinas, com 

a instalação do Liceu, exigiram-se outras instalaç8es, mais am-

plas e mais completas. 

Recorreu entâo a Direção da Escola de Engenharia ao 

Governo do Estado, pleiteando recursos para a construção de uro 
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novo edifício para o Instituto Profissional e a Escola Benja-

mim Constant. 

Recebeu assim, o apoio de Borges de Medeiros e da 

Assembléia dos Representantes do Estado, . iniciando a constru-

ção do prédio e a montagem de novas oficinas. O parecer favo-

rável da Comissão de Orçamento da Assembléia é bastante elu-

cidativo. Diz: 

"A época que atravessarros é de surto industrial . 
Cada Estado procura desenvolver suas forças , pro
dutoras, avolumar e desdcbrar suas riquezas. 
Produzir mui to e produzir bem eis o prcblema . da ·. 
atualidade, quer na indü.stria natural em seus três 
rarros, pastoril, agrícola e extrativa, quer na in 
dústria manufatureira~ -
Esse d::>jeti vo, porém, só pode ser atingido pela 
substi tui~o ou pelo aperfeiçoarrento dos nétodos 
de produçao que exigem um certo preparo, urna cer
ta cultura por parte dos industriais, preparo e 
cultura que só as escolas profissionais podem mi
nistrar. 
Deixando, serrpre que possível for, a iniciativa da 
criação <Esses institutos à ação particular, cum
pre, entretanto, ao Estado, prestar-lhes todo o 
auXÍlio cxnpatí vel cem seus recursos financeiros, 
pois que o desenvol v:i.rrento dos :rresrros institutos 
é um penhor seguro ao desdobrarrento da àti vidade 
industrial". 138 

o parecer acima confirma a idéia que expusemos ini 

cialmente, qual seja a de que o ensino técnico apresentava-se 

como contribuição fundamental para a projetada supressao das 

formas de trabalho rotineiras, tomadas como causa do atraso e 

desvantagem da produção gaúcha. Observe-se ainda que,mesmode-

fendendo a gestão particular dos institutos profissionais, como 

pregava o comtismo, apontavam para a função organizadora e estirou 

ladora que o Estado deveria cumprir relativamente aos fato r es 

necessários ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul, entre eles 
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o ensino técnico-profissional. 

Quando da construção do novo prédio do Instituto, fo-

rarn montadas as secções àe carpintaria, marcenaria, modelagem, 

fundição, serralheria, ajustadores, mecânica de galvanoplastia 

e eletricidade. 

A municipalidade, através da criação da taxa adicio-

nal, de 3% sobre os impostos da capital, também contribuía para 

a efetivação das novas instalações. 

Se de urna parte o discurso do poder público, como e 

o caso do parecer transcrito acima, concebia ser da alçada _par-

ticular a gestão da educação superior e técnica, limitando ao 

máximo a inter~enção do Estado, de outra parte, mesmo 1anifes-

tando reconhecimento ao apoio recebido da adrninistraç~o muni-

cipal e estadual, a direção da Escola de Engenharia considera-

va que, de certa forma, o apoio recebido era uma obrigação. 

Assim se manifestava: 

"Justo e necessário é o auxílio do Estado. ª"usto , 
por tratar-se de um estabelecimento sem organiza
ção comercial, sem vistas de lucros. 
( ... ) 
Justo, porque o Estado não pode ficar alheio ao 
movimento da instrução que deve pre_parar os ele
mentos inteligentes da indústria que há de ser a 
fonte de suas riquezas. 
Necessário, porque sem ela será i.Jnt::ossí vel um real 
progresso, que corresponda às necessidades de nos
so meio social" • 139 

Pondera a direção da Escola que a dívida é recíproca. 



181 

Da Instituição, por causa dos auxílios financeiros, mas do Es-

tado para com a Escola de Engenharia devido aos préstillü8 inco-

mensurãveis que ela vinha realizando. 

Usufruindo dos recursos oriundos da taxa profissio-

nal, de aplicação exclusiva no Instituto Técnico-Profissional 

(:I.T-.P. ,1. sua direção tratou de emp regá-los na contratação de 

mestres estrangeiros e na aquisição dos materiais necessãrios 

à.s o fi c i nas. 

Neste sentido , em 1908,~ Engenheiro-chefe do I.T.P., 

João L~deritz, é enviado à Europa e Estados Unidos com a in-

cumbência de visistar institutos congêneres a fim de estudar 

os processos de ensino profissional nos diversos países, con-

tratar mestres 'para o ensino _ técnico e de desenho e_, :finaJ.rren:te , 

para comprar os mais modernos equipamentos e instrumentos para 

as oficinas do Instituto. 

"Hesultou dessa viagem o contrato de numerosos 
técnicos estrangeiros e a aquisição de material, 
que transformaram o Instituto Profissional Técnico 
do Rio Grande do Sul em estabelecimento de pri
rreira ordem". 140 

Em 24 de janeiro de 1909, sao oficialmente inaugura-

das às novas instalações do I.T.P. 

No mesmo ano, por meio do Decreto n.7566 de 23 de 

setembro, o Presidente da República,Nilo Procópio Peçanha,ins-

tituiu escolas profissionais em todas as capitais do país, a 

.I.LIOTI!CA 8KTO .. IAL DI DUCAO 
~ACULDADE Da aOUOA0A8 • U~-~-
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serem denominadas Escolas de Aprendizes Artífices e mantidas 

pelo Governo Federal por interm~dio do Min!st~rio da Agricul-

t d - . - . 141 ura, In ustr1a e Comerc1o. 

Pelo Decreto n.7763 de 23 de dezembro de 1909, abre-

-se uma exceção para o Rio Grande do Sul, que por já possuir o 

Instituto T~cnico-Profissional da Escola de Engenharia em ple-

no funcionamento, recebe da União uma subvenção igual a cota 

destinada à instalação e custeio das demais escolas. Assim o 

I.T.P.passou a funcionar como Órgão congênere. 

Segundo o Presidente Nilo Peçanha, 

·"Não menos úteis serao à população infantil das 
cidades as escolas de artífices, que satisfazem 
uma necessidade de ordem econômica e social, pre
parando o brasileiro para as funções da vida prá
tica, criando em cada Estado núcleos de operários 
válidos, inteligentes, ( ... ) 
Dessas escolas acham-se instaladas a do Piauí( ... ) 
constituindo a do Rio Grande do Sul, representada 
pelo Instituto Técnico Profissional, um dos melho
res institutos em seu gênero no país" .142 

O I .T. P . ocupou lugar de indiscutível destaque,se r -

vindo de modelo à organização de outras Escolas de Aprendizes 

Artífices. Valeu-se também da subvenção recebida, especial-

mente porque já possuia suas dependências e instalações. 

O crescimento do I.T.P. acontecia paralelo ao forta-

lecimento da Escola de Engenharia, que se expandia instalando 

novos Institutos. 
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Em 1913, efetuando novo acordo com a Assembléia e 

Governo do Estado, a direção da Escola de Engenharia recebe um 

aumento no valor das subvenções estaduais, comprometendo-se a 

aplicação nos serviços organizados, à fundação de novos insti-

tutos, à contratação de profissionais estrangeiros de reconhe-

ciqa competência, bem como envio dos alunos diplomados nos di-

ferentes institutos para cursos e estágios de 

t 
. 143 no ex er1or. 

especialização 

Decorreram dai a instalação de 9 filiais da Escola de 

Engenharia, dentre as quais as Escolas Industriais Elementares 

em Caxias, Rio Grande e Santa Maria, inauguradas no ano de 

1917 e subordinadas ao Instituto Parobé. 

Volt~mos ainda ao ano de 1914. Ele e especialmente 

significativo porque representou o momento em que o I.T.P. en-

frentou sua primeira crise. Devia-se ela a situação problema-

tica do Instituto atribuída à crise maior que o país enfrenta-

va com a conjuntura desfavorável de conflagração da guerra. 

Além da grande evasao de alunos que frente à carestia 

da vida buscavam ocupações remuneradas para auxiliar a famí

lia, o I.T.P. contou com uma diminuição acentuada das rendas 

de sua receita. Isto porque escassearam as encomendas de tra-

balhos, tornou-se difícil a venda dos produtos das oficinas e 

o retraimento das atividades de construção na cidade findaram 

por paralisar "canpletamente o rrovimento industrial na forja, serralhe-

ria, - 144 secçao de madeiras e escultura" 
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Mesmo assim, de outro lado a impossibilidade ãe irn-

portação levou a que surgissem novas encomendas, sendo contudo 

insuficientes para atenuar as dificuldades da escola. 

Em 1915, a direção do I.T.P. informava a situação a-

fli·tiva do Instituto, apesar de terem sido mantidas as aulas. 

Prejudicado estava o trabalho nas oficinas, v isto que restrin-

giram-se as aquisições de material e se demitiu o pes-

_ - MS 
soa~ extraordinario que trabalhava nas diferentes secçoes. 

Ocorreu também neste ano,o falecimento do principal 

idealizador da Escola de Engenharia, que dirigiu-a desde sua 

instalação, o Diretor Dr. João José Pereira Parobé. Em sua ho-

rnenagern, a partir de 1917 o I.T.P. passou a denominar-se "Ins-

tituto Parobé"~ coerentemente com os princípios positivistas 

de reverincia aos vultos ilustres da pãtria; . 

Assumiu a direção da Escola em 19 de dezembro de 

1915, o Prof9 João Sirnplício Alves de Carvalho, que em 1896 

figurava entre os fundadores da mesma . 

Em 1917, com a instalação das Escolas Industriais fi -

liadas, denota-se urna recuperação do Instituto Parobé que,pas-

sada a crise, retomou suas atividades, expandindo-as. 

Quando da inauguração da Escola Industrial de Rio Gran-

- 11 de o engenheiro-chefe do Instituto, Dr. Joao Luderitz, pronun-

ciava-se: 
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"Era pois premente a necessidade de se proporcio
nar aos operários, que aqui querem e devem ganhar 
seu pao quotidiano, ocasião de sa aperfeiçoarem 
nos processos de execução de trabalhos, 
uma casa de ensino, onde pudessem can confiança 
mandar seus filhos aprender um ofício , ( ... ) " .146 

Os dirigentes dos empreendimentos industriais da ci-

dade de Rio Grande manifestaram-se de imediato favorávei s a 

Escola Industrial, dispondo-se inclusive a "manter por sua conta 

certo número de operários matriculados no curso noturno" .147 

Desnecessário se torna repetir o quanto a escola,es-

pecialmente na proposta da Escola de Engenharia, poderia con-

tribuir com as "classes produtoras" da cidade, capacitando os 

trabalhadores, adaptando-os aos novos processos produtivos pa-

~ . d .,148 ra que se tornassem "bons operar1os mo ernos e, de outro 

l a do, constituindo-se num forte elemento de moderação social. 

No ano de 1918, pelo Decreto Federal n.l3064 foicri a-

d o o Curso de Aperfeiçoamento para meninos e adultos, anexo 

ao Ins titu t o Pa r obé e que denominou-se "Escola de Aprendizes 

Artífices do Rio Grande do Sul~~49 A nível da admini straç ão do 

I nstituto Parobé este era o Curso noturno de aperfeiçoamento, 

para operários, constando de quatro anos, dois dos quais de 

preparaçao elementar e dois de instrução técnica. 

Em 1920, o Instituto diversificou ainda mais seus ser-

viços, instalando um curso profissional feminino 

"Foi da maior inp:Jrtância a criação deste curso 
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( •.. ) ele vem atender a uma necessidade palpitante 
na nossa Capital, e será, fatalmente, o centro de 
irradiação de cursos semelhantes pelas principais 
cidades do Estado" .150 

Destinava-se a secçao feminina ao ensino de artes e 

ofícios domésticos, sendo que desde sua instalação contou com 

profêsso~s e mestres contratados no exterior. A Municipalidade 

concorreu com significativos recursos para a manutenção do QIT-

so feminino e construção de um prédio próprio. 

Destacou-se em 1920,a contratação do Engenheiro Chefe 

... - " do Instituto Parobe, o Dr. Joao Luderitz para que presidisse,a 

nível nacional, o Serviço de Remodelação do Ensino Profis-

" sional Técnico também conhecido por Corniss~o Luderitz.Dirigia-

-se o Serviço basicamente à inspeção e reorganização das Esco-

las de Aprendizes Artífices do Brasil, referidas anteriormente. 

Corno afirma SOARES, 

"esse serviço tinha por finalidade exa'1linar o fun
cionamento das escolas e propor medidas que rerrode
lassem o ensino profissional, tornando-o mais efi
ciente. Além dos programas de ensino que, pela ·sua 
diversificação, estavam comprometendo a unidade 
das escolas, à rerrodelação cabia a construção de 
prédios escolares 'adequados aos fins que se ti
nham em vista' , a substituição dos mestres de ofi
cio que, 'na maioria, não se rrostravarn à altura da 
missão' , bem rorro um melhor aparelhamento das ofi
cinas. Diante da inexistência no pais de livros 
técnioos em português, para uso nas esoolas pro
fissionais, esse servico incluiu, mais tarde, em 
seu programa, a tarefa· de elaborar carrpêndios re
lativos à te~l~ia de ofícios. Tendo à frente_o 
Engenheiro Joao Luderitz, o Serviço de REmodelaçao 
se oonstituiu, a partir de 1921, de administrado
res e mestres (ex-alunos) do Instituto Parobé da 
Escola de Engenharia de Porto Alegre" 151. 

a1 LIOTI!CA SIITORIAL OI! I!DUCAÇAO 
~ACULDADE De EDUÇACAG - UPftOS 
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Não deve causar estranheza que além da coordenação 
11 

do Serviço também os outros integrantes da Comissão Luderitz 

fossem todos oriundos do Instituto ~arobé ou da Escola de En-

genharia. 

Há muito que a experiência do Instituto vinha sedes-

tacando nacionalmente. Desdel909, quando se dispensou a ins-

talação de urna Escola de Aprendizes Artifices no Rio Grande do 

Sul- face a existência do Instituto Técnico Profissional, este 

foi considerado Instituto congênere corno também foi tornado por 

modelo para as demais escolas que se criariam em todas as ca-

pitais. 

o Instituto Parobé, já em 1919, possuia a fama de ser, 

junto ao complexo formado pela Escola de Engenharia, a melhor 

instituição de ensino técnico e profissional, subvencionada pela 

União. 

dica que 

Nesse particular, o relatório da Escola de 1919 in-

"o próprio Governo Federal pensa aproveitar os 
cursos do Instituto (Parobé) para aperfeiçoamento 
dos alunos diplomados nas Escolas de Aprendizes 
Artifices de outros Estados, enviando por sua con
ta urna turma de alunos para a necessária aprendi
zagem". 152 

Assim, enquanto os alunos diplomados nas outras es-

colas profissionais do país poderiam vir a se especializar no 

Parobé, os alunos diplomados no Instituto, nao raras vezes,fo-
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r am convidados a dirigir oficinas e até mesmo a chefiar esco-

153 las de art1fices de outros estados. 

A importância do Instituto Parobé também pcxie ser men-

surada pelo fato de que, além de delegar-se ao Serviço de Re-

modelação a avaliação do ensino profissional no pa1s, teria a 

comissão composta por membros saldos do Parobé a incumbência 

de proporas modQficaçÕes necessárias, implantá-las e elaborar 

li~ros técnicos para as escolas. 

Mas a que se deve o prestigio do Instituto Parobé? 

Em que, fundamentalmente, diferia das demais escolas 

profissionais do pa1s? 

Para responder a estas indagações vejamos por con-

traste uma avaliação sobre as escolas profissionais do pais 

até a década de vinte. 

Para JORGE NAGLE, mesmo com o advento da República o 

ensino técnico-profissional manteve as mesmas caracter1sticas 

que possu1a durante o per1odo imperial e colonial~4 

Para o autor, no per1odo republicano 

"Corro antes, o ensino técnico-profissional é orga
nizado a:rn o objetivo expresso de atender às"clas
ses populares" , às "classes pobres" , aos "meninos 
desvalidos", "Órfãos", "abandonados", "desfavoreci 
dos da fortuna . 
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Figurava, portanto, · ·rra'10S com um programa pro
priamente educacional, e mais caro um plano assis
tencial aos "necessitados da misericórdia pÚblica" 
o seu objetivo inequívoco - muitas vezes, expli
citamente proposto - era o da "regeneração pelo 
trabalho". Essa era a fase do "profissionalisrro 
técnico feito aleijão" ( ... ) 
( ... ) 
D.rrante a década dos vinte , mui tas instituições de 
ensino técnico-profissional lembram as antigas"ca
sas oos..educanÇios" ,os "à:::llégi0s"·,os . nseminários" e 
os "Asilos" do período imperial" .155 

Com relaç~o as questões colocadas por NAGLE,parece-

-nos que o Parobé constituía, em parte, uma exceção. Não po-

demos afirmar que inexistisse um caráter assistencialista no 

instituto gaúcho , entretanto este aspecto não era hegemônico e 

também pouco resumia a perspectiva da escola. 

Diferentemente, no Instituto Parobé foi decisiva a 
I 

influência dos postulados positivistas sobre a estruturação do 

instituto e seus objetivos. 

Apesar do tom moralizador da doutrina de COMTE, pre-

valeceu,em geral, a marca cientificista que tencionou imprimir 

uma feição racional ao ensino do Parobé, combatendo o empiris-

mo. 

Baseados na experiência deste instituto, a comissão 

de Remodelação afirmava: 

"Éuma questão capital combater os princ1p1os roti
neiros, dancb ao aluno ensino racional, lógico e 
intuitivo da tecnologia imprescindÍvel à sua pro
fissão". 156 
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No decorrer do Capítulo III apresentaremos detalha-

damente as características do ensino no Parobé, que são em par-

te responsáveis pelo sucesso do instituto frente aos propósi-

tos a que veio atender. 

Pelo Decreto legislativo n.4384, de 08 de dezembro 

de 1921, o Congresso Nacional concedia à Escola de Engenharia 

de Porto Alegre um prêmio, em reconhecimento aos serviços por 

ela prestados à educação técnica e profissional do país, cons-

tituindo a premiação uma homenagem pela passagem dos 25 anos 

da Escola. 

Previa o decreto a garantia, por 5 anos, de auxílios 

e subvenções extras da União, conquanto que fossem aplicados 

exclusivamente em reformas, construções e modernização de suas 

instalações, bem como na organização, em 1924, de um Congresso 

de Educação Técnica e Profissional na cidade de Porto Alegre , 

reunindo governos, institutos, escolas e associações profllisio-

nais de todo o país. 

O parecer que acompanhava o decreto considerava que 

a preparação técnica e profissional era um dos problemas po-

líticos que mais interessava ao futuro da nacionalidade e que, 

pelos préstimos inestimáveis da Escola de Engenharia nesta es-
157 

fera, a premiação incomum constituía uma verdadeira distinção. 

Confirmava-se mais uma vez, a relevância da Escola 

de Engenharia e do Instituto Parobé no contexto nacional. Mui-



191 

to há ainda por investigar para que possamos compreender por 

que, ocupando o Rio Grande do Sul urna posição secundária na 

realidade industrial do país, teve ele presença destacada na 

esfera do ensino profissional. 

Teriam realmente as escolas profissionais e liceus 

industriais do eixo .Rio-São Paulo, centro dinâmico da economia 

brasileira, tido urna importância menor quanto a formação da 

força-trabalho? Em que medida existe um certo "arti ficialisrro" 

na glorific ação da Escola de Engenharia? Não seria esta urna 

mistificação produzida aqui mesmo no estado, por protagonistas 

interessados nessa imagem? 

Infelizmente nao nos acercamos da questão o suficien

te para poderrno,s respondê-la a contento. Apontamos alguns in

dícios, que tendem a confirmar o prestígio da instituição, . se

ja pela constitu -ição do Serviço de Remodelação do Ensino Pro

fissional Técnico, seja pela contratação de alunos nela diplo

mados para docência, mestria e até mesmo direção de escolas 

profissionais espalhadas pelo país . 

Assim, julgamos relevante apontar a propalada proe

minência nacional da Escola de Engenharia e do Instituto Paro

bé, inclusive para demonstrar o quanto urge que recuperê .rnos as es

pecificdades regionais da história da educação . 

Para finalizar esta breve retrospectiva histórica,ern 

1930 apos a Revolução e a instalação do Governo Provisório al

tera-se administrativamente a estrutura da Escola de Engenha-
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ria. Pelo Decreto Federal n.20272, de 3 de agosto de 1931, a 

instituiç~o passa a denominar-se "Universidade T~cnica do Rio 

Grande do Sul". 

Segundo as fontes consultadas, esta era urna antiga 

aspiração da Escola, que corno tal já se organizava desde 1922, 

com seus onze Institutos. 

Tornou-se, desde então, urna instituição oficial do 

Estado, dissolvendo-se a iniciativa particular. Corno tal, era 

mantida pelos recursos públicos,e seu patrimônio passou a 

pertencer ao Estado do Rio Grande do Sul, à exceção do ediféio 

central, cujo domínio estava assegurado ao município de Porto 

Alegre. 

o decreto n.4929 de 20 de janeiro de 1932 manteve o 

objetivo de desenvolver cursos de artes e ofícios para filhos 

de proletários urbanos e rurais, nos graus primário, rn~dio e 

secundário do ensino t~cnico e profissional, que passavam a 

ser fiscalizados pelo então criado Ministério da Educação e Saú-

d - . 158 e PublJ.ca. 

Em 1934, deram-se os primeiros passos no sentido da 

separaç~o do Instituto Parob~ em relação à Escola de Engenha-

ria. Por Decreto n.5758, criou-se a "Universidade de Porto 

Alegre", que anexou a Escola de Engenharia e os demais cursos 

superiores que a compunham. 

Esta incorporaçao efetivou-se com a instalação de-
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finitiva da Universidade de Porto .Alegre em março de 1936. 159 

Com a instalação da Universidade,o Instituto Parooé 

desvinculou-se por completo da Escola de Engenharia. 

"Liceu de Artes e OfÍcios é a nova denominação do 
Instituto Parobé a partir de 1940. Em 1942 foi 
implantada a lei Orgânica do Ensino Industrial, e
quiparan<b-o ao ensino de nível secundário. No ano 
seguinte, através do decreto 11.309, de l3 de ja
neiro, o Presidente da RepÚblica ( ... ) concede ao 
Liceu de Artes e Ofícios Parobé a equiparação a 
Escola Técnica Nacional, passando a denominar-se 
Escola Técnica Parobé" .160 

Segundo o Dr. Jorg e Felizardo, que havia sido pro-

fessor do Parobé, quando o governo do estado assumiu a manu-

tenção da Escola Técnica Parobé juntamente com a Escola Técnica 

de Agricultura~ incorporando-as ~ Superintend~ncia do Ensino 

Profissional, planejava com o tempo anexar também as escolas 

comerciais com o fim de viabilizar a concretização de urna imen-

sa "Universidade do Trabalho",que talvez fosse a primeira no 

B . l 161 ras1 . 

A federalização da Universidade de Porto Alegre em 

1950, incorporou ao patrimônio da então instalada Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul o prédio em que funcionava o Pa-

robé,obrigando-o a transferir-se para um novo local a partir 

de 1961. 

Esta rápida apresentação dos principais fatos trans

corridos após 1930 objetivou apenas situar a condição atual do 

Parobé. É sem dÚvida, o período que transcorre de 30 até o 
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início dos anos 60, uma fase de instabilidade para a escola, 

fase em que ela declina e passa a sofrer um processo de pro

gressivo "sucateamento". Na década de 10 e 20 a cons-

tante importação de equipamentos estrangeiros permitiu à escola 

acompanhar as inovações do setor produtivo e, por isso mesmo, 

responder adequadamente as suas demandas. Após os anos 40, a 

carência de recurso"s, entre outros aspectos, fincbu pordefasar 

a qualificação oferecida aos alunos em relação aos requisitos 

do desenvolvimento industrial. 

Todavia, interessou-nos neste estudo o acomp anhamen

to da instalação e do desenvolvimento da escola, limitando-nos 

por isso ao período que se estende até 30. 

Pare~e-nos que a partir deste momento, o tutelamento 

da questão social por parte do Estado, os novos estágios do 

desenvolvimento capitalista no país, em especial da industria

lização,e a nova fase em que se encontrou a constituição do 

proletariado urbano, imprimiriam à análise que vimos desenvol

vendo matizes determinantes distintas daquela de instauraç ão e 

consolidação do capitalismo no país durante a chamada Repúbli

ca Velha. 

Assim, assumimos como limites do trabalho o período 

compreendido entre 18 90 a 1930, já nos parecendo uma abrangên

cia suficientemente pretenciosa. 
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III - O DIA A DI' A DO INSTITUTO PAROB:E':: 

ADE Sl'RAMENTO DOS CORPOS E DOS ESPf RI TOS 

"Un dos maiores e mais ÍlllfOrtaTites benefícios 
que se podan fazer aos hanens, e an especial à 
classe :pJpular, é inspirar-lhes o amor do traba 
lho: mostrar-lhes a sua utilidade, as suas ina-= 
preciáveis vantagens, os seus felizes resulta
dos; fazer entrar este assunto, cano parte es
sencial, no plano da instruçáo das primeiras 
escolas." 

Por .F., 1910 

Antes de passarmos para uma análise detalha-

da do Instituto Parobé, de sua estrutura, organizaçao, al~ 

nos, resultados, etc., gostaríamos de fazer urna longa res-

salva. 

Até 1909 quando se opera a "fusão" da Escola BeE: 

jamin Constant com o l.T.P., o tratamento das fontes de es 

tudo apresenta-se problemático. Com relaçao aquelas fontes 

pertinentes a Escola Benjamin Constant não há maiores di-

ficuldades urna vez que existe compatibilidade entre todas 

as informações localizadas. 

Entretanto I as fontes que tratam do I. T. p. sao de 

difícil cornpreensao. Em primeiro lugar porque como a dire-
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ção da Escol~ Benj~~n Constant est~va intei~amente confia 

da à mesma di.reção do I. T. P., ocupando o mesmo prédio e in~ 

pirando-se por completo na organização pedagógico-adminis

trativa do I.T.P., nao seria de se estranhar que os relat~ 

rios do Instituto, preparados pela Escola de Engenharia, 

incorporassem informaç8es referentes à Escola Benjamin Cons

tant, e inclusive diluindo-os sem se preocuparem em apon

tar possíveis diferenças. 

Assim, por exemplo, ao realizarmos a leitura dos 

nomes dos alunos matriculados no r.T.P. em 1908 percebemos 

que aparecem entre eles alguns dos nomes que tarnbêm se en

contravam matriculados na Escol~ Benjamin Constant, sem ne 

nhurna observação a res_peito. Ou ainda, quando em 1909 coi~ 

cidem as informaçBes relativas ao nfimero de alunos matricu 

lados e a freqllência em ~bas as instituiçoes. 

Frente a esta problemâtica, optamos por apresen

tar e analisar os dados concernentes ao I. T. P. sem nos :pr-e~ 

cuparmos se estaríamos ou não, pelo menos no período 1907-

1909, repetindo informaçoes da Escola Benjamin Constant. 

Julgamos ser mais importante explicitar uma continuidadedo · 

Parobé e,por isso, não excluímos nenhuma referência ante

rior a 1909, 

Alertamos,contudo, que mesmo após esta data as 

fontes ainda são confusas. Os relatórios enviados ao Conse 

lho Municipal pelo Intendente ,mesmo depois da uniao das duas 
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iniciativas, curiosamente mantém, no período 1909-1911 a ! 

denominação "Escola Profissional Benjamin Constant"; nos 

anos 1912-1913, "Instituto Técnico-Profissional Benjamin 

Constant". Somente a partir de 1914 é que a denominação 

"Instituto Técnico-Profissional" uniformiza-se em todas as 

fontes. 

Outrossim, nossa principal documentação, os rela-

tórios do Parobé constantes no relatório anual da Escola 

de Engenharia, apresentam-se irregulares. Os relatórios de 

1907 a 1922 são riquíssimos em conteúdos acerca do Insti

tuto. As informações diminuem sensivelmente em 1923,ebru~ 

camente em 1924. De 1925 a 1929, o relatório do Instituto 

Parobé manterá um texto padrão com pouquíssimas informa

çoes a acrescentar em cada ano. Em 1930, justamente quan

do somem as indicações acerca do Instituto Parobé nos 

relatórios municipais, nos relatórios da Escola de Enge

nharia retoma-se a densidade de dados, aparecendo em se

parado o relatório do Instituto de Educação Doméstica e 

Rural (feminino). 

Soma-se ainda, que carecemos sobremaneira de fon 

tes que nos auxiliem a uma maior aproximação com as ma

nifestações dos alunos no cotidiano da escola. Em geral, 

sao escassas as informações que envolvem a realidade dos 

alunos : quem eram, de onde vinham, como reagiam frente 
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a disciplina e a rotina escolar, quais as dificuldades 

que enfrentavam, enfim, como viviam e como sentiam a 
~ 

açao 

educativa que se dirigia a eles. 

Infelizmente, atê o momento nao localizamos osli 

vros de matricula -de alunos, que segundo o relatório da e~ 

cola de 1907,~ep~esentam um "verdadeiro repositório da vi-

d~ escolar de cada um", Parece-nos também que teria sido v~ 

lioso se tivessemos contactado com os breviários que o De-

par·tamento de Saúde da Escola de Engenharia elaborava so-

bre a situação de cada aluno e até mesmo de sua família. 

Constituiriam estes, fontes prectosíssimas para resgatar uma 

outra faceta da instituiçao. 

Segundo GINZBURG, 

"A escassez de testemunhos scbre o comportamen
to e atitudes dasclasses subalternas do passado 
é can certeza o primeiro - mas não o único -obs 
táculo contra o qual as pesquisas históricas 
. ( ... ) se chocam." 1 -' 

Resistindo a estas dificuldades, procuramos na~ 

dida do possível, revalorizar documentos por vezes despre-

zados em algumas pesquisas. Esforçamo-nos para suscitar a 

presença ativa dos alunos através da análise dos registros 

que descrevem sançoes e puniçoes, horários, resultados~ 

to ao aproveitamento e comportamento, atividades recreati-

vas, distribuição de prgmios, freqügncia, evasão, etc. 
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Desta fo:r>ma, "mesmo uma documentação exígua, dis 

persa e renitente pode, portanto, ser aproveitada."2 

O que se pretende, em outros termos, é redi'men-

sionar a concepçao de documento. Parte-se do pressuposto 

de que este nao ª apenas uma "produçã-o natural" que trans-

mite "inocentes" informaç6es, bastando para isso entender 

seu texto. 

Ao analisar este aspecto, LE COFF indica a impor-

tância das análises historiográficas orientarem-se }X)r m~ 

todos científicos que permita m perceber a "orientaçao" do 

documento, uma vez que este 

" (, ... ) nunca é o simples ·resultado de uma si
tuaçào histórica dada. Ele é o prcrluto orienta
do de uma situaçao ( ... ) . Trata-se portanto de 
' ( ... ) interpretá-lo, de desmontá-lo e de JE-
-lo como um produto complexo da sociedade. " 3 

Sendo assim, tornaram-se relevantes nesta pesquisa,. 

os estudos te6ricos que permitiram n~o apenas contextuali 

zar os documentos, como também desvelar aquilo que se en-

contra implícito e nas entrelinhas. 

Finalmente, acreditamos que este estudo concret~ 

za apenas algumas das reflexoes em torno do tema da quali

ficaç~o. Propõe-se a resgatar as fontes, sistematizá-las e 

interpretá-las, procurando uma primeira aproximação do Ins 
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tituto Parobé, 

Reconhecemos que existem ainda muitos caminhos a 

per correr. Algumas da lacunas poderiam ser completadas até 

mesmo através da história oral, entrevistando ex-alunos e 

ex-professores da escola. As limitaç8es deste trabalho não 

possibilitaram que elas fossem contempladas aqu i . 

' 
Mas no conjunto, algumas etapas foram vencidas. 



1 - EDUCAÇÃO & E OCO LA: 

OS Ll:.MI'TE S DA IN S'l'RUÇÃO PROFI Ssr ONAL 

"O operârio nao sofre sanente da insuficiência 
do p:tgamento (. .•. ). .A . classe operária so
fre por estar sujeita à vontade arbitrária dos 
quadros dirigentes, que lhe impé3e, fora da f á
brica, seu p3.drão de existência e, dentro da 
fábrica, suas condições de trabalho. " SI.NONE 
WErL 

O tema "educaç~o das classes subalternas" têm si 

do, nos últimos anos, objeto de renovados estudos por par-

te de teóricos de diferentes áreas: historiadores, sociól~ 

gos, educadores. Estes estudos têm procurado subtrair-se 

às concepções tradicionalmente incorporadas que referem-se 

à educação dos trabalhadores como meio de tirá-los da ig-

norância, promovendo-os a uma consciência compatível com o 

progresso vivido pelo país,ou ainda, de concepções que to-

mam a educação como "tábua de salvaçao" do proletariado, ten 

do em vista sua ascensão social. 

Nesta reflexao, adotamos como pressuposto uma o~ 

tra concepção da "educação dos trabalhadores". Para tal, b..ls 

camos na bibliografia mais recente acerca do tema os ele-
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mentes te5ricos necessAr~os i ~nãl~se pretendida. 

Como formulamos na rntroduçao, concebemos que a 

instruçao profissional reveste-se de uma dupla intenciona-

lidade. 

Na instãncia econ8mica 1 parte-se da exiggncia de 

adestrar manualmente o trabalhador a fim de que ele possa 

inserir-se junto às novas formas de trabalho e acompanhe 

as modificaçBes do processo produtivo. 

·concomitantemente, no plano ideol8gico torna-se 

fundamental a 

" ( ••• ) internalizaçào de uma determinada cul tu 
ra C ••• ), ou seja, um conjunto de maneiras de 
ser 1 de agir e de pensar que uma sociedade hie 
rarquizada tenta inculcar àqueles que ela rele 
ga às tarefas de execuçao' ou no melhor dos c a 
sos I supervisao e controle. " 4 

Trata-se em ambas as intencionalidades 1 da "(. ... ) 

produção de comportamentos disciplinados e produtivos exi.-

gidos pelo capital". 5 

Ao analisar esta temática 1 ARROYO considera que 

sob o capitalismo tornou-se necessãrio redefin~r o campo e 

ducativo. Segundo o autor, neste campo, 
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"( ••• ) deveria caber o trabalhador, sua pro
du~o, jnstruçâo e educaçao, para tirá-lo da 
ignorância, a,líroentadora dos velhos precxmcei
tos da velha ordem e para reeducá-lo nos no
vos hábitos de disciplina, a disciplina nao 
tanto moral do controle dos vícios, mas a di s 
ciplina do tempo, do trabalho, da eoonania, do 
esforço." 6 ·-

Partindo deste entendimento o autor observa que 

para o capital, através da educação, é mais prioritário "( ... ) 

f~zer o trabalhador do que qualificá-lo".7 

Este último a,specto no entanto, permite alguns 

questionamentos. O que se entende por "qualificação" neste 

tipo de análise? Apenas o sentido técnico de habilitação 

profissional? Não se estaria, no caso, encarando a qualif~ 

cação sob um prisma pura,mente econômico? 

Quer parecer que a forma mais correta de pensar 

a "qualificação'', transcende a dimensão estritamente econ6 

mica ou de preparação física do trabalhador. Partimos da 

reflexão de que a formação técnica encontra-se intimamente 

imbricada com a formação ideolÓgica. Os diferentes aspec-

tos da formação técnica - utilização da máquina, parcela-

mento das etapas de aprendizagem, exigências de assiduida-

de e pontualidade às atividades propostas, cuidado com os 

instrumentos de trabalho,ou ainda, respeito aos ~nstruto-

res - carregam em si a perspectiva de amolda,mento do traba 

lhador a determinadas relaçoes sociais de produção. 
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Desta forro~, com ~ intençào de reforçar, retorna

mos a afirrn~çao de que ê impossível delimitar onde termina 

a qualificação técnica e onde se sobrep8e a formação ideo

lógica do trabalhador. 

Percorrendo estes veios de ~eflexão cabe ainda a 

tentar para um outro aspecto da educação das classes p opu

l~res. Nao é exclusivamente através do ensino formal que se 

EDUCA o trabalhador. 

Esta ressalva define ~ perspectiva do estudo: en 

tendemos que a escola técnico-profissional representa um 

dos mecanismos que se insere no processo mais amplo de "e

ducação" da classe trabalhadora no per!odo em estudo. .En

tendemos que os conflitos coletivos de trabalho, a repres

são, as politicas de saúde e habitação e, por e x celência, 

as relações de trabalho, também constituem instâncias de ~ 

ducação da classe subalterna, corno já assinalamos anterior 

mente. 

Por isso, longe de considerarmos que a educação 

de urna classe possa ser reduzida ao locus da escola, situ~ 

mos a instrução dentre as diferentes. instâncias do. contexto rrai or_ d e 

l uta_ pelÇt hegemonia. Tanto a burguesia corno a classe opera

ria, utiliz~rarn-se das tniciativas de instruça o corno ins

trumentos de luta por esta hegemonia. 
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Neste sentido, rela,t;iva,mente às iniciativas da 

burguesia, devemos cons t derar que 

" ( •.• ) o espaço de daninaçao de uma classe é 
algo que se constrói an vários níveis, não se 
esgotando nesta ou naquela instfulcia. :t: a 1 go 
que extrap:.üa a daninação que se efetiva no pro 
cesso de trabalho ( ..• ) o espaço da dominação 
ou do }XXler ê algo que se dilui por tcxia a s o
ciedade, da fábrica à escola, passando pela ius 
tiça, pelos partidos, asssociaçües, etc.'' 8 -

A inserção da escola formal (técnico-prof~sianal) 

nesta contextualizaçao permt te que a mesma nao seja abso-

lutizada ou superestimada no tratamento do tema. Ao contrá 

rio, este entendimento permite situá-la no âmbito das -re-

lações mais amplas que se estabelecem na sociedade no que 
\ 

tange a dominaçao ou poder de uma classe em relação à ou-

tra. 

A bibliografia consultada mostrou-se polêmica em 

se tratando da dimensão que se dá à escola no processo de 

inculcação e educação da classe subalterna. 

De um lado, há aqueles autores que sustentam a 

"( ... ) dispensabilidade do ensino profissional formal, uma 

vez que a verdadeira escola capitalista ê a fábrica". 9 

De outro, a supervalorizaçao da escola como "lo-

cus" privilegiado do processo de disciplinarizaçào do tra-

balhador. 
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O posicionamento que assumimos nesta investiga

ção nao conternplq nem urna, nem outra das posiçoes acima co 

locadas. 

Em primeiro luga.r, observa-se que, no periodo em 

estudo, em conseqfiênciq das inúmeras transformaçôes já a-

pontadas, "( ... )ao mesmo tempo em que se está processando 

a desqualificação de um grande contingente de trabalhado-
' 

res, surgem novos cargos técnicos e de controle",1° re-

presentados por um pequeno número de trabalhadores qualifi 

cados. 

Em funç~o disso, não seria errôneo afirmqr que a 

verdadeira es~ola capitalista é a fSbrica, em se :tratando 

do contingente de desqualificados que introjetam a "cultu-

ra do trabalho" na relação direta com o processo produti-

vo. 

Mas, e os trabalhadores qualificados? · rndubita~ 

velmente, para estes também a instancia da experi~ncia co~ 

ereta do trabalho constitui-se no substrato da qualifica-

ção. No entanto, há que diroensionar o processo pedagógico 

que estes vivenciarn no espaço escolar. 

A alusão de GUZZO DECCA a este respeito é signi-

ficativa.. Concordamos com a autora quando ela afirma que 
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11 
(.. ••• ) nao se pede deixar de ter a escola co

mo referência central na questao da instrução 
no sistema cq.pitalista, mormente quarrlo a do
roina,çao burguesa está plenarrente constituí
da." 11 

sendo assim, a escola, apesar de instituição ex-

terna à fábrica, mas muitas vezes intimamente ligada à ela, 

contribui para a formaçao nos hábitos do trabalho.12 

De qualquer forma, as polêmicas reflexoes acerca 

do papel da escola no processo de "formar-fabricar" o tra-

~a. lhador não permitem exclusivamente uma posição, apriori~ 

ticamente tomada. 

~ preciso compreende~ a importância e dimensao da 
' 

escola (neste caso, a técnico-profissional) a partir doco~ 

texto histórico em que ela está inserida, sem perderde vi~ 

ta que é na análise das"( .•. ) formas que assumem as rela

ções de trabalho historicamente e das suas contradiçües" 13 

que se -deve valorar o papel da instrução formal. 

Desta maneira, 

"(. ... ) trata-se de pensar a especificidade da 
eSCOla não a partir dela 1 mas de SUas determ i
naç?es fundamentais: as relações sociais de pro 
dução." 14 -

historicamente determinadas. Com isso, frente à formação 
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de um novo tipo de t~ab~lhador ha que relativizar o papel 

da escola uma v e z que, fundamentalmente, a formação 

da consciência tem sua g@nese nas relaç8es sociais de pro

duç~o. 15 Ora, nesta perspectiva inviabilizam-se posiç8es 

que supervalorizam a escola como inst&ncia apenas de refor 

ço da relações de ·dominaçao. 

Acertadamente, FRIGOTTO observa que para além da 

prática pedag5gica, doutrinadora e fabricadora do trabalha 

dor disciplinado, o aluno.-.operário defronta~se com a contradi 

ç~o concreta das relaçS~s de produç~o capitalistas, contr~ 

dição esta que se expressa na consci@ncia critica que os 

trabalha.dores formulam em conflitos com o capital. Sendo 

assim, 11
( ••• ) mesmo n~ste tipo de relação pedagÓgica o ho-

' 
mero parece não se revelar um gorila domesticável 11 .16 

Há ainda um outro nódulo polêmico por desvenci-

lhar. Refere-se ele à ação da burgueisa em relação à educa 

ção formal. 

Para ARROYO , a burguesia 

11 
( ••• ) não planeja uma escola capitalista ou re 

produtora quando se coloca a dificil emprei= 
tada de produzir - formar o trabalhador de que 
ela precisa. 11 17 

J;>ara o autor, esta formação se dâ no Smbito do 

trabalho, uma vez que 11
(. ••• ) trabalho produtivo e educação 
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sao pensados juntos pel~ burguesia". lS 

Refere-se o autor à situação atual? Considera que 

a passagem pela escola não constituiu credencial de acesso 

ao mercado de trabalho? Poder-se-ia afirmar que a burguesia 

nunca investiu de fato na educação escolar de seus trabalha 

d~res? 19 ·~ serão pe:r:tinentes estas questões num período e nu-

ma especificidade histórica em que os próprios empresários 

investiram, até mesmo diretamente, em iniciativas de instru 

' ção popular, como é o caso deste estudo? 

Por outro lado, ARROYO apresenta-nos uma outra re 

flexão fundamental à compreensão do objeto deste estudo. O 

autor afirma que : 

"A história da educação burquesa para o povo oo
mum gira em tomo desse binêmio: pennitir sua 
inst.ru;ão e reprimir sua educação-fonnação ou o 
binômio libertar e reprimir, libertar o povo dos 
preconcE,i tos àa -velha ordem através de un mínim::> 
de m:Xlernidade e reprimir o saber e o poder de 
classe". 20 

A dupla intencionalidade da educação burguesa,apo~ 

tada pelo autor, oferece-nos subsídios para desvelar o verda 

deiro sentido da educação efetivada pelo Parobé, evitando u-

ma possível "sedução" ante suas práticas inovadoras. Assim, 

quando o poder instituído investe numa escola do porte do 

I.T.P., não devemos nos enganar quanto aos seus objetivos.Se 

de um lado nos causa surpresa a complexidade e profundidade 

com que as disciplinas eram ministradas, especialmente no CU!_ 

so profissional, atestando uma certa "competência" da instru 

ção técnica, por outro, percebemos a existência de um conjun 

to de mecanismos que visavam modelar o trabalhador e evitar 
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que os conhecimentos técnicos oferecidos aos alunos repre-

sentassem um perigo, na medida que encontrar-se-iam instru 

mentalizados para um questionamento da ordem imposta no pro 

cesso de trabalho. 

A rigor, era preciso estabelecer dispositivos 

que contrabalançassem com segurança a concessão de conheci_ 

mentos que, em tese, deveriam pertencer aos setores do ca-

pital e não aos trabalhadores. Todavia, um sólido processo 

de amolél.amento dos espíritos asseguraria a "ordem" tal qual 

ela se apresentava. 

Desta forma, enquanto se oportunizava aos tra-

balhadores uma instância de instrução - no caso, o Parobé 

e seu projeto de . cunho modernizador - paralelamente, no co 

tidiano das c+.asses populares, inúmeros dispositivos preten-

deram reprimir a autonomia destes setores, disciplinarizan-

do-os convenientemente às demandas do capital, como indica 

ARROYO. 

Retomando o caso do Parobé conseguiu a escola 

o equilíbrio "instruir sob controle"? Esta é uma pergunta 

de difícil resposta. Não há indícios, emboraacreditemosque 

por mais que a escola buscasse imprimir hábitos e comportamen 

tos nos alunos, a plena "robotização" dos mesmos era impo~ 

sível. Se não no espaço da escola, no processo de trabalho, com 

certeza, o aluno defrontar-se-ia com práticas sociais con-

traditórias. Que posição tomaria? A julgar pelas intenções 

da concepção de educação adotada no Parobé, o aluno trataria 
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de se portar a partir da Ótica do pa,trão. Entretanto, da i~ 

tenção disciplinadora à prática cotidiana, existe urna dis-

tãncia considerável. 

Nesse particular, ACÁCIA KUENZER, inspirando-se em 

Gorz,afirrna: 

"Controlando o acesso ao saber e dificulí.ando 
sua aquisiçao em outras instituições, a fábri 
ca pretende formar e manter um corpo coletivo 
tecnicamente qualificado na rredida exata das 
suas necessidades, e poli ticarnente sul::rnisso e 
disciplinado. Esse controle é fundamental para 
a rnanutençao das relações de daninação, na me
dida em que a qualificação é m1 pc::rler que o o
perârio exeroe ao seu trabalho. e cpe pode tra 
zer problemas ao patronato." 21 

Em função disso, entendemos que por mais sofisti 

cados que os processos de ensino, os maquinismos e os con-

teúdos pudessem ser desenvolvidos no Parobé, havia, cano in-

dica a autora, urna medida e x ata daquilo que se poderia re-

velar _aos alunos. 

Independentemente de urna maior ou menor qualifi-

caçao, o certo é que a escola profissional, mesmo assegu-

rando a doutrinação ideológica dos alunos, findava por o-

portunizar o acesso a instâncias do saber que na realidade 

do espaço produtivo estavam vetadas à maioria dos trabalha 

dores. 
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Isto n~o s~gnificou contudo, que no caso dos al~ 

nos do Parobé viesse a !r'epresentar urna ameaça, inclusive por

que, os conhecimentos científicos e técnicos transmitidos, 

no mais das vezes, encontravam-se desligados e alienados 

das necessidades e da vida do povo, corno sugere GORZ. 22 

Sabemos, por informações indiretas , que 

O$ alunos egressos do Parobé eram bem vistos pelos ernpreg~ 

dores da época. 

Alguns indícios sugerem que os alunos encontra

vam ocupações remuneradas com facilidade, empregando-senos 

mais variados ramos: oficinas pequenas, oficinas da Viação 

Férrea, cargos em repartições públicas, cargos de mestre em 

escolas profissionais de outros estados e trabalhando corno 

operários remunerados nas diferentes oficinas do Instituto 

ou da Escola de Engenharia. 

Existem comentários nos relatórios queixando-se 

que alguns alunos , apesar de terem cursado apenas 2 ou 

3 anos do curso elementar, abandonavam o instituto porque 

conseguiam colocaç6es bem remuneradas coro a experi~ncia ob 

tida na escola. 

Segundo inforrnaçoes de 1919, 
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"f; de notar que este curso (elernenta,r) que se 
destina, especia,bnente ao preparo dos menores, 
para IXXierem frequentar can aproveitamento o 
curso têcn±co ( .•• ) , fornece nuitos operários 
para as pequenas indústrias de vime, etc. , rx:>is 
com os três ou quatros anos de preparo in te
lecbJal, noral, físico e manual, os alunos saem 
em condiç8es de serem Ótimos aju:lantes, apro
veitando os conhecimentos dos ofícios elemen
tares, (. •.. ) que lhes são ministrados no c ur
so elementar a titulo de traba.lho manual, alé m 
das IXlÇàes mrl..to CCIIpletas de elarel'ltoo de hu
mantdale que se lhes dão can tcxio o desenvolvi
mento." 23 

Depreendemos deste extrato que o Parobé represe~ 

tava uma excelente "referência",não apenas pelas habilida-

des manuais que desenvolvia nos alunos, mas pelas "noções 

de humanidades" que lhes proporcionava. Noções estas, com 

certeza, úteis aos empregadores: "amor ao trabalho", "res-

peito à autoridade", cuidado com os instrumentos de traba 

lho, etc. 

Veremos a seguir, como esta "instruç~o controla-

dora" concretizou-se no dia a dia do Parobé, dando-lhe a 

justa medida no processo de forjar os "novos trabalhadores" 

para a realidade do desenvolvimento industrial amplamente 

analisada no capítulo I. 



2 - FII,.HOS DE OPERÁRIOS E MENINOS POBRES : 

A DIFÍCIL PASSAGEM PELA ESCOLA 

"Quem, COITO nos, houver durante o ano letivo, ao 
passar pela rua 19 de Março, assistido a uma en
trada para as aulas e oficinas daquele Institu
to, verá desde logo que os seus alunos, na quase 
totalidade, se caracterizam p:::>r pertencerem às 
classes populares mais robres e ignJradas. " · A 
FEDERAçlD I 1914. 

Muíto temos falado sobre a importância da prepa-

raçao de trabalhadores para atender ao desenvolvimento in-

dustrial que se operava no Rio Grande do Sul, ou ainda so-

bre a importância que assumiu o Instituto Parobé neste con-

texto e sobre as concepções que embasavam a atuação do po-

der público na esfera da instrução popular. 

Mas afinal, quem eram os alunos do Instituto Pa-

robé? De onde vinham? Como viviam? A que parcela da popula-

ção pertenciam? 

Quem eram estes sujeitos que tantas e tantas ve-
. 

zes designamos tão genericamente como "trabalhadores", "fi-
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lhos de operários", como se estivessemos nomeando a entes 

imóveis, sem cor, sem cheiro, sem voz? 

Como foram sentidas por eles as transformações 

que se sucederam em suas vidas com a experiência escolar? 

A estas questões, sintomaticamente, as fontes 

consultadas ofer e c e m pou~ pistas. Isto porque tratc . .m-se, 

na maioria das vezes, de informações produ z idas pelo po

der instituido na escola e,portanto, a partir da ótica de 

quem dirige e nao de quem é dirigido. 

Mesmo assim, apesar de todas as mistificações de 

que estas fontes foram suscetlveis, é posslvel extrair de 

suas entrelinhas informações valioslssimas. 

Há quem duvide do caráter verdadeiramente popu

lar do Instituto Parobé, em especial aqueles que contacta~ 

do com a realidade da Escola Técnica Parobé da atualidade, 

julgam poder tomá-la tal qual se apresenta, como parame

tro para uma avaliação histórica. 

Todavia, constitui este um erro grosseiro. A tra

jetória histórica que apresentamos brevemente no Capitulo 

II já demonstrou isto. Muitas águas rolaram desde a i nsta

lação do Instituto Técnico Profissional e muitos alunos, de 
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diferente condição social,por esta instituição passaram. 

Apesardas inúmeras dificuldades apontadas, pro

curaremos nos aproximar destes muitos alunos, que até a e

fervência dos anos trinta, frequentaram assiduamente as au

las, as oficinas, ·os p~tios e os jogos de "foot-ball" ou 

exercicios de ginástica sueca que, semana apos semana,ex-

perienciavam nas dependências do Parobé. 

A leitura do "Quadro ilustrativo das expressoes 

utilizadas no periodo 1897-1928 para indicar a condição so

cial dos alunos do Instituto Parobé", em anexo, apresenta

nos um breve mapeamento de informações acerca da extração 

social desses alunos. 

Em geral, a expressao mais utilizada é àquela que 

se refere aos adjetivos "meninos pobres" e "filhos de ope

rários". 

Outras vezes, aparecem referências que pouco va

riam desta idéia inicial. Por exemplo: "filhos das classes 

prolet~rias", "proletariado ou operariado", "empregados em 

oficinas ou casas comerciais", "condição modesta", etc. 

No entanto, algumas vezes os atributos têm umtom 

mais explicito. A partir de 1913, constatamos a utilização 

da expressão "operariado nacional". J~ apreciamos nos ca-
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pitulos I e II a onda de anti-estrangeirismo que se inicia 

no final da primeira década do século, em função dapresença 

de trabalhadores de origem imigrante como liderança dos mo-

vimentos reivindicatórios da classe operária em formação. 

Não nos estenderemos aqui em retomar este aspecto, mas em 

indicar que nesse movimento de reação do ?Oder frente as 

contestações da ordem instituida, a tõnica também no Ins-

tituto Parobé passa a ser o que comumente denominam o a-

tendimento ao nosso trabalhador , ao "operariado nacional". 

Esporadicamente, localizamos designações que ao 

invés de servirem-se de adjetivos para identificar o corpo 

docente, descrevem a situação na qual os alunos viviam. kr 

sim, reportam-se àqueles a quem, pelas suas ocupações, não 

possam receber instrução durante o dia. Nesse particular, 

há a distinção entre trabalhadores adultos e meninos que, 

empregados em oficinas ou outras ocupações, estavam impe-

didos de acompanhar as escolas públicas regulares. Temos 

assim, além dos meninos e meninas (a partir de 1919) pobres 

que frequentam os cursos diurnos do Parobé, meninos "traba-

lhadores" que frequentam-no à noite. 

Destacamos ainda, àquelas fontes que transpare-

cem um caráter eminentemente correcional ou moralizador do 

instituto, afirmando que o mesmo destina-se a educar "cri-
24 

anças arrancadas à vagabundagem das ruas". 



230 

Não nos parece, contudo, ter sido esta a inten-

çao preponderante. 

Em estudo similar acerca das Escolas Profissio- ' 

nais de São Paulo, YARIA ALICE RIBEI RO afirma que a preo-

cupaçao das autoridades públicas dirigiam-se a educação 

dos filhos dos operários, denotando-se uma clara distinção 

entre estes e os desvalidos, os pobres em gera1. 25 

Observe-se que quanto ao Parobé nao existe ne-

nhum adjetivo que refira-se aos "abandonados", "órfãos" ou 

"desvalidos" . No máximo, aos "desfavorecidos de fortuna". 

Ora, segundo a autora, neste caso precisamos a-

tentar para o fato de que aos pobres em geral, há muitoque 

existiam instituições disciplinadoras especificas, de ca-

racteristicas acentuadamente correcionais. Neste sentido,a 

autora discorda de CUNHA que sugere que as escolas profis-

. 26 
sionais tenham servido ao "lumpem proletar1ado" . 

RIBEIRO nao descarta a existência de escolas 

profissionais dedicadas aos "pobres em geral" , mas no que 

tange às escolas por ela analisadas em são Paulo, afirma: 

"Não era entre estes miseráveis que as autori
dades buscavam a clientela para justificar a 
instalação das escolas profissionais. Mas en
tre aqreles, filhos de operários que já em casa 
receberam e incorporaram normas de COIT!fX)rtanen
to, aceitas socialrrente COlrD hábitos de traba
lho disciplinado e respeito à autoridade." 27 
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Poderíamos endossar a posição da autora, com r~ 

lação ao Parobé? As informações constantes na documentação 

consultada são um tanto movediças. Todavia, por vezes pa

recem-nos insistente os atributos "filhos de operários" e 

"trabalhadores", não constando, como mencionamos acima, 

qualquer referência aos desvalidos. Como reforço, aludimos 

no Capitulo II.3 que as Instruções Provisórias da Escola 

Benjamin Constant prescreviam a exigência de atestado da 

condição de "operário" ou "filho de" para efetivação da ma

tricula na escola. Provavelmente,o mesmo ocorrera com oPa

robé após 1909. 

Entretanto, a existéncia de um "internato" para 

um conjunto de alunos .poderia problematizar a questão, su

gerindo a idéia de "reformatório". Não parece ter sido es

ta a orientação e devemos lembrar que a presença do inter

nato era prática comum na maioria das escolas da epoca, me~ 

mo àquelas dirigidas às elites. No Instituto Parobé o re

gime de internato visou o atendimento dos alunos que nao 

residiam em Porto Alegre. 

o discurso do engenheiro-chefe do Instituto João 

Lüderitz, por ocasião da solenidade que inaugurou a Escola 

Industrial de Rio Grande ,em 1917, contém a alusão mais cla

ra q ue identificamos quanto aos alunos a quem pretendia-se 

oferecer instrução: 
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"ao filh:> do operário rerrediado, que se manterá 
no curso diurno regular, ao aprenliz de oficina 
que aprendendo seu oficio de dia , nas fábricas 
ganhan:lo já para sua subsistência, pode à noite 
adquirir todos os con.hecirrento necessários a um 
operário rroderno e finalrrente ao qJerário já 
formado , que deseje CXliTipletar seus con.hecirren 
tos de desenho e tecnologia, elementos indispen 
sáveis ao preparo do operário capaz de acampa= 
nhar o avanço vertiginoso da técnica de hoje." 

28 

Mesmo nao se tratando especificamente do Insti-

tuto Parobé, esta caracterização é indissociável do mesmo . 

As Escolas Industriais Elementares espelharam-se em todos 

os aspectos na organização e objetivos de sua matriz: oPa-

robé. Por isso, o conteúdo do discursos de Lüderitz apli-

ca-se indistintamente às demais escolas industriais e ao 

Parobé, conf~rmando que o Instituto dirigia-se realmenteàs 

classes trabalhadoras. 

Que outros indlcios poderiam comprovar a cond~ão 

social dos alunos do Parobé, além da adjetivação das fon-

tes? 

Um recurso que podemos lançar mao e o da obser-

vaçao atenta do material fotográfico produzido na epoca. 

Relembramos que no capitulo I, item 3.2. apresentamos a 

comprovaçao da presença de alunos negros no Parobé permeio 

da identificação em fotografias. 

Compartilhamos da posição de Miriam Leite, se-
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"a imagem fotogr~fica tem significados 
evidentes, perceptiveis a um primeiro olhar, 
que lhe conferem urna comunicação instantânea,i 
rrediata." 29 -

Destaca ainda a autora que a historiografia de-

-veria dispensar um novo tratamento as fotos enquanto do-

cumentos, no intuito de 

"ampliar a gama de infonraçÕes que p::xie propoE_ 
cionar A das interpretações · que ·p::xie permi-
tir." .30 · 

Neste sentido, as fotografias constantes nos re

lat6rios de 1909 e 1910 3~ , por exemplo, permitem obser-

var as caracteristicas fisicas dos alunos. Muitas delas 

confirmam o adjetivo "meninos pobres" presente no discur-

so da escola. 

A aparência dos meninos e constrastante: roupas 

surradas, calças curtas, pés descalços ou simples sandã-

lias, a presença de crianças negras e, de certa forma, urna 

"uniformidade" de caracteres. Se coloc~ssemos tais fotos 

lado à lado com meninos de "distintas escolas", principal-

mente as confessionais, perceberiamos nitidamente que nes-

tas escolas os alunos aoarecem com uniformes primorosos 

alvas camisas, gravatas, calças frisadas, meias brancas e 
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lustrosos sapatos pretos. Diferentemente, algumas das fo-

tografias do Parobé, em especial do cursos elementar, apr~ 

sentam uniformes simplicimos, assemelhados aos trajes hoje 

distribuidos aos operários - brim de tom apagado, gola s~ 

ples, botões comuns. Sem incorrermos num tom piegas, há sem 

dGvida uma presenda modesta dos alunos nas fotos. (Ver fo-

tos n9 1 à 12 e 16-17) 

De qualquer forma, como remete Miriam Leite, a 

fotografia como qualquer outra 

"docmnentação histórica necessária à reconstru
ção, precisa ser variada, uma vez que cada tipo 
de fonte ( ... ) tem tendências especificas e ex
prirre, em geral, aspectos lirni tados da questão 
em foco. A insuficiência da fotografia corro d<r 
currento não é, pois ·, caracteristica exclusiva 
dela ( ... )." 32 

Na mesma linha de entendimento esboçada pela au-

tora, apesar do resgate da imagem fotográfica, é indispen-

sável pastorear nas entrelinhas de outras fontes indicações 

acerca da origem social dos alunos do Parobé, mas atentos 

à igualmente limitada abrangência destas informações. 

Assim, é significativo um comentário sobre a e-

vasao e a diminuição da freqüência dos alunos durante o pe-

riodo do inverno. Segundo os relatórios de 1909 e 1910, 
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11 a freqüência, especialrrente no inverno, dimi
nui, parecendo-rre que a principal causa são as 
caminhadas [longas] a que são obrigados os alu
n::>s, havendo p::>r isso a conVeniência em dar-lhes 
a refeição do allroco, de rrodo a conservá-los du 
rante o dia no Instituto, evitando as caminha= 
das. 11 33 

Detenhamo-nos no comentário do engenheiro-ch~fe\ 
que estas longas do Instituto João Lüderitz. Ele acentuava 

c~inhadas, em número de quatro devido ao intervalo do al-

moço, eram contraproducentes, não só pelo cansaço que pro-

vocavam nos alunos,mas porque muitas vezes estes não ,retor-

navam no periodo da tarde. 
_...--) 

Observa-se que enquanto em outras localidades,CQ 

mo em São Pa~lo, as escolas profissionais situavam-se em 

bairros de grande concentração operária, como por exemplo o 

Brás, tendo entre seus alunos moradores das cercanias, si

tuação distinta ocorreu oom o Parobé .34 

Em razao de constituir ele um instituto da Esco-

la de Engenharia de Porto Alegre, e por outros motivos por 

nós até o momento desconhecidos, o Instituto Parobé encon-

trava-se instalado no centro da cidade, relativamente dis-

t _ante, na época , dos bairros operários ou m~s pobre s, dos quais p ro-

vinham os alunos. 

Tomemos os dados apresentaclos em .. um relatório, 

que mesmo referindo-se a 1937, ano que ultrapassa os mar-

cos deste trabalho, é bastante significativo por ser a úni-
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ca fonte localizada que informa sobre a proveniência dos 

alunos. 

DISTRIBUIÇÃO DAS RESID~NCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM 

1937 NO INSTITUTO PAROBÉ 35 

LOCALIDADES 

(1) Navegantes 

(2) são J o ão 

(3) Centro 

( 4) Azenha 

(5) Bom Fim 

(6) Caminho do Meio 

(7) Floresta 

(8) Glória 

(9) Higienópolis 

(lO) Independência 

(11) Menino Deus 

(12) Monte Serrat 

(13) Partenon 

(14) Petrópolis 

{15) Passo da Mangueira e Gravatal 

{16) Teresópolis 

(17) Cidade Baixa 

{18) Gualba e São Leopoldo 

(19) Ilha da Pintada, Tristeza e Canoas 

Pelas informações acima, tomando as 

PORCENTAGEM 

4,4 % 

3,4 % 

16,3 % 

9,8 % 

7,3 % 

6,4 % 

6,2 % 

5,3 % 

0,7 % 

3,9 % 

5,0 % 

3,2 % 

11,9 % 

2,5 % 

0,5 % 

3,2 % 

7,1 % 

0,9 % 

0,2 % 

localidades 

de n9 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 à 19 corno sendo bair-

ros em que se concentravam os estratos médios e baixos da 

população da capital em 1937, teremos que em torno de 57,6% 
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dos alunos moravam afastados do Instituto. 

Retornando então, ao comentário de Lüderitz, em 

1910 somente os filhos de trabalhadores e meninos pobres é 

que precisavam sujeitar-se às longas caminhadas até o ins-

tituto, muitas vezes descalços, pois além de morarem na p~ 

riferia, não eram possuidores de condições para utilizar 

qualquer tipo de transporte. 

Com o intuito de evitar que os alunos, diante de~ 

tas dificuldades,não retornassem à escola no •perlodo da 

tarde, concediam-lhes uma sopa ao meio dia. 

Pela manhã, segundo o engenheiro-chefe, os alu-

nos do curso elementar recebiam asau las e, à t a rde, eraml~ 

teralmente ocupados em trabalhos manuais elementares.36 A 

ponta para os excelentes resultados desta prática, pois 

te. 

"se a titulo de econcmia se tivesse deixado os 
alunos elerrentares voltarem para as suas casas 
durante o perlodo da tarde a influência l::enéfi
ca e salutar do professor na aula da manhã, te
ria sido destrulda p=lo contato do aluno com os 
garotos da rua, :rois a maior parte das crianças 
são obrigadas pelos pais a procurarem o meio 
de vida na venda de jornais. " 37 

Indiscutivelmente, esta e uma informação relevan-
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Não há corno duvidar que, em determinados rnarentos, 

a condição social dos alunos representava problema as es

tratégias disciplinadoras da escola,tais corno a assiduida

de, a pontualidade, a dedicação, etc. , na medida em que pe

las parcas condições de sobrevivência da farnilia os menores 

deveriam inserir-se no mercado de trabalho. Como resolver 

a questão? Ocupando os alunos em atividades manuais, ernvi

rn~, madeira, barro, etc ., que pudessem render-lhes algun s 

trocados. Veremos adiante, como esta prática se efetivou. 

Importa destacar, contudo, que apesar da esc~sez 

de informações, alguns dos elementos localizados são sufi

cientemente fortes para que confirmemos a presença dos fi 

lhos do proletariado urbano entre os alunos do Parobé. 

Acrescente-se que, no conjunto da Escola de En-

genharia , o Parobé fora criado precisamente para atender 

aos "futuros operários". Podemos perceber este aspecto a

través das exigências para matricula no Instituto. 

Corno mencionamos na apresentação da Escola Ben

jamin Constant, era condição de matricula a comprovação de 

vinculo do pai ou aluno a um trabalho operário ou um ates

tado de pobreza passado pela autoridade municipal. 

Pelo menos até 1920, o aluno nao precisava ter 

quaisquer conhecimentos anteriores,pois o curso elementar 
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incluia a alfabetização. Mesmo apos a extinção das classes 

destinadas à alfabetizar os alunos, exigiam-se apenas o c~ 

nhecimento das "primeiras letras" e das operações matemáti 

cas simples. 

Enquantd isso, em outros institutos da Escola de 

Engenharia, exigiam-se do aluno exames preparatórios e um 

"c,api tal cultural" de di f lcil obtenção prévia, como fica de

monstrado pelo direcionamento elitista do Instituto JÚlio 

de Castilhos, destinado aos alunos melhor dotados que se-

guiriam o prestigio dos cursos superiores. 

· Relatava o relatório de 1924 acerca das experiê~ 

cias de apre~dizagem do Parobé, dizendo serem elas 

"preparadas especialnente para que pudessem 
ser facilnente executadas pelos alunos , de acor 
do a:::rn o grau rrenor de cultura que se exige aos 
alunos do Instituto Parot.é. "38 

Desta forma, a "seleção cultural" que pesav a so-

bre os alunos do Parobé, também indica sua diferenciação s~ 

cial em relação ao conjunto da Escola de Engenharia. 

Quanto a idade dos alunos, ela variou muito, tan-

to no curso diurno como no noturno. Sabemos que a escolaa-

tendia desde meninos e meninas com a idade minima de 10 a-

nos para o curso elementar, até trabalhadores adultos que 

poderiam freqüentar o curso técnico e o noturno de aper-
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feiçoamento para operários. 

Tanto as Instruções Provisórias (1907) quanto o 

Regulamento de 1923 prescrevem a idade mlnima e no caso, a 

máxima apenas no tocante ao curso elementar diurno. 

Em conformidade as Instruções, o relatório do In-

t~ndente de 1907 estabelece como critérios para admissão à 

escola três condições, já expostas no item II.3: provas de 

pobreza, ser filho de operário e residir no municlpio. 

Já em 1912, apos a fusão da Escola Benjamin Con~ 

tant com o I.T.P. e percebendo subvenções regulares do Go-

verno do Estado, parece ter sido abolida a condição de re-

sidência em Porto Alegre, destacando ser intuito do então 

I.T.P. preparar as crianças para que colaborassem "no de-

senvolvimento deste e de outros municlpios do Estado."39 

Em 1918, devido a afluência de candidatos muito 

superior às possibilidades de atendimento do Instituto e 

frente à avaliação de que o grande número de matriculadose 

de turmas findara por interferir na qualidade do ensino, 

institulra-se uma nova exigência regulamentar que prescre-

via 

"dever o matriculado conhecer pelo menos duas 
operações aritméticas e ter conhecimento das 
prirreiras letras. "40 
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Pelo Regulamento de 1923 (ver Anexo n9 3) o in-

gresso no curso elementar estava condicionado à idade en-

tre 9 e 18 anos e ao dominio da leitura, escrita e das três 

primeiras operações aritméticas. É interessante observar 

que nao se encontra no regulamento a exigência do atestado 

de pobreza ou filiação operária. Para o curso noturno de 

aperfeiçoamento, o candidato deveria possuir a idade mini

ma de 13 anos. 41 

A supressao do curso preparatório (alfabetizêdor) 

e as exigências de conhecimentos minimos prévios, pode e~ 

tar relacionada ao fato de que a partir de 1914, a existên 

42 
cia de escolas noturnas elementares para trabalhadores , 

constituíram uma alternativa concreta para a primeira eta-

pa da escolarização, optando então o Instituto Parobé pelo 

aprimoramento do ensino profissional por ele oferec~o ,sern 

ter que dispender boa parte dos recursos da escola na ma-

nutenção de turmas numerosas do curso elementar. 

Desde a instalação das primeiras turmas em 1906, 

àquele aluno que possuindo maior nivel de escolaruação pre~ 

tasse os exames pertinentes aos conteúdos desenvolvidos no 

curso elementar do Instituto e obtivesse aprovação, pode-

ria matricular-se diretamente no 19 ano técnico ou naquele 

que melhor respondesse ao seu grau de conhecimentos. Não 

havia a obrigatoriedade da seriação completa. 
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Ainda como caracterização dos alunos, cabe relem 

brar que em principio, devido à condição modesta dos mes-

mos, o ensino era inteiramente gratuito. 

Sucede que em 1914 identificamos uma referência a 

alunos pagantes no Parobé. 

Dizia o relatório: 

"os cinco prirreiros titulos da receita resultam 
da matricula de alurx>s pagantes no I. T. P. , ten 
do a Escola aberto um curso nestas condiçÕes pa 
ra os alunos que, não p:xlendo obter matricula 
gratuita nos termos do Regulamento do Instituto 
querem não obstante seguir um dos cursos queele 
rrantém." 43 -

As habilidades desenvolvidas pelos alunos do Ins-

tituto logo tornaram-se públicas. A cada final do ano le-

tivo a direção da escola organizava festas de encerramento 

e preocupava-se em realizar uma grande exposição dos tra-

balhos dos alunos. As exposições constituiam verdadeiras 

"vitrines para a sociedade'', momento através do qual a es-

cola divulgava os serviços que suas oficinas podiam pres-

tar e que poderia vender aos interessados. 

A fama da escola nao se restringia ao público em 

geral, até mesmo alunos do curso de engenharia mecãnica e 

electrotécnica praticavam nas oficinas do Parobé, sob pro-

grama elaborado pelo mesmo instituto. 
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Por esses e por outros aspectos, acorreram can-

didatos que nao possuindo nem prova de pobreza tampouco o-

rigem operária, desejavam acompanhar algumas das atividades 

da Escola. 

Tomemos~como, 1 exemplo os anos de 1925 à 1929, pe-

riodo final desta análise, para observarmos se esta situa-

çao tinha ou não se generalizado. 

IV - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS MATRICULADOS NO PAROBÉ CON

FORME A GRATUIDADE (1925-1929) 44 

CURSOS ANO TOTAL TOTAL ALUNOS LIVRES 
MATRICULAIX:>S GRATUITOS PAGANTES 

' 

1925 140 140 6 

Divisão 1926 166 166 6 

Masculina 1927 207 207 2 

1928 305 305 10 

1929 354 354 4 

1925 49 49 3 

Divisão 1926 56 56 -
Feminina 1927 73 73 -

1928 99 99 -
1929 74 74 1 

1925 45 45 -
Curso 1926 89 89 -
"Noturno 1927 56 56 -

1928 77 77 -
1929 100 100 -
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Segundo o quadro, o numero de alunos pagantes 

e inexistente ou praticamente inexpressivo. Sendo assim, 

não podemos afirmar que houvesse se alterado a condição so-

cial dos alunos, pelo menos não até 1929. 

Outro aspecto que caracterizaria os alunos do Ins-

tituto Parobé é a q uele relativo a participação dos mesmos 

no movimento operário em efervescência neste perlodo. Como 

se portavam? A que grupos se ligavam? Afinal, estiveram ou 

não presentes nas instâncias organizativas do movimento? 

Embora possamos supor que a atitude deles pode-

ria ter sido, provavelmente, reacionária em função de toda 

uma mentalidade que se procurava imprimir-lhes no âmbitoda 
\ 

escola, para eles praticamente em tempo integral, descar-

tamos qualquer resposta mecanicista. 

Não localizamos qualquer informação à respeito, 

mesmo em trabalhos que procuram analisar o movimento oper~ 
45 

rio no Rio Grande do Sul. 

Pareceu-nos ainda mais instigante esta questão 

por que em estudo sobre o Liceu de Artes e Oficios de São 

Paulo, Maria LÚcia Gitahy afirma ter encontrado na impren-

sa paulista de 1919,referências acerca da postura refratá-

ria dos alunos do Liceu à participação mais direta no mo-
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46 
vimento operário. Sugere inclusive que, em oposição, o 

Liceu não admitia como alunos os maus elementos, conskEra-

dos agitadores e instigadores do ódio entre as classes. 

Caberá assim, a uma futura investigação,resgatar 

esta dimensão tão .imr:ortante para que nos aproximemos daqueles 

que eram os jovens operários, alunos do Parobé. 

Há entretanto um outro viés para reflexão. A que 

funções se dirigiam os diplomados pelo Parobé? Quais os 

cargos por eles ocupados? 

Dos poucos alunos que concluíam todo o curso, al-

guns permaneciam na escola como mestres, contra-mestres ou 

professores. Outros, como já v imos, eram convidados para 

desempenhar estas mesmas funções em outras escolas profis-

sionais do pais. 

Além disso, havia os que se dirigiam como con-

tra-mestres ou mestres para as oficinas e empresas da ci-

dade, ocupando cargos técnicos e de supervisão. Ora, nao 

nos causaria nenhum espanto se encontrassemos indicaçõesde 

que teriam sido hostilizados pelos demais operários das e~ 

presas. Ocupando uma posição intermediária, aplicavam so-

bre os trabalhadores manuais as medidas exploradorasepuni-

tivas ordenadas pelo capital e, nao raro, foram vistos co

mo "agentes do capital", 
47 

pelos demais operários . 

... LteTIIG'A 8CTOI'CIAL D. .DUOA0AO 
~ACULPADK Da EOUOACAe • U~~aa 
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No Rio Grande do Sul, algumas das greves r e ali

zadas neste perlodo reivindicam, entre outros aspectos, a 

substituição do mestre ou fiscal.48 

Caberia ainda destacar que algumas fontes nos 

permitem identificar as profissões dos alunos matr~culados 

no Curso Noturno de Aperfeiçoaménto para operários. 

Consultando o relatório do Instituto de 1920 foi 

possivel montar um quadro que,a titulo de exemplo, auxilia 

nossa reflexão. Aproveitamos o mesmo relatório para indi

car a composição etária destes alunos, uma vez que no curso 

noturno poderiam matricular-se tanto adultos quanto jovens 

trabalhadores. 
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V - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PROFISSOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO NOTURNO DE 

APERFEIÇOAMENTO PARA OPERÂRIOS DO INSTITUTO PAROBÉ. 1920.49 

PROFISSÃO N9 DE 
PROFISSÃO N9 DE 

ALUNOS ALUNOS 

Aprendiz de ourives 2 Mecânico 2 
Aprendiz de Serralheiro 5 Padeiro 4 
Aprendiz de mecânico 9 Chauffeur l 
Aprendiz de chapeleiro l Alfaiate 3 
Aprendiz de litógrafo l Marmorista l 
Aprendiz de encadernação 4 Pintor 2 
Tipógrafo 5 Serrador 1 
Sp.pateiro 9 Pedreiro 7 
Militar 8 Ferreiro l 
Comerciário 42 Encadernador 2 

Copeiro l Latoeiro 3 
Carpinteiro 5 Estofador 1 
Jornaleiro 1 Torneiro l 
Funileiro 2 Motorista 2 

Foguista l Vimeiro 1 
Chapeleiro l Desenhista 1 
Açougueiro 2 Emp . 1 
Serralheiro 6 Ourives 2 

Marceneiro 2 
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NÇ de alunos: 185 

N9 de profissões declaradas: 143 

Não declararam: 42 

VI - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS IDADES DOS ALUNOS MATRICULA

DOS NO CURSO NOTURNO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OPERÁ

RIOS DO INSTITUTO PAROBÉ. 1920.50 

IDADES N9 ALUNOS 

10-15 57 

16-20 52 

21-25 16 

26-30 11 
\ 

31- 35 10 

36-40 1 

+ de 40 1 

N? total de alunos: 185 

Não declararam idade: 35 

Quanto ao primeiro quadro, é interessante notar 

que em geral, a maioria das profissões dos alunos estavam 

contempladas nas secções oferecidas pela escola, justifi-

cando-se assim o aperfeiçoamento. Outras, indicam que o a-

luno vinha em busca de uma nova profissão. Isto sugere que 

havia, em certa medida, uma diversificação do mercado de 
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trabalho suficiente para permitir o trânsito de profis~s. 

Em relação às idades, mesmo no curso noturno pre

valecia a presença de jovens trabalhadores. Provavelmente 

um curso noturno de quatro anos era um tanto quanto inviá

vel para os trabalhadores~ família, que além das dificul 

dades para o estudo à noite, viam-se obrigados a fazer se

roes a fim de elevar os parcos salários. 

Observemos ainda,que o titulo "comerciário", so

bre o qual incide o maior número de alunos é muito vago e 

genérico, traduzindo um vasto leque de ocupações relaciona 

das a prestação de serviços. Por outro lado, não e de se 

estranhar que trabalhadores do setor terciário, na grande 

maioria sem qualquer habilidade técnica, se interessassem 

pela aquisição de um "oficio". 

Finalmente, para complementar a caracterizaçãode 

quem eram os alunos do Instituto Parobé, julgamos ser im

possível falar sobre eles sem tratar de sua freqüência a 

escola. 

A cada vez que os relatórios e demais fontes re

ferem-se ao corpo discente do Parobé, sem exceção , estão 

presentes 

dos mesmos. 

comentáriossobre a freqüência e a evasao 
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Constituem estes comentários indicadores que po

dem atestar ou nao a penetração do Parobé no conjunto dos 

trabalhadores, seus resultados, sua abrangência e, até mes

mo confirmar a condição operiria dos alunos. 

O terna d-a freqüência apresentou-se sempre prcble

rnático, apesar de algumas omissões quanto as dificuldades 

da escola em manter o número de matriculados. Em consequê~ 

cia, os dados sao díspares. 

Não causa espanto que fossem manipulados _, visto 

ser um tanto embaraçoso justificar aos poderes públicos~ 

anualmente subvencionavam a escola, os altos índices de e

vasão e ausências. Isto sem falar do aproveitamento. 

Via de regra, os relat6rios atribuíam o problema 

a causas externas, que independiam da eficácia da insti

tuição: pobreza das famílias, distâncias a percorrer daca

sa à escola, falta de persistência dos alunos, etc. 

Raríssimas vezes reconheciam que as falhas pu

dessem estar na escola. Quando isto ocorria, tratavam de 

subestimá-las rapidamente com a proposição de medidas pa

liativas, que procuravam ocupar atrativamente os alunos, 

fixando-os na escola. 

Outrossim, a freqüência em si, bem corno o trata-
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mento a ela dispensado traduzem os diferentes mecanismos 

utilizados para o disciplinamento dos alunos: castigav~se 

os faltosos, excluindo-os; premiavam-se os assiduos, con-

ferindo-lhes adjetivos de distinção. 

--\ 
Por exemplo, nao importava a qualidade do traba-

lho desenvolvido pelo aluno na oficina, sua criatividade e 

engenhosidade. Prevalecia sempre o número de vezes que fal- j 
tara às atividades. 

Desde as Instruções Provisórias de 1907 eviden-

ciamos o caráter excludente de algumas normatizações. Oca-

pitulo IV determinava que o aluno que cometesse mais de 30 

faltas injustificadas .seria reprovado e neste caso, nenhum 

aluno poderia repetir mais de uma vez o ano que estivesse 

cursando. 

Como estas prescrições se adequavam a realidade 

da vida dos alunos? Já assinalamos as enormes dificuldades 

que os meninos enfrentavam para chegar à escola, deslocan-

do-se dos arrabaldes em condições adversas. Muitas vezes, 

frente aos problemas econõmicos da familia, os pais empre-

gavam os meninos temporariamente em atividades remuneradas 

que complementassem a renda doméstica. No caso, aqueles~ 

deparavam-se com as maiores dificuldades estavam, à priori, 

excluidos da escola. O que significavam 30 faltas em um ano 

para estes alunos? 
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Além disso, a escola parecia defrontar-se com 

urna situação paradoxal. De um lado, primava pela qualidade 

que o ensino deveria possuir,aliando a teoria com a práti

ca tanto no curso elementar quanto no técnico, ministrando 

aos alunos o conhecimento de trabalhos manuais desde o pri

meiro ano elementa-r. Por outro lado, esta aprendizagem prá

tica desde o ingresso na escola,findava por instrumentali

zar os alunos com as noçoes rudimentares de um oficio e, 

conseqüente~ente, mesmo sem concluir os cursos alguns alu

nos evadiam-se em busca de colocaç6es remuneradas, obten

do-as com uma certa vantagem. 

Como superar os baixos lndices de freqüência, nem 

sempre confessados? A tentativa de solucionar esta situa

ção perpassa o perlodo que estamos analisando. 

Vejamos corno evoluiu o discurso da direção do Pa

robé na abordagem dos ternas freqüência e evasao. 

Já em 1909 o relatório do Instituto informa que 

por motivos ignorados,urn número significativo de illunos, em 

torno de 42 %, abandonara a escola. Segundo o engenheiro-c~ 

fe, teriam contribuido para isso as longas distâncias, pe

nosas no inverno, que os alunos percorriam rumo a escola, 

inclusive no intervalo do almoço. Corno já citamos anterior 

mente, sugeria o sr. Lüderitz que 
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"Não se p:x:lendo evitar em absoluto essas carni
nhádas , o que só seria possl vel com o inteiTla
to, que não poderros estabelecer, julgo que ha
veria um rreio de atenuar esse inconveniente, e
vitando a salda para o alrroço, dando-se essa 
refeição no Instituto. 

Seria uma der:;esa a fazer, porém corrp:msada r:;elo 
maior aproveitamento dos alunos e estabelecimen 
to de rrelhor reg:irre esa:::>lar." 51 

Percebemos na solução preocupações que não sere-

sumem na performance do aluno mas também na sistemática da 

rotina escolar. Havia que evitar que os alunos, uma vez re-

tirando-se para o almoço, não retornassem no perlodo dat~ 

de, esvaziando a escola e desestruturando o planejamento 

das atividades a desenvolver. 

Enquanto em 1909 a percentagem de evadidos é a-

tribuida ao "abandono", em 1910 o relatório trata de infor 

mar que tendo em vista que 52 alunos haviam cometido mais 

de 40 faltas, teriam sido eles "excluidos". 
52 

O discurso 

quanto as causas da evasão permanecia inalterado . A refei-

ção do meio-dia ainda não se viabilizara . 

Todavia, em 1911, o t.orn ·d.o discurso é radicalmen-

te oposto. Tanto o curso elementar quanto o profissional~ 

viam funcionado "com bastante freqüência", embora alunos 

com muitas faltas não justificadas tivessem sido excluidos . 

Mas, a que se devia os milagrosos resultados po-

St!TOftiAl OI 
F~ "'!11. DA O€ DF. EDUCACAO -
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Primeiramente, instituíra-se a prática da "ca-

derneta de freqüência", sugestão por sinal do inspetor da 

escola. Por meio dela o professor ou mestre registrava dia-

riamente a presenÇa do aluno e a familia se mantinha infor-

mada. Facilitava-se o controle do inspetor. 

Em segundo lugar e com mais eficácia, 

"contribuiu J?é:l.ra a l::oa fr~ncia e o l:::om funcio 
narrento das aulas e oficinas~ os diferentes tra= 
ba.llns manuais a que os rreninos dedicavam-se com 
nurito cpsto; a regularidade das aulas de ginás
tica e de música, tcxlos estes trabalhos arreniza
rarn mui to o ensino teórico-elerrentar, tornando
-os atrativos às crianças." 53 

Nesta medida, a presença da música, da ginástica 

ou dos trabalhos manuais no curriculo do Parobé não pressu-

punha uma proposta de desenvolvimento integral das crian-

ças. Apareciam mais corno uma certa "maquia gern" da p r opos-

ta educacional com o fim de amenizar o enfadonho trabalho na 

oficina, assegurando a ocupação das crianças no espaço da 

escola, seduzindo-as com a concessão de experiências mais 

pra zerosas no sentido de evitar a evasão. 

O reconhecimento, quase disfarçado, da inadequação 

da sistemática de trabalho nas oficinas do Parobé é retoma-

da em 1912. 
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Explicava-se a evasao em função de que 

"o aluno não tinha o devido interesse no traba
lho de oficina. Não via qu= fazia progressos, 
não CX)!llparecia regulamente e na prilreira oca
sião deixava o Instituto para colocar-se numa 
oficina qualquer, onde ia aprender pelos rresrros 
processos nrlimentares , é verdade, mas . . . ga
nharib I o que é IXIDto capital. n54 

Prenuncia-se aqui como solução futura o pagamen-

to de diárias aos alunos como compensação ao trabalho rea-

lizado nas oficinas. Esta prática, como veremos, logo 
, 

ser a 

adotada revestindo-se no entanto, de caracteristicas con-

troladoras inequlvocas. 

Em decorrência da crise pelos efeitos da guerra 

européia, em 1914 a situação do Instituto torna-se melin-

drosa,como referimos no capitulo II.4. 

Frente a carestia da vida muitos alunos solicita 

ram trancamento de matricula. O relatório chega a utili-

zar-se do termo "deserção" 55 para expressar o alto indi-

ce de evasão. 

Segundo o relatório, muitlssimos meninos tive-

ram que 

"acompanhar seus pais para as colônias i outros 
para procurarem colocação a fim de ajudarem as 
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suas familias. 

Alunos aplicados e de excelente CCllTlfúrtanen to , 
que p:>deriam fazer um curso brilhante, retira
ram-se para jtmto aos pais resistirem aos efei
tos terriveis da crise." 56 

O perlodo 1914-1918 fora delicado. A escola en-

frentou dificuldades, apontadas anteriormente. 

Este era um perlodo de tensão social: escassezde 

alimentos, falta de trabalho, altos preços dos gêneros de 

primeira necessidade. 

Como estratégia de contenção dos conflitos, a In-

tendªncia Municipal estimulava as famllias pobres a deslo-

carem-se momentaneamente para o interior, onde poderiam su-

portar uma vida mais barata e encontrar trabalho. Fornecia, 

em muitos casos, passagens gratuitas. 

Muitos dos alunos do Instituto Parobé acompanha-

raro seus pais ness a migração "forçada". 

As conseqüªncias da guerra persistiam em 1918, 

quando muitos pais retiravam seus filhos do instituto para 

empregá-los. Em conseqüªncia,avultava a evasão, a diminui-

ção nas matriculas novas e a nao conclusão do curso por 

parte de muitos. 
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O problema era mais sério no curso noturno. Ape-

sar da freqüência não ser obrigatória para estes alunos, 

o agravamento da crise levava a que muitos deles, emprega-

dos em oficinas e no comércio, se ausentassem das aulas poE 

que estavam "obrigados pelos patrões a fazerem serões." 

57 

Assim, apesar do curso ser noturno para que jus-

tamente estes alunos pudessem frequentá-lo, as ausências 

er.arr constantes. 

Em 192l,o relatório informava que estava em fase 

de preparaçao um plano que pretendia estimular os alunos,já 

que a freqüência era ';pouco confortante". 

Como causas determinantes da freqüência irregu-

lar, o relatório citava 

" a residência, da maior parte dos alunos , em 
flin de linhas de l:x:mds, a extrema pobreza de 
mui t _O? a conseqüente falta de fardarrento pa 
ra frequentarem as aulas e oficinas, devidarren 
te unifonnizados, conforne preceitua o regula 
rrento em vigor, e a cachurnba e a gripe que 
grassaram de princípios de julho a princlpi~s 
de setembro, em caráter epidêmico." 58 

Todas as causas apontadas, como já comentamos, 

sao atribuidas a fatores externos. A freqüência neste ano 

chegou a 66 % e a medida proposta previa o fornecimento, a 
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titulo de empréstimo, de uma quantidade maior de material 

escolar do que o fornecido no ano anterior. 

A irregularidade e a evasao no curso noturno foi 

tão grande neste ano, que chegou-se a uma freqüência de 
59 

34 %. Atribuem-se assim ~ m~ freqüência os baixos re-

sultados obtidos pelos alunos nos exames. 

Embora os comentários constantes nos relatórios a 

centuem o decllnio da freqüência e a gravidade do problema, 

há uma incompatibilidade entre o discurso e os dados numé-

ricos apresentados. 

Tomemos os dados do relatório de 1921. Obser~se 

que os dados computam apenas a freqüência média, dissolven 

do por exemplo os expressivos Indices de evasão do curso 

noturno. 
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SECÇÃO MASCULINA DIURNA 

VII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA MATRÍCULA E FREQO~NCIA MÉ

DIA DESDE 1906 a 1921.
60 

ANO MATRICULADOS FREQO'~NCIA MÉDIA 

(PORCENTAGEM) 

1906 15 - -
'1907 83 - -
1908 154 - -

190 9 101 59 58,41 

1910 194 142 73,19 

1911 312 268 85,89 

1912 4 30 269 62,55 

1913 515 490 95,14 

1914 530 450 84,90 

1915 ' 538 485 90,14 

1916 650 580 89,23 

1917 550 500 90,90 

1918 510 422 82,74 

1919 460 396 86,08 

1920 480 41 3 86,04 

1921 425 282 66,35 

Como afirmamos, a e xceçao de 1909, 1910, 1912, 

1919 e 1921, a freqüência nao parece ser tão baixa, pela 

forma como os dados e s tão organizados. 

O Relatório de 1922 nos oferece um conjunto de 

quadros mais detalhados, aliando a freqüência com indices 

de aprovação. 61 
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Neste ano também já podemos obter dados da Sec-

çao Feminina, instalada em 1919. 

Quadros de matricula, frequencia e exames 62 

CURSO ELEMENTAR 

5 I 6 ·I 7 I 

ANNO 

Preparação ...... . .. . ....... .. .. . .. .... . ·1191 56 27 24 
L o Anno Elementar...... .... .. .. .. . .. 70 50 19 8 
2.o Anno Elementar .... .. ..... .... .... ,' 57 44 29 5 
2.o Anno Elementar .... . .. . . . .. .... ... 

1

48 36 16 9 
3.o Anno Elementar .............. .... . , 66 48 lO 9 

1

4.o Anno Elementar ... .. . ............. 35 I 29 11 I 13 I 
Totaes .. .... ....................... IF67 1263 \112 I 68 j 

o relatório comenta o quadro: 

E 

~ 
õ 

"O 
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< 

- 1- 40 
1 ~ I ! i~ 
~ I ~ M 
S t l~ 
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"O total de alunos aprovados perfaz so
nente 30,51% dos matriculados e 42,58% dos que, 
em média, frequentaram as aulas . Essas p:::>rcen
tagens baixas provêm da má freqUência que é, em 
muitos casos, próxima do limite admitido para a 
entrada em exarres. " 62 
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dos em uma em > rn a i s de o 
E. ou duas dis- duas disci-
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3 3 3 
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4 - -
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Pelos quadros , c o nfirma-se que os resu ltados apr~ 

sentados c omo freqüência mé dia anual de toda a escola, se 

analisados isolados não e xpress am a realidade dos diferen-

tes cursos. Nestes , as tax as de e v asão ou abandono, re~ro-

v ação e fre q üê ncia média , pelo menos em 1922, sao baixos. 

Percebemo s a comprovaçao maior desta situação a -

nalisando , posterio rmente , o número de diplomados pela Pa-

robé-
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Por outro lado, isto nao significa que a passa

gem pela escola deixasse apenas marcas tênues nos alunos, 

ou que de nada lhes servisse. 

Mesmo sem concluir os cursos, a experiência de 

dois ou três anos ·de aprendizagem de trabalhos manuais ou 

de prática nas oficinas,habilitava os alunos a concorrer 

vantajosamente num mercado de trabalho onde avultavam os 

trabalhadores desqualificados. 

Sendo assim, a problemática "baixa freqüência e 

evasão" não pode ser tomada isoladamente. 

In~ica,entretanto, que a adaptabilidade dos alu

nos ao Instituto, como fazem crer alguns discursos ofici-

ais, não foi tão perfeita, seja por um ou outro motivo, 

mas em parte, pela inadequação da escola em relação a rea

lidade dos alunos. 

Em geral, as informações dos relatórios até 1930 

nao sofrem grandes alterações. 

Mencionam uma certa recuperaçao da freqüência, ~ 

liás confirmada em quadros gerais, embora parcialmente aiE 

da indiquem problemas no curso noturno e evasão de alunos 

pela necessidade de se empregarem em atividades remunera

das. 
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Como sintese, extralmos do relatório de 1930 um 

quadro retrospectivo à 1925, que apesar do discurso otimi~ 

ta que o acompanha, não deixa de transparecer um decrésci-

mo na freqüência. 

INSTITUTO PAROBÉ - · SECÇÃO MASCULINA 

VIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS FREQCENCIAS DOS ALUNOS DES

DE 1924, POR CURSO. 63 

1924 1925 1 926 1927 1928 1929 19 30 

CUrso elerrentar 90,3% 91,2% 94,7% 92% 
aulas 

85% 82,2% 90,4% 
CUrso elerrentar 92,5% 95,7% 97,6% 95,8% 
oficinas 

Curso técnico ' 
94,5% 951 Ü 91,9% 95,5% 94,4% 92,2% 92,7% 

aulas 

CUrso elerrentar 

oficinas 91,5% 90,5% 95,3% 89,7% 89,5% 89,9% 90,2% 

Apesar de toda a problem~tica "freqüªncia e e va-

são " que vimos desenvo lvendo até aqui, o número total de 

matriculados no perlodo 1906-1930 foi bastante e xpressivo, 

super i or a qualquer outra instituição voltada para traba-

lhadores nesta mesma época. 

Com base em diversas fontes, foi posslv el r e unir 

a matricula de cada ano. 
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IX - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO INS

TITUTO PAROBÉ DESDE A SUA FUNDAÇÃO ATÉ 1930.64 

-
ANOS N9 DE .MATRICl.JLNX)S 

1906 15 

1907 83 

1908 154 

1909 101 

1910 194 

1911 302 

1912 430 

1913 515 

1914 539 

1915 538 

1916 650 

1917 540 

1918 510 

1919 665 

1920 717 

1921 682 

1922 728 

1923 541 

1924 294 

1925 311 

1926 311 

1927 336 

1928 483 

1929 451 

1930 424 

Total: 10.514 alunos 
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Observ~se que,mesmo nos anos em que houve um 

decrêscimo de matriculas~ o nGmero delas permanecia expre~ 

sivo. 

Em 1918, alêm dos efeitos decorrentes da crise 

provocada pela Guerra, as novas exigências para matricula 

(conhecimento das primeirasletras e duas operações matemá-

t~cas) impossibilitaram o acesso de candidatos que dirigi-

am-se ao curso preparatório (alfabetização). Da mesma for-

ma, por falta de espaço fisico a matricula era limitadapor 

curso. 

Há que se levar em conta ainda, a representativ~ 

dade dos alunos do Parobé em relação ao conjunto dos tra-

balhadores, especialmente de Porto Alegre. Esta represent~ 

tividade pode ser mensurada em diferentes instâncias. 

A primeira nao se expressa numericamente. O ob-

jetivo principal do Parobé residia na preparação de mes-

tres e contra-mestres que desempenhassem funções técnicas 

e de controle. Representavam desta forma, apenas um grupo 

de operários qualificados em contraste com o intenso pro-

cesso de desqualificação da maioria dos trabalhadores. Os 

primeiros, disciplinarizados também no âmbito da escola, 

encarregavam-se do exercicio da vigilância sobre os demais 

operários e não apenas difundiam, como tambêm impunham a 

\ 

\ 
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eles comportamentos padronizados, preteridos pelo capital 

a fim de impedir a emergência de ações conflituosas. 

Assim, a expressividade se dá em termos qualita

tivos(*). Apesar de instruir apenas a um conjunto dos tra

balhadores, estffiencontravam-se privilegiados quando da in 

serção no processo produtivo e em relação aos demais tra

b~lhadores, desqualificados. 

Uma outra instância de mensuração reside na ten-

tativa de confrontar o numero de trabalhadores atingidospor 

diferentes iniciativas de instrução popular. 

Bu~camos como exemplos, o confronto do numero de 

matriculas e da freqüência do Instituto Parobé em relação 

às Escolas Hilário Ribeiro e Bibiano de Almeida. Tomamosem 

conta dois critérios comun s a ela s : patroclnio do p~ 

der público e destinação exclusiva aos trabalhadores e a 

seus filhos, tendo em vista a perspectiva de qualificação. 

Paralelamente, incorporamos alguns dados esp ar-

sos da Escola de Oficios Gewerbe Shule, patrocinada por 

empresários alemães (ver Cap. II.l) por s e r ela 

uma iniciativa explicitamente profissionalizante, à seme

lhança do Parobé. 



NÜMERO DE MATRÍCULAS E FREQOENCIA DOS ALUNOS DO INSTITUTO PAROBE, DA GEWERBE SCHULE E 

DAS ESCOLAS HILÁRIO RIBEIRO E BIBIANO DE ALMEIDA NOS ANOS DE 1911 À 1921. 65 

~ 
l.NSTITUTO PAROBÉ ESC. HILÁRIO RIBEIRO ESC. BIBIANJ DE AlMEIDA GEWERBE SCHULE 

o 

~~ 
Matricula Freqüência Matricula Freqüência Matricula Freqüência Matricula Freqüência 

1911 302 268 46 38 - - - -
1912 430 380 144 70 - - - -
1913 515 480 222 190 - - - -
1914 539 490 250 150 35 30 115 I 
1915 538 485 I I 66 54 I I 
1916 650 510 200 160 91 65 I I 
1917 540 498 125 I 54 I 150 I 
1918 510 422 130 I 56 I I I 
1919 665 492 150 I 104 I I I 
1920 717 680 126 I 108 I I I 
1921 682 699 112 I 129 I 58 18 

(I) Sem informação nas fontes até o momento pesquisadas. 
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A compreensao do quadro implica em observar ou-

tras diferenças exitentes entre as instituições escolhidas 

para o confronto. 

Por exemplo, deve-se levar em conta os diferentes 

cursos que o Parobé oferecia, em turnos variados, atraindo 

desta maneira um contingente maior de alunos do que as ou-

t:ras escolas. 

Cabe também considerar que o Parobé contou com u 

ma soma de subvenções muito maior em relação a outras i-

niciativas patrocinadas pelos poderes públicos, o que li-

mitava o atendimento que as mesmas podiam oferecer. Estes 

elementos, entre outros, propiciaram a situação impar do 

Instituto Parobé. 

Relativamente à Gewerbe Schule, a escola de pendia 

das contribuições dos sócios da entidade mantenedora, na 

grande maioria empresários e da ajuda externa da Alema nha. 

Estas contribuições oscilavam conforme a conjuntura econo-

mica e no período da Guerra suspendera-se o auxilio estran 

geiro. Nesta medida, a escola atravessou fases de grande 

instabilidade, oferecendo uma qualificação esporádica e a-

tendendo a um número restrito de trabalhadores. 

Em conclusão, restaria indagarmos acerca da re-

presentatividade dos alunos Cb Instituto Parobé no conjun-

~t:TO lAL OI! EDUCAÇAO 
- o~ EOUCACAê - UF"OS 
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to dos trabalhadores da cidade. 

Infelizmente nao tivemos acesso a informações co~ 

cernentes a população operária da capital. Para compen~s 

esta lacuna, poderlamos confrontar o número de alunos do P~ 

robé com alguns dados sobre os trabalhadores no Rio Grande 

do Sul. 

X QUADRO COMPARATIVO: NÜMERO DE TRABALHADORES NO RIO 

GRANDE DO SUL - MATRICULADOS NO 

(1908, 1915 - 1917) 66 

INSTIT UTO PAROBÉ 

1908 1915 1916 1917 

RS: n9 trabalhadores 15.426 26.617 38.488 52.444 
' 

I.P.: matriculados 154 538 650 540 

Porcentagem 0,99 1,81 1,68 0,97 

Optamos por apresentar dados até 1917 consideran-

do que a partir desta data instalam-se a s Escolas Industri-

ais filiadas ao Instituto Parobé, destinadas a instrução p:-o-

fissional de trabalhadores. Ficaria assim incorreta uma com 

paração que tomasse a p enas o número de alunos do Parobé. 

Com relação ao quadro acima e lev ando-se em conta 

que o confronto utiliza dados a nlvel de Estado, não nospa-
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rece insignificante a representatividade do Parobé. 

Entretanto, julgamos que nao e por este tipo de 

demonstração quantitativa que podemos avaliar a importâ~ia 

desta escola no processo de "formar-forjar" o trabalhador, 

objetivo maior deste estudo. 

Importa saber se o Parobé preparou ou nao aquele 

''perfil" de trabalhador que, dentre os demais, ocupava po

sições especificas no conjunto da produção industrial ou 

no estabelecimento das pequenas oficinas de prestação de 

serviços. Ai sim, reside a expressividade dos alunos do Pa 

robé. 



3 - APRENDENDO A TRABALHAR, TRABALHANDO PARA 

APRENDER: O SENITDO PRATICO DA INSTRUÇÃO 

Por ocasião de uma homenagem prestada ao Dr. Bor 

ges de Medeiros em reconhecimento aos serviços que corno 

governante prestara ao definitivo estabelecimento da Esco-

la de Engenharia, o ilustre Chefe do Estado proferiu um lon 

go discurso destacando a importãncia do Instituto Técnico 

Profissional .' 

Valendo-se das id~ias de um engenheiro italiano 

desconhecido, Borges justificativa a supremacia da escola 

a mericana sobre as européias e concluia: 

"A Escola profissional deve ser mestra do aper
feiçoamento técnico, mas deve juntamen
te elevar socialmente a obra do trabalho, com 
a educação moral e intelectual do o per ár i o , 
( ... ) 

Para esta escola essencialmente prática, o ope 
rário deve entrar aos primeiros anos da j uven 
tude e aí receber antes de tudo as noções ge-= 
rais que, alargando o campo de sua inteligên 
cia, o colcquern em estado de escolher a espe-= 
cialização melhor adaptada às próprias forças. 

A própria escola pois deverá lembrar a especia 
1-idade, fazendo-lhe conhecidos os a-rtifícios 
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e os processos mais úteis à sua arte, colocan 
do-o ao l~do dos técnicos inteligentes que 
sai:.bam lhe falar can a linguagem de oficina e 
sobretudo saibam ser ~us mestres na manufatu 
r a dos tra.OO.lhos. "67 

Em pouc~s p~lavras, aí estavam resumidos os pri~ 

cípios norteadores do rnstituto Parobé: primeiro, educação 

técnica, moral e intelectual do trabalhador; segundo, car~ 

ter essencialmente prático da educação; terceiro, aprendi-

zagem de conhecimentos estritamente indispens~veis ' a uma 

cultura científica e à aquisição de um ofício; quarto, de-

senvolvimento de uma prática forçosamente profissional nas 

oficinas, sob orientação de mestres contratados. 

O extr~to dó discurso contempla também a aprese~ 

taçao das influências positivistas, segundo as quais ~lém 

do aspecto moral, a educação deveria revestir-se de um ca 

ráter utilitário e prático. Isto porque, na crítica do co~ 

tismo, a instrução metafísica e literária constituía um ab 

surdo sistema de educação geral e não inspirava àqueles que 

a recebiam, senão um "desgosto quase insuperável relativa-

mente a qualquer trabalho intelectual", 6e ou pelas ocu-

pações materiais. 

Para CO~TE, 

"os estudos positivos ( ... ) aliando-se e apli 
cando-se por sua natureza, a tcrlos os traba = 

\ 
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lhos. práticos., tendem, ( ..• ) a confirmar ou rres 
mo a inspirar o gosto por eles, seja enobre= 
cendo-lhes o caráter habitual, seja amenizan
do-lhes as penosas conseqfiéncias. " 69 

Seria assim, por meio do ensino prático,que os~ 

limos incorporari.am o "a,mor a.o trabalho", fosse ele desta-

cado ou humilde, mas sempre realizado com dignidade. Tudo 

dependeria da forma como a instrução lhe fosse ministra-

dà. 

Imbuídos destas ~déias,os dirigentes do Instit~ 

to Parobé haviam estruturado o ensino profissional. Este, 

dividia-se basicamente em elementar, comum a qualquer esp~ 

cialização post~ior, e técnico onde oportunizava-se ao alu 

no o aprimoramento num conjunto de ofícios correlatos. Tan 

to o curso técnico quanto o elementar combinavam a par-

te teórica com uma aprendizagem prática. Quanto ao conjun-

to de disciplinas de cada curso, o ensino deveria ser "roi 

nistrado sempre sob o ponto de vista prático, afastando os 

assuntos meramente téoricos". 70 

Além de uma sólida instrução teórico-prática, os 

alunos deveriam receber uma verdadeira "educaçao", 

"atendendo-se tanto ao corpo como ao espírito 
em sua integralidade e harmonia recíprocas. " 71 

Desta forma, o curriculo incluía a educação físi 
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ca, a cívica, a moral e a intelectual. Perpassava a idéia 

de forjar trabalhadores completos e nao apenas estéreis in 

divíduos adestrados. 

Mas, qual o carâter desta proposta de educação in 

tegral? 

Nada melhor do que nos servirmos do plano de ed~ 

caçao adotad o para a Escola de Engenharia corno um todo. Es 

te plano deveria fundamentar a estruturaçao de cada insti-

tuto e foi plenamente adotado no Instituto Parobé. 

"Abrangendo a educaça0 rnini.S:.rada pela Escola 
a tríplice mc:rlalidade que ela canporta: físi
ca, . intelectual e moral; desenvolvendo 
o segundo aspecto, especialrrente no ponto de 
vista de sua aplicaçao técnica e profissio
nal; a Escola, cuidando de cada urna. dessas par 
tes, procura integrá-las na formaÇão doser, sub 
metido ao seu regime . 
( ... ) 

A educaçao :fisi.ca ( ... ) efetiva-se pelos exer
cícios de rrovirnento, pelo trabalho manual, pe
la aplicaçao de princípios de higiene ind i v i
dual e coletiva. 

A educação intelectual, obedecendo também a c a 
da aspecto da questão, desenvolve-se desde o 
conveniente e rigoroso ensino primário, pa s
sando pelo de generalidades hunanisticas, até 
atingir o grau elevado dos conhecimentos téc
nicos e profissionais, subordinados aos funda 
rnentos científicos peculiares a cada caso. -
c ... ) 

A educação IIKll:'al, fundamental na vida do indi 
víduo, tem merecido sempre ( ... ) o maior empe
nho. 
( ... ) 

Além do culto religioso, franqueado e permiti 
do a todas as crian~as, o culto dos grandes 
hanens, a canemoraçao das grandes datas, reme
moradas dos grandes feitos, que formam o pa-
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triro5nio do nosso p:tssado, cano povo e corno 
na.ç~o, é praticado. " 72 

Frente a estas orientaçoes podemos relativizar o 

que se entendia por "trabalhador completo". Em outras pal~ 

vras, a educação integ~al sob essa ótica sugeria que a dis 

ciplinarização do operário nao deveria restringir-se ao a-

destrarnento das habilidades técnicas e manuais. A educação 

se estenderia no arnoldarnento dos espíritos, dos corpos, da 

atitude cívica. Ou seja, ela era completa porque pretendia 

açambarcar e pautar todas as esferas da vida do aluno. Por 

isso, é preciso atentar para a utilizaçào de conceitos que 

a primeira vista podem parecer progressistas,rnas que narB~ 

lidade mascaram urna prática extremamente conservadora. 

Tratemos de esmiu-çar corno se estruturava o ensi-

no no Parobé. 

O programa de ensino sofreu inúmeras alterações 

durante o período que estamos analisando, adaptando-se as 

necessidades dos alunos ou a avaliações que vis a vam aprirn~ 

rar a aprendizagem. 

Indicamos anteriormente que o programa dividia-

-se em elementar e técnico. 

Em 1908, quando a estruturação inicial estava 
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consolidada, o ensino elementar compreendia três anos e o 

curso profissional quatr·o, num total de sete anos. 

Pela tarde, todos os alunos recebiam o ensino teó 

rico e no horário da manhã o ensino prático, sendo que a 

partir do 39 ano elementar era desenvolvido o ensino pura-

mente profissional, quando então era obrigatória a fr e -

qüência nas oficinas. 

O ensino obedecia aos seguintes planos: 

No curso elementar 

- Um sólido preparo dos primeiros estudos de lei 

tura, escrita e caligrafia; 

- cálculo de numeros inteiros, frações ordinári 

as e decimais, sistema métrico e antigo sistema de pesos e 

medidas; 

-- desenho ornamental com o emprego da mao dire i-

ta e da esquerda; 

- estudo das formas dos corpos; 

- completo ensino de modelagem como meio e xpres-

sivo das idéias e dos sentimentos, com convenientes e xerci 

cios manuais; 
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- rnfisica e gin~stica. 

No curso profis-sional 

- Um conven;i..ente e sólido preparo teórico, em qtE 

predominem os trabalhos de laboratório e de oficina; 

- estudo completo do desenho geral e técnico, se~ 

pre cotado e que termine sempre por urna execução; 

- generalidade do ensino técnico e profissional, 

visando o alcance das famílias profissionais e que termine 

pela especialização; 

- conhecimento do sentido comercial da produção, 

de modo a dar ao aluno a justa apreciaçao dos elementos 

constitutivos da venda e por conseqüência o valor comerci

al da mão-de-obra; 

- rnfisica e gin~stica. 

As instruções do Instituto previam que cada pla

no deveria ser seguido "à risca" pelos professores. 

Não constava ainda do plano inicial qualquer di~ 

ciplina de car~ter mais geral, corno geografia ou história. 

A educação cívica realizava-se de forma difusa. 
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No curso elementar promovia-se a escolarização ~ 

sica, que incluia a alfabetização. Entretanto, o programa 

diferia das demais escolas elementares ernfunção de que eram 

selecionadas apenas aquelas rnatêrias que se relacionavam 

diretamente com a profisionalização. 

Destacava-se, tanto no curso elementar quanto no 

profissional, o ensino do desenho. Adiante detalharemos sua 

irnportãncia no conjunto da formação profissional. 

Quanto ao item que no curso profissional previa 

o conhecimento do valor comercial dos produtos e da mão

-de-obra, curioso à primeira vista, na realidade buscava a 

tender a um fim claramente delimitado. 

Até aqui insistimos em demonstrar a importância 

da preparaçao da mão-de-obra para o atendimento das exigên 

cias da produção. Entretanto, esta exigência não se reduz 

ao espaço das empresas. TLata-se também das demandas da ur 

banização, processo contemporâneo ao desenvolvimento indus 

trial. 

Neste sentj_do, houve urna relação de reciprocida

de entre cidade - indústria. 

Enquanto a indústria permitiu que com o afluxo de 
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capitais e a concentraçSo de t~abalhadores a cidade se e x -

pandisse, esta, por sua vez, cr t ou toda uma base de presta-

ção de serviços as indústrias nascentes, propiciou a con

figuraç~o de um mercado de consumo e de um mercado de tra-

74. 
balho livre e assalariado. 

Para entendermos o porque de constar no programa 

do Parobé o ensino do "cálculo comercial" é preciso que nos 

detenh amos na realidade da urbanização sob o ponto de vis-

ta da "prestaç~o de serviços". 

Como menc~on~os na rntroduçao, a presença 

de pequenas oficinas nas cidades intentava atender não so 

a pequenos serviços para a populaç~o em geral como também a 
' 

desenvolver atividades de apoio aos estabelecimentos indus 

triais. 

Assim, o Instituto Parobé, prevendo a possibili-

dade de que alg uns alunos pude ssem vir a estabelecer pequ~ 

nas oficinas ou como trabalhadores independentes viessem a 

prestar serviços variados - construções, pinturas, serv iços 

em madeira, etc - iniciava-os na administração do trabalho 

autônomo. 

O plano e xplic i tava ainda outra distinç~o impor-

tante do ensino: antes da especializaçao o aluno contata-

va com as diferentes famílias profissionais para que pude~ 
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se despertar a prefer&nct~ por urna delas. Ofictalrnente, aw 

1930 inexistia qualquer direcionamento explicito a urna ha

bilitação. SÓ apõs esta data é que foram introduzidos os 

exames psicotécnicos. 

A partir - de 1909,o plano de ensino e a estrutura 

çao dos cursos sofreram alteraçoes. 

Incumbido de dotar o rnstituto Teénico Profissio 

nal com os métodos de ensino mais modernos, em 1908 o en

genheiro-chefe Lüderitz seguia em rniss~o ~ Europa e aos Es 

tados Unidos a fim de visitar as mais afamadas escolas pr~ 

fissionais, observando-lhesa sistemática de ensino, os re

cursos utiliz~dos e os resultados obtidos. Dentre as tare

fas da viagem incluia-se a contrataçao de mestres estran

geiros para o ensino nas diferentes oficinas, e a aquisi

ção das últimas novidades em máquinas e equipamentos para 

o aparelhamento das secções. 

Com base nas visitas realizadas nos institutos 

congéneres americanos e europeus,delinearam-se as primei

ras alterações no ensino. 

Segundo o relat6rio de l910,era preciso dar ao 

ensino profissional e elementar um car§ter mais .técnico. 

Partindo deste princípio, o engenheiro-chefe do Instituto 

elaborara uma proposta nova de currículo, que foi adotado 

pela primeira vez em 1911. 
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Ainda em 1910, o plano de curso aparecia distri

buído pelos diferentes anos. 

Programa de ensino (*) 

Curso elementar 

DISCIPLINA 19 ANO 29 ANO 39 ANO 49 ANO 

Português X X X X 

Estudo da Natu!:'eza X X X 

Escrita X 

Ginática e higiene X X X X 

Matemática X X X 

Desenho X X X X 

MÚsica X X X X 

Geografia X X X 

História Pátria X 

Aritmética X 

Geometria X 

Ciência elementar X 
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Curso profissional 

DISCIPLINA 19 ANO 29 ANO 39 ANO 49 ANO 

Aritmética X X 

.Âlgebra X X 

F!sica X X 

Química X X X X 

Decsenho geométrico X X X 

Desenho industrial X 

Tecnologia X X X X 

Português X X X X 

Língua estrangeira 
(* *) 

X X X X 

Geometria X X X 

Modelagem X X 

Trigonometria X X 

Mecânica X X 

Perspectiva linear e sombras. X X 

{*) Ver conteúdos distribuídos por disciplina, em cada 

ano no anexo n9 6. 

( **) o aluno poderia optar entr~ . , 4 línguas oferecidas, duas , 

que deveriam ser as mesmas até o 49 ano. 

Eram elas: franc@s, ingl@s, alem~o e italiano. 

A. julgar pelo quadro o ensino modificara-se sig

nificativamente desde 1908, 
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O curso elementar passara para 4 anos e o curso 

profissional também. O leque de disciplinas fora ampliado 

contemplando as ciências, a geografia e a história. 

A ma,tem§.tica., o desenho e as demais disciplinas 

exatas encontravam-se melhor explicitadas, acomp anhando o 

grau de complex idade de cada ano dos cursos. 

Em ambos os cursos, o português, o de~enho,a mu-

sica e a ginástica e higiene formaram urna espécie de 
~ 

nu-

cleo básico. 

Quanto ao ensino de urna língua estrangeira nocu~ 

so técnico, segundo o método Berlitz ou ensino objetivo, ~ 

via-se ele ã finalidade de facilitar aos alunos "a leitura 

de obras técnicas, o que é o desideratu:m". 75 

Nesta medida, além dos e xercícios gramaticai s e 

de conversaça o, o professor deveria e xercitar o s a luno s 

na leitura de assuntos técnicos e revistas, bem como na com 

preensão de correspondência epistolar e comercial. 

Pelo anexo n9 6 podemos verificar a evolução dos . 

conteúdos em cada matéria, bem como o nível de profundida-

de que se e x igia dos alunos do Instituto Parobé. Eles n a o 

deixavam nada a perder para os demais cursos secundários 

da época, antes pelo contrârio. Algumas disciplinas do cur 
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so técnico chega,ra,rn a, ter equivalência aos programas. dos 

cursos superiores. 

formava: 

Q~anto aos hor~rtos das atividades o re~at6rio fu 

"Os alunos do curso profissional frequenta r a rn 
as oficinas no perÍodo da manhã e as aulas te6 
rico-práticas no da tarde, os do curso elernen 
tar receberam ensino de aula de manhã, e à tar 
de, eram ~ em trabalhos manuais elerne.n 
tareS O)ID0 f0nnaçã0 em barrO 1 eStarnpagem em me 
tal em chapa, rerorte de madeira fina, carto-= 
nagem fácil, tendo sido excelente o resultado 
obtido can este trabalho educativo. " 76 

Corno apreciamos anteriorrnente,a "ocupação" dos~ 

lunos do curso elementar em trabalhos manuais funcionava co-

mo dispositivo para fixar os alunos na escola, evitando a 

falta de assiduidade e a evasão, Concomitantemente, basea-

va-se na concepção de que, urna vez na esco wa, estariam pr~ 

tegidos das más influências do mundo da rua, espaço reple-

to de vicios e perigos. Ou seja, corno forma de preservar a 

ação benéfica do professor sobre a personalidade dos alu-

nos estabelecera-se a longa jornada na escola. Urna vez em 

casa, restaria ao aluno alimentar-se e repousar, evitando 

ao máximo a contaminação com as práticas perniciosas. 

Tais mecanismos de adaptação dos alunos as "re-

gras sadias" passavam especialmente pelo trabalho manual 

no curso elernentar~já que este era a base do ensino. 
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Os relatórios nao se can~a.vam de demonstrar que 

"A criança sente-se satisfeita ao aproximar 
a hora do trabaTho manual, é cx:rro que atraída 
à escola pela satisfação que tem de fa
zer estes pequenos e interessantes tra
ba,lb.os. Muito tên lucrado estes meninos can os 
exercícios contínuos e suaves exercitando as
sim a vista, a atenção, a inteligência e o go~ 
to. 

h:x>stunam-se desde pequenos a vencer a todas 
as dificuldades que se lhes apresentam, habi
tuando-se também a observar e refletir. 
( ... ) 

DeJ?Ois de instruirem e habituarem as crianças 
sabre o mc:x:lo de manejarem as ferramentas ade
quadas e a maneira de utilizarem a matêria-pri 
ma, deixam os meninos executar qualquer coisa 
que tenham imaginado. 
(. ... ) 

Alguns fizeram autanáveis de madeira de diver 
sos feitios, carrocinhas, casinhas, diversos 
brinquedos, caminhas, cadeiras, navios e di ver 
sos trabalhos em vime, argila, madeira e me
tal." 77 

Matéria facilmente moldável, a criança depressa 

se habituava ao trabalho proposto. Se adquirisse o gosto 

pelas atividades, melhor ainda,pois desde cedo aprenderia 

a valorizar o trabalho manual, como indicamos anteriormen-

te pela citação de CO~TE. Perceberia também o caráter uti-

litário do trabalho nas muitas peças e brinquedos que con-

feccionava. Como estímulo maior, a partir da experiencia ~ ----niciada neste momento, criou-se em 1920 uma secção da esco 

la destinada à fabricação, em grande escala, de brinquedos 

de madeira, metal, folha, vime e papel ao, de sorte que "co~ 

seguiram-se resultados a.dmir·áveis, tal foi o contentamento 

da meninada em fazer objetos interessantes e de imediata 
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• 11 78 
venda . 

Com certeza o gosto das crianças aumentara visto 

que podiam perceber alguns vinténs com a venda dos objetos 

confeccionados. A escola, por sua vez, engrossara suas re-

ceitas. De qualque~ forma, a justificativa oficial assenta 

va-se na idéia de que por meio dos trabalhos manuais pode~ 

-se-ia "desabrochar nos alunos aptidBes firmes para as di-

~ " 79 ferentes profissoes ministra das no Parobé. (ver fo-

tos n9s 18 à 24) 

Acrescentavam-se aos trabalhos manuais de fabri-

caçao de objetos t;a obrigatoriedade dos alunos dos três pri 

meiros anos dp curso elementar frequentarem diariamente, 

por 2 horas, aulas de jardinagem e noções práticas de agr~ 

cultura. 

Os jardins da escola, os viveiros de mudas e urna 

horta de proporção média eram mantidos, gratuitamente, pe-

lo trabalho "obrigatório" dos alunos do curso elementar. 

Com relação aos trabalhos manuais, a partir je 

1914 eles passaram a ser seriados, determinando-se as hab~ 

lidades a estimular nas crianças mediante e xercicios rnetó-

dicos. 

Distribuíram-se da seguinte maneira: 80 
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Trab~lhos m~nu~is 

I ano - Corte de siluetas, desenhos simples e 

ir.ventivos, rudimentos de cartonagem e trabalhos de arame 

e vime. 

II ano Trabalho em barro, ensaios de modela-

gero, trabalhos em vime. 

III ano- Turma I (alunos menores) - trabruhos de 

recorte em madeira. 

Turma II (alunos maiores) - trabalhos de 

torno de madeira e elementos de carpintaria. 

IV ano - Frequentavam as oficinas com o fim de 

escolherem o ofÍcio para o curso técnico. 

Caso alguns alunos demonstrassem excelente apro

veitamento, acima da média geral, e comportamento exemplar, 

mesmo não pertencendo ao quarto ano elementar eram autori

zados a freqUentar as oficinas a título de recompensa. 

A definição mais detalhada dos trabalhos manuais 

efetivou-se em decorrência das modificações no ensino in

troduzidas a partir de 1911, corno referimos anteriormente. 

Estas alterações reafirmavam o caráter pr~tico do 

ensino. Agrupavam os alunos em cinco grandes secções: de me 
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tais, de madeiras, de artes aplicadas ao edifício, de ele-

tro-técnica e máquinas e por fim, de artes gráficas. 

"Previa em cada uma destas secçOes um estudo 
sistanático de quatro anos, podendo o a 1 uno 
especializar-se em um dos ofícios comp~ 
nentes da secçào."81 

Por exemplo, o aluno da secção de metais poderia 

especializar-se na sub-secção de forja e fundição ou o al~ 

no da secção de artes gráficas, especializar-se em tipogr~ 

fia, fototécnica ou outra sub-secção. Uma vez que o aluno 

optasse pela grande secção estava obrigado a frequentá-la 

durante os quatro anos do curso profissional podendo, tod~ 

via, escolher um ofício pa.ra especialização no 59 ano. 

~ 
Asst rrr, o aluno era iniciado e familiarizava--se com 

o conjunto d "ofícios corre ' atos" de uma grande sub-sec-

ção. A especialização de um ano apenas reforçava um dos 

ofícios. Na prátrca, o aluno dominava suficientemente asdi 

ferentes práticas da grande secção. 

Para que possamos ter uma idéia geral do conjun-

to de "ofícios correlatos" e da amplitude de conhecimentos 

que os 4 anos do curso profissional- técnico possibilitavam 

aos alunos, indicamos a seguir a distribuição dos oficios 

por secção 1 classificados a grosso modo 1 com base nas "ma-

térias-primas utilizadas. 



SEC ÇÕE S D:.J J.~ - s ITUTO PAROBf: - 1918 

Descrição das sub-secções ou "ofícios correlatos" 

I - Construçoes mecânicas 

- modelador de fundiçao 

- modelador e fundidor 

- mecânico e ajustador 

- mecânico construtor ou modelador e fundidor. 

II - Construçoes metáltcas 

- latoeiro e instalador sanitário de água e gas 

- forjador 

- serralheiro 

- serralheiro construtor e forjador, ou instala 

dor. 

III - Trabalhos em madeira 

estofador e vimeiro 

- marceneiro 

- carpinteiro e tup ilheiro 

- escultor e torneiro. 

I V - Artes ~~ edificio 

- ) , : : 
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- pintor decorador 

- estucador-formador 

- escultor. 

V - Artes gráficas 

1·. Fototécnica 

- fotógrafo 

- gravador 

- autotipista 

- fototêcnico 

2. Tipografia, impressao e encadernaçao 

- compositor 

' - paginador 

- impressor 

- encadernador (linotipista) 

3. -Litografia 

- gravador 

- transportador 

- impressor 

- cromolitógrafo 

VI - Eletro-química 

- galvanostegisto 

- galvanoplastia 



291 

- galvanotipista 

- estereotipista 

Definia-se pela primeira vez o sentido da qualifi

cação pre~erida no Parobé, 

Em consonância com a realidade do desenvolvimento, 

i~dustrial do Rio Grande do Sul neste período, como anali-

samos amplamente no capítulo I, o Parobé procurava definir 

o "perfil" de trabalhador que intentava profissionalizar. 

Havia a intenção explícita de preparar mestre hab~ 

lidosos em seu ofício, conhecedores das diferentes especi~ 

lizações dos .ramos em ·que atuariam e principalmente porta-
' I 

dores de modernos conhecimentos tecno-científicos próprios 

ao ofício. As disciplinas ministradas eram coerentemente 

escolhidas em atendimento às exigências do mercado de tra-

balho: mão-de-obra qualificada para ocupar funções interme 

diárias no processo de trabalho quais sejam, mestri a supe!:_ 

visão, planejamento, interpretação de especificações técni 

cas, controle da produção mecanizada. Os cargos de direção 

e concepção ficavam reservados aos técnicos de nível sup~ 

rior, os engenheiros. 

Como requisito da qualificação pretendida, destac~ 

va-se na formação do aluno do Parobé a aprendizagem do de-

s e·nho. 
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Segundo .t-"..AF.I.A LÚCIA GI'rA.HY, o domínio do desenho 

representava uma espécie de "passaporte" para a função de 

mestre ou contra-mestre e, por outro lado,~iabilizava aos 

alunos uma certa independência caso pretendessem estabele-

cer pequenas oficinas de reparação ou de prestação de ser-

82 
viços, demanda crescente do espaço urbano. 

As referências no caso do Parobé são especialme~ 

te significativas, 

Em primeiro lugar, "o desenho em •·J todas as suas 
. 83 

modalidades é corni<ler.ada a alma da educação profissional". 

Mas em que medida era ele tão importante? 

"1:; preciso que o operário saiba exprimir as 
suas idéias e canpreender as dos outros; e c o 
mo nas indústrias as idéias são representa
das por desenhos é preciso que saiba desenhar 
e desenhar teari.Cémelte bem, a fim de que to
dos canpreendam e saibam executar as suas id é 
ias." 84 

Concebia-se no Parobé que o aluno que viria aser 

mestre teria que ser capaz de transpor com clareza os dese 

nhos ,os códigos de execução dos serviços que os demais tr~ 

balhadores executariam,como também, ser capaz de transpor 

à obra a concepção traduzida no desenho do engenheiro ou 

técnico idealizador. 

f!TCiJ~IAL D~ I!:DUCAÇAO 
OI: I!DUCACAO - Ufi)ROS 
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De outro lado, considerando que o desenhoera p~~ 

ticamente a principal linguagem do trabalho, fosse ele do 

ramo da construção ou do industrial, compreendemos porque 

os relatõrios reafirmam que ''sem desenho figurativo o ensi 

no profissional nao tem base"~s 

Já na primeira viagem de Lfideritz ao e x terior fo 

r~ ele incumbido da contrataç~o de um docente estrangeiro, 

de reconhecida competªncia, para o ensino de desenho e da 

aquisição de modernos estojos para a prática desta disci

plina. 

Os alunos do cu~so elementar desde cedo recebiam 

preparação pa~a o curso profissional,ministrando-se-lhes es 

ta matéria, conforme a seguinte distribuição: ~ 6 

Ensino de desenho - curso elementar 

I ano - recorte de siluetas coloridas com re-

presentação de cenas familiares e escolares; 

II ano - desenho ambidextro e figurativo, segu~ 

do o método TADD; 

III ano - desenho ornamental, de contorno do na-

tural; 

IV ano - desenho geom@trico e construtivo ã mao 

livre, perspectiva e axionometria, pelo m@todo expedito de 
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HA.EDERER,. 

* OBS.: Ver fotos n9s 25 e 26. 

No curso profissional o ensino do desenho torna-

va-se mais cornple~o, tomando a ,forrna do desenho industri 

al proprialrnente dito. Concebiam-se rnob!lias, gradis, pr~-

dios, pinturas decorativas, clich~s e at~ mesmo engrena-

gens industriais. (Ver fotos n9s 27 a 30) 

Vimos ressaltando a importância do ensino do de-

senho corno forma de reforçar o entendimento que ternos da 

instrução t~cnica no Parob~: ela ainda era concebida corno 

aquisição de um "ofício", evitando-se ao máximo a parcial:!:_ 

zaçao. Sendo assim, era preciso permitir aos aprendizes urna 

compreensão maior do planejamento do trabalho. I gualrnen-

te, ao futuro mestre era indispensável um relativo domínio 

sobre o conjunto das atividades a serem organizadas ou fis 

cal i zadas por ele. 

Neste sentido, segundo o relatório de 1913, -na o 

era possível implantar aqui os rn~todos de ensino arnerica-

nos ou europeus tal qual eles se apresentavam. Era preciso 

adaptá-los a nossa realidade. 

Dizia o relatório: "Os nossos operários de. qualquer 

ClaSSe SaO . poli técniCOS 1 iStO ~ 1 não SaO especialistas CO 
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87 
mo em qualquer centro · j_ndustria,l adiantado". 

Note-se a congruência destas colocações 

com as reflexões que desenvolvemos no capítulo 1.2.1., ou 

seja, de que n~o era possivel tomarmos a industrializaç~o 

gaúcha tendo por modelo o processo transcorrido na Europa 

ou Estados Unidos. 

Por isso, mesmo nào se adotando no Parobé os me-

todos mais modernos do exterior, o sistema aplicado na es-

cola era válido. 

.;"Respeitando, pois, estas condições locais do 
nosso meio, características dos países novos , 
onde as indústrias ainda estão no pericdo de 
experiéncia ou em :formação, o nosso ensino 
nas oficinas é geral dentro da respectiva sec
~ para tcrlas as especialidades caJe.XaS." 88 

Definia-se assim, o que se entendia por "ofícios 

correlatos" ou especialidades conexas. Precisando melhor 

as características do s i stema adotado, a exposição acres-

centava: 

"um aluno formado na secção de madeiras, por 
exemplo, tendo recebido instruções gerais so
bre trah3lbos de 'll'li'K'Ieira, desde a simples es
quadria até a mais fina rrobília foleada, esta 
rã apto para ganhar a sua vida com facilida= 
de, não dependendo de oficinas ou fábricas eS: 
pecialistas, tem em suma ccnhecimentos vastos 
e gerais que lhe permitem, em dadas circuns
t&ncias, espeCializar-se CCIID bem enteJ:XJe, com 
a vantagem ainda de poder dirigir empreita
das <:XIIpletas . "w.I. 



296 

De conformidade com esta perspectiva, ao longo 

dos quatro anos do cu~so p~of;tss~onal o aluno adquiria a 

série de ofÍcios pertinentes· à sua secção. Uma vez domina~ 

do o conjunto ,pode~ía no qu;tnto ano especialízap·-se em um 

oficios. 

Paralelamente 8 parte prBttca do oficio nas ofi-

cinas, no mesmo ano o aluno ~ecebía a tecnologia e o dese-

nho industrial correspondente a apr~ndizagem pr§t~ca. 

Como complemento ao ensino ministrado no rnstitu 

to, os alunos diplomados que mats se destac~ssem eram en-

viados ao exterior para estudos complementares de especia-

lização e estâgio práticos em fâbricas ou outras empre-

sas. 

A partir .de 1~~, pelo decreto n9 13064,de 12 de 

julho, o Governo Federal instalava junto ao Parobé a Esoo-

la de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Sul, funcio-

nando esta como curso noturno para operários e meninos tr~ 

90 
balhadores. Um pouco mais tarde, em 1~20,inaugurava-se 

o curso feminino ligado ao Parobé, destinado à 

de "condutoras de trabalhos domésticos e rurais". 

A partir de entâo, os cursos oferecidos pelo Ins 

ti.tuto eram os seguí,ntes; 
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Secç~o mascul~n~ 

1 - Curso diurno 

4 anos curso elementar 

4 anos curso têcníco 

l ano especializaçSo 

possibili-da.de aperfeiçoamento no exterior 

2 - Curso noturno de aperfeiçoamento de operári

os 

2 anos curso elementar 

2 anos curso técntco 

Secçiio :feJD.;tn;tna. 

Curso di.urno 

4 anos curso element~r 

3 anos curso técnico 

O Regulamento do :!:'nstituto Parobê de 1923 (anexo 

n9 3) permite que tenhamos uma idéia da estruturação do en 

sino neste período. 

Mantêm-se a t8nica "aprender-fazendo", e o prin

cípio essencialmente prático da instruçao. 
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Por volta de 1924, corno já referimos, suprimiu-

-se a alfabetização no curso elementar no inti tu to de a.,.. 

prirnorar o caráter profissional do curso diurno e resol-

ver os problemas decorrentes da falta de espaço f~sico e 

de ~ecu~sos finance~r-os para atender- a aflu&nci~ dos candi 

datos. Esta lirníta~~o findou po~ efetivar urna seleç~o prê~ 

via dos candidatos. 

Quanto ao curso feminino, além dos conhecimentos 

gerais de matemática, linguas, desenho, ciências naturais, 

geografia, música, desenho arnbídextro, educação cívica e 

noções de história pátria, o programa de ensino oornpreen-

dia também os principais mtsteres domésticos e rurais. Na 

secção prátic~ as alunas eram instrufdas quanto a traba-

lhos de costura, bordados, ráfias, tarso, estanho, pintura 

e pirogravura. 

Para fins didaticos, nas dependências d a escol a , 

as alunas disounhaw. de extensa horta, jardins e viveiros, 

pequeno colrneal, leitaria, aviário,bern corno urna modern a la 

vanderia mecânica importada da Alemanha. Recebiam também o 

ensino de vacaria, suinocultura e cunicultura. 

Reconhecendo as especificidades próprias ao Cur-

so Feminino, basicamente voltado para a agricultura e ati

vidades dornésticas,e entendendo que sua análise mereceria 

o detalhamento de pressupostos e questoes até aqui não con 
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templados, opta,mos por sup;r- i .mir deste estudo reflexões em 

torno da realidade da Divis~o Feminina, mesmo porque, jã 

em fins de 1927, ela aparecerã como "Instituto de Educação 

Doméstica e Rural~dissociado do Tnstituto Parobé, apesar 

d~ manter estreitas relaçoes com o mesmo. Remetemos este es 

tudo para outra oportunidade. 

3.1 -O trabalho nas oficinas: alunos ou opera-

rios? 

Imbuidos da concepçao de que era essencial a 1~ 

gação entre teoria e prática e que somente com uma aprend~ 

zagem através do trabalho poder-se-ia insinuar aos alunos 

o "amor pelas, ocupções materiais" e seus felizes -resulta-

dos enobrecedores, era preocupaç~o prioritária da direção 

do recém instalado Instituto Técnico-Profissional a monta-

gem das oficinas para os trabalhos dos alunos. 

"O trabaLho é também urna escola de resignação , 
:porque nos ensina a lembrar a nossa dependên
cia, corrige e castiga o nosso orgulho e vai
dade, conduz-nos à consideração dos nossos de
veres e da nossa comum sorte. 
( ... ) 
o hanem amigo do trabalho é essenciallmente 
interessado na conservação da boa ordem públi 
ca, porque dela d~pende a posse e gozo pacífi 
co, dos frutos da sua indústria. "~U 

Como referimos anteriormente, a prãtica do trab~ 

lho no Parobé nao limitou-se a uma opção de carãter didãt~ 

co por julgar-se que assim a instruçao têcnica seria mais 
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eficiente. Permeava o discurso da escola uma visão redento 

ra do trabalho: at~avês dele educa-se, no pleno sentido da 

palavra, os indivíduos e as coletividades. 

Assim, a concentração de esforços para o aprimo

ramento do ensino recaia quase sempre em práticas que visa 

varo aperfeiçoar o trabalho de oficina. 

Já em 1907, o engenheiro-chefe argumentava que 

não bastava dotar o rnstítuto de oficinas, pois era preci

so que elas possuíssem material moderno e pessoal técnico 

habilitado. Como aludimos, a viagem de Lüderitz para o ex

terior em 1908 visou atender, entre outros, a estes aspec

tos. 

Rapidamente o I'nst;ltuto passou a contar com ofi

cinas aparelhadas com equipamentos importados, sob a dire

ção de mestres estrangeiros, "verdadeiros artistas" em seu 

oficio. 

Até 1910 as oficinas montadas eram 

as constantes no quadro que se segue: 

basicamente 
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XI- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PRIMEIRAS OFICINAS MONTADAS 

NO INSTITUTO PJ\ROBE: - 1907 ,... 1910 92 

~ 1907 1908 1909 1910 

. 

Carpintaria X X X 

Marcenaria X X X X 

F~ndição X X X X 

Forja - X X X 

Serralheria X X X X 

Ajustadores X - - -

Mecânica X X X X 

Galvanoplastia X X X X 
\ 

Eletricidade X X - -

Máquinas p/trabaThos - X - -
de madeiras 

Máquinas e motores - - X X 

Escultura e modelagem - - X X 

Eletro-técnica - - X X 

Litografia - - X X 

Fototécnica - - X X 

Tipografia "' e impressao - - X X 

Encardenação - - X X 

Modelagem - - - -
I 
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Corno podemos obse~var,os ramos oferecidos eram 

bastante variados e a partir do 49 ano elementar os alunos 

passaram a frequentá-las a fim de contactarem com cada ma. 

De acordo com suas aptíd8es pessoais, escolheriam a sec-

.... 
çao na qual se especializariam durante o curso profissio-

nal. 

Os alunos do curso profissional freqüentavam as 

oficinas diariamente, em caráter obrigatório, realiz.ando 

programas de ensino e exercicios metódicos prf-deterrnina-

dos. (Ver anexo n9 7). 

Os exercrcios realizados nas oficinas eram execu 

tados de forma a consti.tuirem objetos fiteis e aproveitá-

veis. Desde 1907, havia a preocupçaâo em dotar as oficinas 

de um caráter industrial, permitindo que o I.T.P. fosse~ 

pmsmrlo progressivamente as subvenções públicas e se auto 

sustentando. 93 Entretanto, segundo a direção da escola, 

este dispositivo não deveria perder de vista que o Institu 

to não constituía urna orgarnizaçao comercial e por isso não 

pretendia auferir lucros com esta prática. O caráter indus 

trial que se imprimiu ~s oficinas reforçou a importância· da 

contratação de mestres estrangeiros. 

Em pouco tempo as oficinas do Parobé passaram a 

atender um grande número de encomendas de particulares, da 

Intendência e,principalrnente,dos demais institutos da Esco 
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la de Engenh~r~a. 

Paralelamente ao crescimento das encomendas, fo~ 

rnulava-se toda urna justificativa alegando que o t~abalho 

industrial nas oficinas tencionava, na medida do possivel, 

oportunizar aos alunos diferentes e xercicios de aplicaç~o 

prática. Este deveria ser o critério de aceitaça o das en

comendas e nao aquele que se dirigisse ao compromisso com 

contratos vantajosos . 

Segundo a escola, o método que fazia o aluno a-

prender um oficio executando ou ajudando a e x ecutar traba-

lhos que tivessem aplicaçao direta em peças necessárias a 

escola ou vendáveis, objetivava que o aluno levasse "desen 
\ 

volvido já da escola o espír·i to do trabalho ativo" .94 

E mais, esta prática permitia aos alunos a reali 

zaçao de peças que ainda não se fa :oiair. nasoficinas da cidad e. 

Segundo o relatório de 1913, este mét odo não era 

e xclusivo do Parobé sendo adotado também em Worcester, nos 

k ... 95 Estados Unidos e no Berner Lehrreer staetten, na ~ulça. 

Como parte do sistema implantado, realizava-se 

urna "escri turaçao comerc;i...al da oficina", que constava dos 

orçamentos elaborados e aprovados pela adrninistraçao do Ins 

tituto. 

., LJ()TI!:c.- 81!:TORIAL DI! I!:BUCAÇAO 
I'ACULOAO€ oe €0UÇACA& - UFlROS 
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Â exceção do · período da guerra, as encomendas 

tenderam sempre ao crescimento, propagava-se a fama dos : pr~ 

dutos bem acabados e de qualidade executados no Parobé. Ao 

final do ano letivo realizavam-se festas com exposiç8es de 

trabalhos dos alunos ro intituto de divulgar a "produção" 

do I nsti tu to entre· "familias de remediados". 

De certa forma, mesmo durante a . crise decorrente 

da conflagração européia, algumas oficinas mantiveram um 

movimento razoável. Enquanto o movimento industrial na for 

ja, serralheria, secção de madeiras e esculturas~oontrava 

-se completamente paralisado, em 1914 

"can a impossibilidade de importar peças espe 
ciais de ferro fundido para as instalaç8es sa 
nitárias da rede de esgotos, a rnunicipalida 
de nos deferiu cem grande encanenda deste rna=
terial, o que novamente veio reavivar a ativi 
dade na fundição, ( . . . ) " 96 

~ interessante observar que com a implantação do 

caráter industrial das oficinas estabeleceram-se prática s 

próprias a urna empresa: contratação de trabalhadores por e~ 

preitada ou por peça,incluindo neste caso alguns ex-alunos 

da escola; envolvimento dos mestres na fiscalização dos o-

perários contratados e, 

"can o fim de estimular os mestres e contra
-mestn=s, foi distribuída sobre o lucro líqui 
do apurado nos trabalhos das respectivas o f i=
cinas para a clientela de fora a porcenta-
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gero de 3% as diversas secções." 97 

E quanto aos alunos? Que posição ocupavam nas o

ficinas? Que compensações advinham-lhes do trabalho indus-

trial na escola? 

Sintomaticamente, o ~relat6rio de 1912 referindo

-se aos alunos utiliza as seguintes expressões: a aluno do 

49 ano trabalhava corno "oficial comum" e do 59 ano corno "o 

perário comum, fazendo a escrituraçao completa, inclusive 

orçamentos prévios" .9 8 

Sugere-se assim, que em certa medida o aluno vi

venciava uma hierarquizaçao no trabalho de oficina. Em ge

ral, cada oficina possuía um mestre, um contra-mestre e e-

ventualrnente um oficial ajudante, todos contratacos pela 

escola. Cada oficina contava ainda, com operários contrat~ 

dos por peça e alunos que poderiam ser "operários" se es

tivessem no 59 ano, "oficiais comuns" se estivessem no 49 

ano. E os demais? Seriam eles aprendizes, serventes, e as

sim por diante, distribuídos hierarquicamente conforme o 

ano, ou melhor o nível de instrução que possuíssem. 

Além disso, instituira-se um sistema de pagarnen-

to aos alunos, urna espécie de "economia dos aprendizes". 

(Ver anexo n9 8) 
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Adotaram-se as cadernetas de economias. Quando 

o aluno atingia a etapa em que ele começava a t r abalhar i~ 

dustrialmente, recebia um salário. 99 Mensalmente, os va-

lores eram depositados nas cadernetas, vencendo juros. Ca

so o aluno desejasse, poderia retirar apenas 50% deste va

lor para compra d~ vestuário e material de estudo. O res

tante ficava obrigatoriamente depositado na caderneta e so 

p~deria ser sacado após o aluno concluir o curso. Mascaran 

do esta estratégia de controle, a direção do Instituto ar

gumentava que somente ass i m seria possivel ao aluno "acu

mular o capital para um inlcio de carreira, e em cuja pos

se entra ao receber o tÍtulo". lOO 

Comp medida .de segurança, previa-se que o apren

diz que se retirasse da escola antes do término do curso 

perderia o direito sobre as importâncias depositadas. (Ver 

anexo n9 3 p.p. 22-23) 

Neste caso, estaria a escola, à e x emplo de uma 

empresa, preocupada em reter os alunos para que fosse asse 

gurado o rítmo da atividade industrial das oficinas? 

Antes de responder a esta indagação, somemos a 

ela um outro aspecto. 

Quando da reestruturação do t:1:1aba.lho de of;i.cina, 

em 1912, adotando um modelo americano, 
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"organizou-se uma, ser1e de exercícios metódi 
(X)S pa,r.a. as diferentes oficinas da secção de 
meta.is, em ca,rtões de bitola especial, num e
rqdos e que o aluno recebe na ocasiao de exe
cutar o exercício ( ... ) Os cartões registram 
o teJp:> que o aluno levou a fazer o exercí
cio e também o material gasto, além da nota 
conseguida no trabalho, pcrlendo-se assim f a
cilmente fazer um estudo ccrnparativo da capa
cidade têcnica de cada aluno em uma dada o f i
cina." 101 

Percebemos então que a utilização dos cart6es so 

vem a confirmar que a atividade da oficina assemelhava-se 

em diversos aspectos com a estruturaçao de uma empresa: co~ 

tratação por empreitada, remuneraçao salarial, hierarquiz~ 

ção de funções com base no "saber técnico", controle dotem 

po e da produção de cada aluno, etc. 

Torna-se relevante para a reflex ão o fato de que, 

na prática, este conjunto de medidas findava por adequar 

os alunos, de antemão, aos sistemas adotados nas empresas 

ou fábricas d a é poca . 

Ao mestre , teria sido possível, trabalh a ndo n as 

oficinas do Parobé, vivenciar todos os cargos da hierarquia 

do processo de trabalho, passando de aprendiz a oficial, 

deste à operário e,finalmente,para contra-mestre ou mes-

tre. Instrumentalizar-se-ia em escrituração comer c ial e co 

nhece r i a de perto os diferentes ritmos de trabalho e conta 

gero dos tempos. 
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Aqueles que não chegassem a se diplomar, a maio

ria, teria sido possível, desde a mais tenra idade a habi

tuação ao processo de trabalho assalariado, hierarquizado, 

fiscalizador e sobretudo punitivo. 

Acoberta·das pelo discurso da eficácia didática 

do m~todo "aprender trabalhando industrialmente", encontra 

vam-se estrat~gias d e disciplinarização dos alunos-traba

lhadores ,que visavam imputar-lhes condutas e comportamen

tos de "bons operários". 



4 - MOLDANDO OS CARACTERES, DISCIPLINANDO OS COMPORTA

MENTOS: O SENTIDO MORAL, FÍSICO E CÍVICO DA INSTRUÇÃO 

Nas primeiras décadas do século, as práticas de 

vida populares tornaram-se objeto de profunda preocupaçao 

por parte das classes dominantes e de seus servidores: in

telectuais, médicos, autoridades públicas, reformadores so 

ciais. Estes,visavam encontrar estratégias de controle e 

vigilância com o fim de submeter os trabalhadores a um pro-

cesso disciplinar. Seu eixo principal foi a"( ..• ) forma-

ção de uma figura de trabalhador, dócil, submisso, mas e-

conomicamente produtivo". 192 E o que e mais importante: 

esta tentativa de disciplinarização do trabalhador não vi

sava apenas sua adequação ou adestramento para o trabalho 

regular. O trabalhador, como diz PAQO, era perseguido em 

todos os momentos de sua vida: lazer, habitação, saúde, há 

bitos, instrução, etc. 

Neste contexto, os estudos realizados até o mo

mento permitem afirmar que o Instituto Parobé, no Rio Gran 

de do Sul, constituiu-se em uma "situação" ou "caso" priv1 
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legiado para que analisemos de que forma o processo acima 

descrito se reproduziu nas especificidades de uma institui 

ção escolar destinada aos trabalhadores. Note-se ainda,que 

fazia parte da pr,oposta do Parobé a formação "global" do 

aluno proporcionando-se para tal n~o apenas o ensino te6ri 

co-prático de uroa ·profissão, como também o estudo de dis-

ciplinas de moral e civismo e o desenvolvimento de ativida 

des físicas e morais, no intento de cercar as e xperiências 

do mesmo. 

As práticas dtsciplinares que foram impostas aos 

alunos do Instituto Parobê fundamentavam-se no duplo senti 

do que se atribuía à educaçao. 

"A escola prepara o elaoento capaz e apto tec
nicaiBite, mas encara o problema educativo em 
suas duas fontes. CUida do hanero em sua materi 
ali dérle, em seu corpo e cuida do homem em sua al 
:ma. 

Em seu corpo, atuando pela educação sanitária 
pelos seus serviços de saúde, higiene e c on se
lhos de assistência, pelos exercícios físicos; 
sua alma pelos três cornp:mentes de sua forma
çào - o a::>raçào, o espirito e o caráter. 

Pelo sentimento de solidariedade e fraternid a 
de humana, pela compreensão de instintos egois 
tas e pelo desenvolvimento de tudo o que f a v o= 
reça às disposições simpáticas de sua nature
za, prepara o coração pelo estudo da ciência e 
da arte, pela observação e experimentação, de
senvolve o espírito, e pela disciplina, p e los 
conhecimentos precisos da lei, pela bbediên
cia e respeito IIÚtlxl3, pelos sentimentos de fir
:rreza., de perseverança, de respcnsabilidade a
pr:i.roora o caráter. " 103 

llOA eiiTOftiAL DI! I!BUCAÇAO 
AH Dll IIDUCACl8 - UfllROS 
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Vej~mos, concretamente, quais as práticas que in 

tentavam educar o coraçáo, o espírito e o caráter, e em que 

medida elas "contrabandeavam" valores morais e éticos, dis 

tinç~es entre bom ou ru1rn, sadio ou pernicioso, enfim,cor

reto ou desviado. 

Estas práticas, algumas subterr§neas e silencio-

sas, outras explícitas e normatizadas, encontram-se indire 
' -

tamente referidas nas fontes por nós consultadas. Não há o 

detalhamento da realidade, jâ que constituem o relato ofici 

al do cotidiano do Parobé. 

Entretanto, muitas vezes pelo nao-dito, podemos 

inferir acercp da funçao ajustadora destas práticas. 

Ressaltam-se primeiramente, as norrnatizaç~es ex

pressas nos regulamentos da escola. Em 1907, as Instruç~es 

ProvisÓrias (anexo n9 2) previam a premiação dos alunos 

mediante o título "aprovado com distinção" e aos três me -

lhores alunos, colocações asseguradas em oficinas da Inten 

dência ou da escola, corno mencionamos no cap. II.3. 

Paralelamente, prescreviam a e xclusão dos alunos 

que incorressem no "delito" de falta de assiduidade. 

o Regulamento de 1923 (anexo n9 3), detalhava e~ 

tas norrnatizaç8es. Explicitarnente,na questâo da disciplina 
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era roinuncioso. Estabelecia coro clareza as proibições: al-

gazarra, perturbaçbes da ordem, ofensas aos bons costumes, 

etc. No intuito de assegurar a disciplina escolar, enuroer~ 

va as punições de acordo coro a gravidade da infração. Es

tas puniçoes principiavam pela advertência pessoal ou pu-

blica, passando pela repreensão ou suspensão e culminando 

coro a exclusão perpétua. 

Funcionava assim, sob o duplo aspecto preroiaçao 

x punição o sistema geral de vigilgncia da escola. Para as 

segurar esta vigilgncia,instituíra-se a figura do Inspetor 

ou do guarda-aulas, encarregados da manutenção da boa or-

dero e da verificaçãoda assiduidade obrigat6ria dos alunos 

e do pessoal das oftcinas. 

A disciplina deveria ser especialmente observada 

pelos alunos do curso eleroentar,vistoque nesta etapa ainda 

não haveriam se "familiarizado" coro a sistemática do Insti 

tuto. 

Afirmava o engenheiro-chefe a respeito: 

"Pelas informaÇões que tenho tido ( ... ) ve
rifiquei que o objetivo, no princípio do 
ano, que preocupa os mestres do curso ele
mentar é primeiro EDUCAR os discípulos que 
geralmente vêm com a educação um tanto _de
fettuJsa, para depois iniciar a instruçao ~ 
multaneamente can a parte educativa. 
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CQ:n a RIGOroSA. DI92IPLINA feita por 2 guar
das de a.lunos nas entradas e saídas de a u 
las, nos recreios, etc, a::nseguiu-se pouco a 
pcn::::o a unlificaçà.J desejada no corrente ano. 

Para facilitar a fiscalização fora do I nsti
tuto, obrigaram-se aos alunos a usar n úrnero 
nos l:xnés. 

Cem esta orientação }XXE-se manter a di sei
pllna havendo necessidade sarente de excluir 3 
entre 510. 

A par de pequenos senões foi en geral satis
fatório o comportamento dos alunos. " 104 

Salienta-se a perspectiva de "correçao" de hábi-

tos condenáveis que os alunos traziam consigo devido a uma 

experiéncia anterior "defeituosa". As referências aos pro-

blemas que os alunos apresentavam decorrentes da orienta-

ção familiar são insistentes, A direção do Instituto quei-

xava-se da inadaptabilidade de algumas práticas propostas 

na escola em decorrência da falta de apoio ou exemplo fa-

miliar. Se os alunos eram tomados por "defeituosos", o que 

dizer então de suas família s . 

Indiscutivelmente, a direção do Instituto julga-

va não poder contar com elas para o controle e disciplina 

de seus filhos. 

'';Juanto aos ooletins mensais, continuou-se a 
enviá-los todos os meses aos pais dos alunos 
mas como pcu::a ~ia tivesse sido li
gada à parte dos pais à verificação dos bole
tins, instituiu-se uma outra forma de fisca
lização (. . , ) , " 105 
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Esta problemática afligiu em especial as práti-

cas de educa_ção sanitária desenvolvidas pelo Departamento 

de Saúde da escola. Preocupando-se em tornar eficaz as ati 

vidades que visavam reeducar a higiene, a saúde e os hábi-

tos dos alunos, propusera-~e a criaç~o das "Enfermeiras v! 

si tadoras" que, percorrendo as casas dos alunos, buscariam 

contrabalançar com a familia a educação sanitária, sob pe-

na de em casa, diluir-se a ação benéfica do médico da esco 

la. 

Por isso, o Dr. P;i:. tta Pinheiro, rnêdico-direton: do 

Departamento de Saúde do rnstituto lembrava que um elemen-

to poderoso e contrário ao @xito da educação sanitária na 

escola 

"e a ignorância de urna grande parte dos pais 
dos alunos, que vivem num meio intelectual a
canhado e por vários motivos imbuÍdQS de 
preceitos e preconceitos os mais estranhos, pe 
lo que com raras exceções e grandes di f i cu 1 = 
dades, se pode contar can a sua aquiescên
cia para a prática de medidas úteis."l06 

Tratava-se assim de negar nao apenas os valores 

e comportamentos dos alunos, mas também os saberes e os há 

bitos dos pais, legítimos representante das classes popul~ 

res, pobres e ignorantes. Nesta medida, sempre que pos-

sível era preciso estender as práticas educativas para o 

âmbito familiar. 



Todavia, o espaço da escola já era suficiente p~ 

ra a internalizaçao de muitas das atitudes dtgnas de um 

"bom trabalhador''. Para evitar ao máximo que elas se dis-

sipassem tratou-se de estender a jornada escolar em tres 

turnos.já nos referimos a respeito, indicando a ocupaçao 

dos alunos e m trabalhos manuais e no serviço de oficina. 

Além disso, a apl i caçao de penas disciplinares e 

sançoes coibia, em grande parte, a emergência de desvios. 

"A disciplina foi mantida em tod.as a .secções . 
Felizmente tem-se continuado a admitir somen
te alunos de lx:tn a::trp:D:tamento e :excluindo 
os outros que mui to prejudicam a boa marcha 
do ensino. Os alunos de mau comportamento f o
raro suspensos por 3 a 15 dias, conforme a f a 1 
ta canetida. " 107 

Em casos mais graves, nunca explicitados nos do-

cumentos consultados, "a bem da disciplina" o aluno era su 

mariamente e x luído. 

Embora o caráter punitivo se encontrasse forte-

mente destacado, em contraposição, como reforço positivo~ 

tabeleceram-se práticas periódicas de premiação dos alunos 

merecedores de recompensa. 

As premiações seguiam três critérios básicos: oon 

duta ou comportamento, freqfiência ou assiduidade e aplic~ 

ção ou aproveitarre nto (Ver anexo n9 9) 
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Num primeiro momento, os melhores alunos eram 

homenageados perante os demais em festas públicas ao final 

do ano letivo e recebiam o titulo de distinção. Posterior-

mente, com o concurso de empresários e comerciantes que for 

neciamos mais variados donativos, os alunos recebiam um 

prêmio. Chegou-se mesmo a instituir concursos entre os a-

lunos para estimulá-los a atender aos três critérios de pr~ 

miação. 

"Além da distribuição de prêmios, que veio re
volucionar nossa rreilinada, animando-a a dispu
tar novas rec:arrpensas em 1915, entregou-se em 
público os diplomas de mais urna turma de alunos 
que ooncluiu oom toda a contração ao trabalho e 
ao estu:lo, o curso deste Instituto .. " 108 

Para a premiação, eram levados em conta o desem-

penho dos alunos nos exames, as observações dos professo-

res, mestres e guardas de aula quanto ao seu comportamento, 

além da verificação da caderneta de freqüência dos alunos, 

em que o inspetor registrava as presenças, faltas e atitu-

des indisciplinadas, caso houvessem. 

A caderneta constituia, inclusive, o atestado 

de idoneidade do aluno e neste sentido exercia um extremo 

controle sobre cada um. A direção do Instituto esforçava-se 

para que ela fosse absolutamente eficiente. 



I 

( 

317 

"Foi exigida. can rigor a apresentação nas a u
las e oficinas da caderna~ de freqüênc ia dos 
alunos, a.f.:j..m de obter-se l1!lla boa freqüencia .· 

t de~ que alguns pais ainda não des
sem a ÍI!JIX>rtância precisa a esta caderneta que 
é não só um atestado de identificação do alu 
no, CXJmO também l1lll registro permanente das lxxiS 
ou roás 1 notas coThidas no Instituto. Não have 
rá melhor recx:>rrendação para um all.IDO do que a 
exibição deste documento. " 109 

Uma outra mane ( ra de vigiar os aluno s e m suas mo 

vimeh taç5es no espaço escolar, efetivou-se através da ado-

ção dle uniformes e distintivos. Os alunos podiam ser facil 

\ 
mente associados ao curso ou ano que estivessem cursando 

pelos distintivos ou sinais que portavam ou pelo número ins 

crito nos bonés. 

De outro lado, a realização de diversas a ti vi-
/ 

? ades recreativas que incluíam campeonatos e jogos despor-

tivos, festas, organização de uma banda musical e de piqu~ 

niq ues e "p asse ios educat i vos e hi g iênicos", 110 f inda v a m 

por discip linar o lazer dos alunos-trabalhadores, e m fun-

ção de uma maior adequação à vida ordeira, evitan d o a s "re 

creações improdutivas" próprias ao meio popular, no e n ten-

dimento da direção da escola, e propondo formas alternati

vas de lazer sadio. 111 Intentava-se em Última ins t â n cia, 

iniciar a formação do "cidadão". 

Nesta perspectiva, inserem-se as práticas c!vi-

c as estimuladas no I nsti tu to. Atr·aves de comemoraçoes cl vi 
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cas, rememorando grandes feitos e figuras ilustres, o alu-

no conheceria o legado histórico da pátria e de seu povo. 

Fortemente ~liceryados no ideário comtista os ge~ 

tores do Instituto Parobã adotavam as secçBes comemorati-

vas próprias do calendário positivista. 
I 

Segundo DILL, 

"O culto à pátria fazia parte importante da 
orienta,ção positivista. As datas fixadas no ca 
lendário da nação eram celebradas rom comemo 
rações cívicas, fortalecendo, assim a _Q)nsc i= 
ência nacionnl e o respeito às instituiçÕes 
sociais . " 112 

Nas festas cívicas, as atividades incluíam aspr~ 

leções patrióticas professadas pela direção ou pelos docen 

tes, execução dos hinos do Brasil, da bandeira, da Indepe~ 

dência e do Instituto; declamações por parte de alunos; dis 

sertações acerca de um vulto heróico, etc. Era preciso "a

cender no ânimo das crianças o amor a Pátria".ll3 

Entretanto, considerando que esta prática ainda 

se encontrava difusa e esporádica, em 1913 o engenheiro-

-chefe propõe a ampliação da disciplina de ensino cívico no 

programa do curso elementar. Propunha na oportunidade, a 

inclusão do estudo da constituição e formas de governo no 

39 ano elementar, e no 49 ano os temas: 
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"Civili.dade e etiqueta,. Cortesia: o cumprimen 
to de um m:xlo geral, o cumpriroento can o cha= 
pêu e a cabeça, oportunidade do cumprimento, o 
aperto de mão, o sorriso, o bcx::ejo, o espir .:.... 
ro, o uso do lenço e do tabaco. 

Das vtsi tas . 'As refeições. A corresp:mdênc i a : 
estilo nas cartas. 

Deveres cívicos: terri tôrio brasileiro, pode
res do Estado, soberania e sufrágios. Comentá 
rios dos principais artigos da Constituição 
Brasileira. ''1.14 

Pelas minúcias, quase folclóricas, podemos perc~ 

berem que instãncias a escola empenhava-se por definir a 

vida dos alunos, cercando-a de todos os lados. Perpassando 

a grande maioria dos dispositivos modeladores do aluno,sa-

lientavam-se os objetivos morais, pois afinal, "incuti -

-lhes os ideais da justiça, do belo, da verdade, da bonda 

de, do amor de Deus e dos seus semelh antes; -nao sera a mais 

- _llS ---
bela missao sobre a terra"-? 

---
Quanto a educaçao física, ela se assentava emdo~ 

aspectos: a ginástica e exercícios militares e a educação 

sanitária. 

A Última, por sua vez, merecia lugar destacado. 

Periodicamente, os alunos eram submetidos a exames médicos 

e odontológicos no Gabinete médico da Escola. O médico res 

ponsável elaborava uma fj:cha ~ndividual para cada aluno re 

gistrando todas as ocorr~ncias de sua safide. Os alunos po~ 

tadores de doenças eram afastados da escola quando o trata 
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mento fugia da alç~da do Departamento de Saúde. Os demais 

casos, eram tratados na pr&pria escola. Procurava-se desta 

forma salvaguardar a saGde individual e coletiva, no intui 

to de constituir "agrem±açoes sadias". 

Todavia,· a educação sanitária era mui to mais do 

que isso. As teses higienistas deste período impulsionaram 

a estruturação de serviços mais amplos de educação e divul 

gação da proposta sanitária, 

Em l912,o programa de ensino já previa na disci

plina denominada "ginástica e higiene", palestrassobre: 

Curso elementar 116 

* 19 ano 

Asseio; vestuário; nutrição; efeitos do álcool e 

narcóticos; limpeza dos dentes, unhas, cabelos, etc. 

* 29 ano 

Necessidade de ar puro; ventilação; repouso e s~ 

no; estrutura geral do corpo; cuidado da vista, do ouvido, 

unhas, cabelo, pele; efeitos do álcool e narcóticos. 

* 39 ano 

Vestuário higiênico; recapitulação das liçoes ms 
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anos anteriores; primeiro tratamento dos talhos, contor-

sões, fraturas, queimaduras e desmaios, efeitos do @coo l e 

narcóticos. 

* 49 ano 

Vestimenta higienica; estudo do corpo humano, p~ 

le e sentidos especiais; músculos, ossos, digestão, respi

ração, circulação; princípios gerais de e xercícios fís i 

cos;desenvolvimento de força; hábitos; efeitos do álcool e 

narcóticos. 

O departamento de Saúde prestava ainda outros ser 

viços. A partir de 1924, artigos relativos a ''organização 

fisiológica db traba.lho'', "acidentes de trabalho", a impo!:_ 

tãncia dos e x ames psicotécnicos, o "álcool na alimentação" 

ou pregações sobre o efeito nocivo do âlcool,são elabora

dos pelo médico-chefe do departamento e publicados period~ 

camente na EGATEA (Revista da Escola de Engenharia ) , d i s

tribuída aos alunos,e nos próprios relatórios da Esoola de 

Engenharia. (Ver ane xo n9 lO ) 

Com relação aos artigos que tratam da 0rgariü za

ção fisiológica do trabalho, é interessante observar que 

dirigiam-se também a analisar as condiçoes de trabalho nas 

oficina s, as disposi ç ões físic a s dos alunos-trabalhadoresse 

ja no tocante à fadiga ou aos acidentes do trabalho e por 

fim, a propor que ao lado do ..aprimoramento da organizaç ão 
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técnica do trabalho para aumento da produção, era necessá

rio salvaguardar a saúde dos homens. 117 

Na mesma linha de argumentações, os artigos, a ~ 

tir de 1927,denotam as influªncias tayloristas acerca da 

cronometragem dos tempos e dos movimentos da produ~ao. o 

trabalho de oficina não escapava a estas inovações e, como 

afirmamos anteriormente, possuia uma organizaçao empresar~ 

al. 

Já os artigos a partir de 1929,são explicitamen-

te moralizadores, procurando demonstrar o quanto o consumo 

do álcool degrada o homem e prejudica o progresso da naçao 

e, porque não, dizer, do patrão. (ver anexo n9 11) 

Caberia acrescentar que em 1929, a EGATEA apre-

sentava uma proposta completa de um curso de educaçao sa-

nitária" que sugeria programas para os alunos da Escola de 

Engenharia em todos os seus Institutos; incluindo-se assim 

desde o curso elementar até os alunos do curso superior. (Ver-

anexo 12) 

Existem informaçoes que indicam a adoção pelo 

Instituto Parobé destas sugestões programãticas, tanto no 

curso elementar quanto no técnico da divisao masculina bem 

como no Instituto de Educação Doméstica e Rural. Os conteú 

dos propostos para os diferentes níveis mais uma vez trans 

parecem, afora o tom cientificista, o caráter extremamente 
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moralizador da educ~ção sanitária, 

Quais os sucessos destas medidas? Dificil respo~ 

der. Nao há pistas, nao há indicaçoes, embora provavelmen

te fosse impossivel fic~r tleso as pregaç8es, mesmo porque 

elas vinham a confirmar-se fora da escola. Se no espaço e~ 

colar as estrat~gias higienistas e moralizadoras foram in

tensas, calcule-se como o era fora da escola, atrav~s das 

estrat~gias desodorizantes que visavam controlar a classe 

118 
operária . . 

Finalmente, até aqui muito falamos acerca dos di 

ferentes dispositivos que pretenderam erradicar desvios, 

controlar os alunos, despertar-lhes o sentimento de patri~ 

tismo e pautar-lhes os comportamentos. O caráter de ajust~ 

mento destas práticas ~ indiscutivel. 

Contudo, torna-se pertinente indagar: afinal, c~ 

mo reagiam os alunos frente a estas práticas disciplinado-

r as? 

As fontes sao absolutamente silenciosas quanto a 

isso, nao há conflitos, reina a paz, a ordem e a estabili-

dade na escola. 

Não nos p~rece, contudo, que esta imagem ~nten-

cional dos documentos oficiais possa ser aceita sem ques-
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tionamentos. Desacreditamos que pudesse ter havido uma pa~ 

sividade total por parte dos aprendizes. 

Contraditoriamente, as mesmas fontes, ano apos 

ano, informam a respeito da suspensão e/ou expulsão de alu 

nos. Teriam sido eles meramente arruaceiros? Ou, algo mais 

se omitia nestes informes? 

Além disso, as dificuldades em manter a freqüen

cia dos alunos a bons niveis e a acentuada evasão são sin

tomas que sugerem não ter sido a adaptação dos aprendizes 

ao Parobé um ponto pacífico. 

~ claro que a evasão nao pode ser reduzida a uma 

f6rmula pré-estabelecida, qual seja a de que ela manifesta 

uma resistência dos alunos em relação à escola. Esta expli 

cação não deve ser dispensada, entretanto,a pr6pria estru

turação do Instituto era por si s6 excludente, como j .& ex

pusemos anteriormente. 

Um outro aspecto nos sugere que a imposição ideo 

16gica jamais se consumava por completo. são frequentes as 

queixas da direção da escola em relação às famílias dos a 

lunos. Não é sem propósito imaginar que o aluno deveria vi 

venciar situaçoes bastante contraditBrias; de um lado, a 

tentativa de "desacul turaçao" .promovida pela escola, negan

do o saber, os hábitos e valores que o menino pobre ou fi-
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lho de trabalhador traz~a até ~ escol~. De outro lado, em 

casa, junto à fam!li~, nos poucos intervalos escolares, o 

aluno se deparava com a preservação de um conjunto de prá-

ticas próprias à cultura popular. Como percebia tudo isso? 

Não nos cabe aqui delir~r, mas em certo sentido, tal situa 

çao não era desconhecida dos gestores do Parobé. Basta pa-

ra isso tomar como exemplo a insistência da educação sani-

t~ria em desenvolver hábitos de asseio, de civilidade e de 

formalidade social. 

A Única fonte escr ;f:.ta a que ti vemos acesso, da 

qual temos conhecimento e que contou com a participaçào dos 

alunos na sua publicação, são os exemplares do jornal "o 

YPIRANGA", periódico de cunho cívico-patriótico, nitidame~ 

te positivista. Mas o YPI'RANGA nao acrescenta nada de novo 

as nossas reflexões, ele traz apenas as mesmas informações 
119 

contempladas nos relatórios oficiais. 

Restam-nos assim os silêncios, as entrelinhas, 

as dúvidas. E muitas questões ainda a pesquisar e eluci-

dar. 

De qua~quer forma, sabemos que um grupo conside

rável de alunos do Parobé internalizara o projeto moral,ci 

vico e ideológico do Instituto, reproduzindo-o na sua pra-

tica enquanto mestres e docentes de escolas profissionais 

do pai.s. 
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Waldomiro Fettermann é um deles. Encontrou-se~ 

sente entre os primeiros formandos do Instituto, especial! 

zou-se no exterior e quando de seu retorno ao país,dirigiu 

ofici nas no Parobé. Posteriormente, em 1942, ocupou o car-

go de professor do Liceu rndustrial de Pernambuco. 

Em artigo publ i cado no Boletim do Ministério do 

Tr; aba.lho, Indústria e Comércio, dizia Fettermam acer ca do 

ensino industrial no pais: 

"t: formi dável o :patrimônio que a União e os Es 
tados invertem hoje nas instalaçPes e na manu 
tenção dos institutos de ensino i.rrlustrial. A 
manhã, :porém, quando o nível cultural e indus 
trial da Naçao subir, em conseqüência de ú.ma 
boa edJração no traOO.lho, ditos valores ser
-lhe-ão restituídos na forma mais alviçar.ei 
ra de una riqueza col.etiva nnito sólida." 1.20-

Ai está e xplicitada a posição de um aluno do Pa-

robé. Nem todos pensavam ou agiam igual. Mas aqueles que, 

a e xemplo de Fettermam, assimilaram o lema maior da Escola 

de Engenharia de Portmlegre - " O Saber é a Base do Progre~ 

so" - indiscutivelmente estiveram à serviço dos interesses 

do capital no que tange a instrução dos trabalhadores. 
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1. 0 anno do curso elementar 
Trabalhos em metal em chapa 
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1.0 anno do cu rso elementar 
Em trabalho manual educativo em metal em chapa. Professor Luiz Moreira d 'Avlla 



INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

~ -~-

ro 
f-' 
ru 
rt 
O I 
'"1 
t-'· 
o 
0.. 
ru 
1:"<:1 
Vl 
n 
o 
f-' 
ru 
0.. 
ro 
1:"<:1 
::J 

()Q 
(!) 

::J ::r 
ru 
'"1 
t-'· 
ru I 
f-' I ~- .c-. 

I oi ·~ ~.::r--, .. -1 I 
~ 
o 
~ 

Secção de M adeiras 
Trab<lihos ex ecutad os pelos al umn os dos cursos elementares 

::0 
(!) 

"""' ru 
rt 
OI 
ti 
t-'• 
o 
0.. 
ru 
1:"<:1 
(/) 
() 

o 
"""' ru 
0.. 
(!) 

trl 
::J 

()Q 
(!) 

::J 
::r 
ru 
ti 
t-'• 
ru 
I 

f-' 
~ 

"""' """' 

-

,, ·<~,~\tI~ 
·, '\ \1 'i -li ........ 

"'" "'-=~ ~- r::Jl:'J~ 
~~'~-

Trabalhos manu aes em madeira dos alum nos do Curso 
elementar 

"' o 
8 

o 
(I) 

z 
o() 

N 
N w 
(1) w 

-.....1 
N 
w 



338 

FOTO N9 24 
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T rabalhos manuaes em barro e córtes de silhuetas exe
cutados pelos al umnos do 1.0 anno - C urso elementar 
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CONSIDERA00ES FINAIS 

A principal iniciativa na esfera da qualificação 

de trabalhadores no Rio Grande do Sul no periodo de 1890 -

-1930 esteve representada pelo Instituto Técnico Profis

sional Parobé, objeto desta investigação. 

A instauração do modo de produção capitalista no 

Brasil a partir das últimas décadas do século XIX demarca 

a realização de uma série de transformações na feição do 

pais, em que destacamos o processo de desenvolvimento ur

bano-industrial. 

A especificidade do processo de industriali zaç ão 

no Rio Grande do Sul, marcado pela presença de um granden~ 

mero de pequenos estabelecimentos industriais de base téc

nica semi-artesanal e liderado por um reduzido grupo de 

grandes empresas nitidamente fabris, e~plica porque eram 

requeridos no mercado de trabalho diferentes "perfis'' de 

trabalhador . 
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Enquanto as grandes empresas tecnificadas absor

viam um contingente cada vez maior de trabalhadores des

qualificados e um restrito grupo de trabalhadores especia

lizados, a grande maioria das pequenas empresas e oficina5; 

que se proliferavam com o surto de urbanização buscavamtra 

balhadores qualificados, portadores de conhecimentos e ha-

bilidades técnicas próprias a um oficio, capazes de parti

cipar de todas as etapas da produção. 

Paralelamente a estas demandas, o mercado de tra

balho gaúcho caracteriza-se,pelo menos até meados da pri

meira década do século, por uma relativa escassez de for

ça-trabalho. Sobre o trabalhador nacional, livre ou liber

to, pesava ainda o estigma da inaptidão para o trabalho re

gular, prevalecendo entre os empresários a preferência pe

lo recrutamento dos trabalhadores de origem imigrante, con

siderados habilidosos, eficientes e superiores. 

Entretanto, a partir de 1906, com o crescimento 

do movimento operário gaúcho, o poder público e as classes 

dominantes elaboraram um discurso sustentando a necessida

de de resgatar, o mais rápido possível, a credibilidade do 

trabalhador nacional, ordeiro, dócil, compenetrado, prepa

rando-o até mesmo para superar o elemento estrangeiro, 

visto que o imigrante, presente na liderança das agitações 

operárias, passava a ser identificado como o perigo da a

narquia e portador do "vírus da subversão". 
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O Instituto Parobé, filho dileto da Escola de~ 

genharia de Porto Alegre, instala-se neste contexto. Não 

pretendeu atender a massa dos trabalhadores para quem a 

fábrica constituia a verdadeira escola capitalista. 

Atendendo a meninos pobres e filhos das classes 

prolet~rias, destinou-se ã preparação de "operários poli

técnicos", isto é, que dominassem um conjunto de "otlcios 

correlatos" e que, fundamentalmente enquanto trabalhacbres 

nacionais, estivessem imbuldos do amor pelo trabalho e pe

la pátria. Da mesma forma, pretendeu que estes trabalhado

res pudessem como mestres ou contra-mestres substituir os 

trabalhadores estrangeiros na direção das nossas oficinas. 

Assim, os egressos pelo Parobé poderiam estabel~ 

cer pequenas oficinas autônomas de prestação de serviçosou 

então trabalhar em estabelecimentos que comportassem a fi

gura do "mestre", responsável pelo controle, execução e dis 

ciplina no espaço da produção. 

É preciso ressaltar que a experiência do Parobé 

inseriu-se num processo maior em que, como desdobramentoda 

generalização das atividades fabris e manufatureiras, im

pôs-se ãs classes dominantes a necessidade de "forjar no

vos trabalhadores" adaptados as igualmente novas realida:ies 

do processo de trabalho próprio ao capitalismo e a disci

plina industrial. 
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Neste sentido, o trabalho industrial desenvolvi

do pelo aluno na "escola-oficina" reproduziu em muitos as

pectos a experiência de urna empresa, fosse na hierarquiza~ 

ção de funções, fosse no pagamento de salários ou no con

trole dos tempos e dos gastos de produção. Sendo àssirn, 

mesmo nao se constituindo em urna fábrica, o Parobé, espe

cialmente fundamentado nas proposições positivistas acerca 

do caráter essencialmente prático de que deveria se reves

tir a instrução, findou por viabilizar que a educação de 

seus alunos-operários, a e xemplo dos demais trabalhadores 

que nao passavam pela escola, tivesse corno 

trabalho. 

fliFdamento o 

No dia a dia da escola os diferentes dispositivos 

que objetivaram a 11 instrução - arnoldarnento 11 dos alunos evi

denciaram que a qualificação extrapolou os aspectos · pro

priamente técnicos e se inseriu na formação ideológica do 

trabalhador. 

Gostaríamos de acrescentar que apesar de termos 

acentuado as práticas disciplinadoras que recairarn sobre o 

trabalhador, sem termos apresentado informações suficientes 

para compor urna idéia de como os alunos colocaram-se fren

te a estas práticas, acreditamos que há ainda muito a in

vestigar, buscando novas fontes a fim de desvelar esta ins 

tância igualmente importante da realidade histórica. 
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O presente ~studo nao esgotou a colheita, os su1 

cos foram abertos, as sementes germinaram. Há, contudo, m~ 

to ainda por fazer. Esperamos que ele seja suficientemente 

instigante para provocar novas pesquisas em torno do tema 

"História da Educaç~o de Trabalhadores no Rio Grande do 

do Sul". 
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1896 - * lO.ago.- resolve-se a fundaç ão de uma escola de Agri

mensura, como primeiro passo para implantar 

uma Escola de Engenharia no RS. 

* set. - decide-se r entretanto, fundar de imediato a 

Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

1897 - * 19 jan.- solenemente inaugurada a Escola de Eng enha

ria, em salas do Ateneu Rio-grandense. 

* A Escola de Engenharia solicita ao Congresso Nacional 

sua oficialização, que é confirmada em 20.nov. 

* Conselho Municipal de Porto Alegre dá início a dis

cussão acerca da necessidade de dotar a capital com 

um Liceu de Artes e OfÍcios para a classe operária. 

1898 - * 19 jul.- toma posse como d i retor da Escola de Engenha

ria de Porto Alegre o Prof9 Dr. João Pereira Parobé. 

* firmado acordo entre a Escola de Engenharia e a muni

ipalidade para a construção de um prédio que abrig a

rá a referida escola e o futuro Liceu de Artes e Of i

cios. 

* Concede-se o terreno na face NO do Campo da Redenção 

para construç ã o do referido prédio. 

1899 - * lO.jan. - firma-se um termo de responsabilidade que 

determina que o prédio que comportará a Escola d e En

genharia e o Liceu pertence à municipalidade. 
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19 0 0 - * estabelece-se que duran te o dia o prédi o q u e c oooo r

tará a Escola de Engenharia e o Liceu será utilizado 

também pelo "Ginásio do Rio Grande do Sul". 

* 23. mar. - Inaugura-se o Ginásio do Rio Grande do Sul, 

posteriormente denominado Instituto JÚlio 

de Castilhos. 

* aparece pela primeira vez a denominaç~o "Escola Ben

jamin Constant", atribuída ao futuro Liceu de Artes e 

Ofícios. 

* A Escola de Engenharia é reconhecida pelo Governo Fe

deral nos termos do Decreto Legislativo n9 727 de 8 

de dezembro de 1900. 

1901 - * Anuncia-se a instalação da Escola Benj amin 

para 1902. 

Constant 

* distintos profissionais oferecem-se para lecionar gra

tuitamente na Escola Benjamin Constant. 

1902 - * Adiada a instação da Escola Benj a min Constant. 

1903 - * Adiada a instalaç~o da Escola Benjamin Consta nt. 

1904 - * Adiada a instalaç~o da Escola Benjamin Constant. 

1905 - * Adiada a instalação da Escola Benjamin Constant. 



364 

1906 - * Ol.jul - Escola de Engenharia instala um curso téc

nico-profissional gratuito para meninos e filhos de 

operários. 

1907 - * maio - o diretor da Escola de Engenharia solicita ao 

Estado o auxílio de 45 mil francos para construir o

ficinas e ·ampliar as já existentes. 

* 03.maio - inaugura-se a Escola Benjamin Constant, sob 

a direção da Escola de Engenharia, nos moldes do cur

so profissional. 

* são apresentadas as "Instruç6es Provis5rias" da Esco

la Benjamin Constant. 

* Ol.jun - iniciada a construção dos edifícios e depen

dências para o novo Instituto ~écnico profissional. 

* 07.jun- concedido o auxílio solicitado ao Estado. 

Assembléia dos Representantes cria a "taxa profis-

sional" que corresponde a 2% sobre quase todas as ru

bricas do orçamento estadual, destinada exclusivamen

te ao ensino técnico-profissional. 

* jul - direção da Escola de Engenharia encaminha duas 

petiç6es, uma qo_ Congresso Nacional e outra ao Presi

dente da República solicitando auxílios ao I.T.P. 
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1908 - * 07 . a r - A Escola de En genhari 2 cria o "Inst i tuto As-

tron8mico e Meteorol5gico" e o "Instituto Electra-

-Técnico". 

11 

* Engenheiro-Chefe João Luderitz, do I.T.P. incumbido 

de viajar aos EUA e Europa para visitar institutos cxm-

generes, contratar pessoal técnico e adquirir equipa-

mentes. 

* lei n9 72 de 28.nov.l898 - prescreve que o produto da 

taxa p rofissional deverá ser aplicado e x clusivamente 

no Instituto Técnico-Profissional. 

* lO.dez - Conselho Municipal cria taxa adiciona l de 

3% s obre todos os i mpostos p a r a custe io da Escola Ben-

jamin Constant. 

1909 - * a Escola Benjamin Constant funde-se com o Instituto 

Técnic o-Pr ofissional, pe r manecendo a denominação des-

t e . 

* 24.jan - Inauguraw-se as novas dependências do Ins-

tituto Técnico-Profissional. 

* Decreto Federal n9 7763 de 23.dez.l909 - Institui e m 

todos os Estados da União a s Es colas d e Aprendizes Ar-

tífices, com exceção do RS já que o Instituto Técni-

co-Profissional da Escola de Engenharia de Porto Ale-
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gre contem?la os objetivos do decreto. 

* a "taxa profissional" estadual eleva-se de 2% para 4% 

do orçamento. 

1910 - * 08.fev. - Escola de Engenharia funda o "Instituto de 

Agronomia e Veterin~ria" mais tarde denominado 11 Ins

tituto Borges de Medeiros". 

1911 - * OS.jul. - A Escola de Engenharia funda o Posto Zootéc

nico e a Estação Experimental, em Viarnão. 

1913 - * proposta a ampliação do ensino-profissional da Escola 

de Engenharia com a instalação de nove filiais,dentre 

as quais as Escolas Industriais (Caxias, Rio Grande e 

Santa Maria) . 

* 20.nov - parecer da Assembléia dos Representantes fa

vo rável ao novo requerimento da Direção da Escola de 

Engenharia quan to à ampliação das subvenções. 

* 09.dez. - Lei n9 167 assegura o recurso financeiro do 

Estado para e xecução do plano de ensino técnico-pro

fissional da Escola de Engenharia. 

1914 - * o Instituto Técnico Profissional enfrenta dificulda

des financeiras corno efeito da conjuntura de guerra. 
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1915 - * 9.dez - falecimento do Di retor da Es~c -= ~ ~ ~cã~ J o 

sé Pereira Parobé. 

* 18.dez - eleito novo diretor, o Prof9 Joio Simpli-

cio Alves de Carvalho (então deputado federal pelo 

RS). 

1917 - * 07.abr. - O Conselho Escolar aprova a mudança do no

me do Instituto Técnico-Profissional para "Instituto 

Parobé". 

* 28.abr. - direção da Escola de Engenharia apresenta 

ao Governo Estadual o memorial acerca do empréstimo 

que pretende contrair para instalação dos estabeleci

mentos filiais. 

* 30.maio - Decreto n9 2.273 - presidente do Estado a

prova o empréstimo. 

* lO.jul - Decreto n9 2.283 - a prova o plano de locali-

zação e ensino das Escolas Industriais, filiais da 

Escola de Engenharia. 

* l9.ago. - Inaugurada a Escola Industrial de Rio Gran

de, subordinada ao Instituto Parobé. 

* A escola de Engenharia instala ainda duas Estações de 

Agricultura e Criação em Bento Gonçalves e Cachoeira 
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e -~ E5 ~ê~~= ~ ~é==-:= a e= Cruz Alta, que pos~erio~

mente foi deslocada para JÚlio de Castilhos. 

1918- * 18.rnam- Decreto Federal n9 13.028 estabelece os cur

sos de aperfeiçoamento no estrangeiro. 

* 12.jul - Decreto Federal n9 13.064 que cria o Curso 

de Aperfeiçoamento para meninos e adultos, anexo ao 

Instituto Parobé, com a denominação de "Escol·a de A

prendizes Artífices do Rio Grande do Sul". 

* 08.out - O diretor da Escola, Dr. João Simplicio Al

ves de Carvalho discursa no Congresso Nacional sobre 

a educação técnica, propondo o envio regular de estu

dantes para o e x terior, a fim de especializarem-se. 

* out - devido a urna epidemia generalizada as aulas são 

inesperadamente suspensas, sem conclusão. 

* A Escola de Engenharia cria mais duas Estaç ões Zoot~ 

nica, em Bagé e Alegrete. 

• 

1919 - * ago - noticia-se o início das obras da Escola Indus

trial Elementar em Caxias. 

* Conselho Municipal atende solicitação da Escola de 

Engenharia q ue pedia auxílio para ampliação de suas 

instalações. O Instituto Parobé é beneficiado com Rs 
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20:000$000. 

*A Escola de Engenharia instala _uma Estação de Agri

cultura e Criação em Santa Rosa. 

* Noticia-se a instalação para o próximo ano da Secção 

Feminina do Instituto Parobé. 

* Discute-se a necessidade de criar-se na Escola de 

Engenharia um instituto de educação primária. 

1920 - * instalação do curso feminino do Instituto Parobé. 

* Pretende-se a construção de um nove edifício para o 

Instituto Parobé. 

* Conselho Municipal indefere solicitação de mais 40 

contos de réis para auxiliar a construção do novo pré

dio do I. Parobé. 

* A Escola de Engenharia cria o Curso de Química Indus

trial. 

* Engenheiro-Chefe do Instituto Parobé, Dr. João Lllde-

ritz convocado pelo governo federal para dirigir o 

Serviço de Remodelação do Ensino Profissional. 

1921 - * 05. jan - Lei n9 4.242 trata da fundação dos Cursos 
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de Mecânica Prática. 

* OS.dez - Decreto legislativo n9 4.384 concedendo à 

Escola de Engenharia de Porto Alegre um prêmio pelos 

serviços prestados à educação técnica e profissiona~ 

no país. 

1922 - * lO.mar - promulgados os novos estatutos que presidi

ram a Escola de Engenharia até 1929. 

* 07. ~et. - lançamento da pedra fundamental para o no

vo prédio do Instituto Parobé. 

1923 - * 28.abr - Sancionado o novo regulamento do Instituto 

Parobé. 

* 2l.set - morre o diretor interino do Instituto Paro

bé, Dr. Arminio Presser. 

* 19 out - nomeado diretor interino do I.P. o En g9Ele

tricista Edmundo Conrad. 

1924 - * fechamento dos estabelecimentos filiais da Escola de 

Engenharia. 

1927 - * conclusão das obras do atual prédio do Instituto Pa

robé. 
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1928 - 24 jan. - Inàuguração do novo prédio do Institu to Paro

bé. 

1929 - * promulgados os novos estatutos da Escola de Engenha

ria, compondo a 7~ secção de ensino o Instituto Paro

bé. 

1931 - * 03.ago. - Governo Provisório da República autoriza 

mudança do nome da Escola de Engenharia para "Univer

sidade Técnica do Rio Grande do Sul". (Decreto Fede-

ral n9 20.272). 

1932 - * 20 jan - Governo do Estado oficializa a 

tuição pelo Decreto n9 4.929. 

nova insti-

;;<._ 1934 - * Criação da "Universidade de Porto Alegre", pelo Decreto 

n9 5.758. 

1936 - * 28.nov. - Incorporação definitiva dos cursos-superio

res da amtiga Escola de Engenharia pela "Universidade 

de Porto Alegre" pelo Decreto Estadual n9 5.758. 

* O Instituto Parobé desliga-se da Escola de Engenharia 

1939- * 3l.mar- Decreto Estadual n9 7.755-A, torna institui

çao oficial do Estado o "Instituto Técnico-Profissio

nal do Rio Grande do Sul~ 
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1940 - * o Instituto Parobé recebe a denomi nação de • wceu de 

Artes e Ofícios Parobé". 

1942 - * com a implantação da Lei Orgânica do Ensino Industrial 

o Parobé equipara-se ao nível secundário. 

1943 - * 03.jan - Decreto federal n. 11.309 equipara o Liceu 

de Artes e OfÍcios Parobé a Escola Técnica Nacional e 

passa denominar-se-Escola Técnica Parobé" e f ica li

gada a Superintendência do Ensino Profissional. 

1950 - * 04.dez - Lei Federal 1.254 federaliza a então Univer

sidade de Porto Alegre, incorporando- o prédio do ~Pa

robé. 

~ 1961- *Escola Técnica Parobé transfere-se para nova sede. 
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l'ortUI!'IIC?:, Francr.:r., Alg-ebrn Plr.mrntar, (~r.onie t ria. Jli ~f.(l
ria do Br:t?;il , Dr.>enho ' )inea t· c' de omamento, Mu~ie? , Tt·
dlllolog-in rln • profissões. 

· · 3.' A:\!\ (\ 

. 'l"r:ln t:t7. . ~l c•cnnir.a elrmcntnr, ])hysica expcrinwnt:il , :t n rn
lllf'lria ch•,nipt i \':1, a~ S ombrns , os pl :1 nos l:O t.ndo 'l. ns,i nl co mo 
n,"''.'·,r·s d(' ]•t •r .•pc~t iv.n usu;l ], cor r,. dr• pedras • y jg·nn1cn tn, , 
I ilt lll ll' ll 11 ,i 1:1 s ]'l'llll'IJ ' :Ic;; nppli cnçi~t• :' iudust ri :w;;. 11ntnd :nnl'lllt' 
;, lln·~allu l ·.~ i ;L ~lachil~n s, J::lccf.rici<'l:l dt· r. mn s nppli cn çiot:~ in
dn ,; t.na ""· 1 m:hn olog·m dn ,: )'rofis >in\<: 1 (\;;pr,e ialm cn tr. t"' tudadn 
•· 111 suas :lj'Jlli e:tt;i•c> :.i co niilrutçi'to d:~• · machin n:: , Dt• <t ·nbo t• 
]•rÍII<' ij •alnJ r•ntr n Dr<t•n hn Indu :< tri :d . 
. .\r . I. ' -~ ( l .<·n~ino prnt icn ,,.r;i dndn 1'111 r•tlir·it lll" 1'" 1'1'-

,.J :n•<: ril · rnrp111t: n:1 , lll:Jrcen nri :l 1• Jn nclc-la.:..: c•nJ. di' i'nurliçiH•. 
!t• TIII' Í:t l' t ahkir:l rin. de njustndOI'C' .'. de (' }Cctri citi:J dt: (' o·al-
I' IIIIIIJ'];I s l Í {l. • ,... 

.\rt. ;:) .' - "\ n mino prnfis~ i .. ual scni. adqi c ionn dn, <'111 
tod os os ann n~, o exe rcício da (hmnn sticn . 

Art. G." - "\ o nlumuo que Z.oll(·lui r com npron·.itnmento o 
t· ur ;; ~ profi ·;; ional ' crà conferido o titulo dr .•1/u mii 'J ])i?JiolllnJo 
,;,, E scola Ht;ujmnin C'ansta11t . 

Art. I .' - :\ di ;; tribuiç iw do tc·mpo- )JIH:::iÕ r:,;tudo rh c:cni l:n 
c· prnt ic.:n s rr~i ft'itn nnnualna:ntt~ ]'Cln Di reetol'. 

Art. :_- O ensino será rc.!..:·n!:1dn por p ro~T:I IIII n:l" :lll-
11\t:l t' S Ol'!:;:tllli':ldns pelo<; p rn i\\S:iOrC', I' III L'~In•,; d1• <>flÍÍL'lll:l ~ l' 

:ll'i' l' úl'nJo:; pelo l.Jircrtor. 

Capit.ulo ili 

Co:sm~:úEs llF. .\J I) tl~:'.:\c, 

"\r t. 9.' - A imcripçfto parn a matril'!tla ~ 1·r:'1 :11111U:J I
III C'n tc nbrrta a 1. ' do fcycrci ro t~ t'll t e rrnda a 1." de llln r~o. 

Art. 10." -- P nrn. matricula uo car:;o ckmcniar ~c: r:i uc
rr~snrio o ~r.!!ni n te: 

l.' - Ter licença do Director. 
:.! ." - 'l'l'r pelo menos 10 ann o; t' no 1nnxiuw l :1 anno~ . 

prunulns por ct· rtidito do idade ou nutro docnlllrnto t·quil·:ilPiltf'. 
:1 : - St· r filho dt' opernrio 011 IIICilino pobn• . 
.:\ rt. 11 ." -· J>nra n. mutriculu 1111 1." :111110 do l:llr<n pru

ti<" ionnl. nh'·m dn s condiçõcs do nr ti•"n :mtl'l'ior ~L·rú pr•,..: .. . . l :-- ' · . , , ~,r~r -
;IJ']'n>\'liÇ:Il• nn t•.salllr. l r qm: tra ta " arr. :,!;). -

Art. 12.' l':tnl n mn tricula em qu:llquer ontro :In no do'· ·, 
t·.urRo )'roli~l'ional s<·r:i. necr;;!\ario a nppro·;nção _ em tlXtÜúet!·'diK · 
nnnos nnt~riorr.s, ohtida mediante frcq~encin nn .Escoln,·~ 1 · •. , • 1 

~ \mico - Nitn ·si\o ndmittidos.:·exrunes: Yiigos ..:dos f~\in·os ~ 
<lo ciir~o proli~~ i nnnl. ' . · · ' ·· "'- :-. ~ ...:..: :·· · .::-- . :_...::::. :--=- ' 

Art. lC>." - Os rcqucrimeuto~ ·de matriétila- · devcrão ,-Sé~ : · 
feitos pelo~ pacs, tutores ·ou enca J_TC.!rlldos do~· ~ci1ndidátos.·' -~f.~ 

: Art. 14.' - A pro va <'Ir. pobre;r.a do requerent-e dcvcni sei · 
forn<~c id:l peln nnctorid :1d municijJal, e a )Jrova ·de . que é:·ope: 
rnrio dl\Vf'r iÍ nPr pnA!\ntla pr.lo chefe - da }nbricn~ nfticina ou~ · 
p.,;t.nbelccim<'n tn em q1w tr::sbalhar o rcqnP.rcnte. . , 

.\rt. 1 :J: - 1\~ 111at. rit"n l a~ ~erilo c5criptu rn.cl:l.s r'm liHn r •· 
JH'cinl, dr.rc·ndn no!\ l ' l'~pectiYo;~ termos ns sig11nr o sccrr.tai'Ío f 

n mn tril:ttlan dn, e n rc'querf'nte, si esre niw souber cscrr.vor. .
Art. 1(;." - Dr]''oi s de cucr. rrndas as · riwtriculas · niio (11\-

rlr•r:in ~rr adntittid•,, l ll'l\·n ~ cnndidatns. · · 

C:t t•ilulo iV 

D:. l- RJ·:Qt;E:SQ-\ 

. . ~ 

,\r t. li." - A fn:q ueucia nns nulas e officinn : (: obriga--: 
tnrin e stmi 'cmpm YrriH ~a da p t:lo=- profe;sorcs e Jnc:strr.s. 
. Art. l, ." - · O :thuuno, que sem Jn otiYo justi ficado com-

IIH~tter trin tn f.1l tns. JlC'rdcni o :mno. 
"\ r t. 1!1 ." - Nenhum olumuo . poded repetir mnig_ dc._tll:l:: 

Yl\7. o nnn o que. cursar. 

I )11 1 h~ll 'll t. t; TI \ '0 

Arr./ :!u: - •.\ abL:rt.:.:m dns aula• tb eo ric;~ ,; :<c dfccluani no 
cl.i :1 15 de \l11r~o c o ~ c n r.nccrrnmr.nto no dia l ;j de dc:r.embro. 

Art. ~1 .' - A nlwrtt:rn das aula$ praticas ter:'! lúg-Or n Cl 

din 16 dr . .\ f nr~o c; o -~Ílll C'l lCCrr:tmento no dia ill dn jalll'il·o 
do 1\11110 sr znintc . 

"\rt . 2~.' - O l''' riod, el e fer ias ser:\ de 1.' 'dA fnv rrPlr•' 
:1 14 dl' ~ ln r~(l. 

~ UliÍC O. - 0~ :tlttU1110S 1 que quizcrCUI 1 JlOderttO frr.qu nllt:tr 
;~~ · otlicina ;; IH' ~:w perioclo de ferias. 

.l.rt. :.!:; ... \ l <·X:III Il' ele :ldnti :; :;.rw ;~o- 1.· nnno do cur;:" 
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prnfi ssionn.l cnnsf.:tni dn~ matrria~ dn cnt·so clcmtrntnr <' cnnH' -

çani 110 primeiro rlia util de ~(orço . · 
"\r t. 24 .' - No din 16 de !'l ovr.m bm comcçarito os cxn

ttH's do clll·no clcmcn ta r e os exanws dH~oricns do cnr~o rro
fii~s ional , os rptacs eonstnritn dr duas proYilS: Ulltn t!s<Tip t.:t. <' 
outra oml. 

Art . 2:1.' - No primeiro dia n til de dr.zcmhro rn mcçan·to 
n;; ]Wo \· ~ s dt! drscnho c· de aprcnd i<a::;cm prat.ic<.l. . _ 

~ 1." E~ t cs exanws se prolong-a rit o :t L<: o dHt. I :1 dt! 
ja n<:iro. 
· ~ 2." l'am a provn. de J) ('st·nh o :·c rit o dn do!' ll toti yo.; 
<' :< JH' t:i:LI '5 t <•n<'l ' l'lH' Iit.<':< :i ~ ua np pl il':tr:itn an,; olli ·i os. 

~ :;: - l 'nm a proYa dt: n]m 'n di r. ngcm pra ti<::t ele l.'nda 
1\ttno tH!rito or)!a ni ~ arlos conetm;os t ~ p t :c ian~, qnP cnn ~ i s r irüo r m 
w.; ct· ur;it o d n ohra· . de acrordo com projcct os c cl !'st:nlws dados. 

. \rt . 2r;: - 0s jul g-:uurnt r. ;: dr•.: cx:t llH'S approYnrit n "" n·
prrtYa r?'to o :d ttmn o. 

~ unic<• - .'\ npp roYar; :·t(l pod •·ni ~c r com di:; tin cçito. 

C::1pilulo \ 'li 

lJt~ I' O . ' l~' UES G F: H.\ E~ 

:\ r t. 21." - · Os p rofcs_sores , mr ;: tres de offi ci nas c dctJJ.'l is 
p<' ;; ;;oal scr:10 nomeados pelo Di r ctor. 

:\ r t. :? 8." - O num ero el e ulunmos - lll atr i cul:ld o~ em cacb 
an no do cu rso prnfí ssionnl c do clc!llrn tur nfto pode rá. t':\e"d l.'r 
rl r- ;:,u .. 

~ lliÚ <'<' - .\ s \ · ;!t!'tl 

n o ,; l::t td iJ: tl p;; , 
.\rt. 2!t. -- .\ o.· t.rc· tncll.t orc, al unlll<!:<, IJ UC cotl\:lni r('lll an

nu:tlllil'l lte o l' ur ~ o p rnfi s~ i onn l. F!'rito g·arantidos pnr tll n :llt ll<' 
<'ll rl:'o:; rcmunr rados nns officiuns dn p ropt·ia Esco la ou llil · ofti 
< ·in n~ dn Jnt n cll!ncin . [uni cipal. 

.\rt. 00.' - Além de romplctnmeute gratui to o cusi11 o, ao 
:tlumu o serit o. tn mbem gratuitamente. fornecidos os liYros l' in
st rumentos pnra o estudo c trabalhos prn.ticos. 

~ uni ro :..._ Os in stnuncut os só poderão 6er npror eita.do;; 
prl0 :dttmn o nn l.i:scoln . Os linos poder:i o ser lcn!dos pa ra !ora 
da E ::cola , n:to eonsti tuindo tod:l\'ia Jll"<J]lri r.rlnd r, do nl ttmn o. 

:\rt. ;~ l . " -- "\nnunlm cntr. o Di r ctur dn. Escola dt· Eu ;.:· •·· 
nhnria :tproscn t:mi no Intcnd rn tc :'llunicip:il, H!<', o dia I. " c] , • 
. \l art;o. 11 111 n·i:J orio circumstnnci arl o ~ o hre o moyi ut r ut ' da 1 · :~ 
,.,>Ja Heniam in Constant, nco111pnnh ado da ju-;ti!'icaçito d a ~ dl'!'· 
Jl l'Z:ts com a mn manutenção. 

,\rt. :\::'." - TeritCl Ytgor n:t l·>l' nb HPnj :II P,'
111 

t ' on<t;tnt 
0

, 

; ) 

nrti:;=-n<. do~ l·:• tntut.OR dn ERcoln de Engeuhnrin, que nl\o se 
contrnponhnnt li.s diRposic;õe& acima. . 

,\rt. 33.' - As nctun.cs If ~ trucções poderão ser ' refonnndns 
pelo Dimct.or dn Escola. · _ . . 

§ tmit~ o - A t·ef'onna só -f(lltrará em_ ':•!:!or dep01s de nppro- · 
vadn , n. mesmn, pelo lntcnâent6 do :Mumc1p10. . -.. _ . 

"\r t. n4: - No corrent-e m\no ns aul:u~ theonc.'ls 1rao al.t! . 
15 dr d c:~.emb r0 : · 

tf 
E:::c- nl n cl r~ En;:enh:trin , Porto Al e~re , 3 de Mnio de l~Oi. 

Director dn F>coln dP En!!'r.nhnrin . 

·~-· @-:- . ·~==' .. ~ . . 
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Acto n. 0 ·134, de 23 de Abril de 1923 

Sancciona o 
Parobé. 

I 
Regulamento . I Jo Instituto 

O Vice· Presidente, em exercício, da Escola de Enge-
nharia de Porto Alegre: ' 

Faço saber que o Conselho Universitario resolveu e · 
eu sancciono a seauinte resolução que dieta o Regula
mento do Instituto o Parobé, o qual baixa assignado pelo 
Director do respectivo Instituto. ; 

Porto Alegre, 23 de Abril de 1923, 27° da funda
·ção da Escola de Engenharia. 

I I I 

(As) · ,Manoel fhe,ophilo Barreto Vianna. 
Egydio H ervé. 
I . I •. 

,. 

OAJ> lTULO I 

Do Instituto, seu fim, suas divisões 

Art. 1.0 
- O Instituto Parobó é a Secção de ensino 

-secundaria e superior te,chn ico e prof~ssional de mecanica, 
de artes e officios, incumbida de formar mestres o contra
mestres e conductoras do trai.Jalhos domesticas o rurnes . 

Art. 2.0 
- O J. nstituto Parobó comp.rehende duas di

visões: uma para o preparo de mestres o contra-mostres, 
·outra para a formação de conductoras de serviços domes
ticas e rl.iraes. 

Art. 3.0 
- - A. p rirneira divisão será priva'tiva para me

ninos e rapazes, a segund a para as meninas e moças. 
§ unico - Para · os opera rios que trabalham durante 

·O dia, nas industrias, funccio narão, á noute, um curso de 
aperfeiçoamento e um curso elementar para os menores 
impossibilitados da frequen cia diurna. 

I 
• I I 

. PROGRf\MMR DllS OJVISOES 

. I'' I I 
Art. 4.0 

- Os programmas , de ensino : das divisões do · 
Instituto são os seguintes: ' 

Divisão masculina - Curso de preparação 

1.0 ANNO 
Horas 

Educação cívica e moral 2 
Leitura, copia, dicta do e 

noções de g ram matica 10 
Calligraphia ...... .... ... .. . ... 2 
Contas (as 4 operações 

de inteiros e docirnaes) 6 
Gymnastica o hyg ione .. 2 
Trabalhos de cartona-

gem .... .... .... . ,...... .. . .. ... 2 
Jardinagem ......... .. ........ 4 

2.0 ANNO 

Portuguez (Leitura, di
ctado e grammatica) .. . 

Educação cívica e No
ções de Historia do Rio 
Grande do Sul.. ...... ... . 

Estudo da natureza ..... . 
Arithmetica (ató systoma 

metrico) .. ......... ... . ....... . 
Geometi'Ía (prelimin ares) 
Geographia do Estado .. 

Horas 

6 

2 
2 

4 
2 
3 



lloraa 
Desenho e córto do si -

lhuetas. ............ .... ... .... 4 

32 

3.o ANN O 
llorns 

Portugu ez (Leitura, di-
ctado e g rammatica)... 5 

Geographia do Drasil . .. 3 
Histeria do Brasil e de-

veres c i vicos .. . .. ... .... .. 2 
Estudo da n a turez a.. ..... 2 
Arithmetica . .... . .. .. ..... .. ... ·4 
Geometria p lana ............ 3 
Gymnastica e oxercicios 

militares ...................... 2 
Desenho ambidextro e 

O~lligraphin .. ,. :...... . ..... 4 
MusiCa ..... . .... .. .. ... ...... .. .. 2 
Trabalhos manuaes, em 

madeira e metal ......... 8 

35 

ll orns 

Gym nastica u ll ygio uo.. 2 
Desenho ambid oxt ro e 

ca llig r aphia.. ... . .. .. .... .. . 4 
Musica .... .... ..... .... ...... ..... 2 
T rabalhos m::inu aes, em 

vime, palha o ca r tona-
go m .. .. .. ... . .... .. ... .......... G 

~ . o A NNO 

Portuguez (Le i tura, cli
ctado, g r ammat i ca c 

:12 

ll orn~ 

r odac<i il o)........ . ... ........ 4 
Geog raphia go rai .......... 3 
Histor ia do Bras il o Do-

veres c i vi cos.. ....... .. .... 2 
A1·ith metica ... ...... ...... ..... 4 
Geo m etria p lana .......... .. 3 
Sciencias elemon tares. ... 3 
Desei1ho .......................... 4 
Gymnas tica e exe•·cicios 

militares ..... . ... .. ... ...... .. 2 
'l'l'UU:llhoa 11lUI\UUOS O 

modelagem.. .......... .. .... 6 
Banda de mus ica ......... .. 5 

36 

CURSO TECHNICO 
l.o ANNO 

Portu g uez .... .... .. .. .. .. . 
Inglez ....... . ... . .. .. ......... . 
Arithm et. ica .. .... .. ...... .. 
Geometria ... .. ..... ....... .. 
Algebra ........ .. .. ......... .. 
Physica .. ..... ...... ... ... .... . 
Desenho geometrico .. 
Desenho orn a mental .. 
Tochnologi a ........... .. . .. 
Desenho in dustri a l .... . 
Officinas .......... .... ... ... .. 

Termos 
l.O 2.0 

3 3 
~ 2 
3 2 
2 2 
1 2 
2 2 
2 2 
2 ~ 
3 3 
4 4 

16 16 

40 40 

2. 0 A NNO 

Portu guez . ...... ... ...... .. 
Inglez .. ..... . .... . ... .... .. .. . . 
Geo metr·ia ..... ... .. ... .... .. 
A lgebra ..... ..... . . ..... ... . . . 
Physica .................. ... .. 
Chimica ······· ·· ·· ···· · ·· ····' 
Geo,netr ia d oscrit.• ... .. 
Technologia ........... ... .. . 
Desenho indus tri a l. .. .. 
Offici nas ..... ............ .. .. 

Termos 
JO 20 

3 3 
3 3 
2 2 
3 3 
2 2 
3 3 
2 2 
3 3 
4 4 

15 15 

40 40 

7 

CONSTRUCÇÕES .MECANICAS E METALLICAS 

3.o ANNO 
Termos 
J .O 2 .0 

Portuguei .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 2 , 2 
Jnglez .. . .. .. ...... .. ... . .. .. .. 2 2 
Trigonometria.. .......... . 3 3 
Analytica, Calculo ...... 3 3 
Perspectiva.. .... .. .. ... .... 2 2 
Chimica ................ . ... .. . 2 2 
Mecan ica ................. .... 3 ~~ 
Machinas e motoroR .... - 2 
Tochnolo ~i a. .... .. .......... :1 :J 
Desenho !nclus tl'lal .. . .. . 4 4 
Officinas ........ .. .... .. ..... . 16 14 

40 ~o 

4.o ANNO 

Resistencia dos mate-

Termos 
J.o 2.• 

naes.... ........ ... ..... .. ... 3 3 
Graphostatica .. .. ..... .... 2 2 
E I e e t r i c i d a do e E I e

c tro-technica.. .... ... ... 2 2 
M a cltinas o Mo toros.. . 8 a 
Uo n s trqcç~o de maclti-

nns .. .... .. . .... ...... .. ... ... 3 3 
'I'N:It no lo gi :1 .......... .. ... . :J :.1 
Dosouho industrial. .. .. 4 4 
Officinas .. ... ................. 20 20 

40 40 

TRABALHOS EM MADEIRA 

3.o ANNO 4.o ANNO 
Termos 
I. o 2.0 

Portuguez ....... . .. . ....... 2 ~ Resistencia dos mate-
Inglez ......... , .. ... ........... 2 2 I riaes ............ . ... .... . . . 
Trigonometria .. ......... 3 3 Graphostatica ....... : ..... . 
Perspectiva .. .. .. ........... 2 2 Construcções de ma-
Chimica ............... ····· ·· 2 2 ' deira ... ..... ..... .. ... ..... . 
Mechanica .. ....... .......... 3 3 'l'echnologia ... .... .. ....... 
Modelagem ... .... ... .. . . ... . 4 4 Desenho industrial. .. .. 
Technologia ....... ... . .. .. . 3 3 Officinas ....... .. . .. .. .... . ... 
Desenho industrial.. ... 4 4 
Officinas ..................... 15 15 

40 40 

ARTES DECORATIVAS 

3. 0 ANN O 

Portuguez .. .. .............. . 
In g lez ..... ....... ....... ... .. .. 
Trigonometria .. . ... .. . .. .. 
Geometria analyti c n .. . 
Perspectiva ..... ... . ...... .. 
Chimica .......... .. ..... .. ... . 
Mecanica ............ ....... .. 

Tt'nu os 
l .o 2.o 

2 2 
2 2 
3 
3 
2 2 
2 2 
3 a 

4.0 ANNO 

Resistencia dos ma te-
riuos .. ......... .. .. .. .... . . . 

Graphos tatica ... . ... ...... . 
l>l'espectiva ... .... ........ .. 
' hirnica Industrial es-

pacial ... .. ...... ...... .. ... . 
Technologia .. . .. ......... .. 

.,. ••• ; 4 : . 

Termos 
I. O 2.0 

3 3 . 
2 2 

4 4 
3 3 
4 4 

24 24 

40 40 

Termo• 
l .o ~ .o 

3 . 3 
2 2 
2 2 

2 2 
3 3 

' 

· w 
...,J 
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Technologia ....... ... .. .. . . 3 3 Desenho indus trial ..... 4 4 
Desenho Indus tri a l. .. .. 4 4 Officinas ........ .... ......... ~! 4 24 
Officinas .... .. .... .. ....... ... 16 22 

40 40 40 40 

ARTES GRAPHICAS 

3.0 ANNO 

Portuguez .. .. .... ..... .. .. .. 
Jnglez ........ .. .... . ...... .. .. 
Trigonometria .... .. ... .. .. 
Electrici da do ....... .. .. .. . 
Chimica .. .. .. .. ........... .. 
Modelagem .. . . ... ... .. .. .. . . 
Technologia .... ... .. .. .. .. . 
Desenho industrial .... . 
Officinas ........... . .... .. .. .. 

T t' nii03 
l. o 2.o 

2 2 
2 2 
3 
2 2 
2 3 
4 4 
3 . 3 
4 4 

18 20 
40 40 

4.0 ANNO 
Tcnnos 
l .o 2.• 

Electrochim ica.. .. .... .... 3 3 
l'orspoctiva .............. ... 2 2 
'J'echnologia ..... .. . ........ 3 3 
Desenho indu s trial ..... 4 4 
Offic in as . .. .. ... .. .... .. .. .. . 28 28 

40 40 

Divisão feminina - Curso Elementar 
: 

O mesmo da Secção Masc ulina , ' sendo, porém, os tra
balhos manu:!es sómente de costura, bordados , raphia o 

I 

ruraes. 

CURSO TECHNICO 

J.o ANNO 

Mathematica (Estudo 
com piem on ta r) . ... ... . . 

Portuguez .. .. .. .. .... . .... .. 
Inglez ........... .. .. .. ...... .. . 
Physica e Meteorolo-

Tennos 
l.o 2.o 

3 3 
2 2 
2 2 

gia.. .. .. .... .. .. ....... ...... . 3 3 
Zoolog ia ..... .. .. .. .. .... .. .. 2 2 
Desenho ............ . ....... 3 3 
Musica ............ .. .. .. .. . ... 2 2 
Economia dom estica .. . 2 2 
Cultura physica ......... __ 1 __ 1 

20 20 

2.0 .ANNO 

Portu g u ez .. .. . .... ' ........ .. 
Inglez .. .... .. .. ... ... .... . .... . 
J3ota ni ca a g rí col a . .... .. 
l )h . l . I ysw og ta ..... .. .. .... .. .. 
Desenho ...... .. .. .... ...... .. 
'h i.m ica e tcclmologia 
1usica . ............ .. . . .. ... . .. 

Eco nom ia do mes tica .. 
C ultura phy~ica .......... 

Termos 
I .D 2 .o 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
2 2 
2 2 

17 17 

).
0 ANNO 

Tcrouos 
I. O 2.0 

I 
2.o 'ANNO 

I 

Trabalhos dom es ticas Trabalhos domestica s 
e ruz·aes ................. .. 5 5 o ruraes ..... ...... ..... .. . 

Lavagem e ongo rnrna- A vicultut·a ..... ... .. .... ... .. 
gezn ........ .... .. .... .. .... . 

Jardinagem e horti cul-
3 3 Apicultura .... . ...... ... . ... . 

S .. I I 

tura .... .... .. ...... ..... ... .. 5 5 
OI'ICICU tura 1 . .. ......... . 

Vaccar ia ............ .. .... .. .. 
Trabalhos manuaos .. .. 5 5 Traualhos manuacs .. .. 
Costut·as e bord ad os .. 2 2 Photographia .... ... .... .. . 

Corte, Costura e Bor-
dados ........ .. ..... .. .... . 

20 20 

3. 0 A NNO 
I 
I 

Litteratura pot·tugueza .............. .. ...... 1 .. 

Ingle7. .. . .. ... ............... ... . .. . .... . .... .......... .. 
Historia rio Drasil .... .. .. .. .... .. .......... .. .. .. 
...,h. . t h I . I u tmtca e eo no ogta ... ... .. . .. . .... ... .. .. . 
Contabilidade .. . .............. .. .. .. ..... .... ..... . 
Instrucçfio moral o cívica .. .. ... ..... ..... .. 
Jardinagem e pornicullura .. ......... .. ... . 

. . I 
Dncty lo g ra plt 1 n ... .. ... ..... ........ .. . .... ...... ' .. 
Puel'icultma e modici.na pt•atioa ....... 1 .. 

Hygiene e assistencia para cuidados 
em accid entes .. .... .... ....... .......... ....... .. 

Viveres e alimentos ........ .. .. ... .. .... ...... .. 
Lactici n i os . ......... .. ...... .. . ..... .... ......... .... I .. 
A v~cul tura ..... .. ... .. . ... ....... .. ..... ... ....... ··f. 
Aptctlltura ......... . ....... .. ......... .. .......... .. .. 
S . . I I ertctcu tu r a .. ... . .. .. ........... .. ........ . ....... . 

Tt·abalhos clomesticos e ruraes ......... :. 
Arte culinaria . ....... ... .. .. . ..... .... .. .......... · .. 

I 
Pre paro rle conservas e doces ...... . .. . (. 
Suinocultura . ......... .. .. ...... .. ..... ... ......... . 
Photographia .. .... ..... . ........ ... .... ............ . 
Corte, Costura e Bordados .. .. ... ..... . .... . 

Termos 
, j , D 2 . 0 

1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 

1 1 
2 2 
2 2 

~ 2 
2 2 
2 2 
1 t 
1 1 
1 1 

23 23 

7 7 
5 5 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 

18 18 

1'rrn101 
l .o 2 .o 

7 7 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
f) 5 
~ 2 

a !l 

2~1 23 



CURSO DE APERFEIÇOAMENTO (NOCTllnNO) 

J.o 1\NNO 2.0 ANNO 
li oras llo ros 

Portu g u ez .......... . .. .. .. .. . 2 Aritllm et icn ... .... .... .... ... 1 
Aritlnn ti ca ........ . .. ... . . ... 1 Geo metria .. ... . .. .. . .. . .. . .. ... 2 
Algebra ....... ... . .... ..... .... . 2 
Physi cn e () himi ea .... .... 2 

P h ys iea e Ullr m i, :a . ...... .. 1 
Tecltn o log ia.. .. .... ... ... .. ... 3 

Techn o logia. .. . ....... . . .. ... 1 D ose nlr o ln cl n . tria l 0 
Desenho Indu s triaL . .. .. 2 

10 10 

Este cnr so sod proc:odiclo d o soguin~o (•ns i110 e lo-
menta r: 

Ho ras llorns 
Portugue;.;. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 2 
Calligrrtpltin ... .. .. .. .. . .... .. 2 
Arithm etica . .. ..... .. . .... . .. .. 2 

l'ortu g u oz .. . .... . .......... .. .. 2 
A ri tl11n e tica .. . . . ... .. . .. . . . .. . 2 
Geo metria .. . . ... . .. ...... .. .. ... 2 

Geometria ... .. . . . . . . .. . .. .... 1 Al gebra ..... ..... .. .. .. .. . .... . 2 
Desenho a mii o livre . . . .. 3 Physica e C himi ·a . .... ... 1 

10 
Desenho .... .. .. 1..... ..... ... ... . 

1
~ 

CAPITULO II . I I 

Ensino c Reglmen (' 

Art. 5.• - Os trabalhos esco lares comoçarfio a 1.• de 
Mnrço e dov e rão terminar ató 31 de Dezembro, d ividindo
se esse cspa\;o de tempo em 2 termos. 

As a ula s do primeiro te rmo serão dadas d e l.o de Mar
ço a :10 de Junho, e a s do 2.o te rmo, d o 21 d e ,Jul h o a 20 do 
Nov e mbro . · • I 

As aula s elo curso ele m en tar começarão a 1.• de Março 
te rmin a r iio a 30 de Novembro. 1

1 
1 • 

Art. 6.• - O ensino d e ·ada ' divisão se r :'t g ra d ual e 
ctopon de n tc rl e frequcncia, ministrado om d o u s c nrsos. 

O cur so ele m e n ta r preparará co nv onionl m on to o alum
no ou alumna, para frequ enta r co m vanta ge m o c u r. o to
c linico pro fis s ionn l. 

Art.• 7.o -- O e n s ino th co ri co s a r á J'er\ u z iclo ao nrecs-
sario par(l o perfe ito conll •c im e nto uesenvo lv im n rJlo da 
pratica co rrespo nd ente. · 

Art. 8.o - on s ino tec llni co o 1rofissio nal o pr :tti co 
sorá forne cido conforme a u aturoza da div isão do .e n s ino, 

11 

nos trabalhos diari s dns o ffi e iuas, dos ateliers, dos lauo
ratori os e dos S!:' rvi ços dom s i i os e ruraos . 

Art. 9.o - hm ns divi s-os d o ensino do In stituto , so 
1~inistrará, sempre, umn o nv oni e n to ducação phy. icn, ci· 
v1ca e m o r a l. 

Ar t. 10.• - H av n1, n a divi 5o mn scul in a do I n til.nto, 
un1'a banda d mu s iea , <:on s l.it.ui la por a lumJJOS qu tonhnm 
o desenv olvimento intli Hp (' !Js ri\' Pi c1 fr equ e ntem os :l.o o 4.o 
annos e leme ntnros o o <:urs o ''" :i1ni <·o. 

Art. 11 .0 ·- A l!!lJJdn do rllU Si<:a se r:í ·uirigicln por um 
mestre, que, ele 1rel'o r e n cin, so rrt o p t:ofessor de mu sica dn 
divisão ma sculina do I ns titu to. A banda j s e r ege rá por 
instru cções ct ictadas pelo Dire ·tor do In stituto: 

Art. 12.0 - O r ogi m e n das d ivisões Je · ensino do Ins· 
tituto é o do externato. 

1 

Art. 13.0 - Pa r a dez a lu m na s cln d ivisão fem ini na do 
Instituto, haverá um intern ato. 

Art. 14.o - As a lumnas d o Inte rnato deverão sor mo
ninas pobres, de boa ecl ucaçii.o e ho ns costumes. 

Art. 15 .o - O internato t;erú urna admibistradora o as 
auxiliares necessarias . Se r:'t t· eg ido por it1~trucçõns ot·gn
nizadas pelo Director do In s tituto e approva<..las p elo l'J'e· 
sidente da Esco la . 11 . 

Art. 16.0 - As 1tlumnu s inlornns tomar~o part11 nm to· 
dos serviços e traltu (ho s uo111 stloos indispensa v ois 1í hy· 
giene do edifício e manutençã o do Internato. 

Art. 17.0 - A admi nistrado ra do Tnter~ato, bem como 
al g umas de ua s auxiliares , r e idi 1· ão no . H~ificio e dopen 
dencia do intern ato, n ão se p rmittindo que essas funcCIIO· 
narias sejam aco m1 a nhada s do pessoas do: suas famillns . 

J 

Art. l l3.o -- Nn s di vi sõ8s d o e ns ino, os nlumJtos o nlum· 
nas, sem e x eepçilo , s fio ob ri ga dos no r egim'em do trnhalho 

. (\Ue fôr e tabeler.ido e Ae ri'í o co n s icloradas corno OJ>C' l':trio. 
) ou a rendiz ~s. 
\ Art. 19.0 - A matri c ula, H frnquoncia 1e o < stndo nm 

qualquer da s divi s ões do In s ti tuto s ão eolllpletam onto gra
tuitas . 

Art. 20.0 O urso d e apodoiçoamente e o s u CUI'SO 
elementar funcci{)nará todos os d ias, com excep1·ão dos 
sabbados e domin gos, ú n ont , du rante duas. hora s. 

· Art. 2l.o - No urso el e ap e rfeiçoam e nto, a s :1 ulas de 
technolo g ia e d eso r1ho indu s trial s e refe rirão uuieamenle 
ás profi ssões 1 de m ecani co , se rralheiro, fundidor cons-
tructor civil. I 
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CAPITULO III 

Exames 

Art. 22.o - Os exames so rilo no fim do ann o loctivo, 
para os cursos e lemontaros, e uo fim do cada torr no, para 
os cursos techniC;os. 

Art. 23.0 - Os exa mes d os cursos ole mcntar s come
çarão a 1.0 de Dezembro e terminarão ant~ s do d~a 31 - d~ 
mesmo mez . Os exa m es dos cursos tech n !COS torao luga1. 
de 1.o a 20 de Julho para o primeiro ter mo o el o 1,0 a 31 
de Dezembro p ara o segundo termo. . 

Art. 24.0 - Os exames cons tarã o de provas escnptas 
ou graphicas, oral e pratica, conf~rm e a_ natureza ,de cada 
disciplina e de accôr_do com a dohberaç~9 do Con se lho d~ 
Instrucção ou TechniCo, tomada ua reunwo annual do moz 
de Fevereiro. . . . 

Art. 25.o- O alumno ou alumna que attrn g rr o _fu!l 1 
do anno ou de cada termo co m a m ed ia 7 om uma cltsct
plina será con s i c~e r~d? promovido para o [term o ou anno J 
seguinte, nessa dtsmplma, com o _m~s~o g r áo. . 

Art. 26.o -;- Os exames das dtsc1plmas !exclustvamen_te 
profissionaes ou dos trabalhos praticas de cada ~nno ser~o 
sempre apurados especia lmente, qualquer quo sep a méd ta 
annu ill ou do termo ulcanr;ada pelo ,n.lun1no ou al unma, 
um a vez que seja super ior a tr es. A ~s 1m, jtam bom para o 
estudo de desenho. I , 

Art. 27.0 - Os exames de admissão ao curso elemen
tar ou ao primeiro anno do curso techni co começarão de
pois de 15 de fevereiro e terminarão até 2~ desse mez. 

Art. 28. 0 - Os exames de 2.• época 'serão de anno 
ou de te~·mo. Os do primeiro termo serão feitos a ntes dos 
exames do segundo termo, de 21 a 30 de Novornuro. Os 
do segundo t er mo e de anno, de 15 a 28 de Fevereiro 

Art. 29.0 - Poderão fa ~ er exames de 2.n .época: 

ct) Os alumnos ou alumnas que, por motivo de doença, 
a ttestado pelo Departa mento de Saude, não co mpare
cerem ao exa me de cada termo ou do anno. 

ú) Os nlumn os ou alumnas quo nüo tenham s id o ~·op1·o· 
vados em m ais de tres disciplinas ou tenhnm d01x ado, 
por falta de aproveitamen to, de presta:- exame el e 
iguai numero d e disciplinas. 

Art. 30.o - Para comparecer a exam e d e uma discipli
na de fim de cada termo ou anno, 6 preciso que o alumno . 

13 
' ; ( "\ • . . 

ou alufnna tenha fl'equen t'ado, p elo menos, 80°/o das li cções 
ou· trabalhos .da mesma di scip lina. 

Art. 3t.o - O alumno ou alumna que não tiv er alcan
çado, no fim· de cada termo ou a nno, uma média superior 
a tre~:~, em cada discipl ina, de pois de feito o descon to de 
0,25 para · uma falta de frequ on ·ia ele 1_0 a 15 p ot· ·e nto, 
e 0,5, para l 5 e 20 por ce nto, serú co nstderado reprovado 
nessa disciplina. · 

. Art. 32.o - Não h averá, por mot ivo n e nhum, segumla 
chamada . para um exume. 

Art. 33.o - As actas de exames serão assignada s pela 
commissão examinadora e pelo Secretario do Ins ti tuto. 
Serão lavradas no mesmo di a do exame. 

At•t. 34.o - Terminado o exame de cada turma, a com
missão examinadora, toman do em consideração a média do 

·alumno, organi zada pelo In stituto ·e as no tas das outras . 
provas, approvarú ou reprovar~t o alumno. ~ 1_10La ~ l o a p
provação ou de reprovação sera dada JJ? la medw a_nthme
tica das notas, sa lvo o caso estabelectdo no arttgo 25. 
Para se1· approvaclo, será preciso que essa ,,média seja 4 
ou superior. · ' I · 

Art. 35.o - A nota zero . em qt,Ialquer prova final do 
termo ou do anno reprovará o alumno. 

Art. 3G.o - . Não haverá exames ohamadqs vagos r~o.s 
cursos technicos ·e não serão acceitos, nesses cursos, cel'ttft
cados de appro'vação que não tenham sidd obtidos nos 
Institutos da Escola. ' 1 \ 

At·t. 37.0 - ·No curso de aperfeiçoament? e seu curso 
elementar, o alu.mno será approvado pela médi~ de ~ctos 
mensaes, apurados em arguições e trabalhos pratteos, mde-· 
pendentemente de fr equencia. A m éd~a d_? ~nno e 1~ que 
o alumno, por falta . de frequencia, nao for l s~bmetttdo á 
arguição ou trabalho pratico, -qualquer que sle]a o mottvo, 
será zero. 

CAPITULO IV 

Conclusão de cursos 

. Art. 38.o - O al umno q u e concl uir o curso technico, · 
com apt·ovei ta mento, receberá o titulo do co11tra-m est re no 
officio ou nos officios da secção que tiver cursado. 

Art. 39. o - Para obter o tit u lo de mes tr e, dev erá o 
alumno, depois de concluidos os exames do ulti111o an nQ, 
submetter-se a · uma prova final , que ser á e x ecuta da no 
primeiro semestre do anno seguinte. E ssa prova cons tará 

w 
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da ' exccuçilo el o um trai..Jalh o individual o do um pt·ojecto, 
determina rlos a :n iJos por um a com missão examinadora do 
Instituto. A nota ele approv:I<,:ilo n ilo pod crít s< r infe
rior a 7. 

Art. 40.o - A nlumna qu e concluir o cur so Lechnico, 
com aproveitam e nto, r eee iJrr:í o t itu lo do Uo11rlttctorn d o 
trui..Jalh os dom< st icos o rnr ::ws. 

UA I 'I'I' l JI .O V 

Admissão 

Art. 41.o - D o 1.0 a 20 de Fevereiro, se fará nas d uas 
divisões a inscri pção .dos novos e antigos alumnos. 

Art. 42.o - Ao antigo alu mno, bastará . apt·escntar ro-· 
querimento pedindo a sua in scri pção ao anno qu e deverá 
frequ enta r . 

Art. 43.0 - O novo alumno, além elo r eq ue rim ento d e 
matricula , deverá a p resentar ce rtidão do idad e ou docu
mento equival fl nt8, que prove, pelo nieno~, te r 9 a nnos de 
idade e, ~o maximo; 18 annos; . I I l ·_ ' 

§ untco - Para a classe de preparaçao, a edade nao 
dovoní ser inferi o r a 8 annos. 1 • I I 

Art. 44.o - O novo alumno, ' para matriculvr-se no 1.0 

anno do curso e le menta1·, deverá provar s~ber le r, escrever 
e conh ece i' praticamente as tres primeiras ope rações fun
damentaos el a arithmetica; pa ra matri cu lar-se e m outro 
qu alqu er a nno do mes mo curso, deverá mostra r.s o habili
tado nas disciplin as dos a nno s anteriores. Q ual q uer lque 
seja a habilit ação do no vo a lumno, a matricula não poderá 
ser effectuada· e m a~no s up er ioe a.o . 1~ ann~ t.ec hni c? · 1 

Art. 45 .o - - No Inte rn ato da dtv1s ao fcminma, a 1dade , 
exigida para admissão será, no mínimo, de 12 annos, e, no ' 
maximo, de 16 annos. 

Art. 46.o ·_ Tres d ias depo is do ini cio dos ursos do 
Instituto, ninguem poderá effectu ar matri cula , q u alq uerq ue 
seja o motivo a ll egado. 

No internato da secção feminina, a vaga q uo se der no 
· decorrer do anno lec tiv o nfío será preenchida no mesmo 
anno. 

Art. 47.o - Annua lm e nte, será fix ad o o numero do 
alumnas de cada d ivisã o, c urso o anno. 

Art. 48.o - Ne nhun,1 a lnmno ou a lumn.a que niio tenha 
mostr ado npro' e itan)ento d ur a nte ' o an11o l r~c tiv o poderú 
r enovar a matri cula mai s do uma voz , om cada curso, O 
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aproveitamento s e n1 demonstrado pela satisfaçélo ás ext
aencias contidas neste regulam ento. o 

Art. 49.o - O a lumn o ou a lumn a que, por motiv o do 
doença, p erd er um anno po<l nrá ronov~u· matrknl a. 

Art. 50.o ,_ Em nonh'uma das divisões do I nstituto, n ão 
se admittirá á matri cula quem não declaro s ubm ol.te r- se ás 
exigencias de r eg im on o do trabalho ins titnida s pa r a a 
mesma divi sã o. 

Art. 51. 0 -- Para 
to, set·á preciso que 
curso elementar q ue 
annos do edade. 

I '' . ad mi ssão no curso do ape r (otçoamon-
o ca ndidato se mos tro habilitad o no 
lh o ó annexo e tenha, pelo monos, 13 

No curso elementar será exigida essa m esma ellade, 
no minimo, e que o candidato se mostre habili tado a fr e
quentar o primei ro anno desse curso. 

OAPIULO VI 

· Do Director
1 

I ' 
I 

At·t. 52. 0 O Instituto será dirigido .por um profiss i'o-
nal de reconhecida competencia moral, intellectu al o p rati-
ca, que será o seu Director. , , .I 

Art. 63.o - Ao Director co mpete: I 
t.o) A direcç.ão e fiscalização d e tod os os servi ços c tra-

balhos a cargo do Instituto. · 
2.o) Pre~idir , o Co n se lho d e Instrucçã,o ou : T echni co d o 

Instituto. 1 

3.0 ) A pl ena ' d isciplina do In s tituto, com as m~~cns limi
ta ções expressas nes te Regu lamento e nos I<..statu tos 
da E sco la . 

4.0 ) Pro pôr ao Presidente da Escola a · nom eaçã o d os 
Professores B chefes elo s e rvi ço elo In stitu to. 

5.o) Nomear e dispensar lodo o pessoal n eccssario aos 
ser vi ços do Instituto. 

G.0 ) Requisitar dos Diroe loro!:i ~o Depn rtam ont.os o quo 
fôr n ecossa rio ao bom sorvt ço do sou JIH;tttuto . 

7.~) Aprese ntar ao ])apartam ' t1to Ce ntral p a ra, pelo Pre
sidente da Escola, se r em subrr. eltidos á npprovação 
do Conselh o Universitario os program m as elo en s i
no theori co, tc chnico e profissiona l e os horarios 
annuaes de trabalhos escolares. 

. ' 

w 
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8.0 ) . Auctori sa r, de accôrdo co m o Dopartnmouto Com
merci a l, Ind ustri al e F~nanceiro, as lesp as para 
as quaes houver d o taçao no o r c,\a m cuto n11 nual de 
despesa. 

9.0
) Assignar as folhas de pagamento do pes: oa l, que 

devem ser r em etticl as , no principio de cada mez, ao 
DepnrU11~10 nto Co mm orc ial, Industrial o F in anceiro, 
e co nf enr as fa etma s do mate rial qu o r oco lJor do 
mesmo Departamento. 

10.0 ) Hubri ca r os livros tle oscriptura(;i\o elo Jn s ti_tuto, a 
cargo de todas as s ua s dopcn len cia s . 

11.0 ) Informar todos os J'eq uer·imentos d o pessool do seu 
In stituto e enca minh ai-os aos Departamentos para 
os devidos fins. ' 

12.0 ) Suspender e multar os funcc'ionarios do Instituto 

Art. 54. 0
) Ao Director do Instituto cumpro: 

1.0
) Des pachar com o Presidente da Escola, informan

do-o da marcha dos se rvi ços do Instituto. 
2.0 ) Apresen tar, até ao dia 24 de Janeiro, ao Departamen

to Centrai, o relato rio annual do Instituto, e, ao De
. partamento Comm e r cial, Industrial e Financeiro, a 
prop·osta de orçam ento que devo .vigorar. , 

3.0
) Velar .pela guarda o fiel execução das dispos ições re

gulamentares e di sposiç-es dos Estatutos, po r cuj.a 
infracção é r esponsavel. 

CAPITULO VII 
. I 

Do Conselho de Instrucção ou Technico 

Art. 55.0 - O Conselho de Instrucção ou Tochnico se 
comporá de professores o p1·ofosso ras o tccilnícos de cur
sos techni cos o dos professores e professoras dos cursos 
elementares, e s orá presidido pelo Director do Instituto, 
servin do de Secre tari o o do In s tituto. 

Art. 56. 0 - O Conse lho so r el)nirú uma voz po r mez, 
pelo m en os, porcl enclo o professor, quo n essa r ouniiio dei
xar d e comparecer, os vencimentos desse dia. 

Os professo r es que sejam technicos ou administrado
res percl erão uma quota, fJUe será o quociente do um terço 
dos vencimen tos m ensaes pelo numero ele aula s mellsaes 
que tiuham a dar em todos os Insti tuto s da Escol a de En-
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ganharia . Em ambos os casos, os professores soffrerão 
<iesconto, si, a juizo do Director, não justificarem a falta . 

Art. 57.0 
- Ao Conselho de Instrucção ou T echnico 

~ompete: 

1.0
) O estudo dos pr~grammas do~ cursos, elaborados 

pelos res pect ivos profossoros . 
2.0 ) O os tudo tlo's hora rios dos tro balhos oscolaros. 
3.0

) A proposta de professores interinos.' 
4.0

) A penalidade aos alum1ios, por infracção do disci
plina nos casos dolem1inados nos Estatutos da Es-
cola. · 

5.0
) O estudo de todas as questões que se relacio nam 

com o aperfeiçoamento do ensino do Instituto. 
6. 0

) Organizar o projecto de orçamento annual de re
ceita e despesa do Instituto. · 

Art. 58.0 
- Nas questões do oq;ani7.ar;ão do hora rios 

e trabalhos esco'lares do Instituto, como nas de estudos de 
programmas, todos os m embros do Conselho poderã o to~ 
mar parte nas suas d iscussões, tendo o direito de voto nas 

· resol~~õ~s sómente os professores ou professoras e technicos 
da diVIsao ou do curso a que se r eferirem essas questões. 

CAPITULO VIII 

Da Secretaria ,e Inspecção 

Art. 59.0 A Secretaria do Instituto, directam ento 
s~bordinada ao Directo~, será dirigida por um funcciona
rio que será o Secretano do Instituto. A Secretaria terá 
OS a u xi li ares que forem necessarios aos SeUS servi(:OS. 

Art. 60.0 
- A' Secretaria incumbe: 

1.0
) Escripturar todos os livros o cadernetas necessarios 

aos diversos serviços e trabalhos do Instituto. 
2.0

) Preparar todo o expediente do Instituto. 

Art. G1.0 
- Ao Seerotario co mpete: 

l,o) A direcção .e fi sca li zação de todos os trabalhos de 
Secretaria. 

2.0
) A inspecção em todos os serv iços e trabalhos do 

Instituto. 
3.0

) ~ ~uperintendencia dos serviços que não sejam di
ngiCios por che fes ele serviços ou professores. 

w 
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Art. 62.o - Ao Secreta ri o cumpro: 

l.o) Zelar pela or dem nas diversas dcpenclcncias do 
Institu to, pela conse r vação de seu mal.or ia l e asseio 
em todas ae s u as depc nd on cias. 

2. 0
) In formar diariam ente ao Director sob r o a marcha 

dos d iversos trabalhos do In st ituto. 
3.o) Aprese nta r ao Diroctor, na prill1eira úecacla d e Ja

neiro, todos os dados nocessarios para a r.onfecção 
el o se u r e latorio <HlJJu a l. 

4. 0
) Prepa r ar as folha s do pagarnont.o do ln s Li tuto. 

5.0
) Organizar a m éd ia das notas dos alnmn os, para a 

entr ada e m oxamo. 
6.o) Entender-se co m o Secre tario do D eparta m ento Cen

tr a l e de outros In s titutos, · solicitando as informa
ções que necessitar em b e m dos se rvi ços a seu 
ca r go. 

Art. 63.0 - A' Secretaria do In sti tuto ca be a inspe
cção de todos os trabalhos e servi1;os el o Instituto, ficando 
sul>ordin ad os ao Soc r ola !'ÍO, quo oxorco i' (L as fLLIICÇÕos uo 
Inspector Ge t· nl, todos os inspectores ctar à ivisõo,. , , . ' 

CAPITULO lX 
' 

Dos professores e professoras 
, I 

Art. 64.o - Os professo r es e professo r as do Instituto 
serão nomeados nas condições estabelecidas nos Esta tutos 
da Escola. I ' 

Art. 65.o - Aos professores e professoras cumpre obe
decer ás instrucções .que, para os seus sehiços e trabalhos, 
forem organizados pelo Conse lho · de In

1
strucção ou Tech

nico do Ins tituto . 
Art. 66.0 

- Os professores e · professora s das secções 
elementares ser ão considerados tam bem fun ccionarios do 
Instituto 0 1 co mo taes, esta r ão sujeitos ao r og im on de tra
balho administr a ti vo do m esmo Instituto. 

Art. G7 .o - Os professores de disciplinas dos cursos 
techni cos terão o me z d e Jane iro para ferias, não podendo 
ausentar-se nos outr os moz os parn fór a da Ca pi ta l, som li
cença elo Presidente da Esco la, pela forma pr esc ripta nos 
Estatutos. Se a a use nci a se dor durante o não funcciona
mento dos curs os, o profossor será co ns ido r nclo nesse po
riodo li ce nciado para trQtnr ele interesses. 

I ~J 

CAPITrJ LO X 

Dos mestres e contra-mestres. Dos Technlcos 

Art. 68.o· - Os mostr.os dns of fi cinns do In s tituto sc rJo, 
t10to quanto poss ív el , a lumn os d iplomados pelo Instituto 
que ·tenham o curso de aperfe içoamento no extrangeiro, o, 
na falta destes, tecb ni cos cont.r actados no extran ac iro .. 

Art. G9.0 
- Os m es tres cl ns offi cinn s so riio os profCis

sores dns . disciplinas profissi o naos o ú oso uh os ros poctivos. 
Art. 70.0 

. - Em um a officina , cada mes tre terá os con
tra-mestres, · ajud antes e tochni cos n ocoss arios ao so rviços 
da mesma e do ensi no. 

Art. 71 .0 
- Os deveres d os mestres e dos seus subor

dinados serão reg ul ados por in st1·ucções dictadas, para cada 
officina, pelo Director do I nstituto. · 

CAPITULO XI 

Offlclnas, Laboratorlos, Gabinetes e Museus 
I 

Art. 72 o - Para os trabalhos praticos e oxperimentaos 
de uma e outra divisão, te rá o Instituto Offi cinas, Lal>ora 
torios, Gabinetes e Museus necessarios a uma com pleta 
aprendizage m. 

Art. 73.0 - Onda Officina, Lnboratorio, Gnbinoto o 
Museu terá um mestre ou um Chefe e o pessoal teclmico 
indispP.nsavel aos seus serviços .e trabalhos. 1 

, Art. 74.o - Cada uma dessas dependencias será regi
da por iustt·ucções especiaes, dictadas pelo 1Direc tor do 
Instituto. ' 

CA PITULO XII 

Dependencias ruraes e lndustriaes 

Art. 75.o - A d ivisão feminin a do Instituto torá, p ara 
os estudos e tr abalhos prati cas, a s dependencias r .uraes e 
industriaes necessar ias. 

Art. 76.0 
- Essas depend cncias r elativa s aos trab a lhos 

de jardinage m, do horticultura, de _ pomicultura, de apicu l
tura, de avicultura, de s uino cultura, de lacticinios, d e la
vanderia, de casinha, de preparo e conservas ele carn es e 
legumes, serão regidas por instrucções especiaes di c tndas 
pelo Director do Institu to. A' tes ta de cada d ep endencia 



ou de um co njuncto de se rviços, se achará um tcchnico 
com o pessoa l s ubalte rno necossario. 

CAPITITLO Xlll 

Bibliotheca 

Art. 77. 0 
- A Bibl iotheca , destinada ao uso dos. pro

fessores, dos empregados do Ins tituto o dos al nmu os, ser á 
dirig ida po r um funccionat·io, que será o sou IJibliothe-
cario . 1 

Ar t. 78. 0 
- A fr equ e ncia :.i Bibl ioth ocn so rú ob ri g atoria 

para os alumno s do ultim o anno tochni co. Ao Dircctor 
do Instituto, cabe rá, por si ou pelo technico ou m ostre que 
desi g nar para ce rtos pe rí odos, a direcção do. tr ::tb alhos do 
bibliothoca , pa r a esses al urnn os. 

Ar t. 79. 0 - Na divi são fe minina, se r'á tambom obriga
toria a freque nc ia á B ibl iotheca no ul t im o anno . 

Art.. SO.o - Os se r vi<;.os ela Bibli oth oca sol'fw regidos 
por ins trucções dictadas pelo Director do Tn s tituto. 

CAPITULO XXIV 

Portaria 

Art. 81.o - A porta ri a do Instituto, á qu a l cai.Jerá a 
guarda do se u ed ifí cio e do seu m a teri a l, será dirigida por 
um func cionario, que serú o porte iro do Institu to. 

Art. 82.0 - Ao Porteiro c um pre : 

l.o) Guardar as ch aves do edifí cio prin cipal e su as 
dependen cias. 

2.o) Ter sob a sua di recção os g u ardas c serven tes do 
Instituto, d is tr ibuindo-os nos serviços. 

3.0 ) Zelar pelo asse io e conservação do ed ifíc io princi 
pal e suas depenrl c ncias. · 

Art. 83. 0 - Os s ervi ços a carg o ela Porta ri a serão re
gidos por in s tru cções dic tadas p elo Directo r do I nsti
tuto. 
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CA ITULO XV 

Serviço de Saude 

Art. 84.o - Vigorarão no Instituto as disposi ções esta
belecidas para esse serviço,. no Hogulam ento do Depar ta
mento de Saud e e no s Estatutos da Escola . 

C AP.ITl LO X VI 

Licenças e férias 

Art. 85.o - Vigorarão no I nstituto as d ispos ições sobre 
licenças e ferias, ostabcloc idus no lto:.;ulam onto do D •pai'
tamento Central e nos Estatutos da . Escola. 

E' con siderado fer iado o d ia 4 de Agosto, data do nas
cimento do Patrono deste Instituto.· 

I, I CAPITULO XVII I I. 

I I I! I : I 
1 I Disciplina . 

! I . I . 

Art. A6.0 
- E ' prohibi do aos alq.mnos: · I 

' I I 
§ 1.o - Fa ier algazarra no edifício, perturbar a ordem 

1 

e tudo mais que ~ offender os bons costum es; I . 
§ 2. 0 

- ·Maltratar qua lquer empregado do Inst ituto; 
§ 3. 0 

- Trazer visitas ao Instituto, sem permissão do 
Director. I , 1 · • ; I 

· Art. 87.0 
- Aos a lumnos que, por uma combinação 

qualquer, faltarem , em grupo, ás a ula s, se marcará p onto 1 

duplo, alem das penas disciplinares de que for em pa ss íveis, 
segundo o motivo d a falta. · 

I 

Ar t. 88.0 
- As ponas quo Lievom ser impostas aos al u-

mnos serão, conforme a gra vidade dos fa ctos , as seg ui ntes : 

§ l,o - Advertencia pessoal; 
§ 2.0 

- Advertcncia per ame os alumnos ; • 
§ 3.0

. - R etirada da aula, exe r cício, officina, etc., mar-
cando-lhe uma fa lta; ' 

§ 4.0 R epreh ensão e m o r dem do dia escolar; 
§ 5.0 Suspen são por 3(1 dias; ' 
§ 6.0 Suspensão temporaria po r mais de 30 di as; 
§ 7.0 Exclusão perpe tu a. 
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As trcs prim o ir :~s ponas, siio da aka<la d o8 profosso
ros; a 4.• c 5." da al <;a da do Dirce to r ; a S<'xt;t l ~ O mpo to ao 
Pt·esiclente el a E sco la ; o a set im a ao Co n ~ o llt o r nivn rsitario. 

· Art. 89 .0 - P ara a p pli ca r;:lo . da s p011 aS do qu o trata os 
parag ra p hos sexto e set.i mo do a!' ti go a ll to r io r. o Director 
levarú no co nl wcim onto dos l'od orel:l co ntp otoJJ I.e s o fac to 
d elictuoso, aco mpa n ltado do respecti vo processo. 

. Art. 90 .0 
- - Aos fun cc ionari os o e mpregad os elo In s ti-

tuto 6 prohil..: id o: 

§ 1. 0 
-- Perturbar a ord em ou elo qualque r forma di

recta ou indirectamente prejudicar os se rvi ços ; 
s 2.0 

- Maltratar alumnos ou outros e mpregados, ou 
faltar a quem qu e r que soja co m a con s id er ação e r espeito;· 

§ 3.0 
- Tra t.e r no In s ti tuto ou nolle r oco bc r v is itas s em 

a p ermi ss ão do Directo r ; 
§ 4.0 

- Aus~nta r-se do Ins tituto om h ora s de expe
diente s em pe rmissão do Director, so licitada por inte rmedio 
do immediato superior hierarcbico de empregado. . 

Art. 91.0 
- Aos empregados ; que incorrerem nas faltas 

previstas no artigo anteri or .e 1emoutros tleste R egulamento, j 

serão applicadas as .seguinte~ Pf nas: 1 
11 . i; · ': I !.1 

a) Advertencia; I i' · I 
ú) Reprehensão 

1 
verbal ou por escripto; 1 

c) Susp ensão q tJe uã o exceda de 15 di as, com perda 
de v encimentos; 11 

d) Multa até 5 dias de vencimento~i 
e) Exon eração. 1 • I' 

. § uni co - As penas de que tratam · as letras a, b, c e d, 
são ·da competencia do Direc tor, com :· limita ção ex·pres-
.sa no artigo 65 .0 dos Estatutos. 1 · 

I 

CAPIT ULO XVIII 

Da economia dos alumnos 

Art. 92.0 - Os alumnos ou alumnas pe rcebe rão uma 
diaria, toda a v ez que o se u tr a ba lh o co nco rra c.o m effici
·encia para a ex ecução de um producto vonclavol. 

§ 1.0 - As importancias men sa es co rres po ndentes ás 
diarias pe rcebi da s s erão es cripturada s ~ em co 11 t<~. COJTente 
do alumno ou a lumna , no D ep artam en to Co mlll CI' Cia l, In
·dustrial e Fin ance iro, \:oncen cl o o juro que fo r arbitrado . 

I . 
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' 
§ 2.0 

- Das importancias creditadas, mensalmente, a 
éada alumno ou alumna, pod erá o mes mo ou à mes m a re
tirar até 50°/o para acquisi ção de v estual'io . ou ' mater ia l do 
ensino. . 

§ 3.0 
-· As importancias accumulad as em favor d e cada 

alumno ou alumna ser ão a os mesmos entre0ouos no fi m do 
I ' I 

CUl'SO. , I 
Art. 93. 0 

- Os alumnos que se retirarem antes da con- . 
. clusão de seu curso p erd er ão o dire ito ás importan cia s quo 

lhes tiverem sido c reditada s. 
Essas importan cias s erão r eco lhidas ao fundo do S er-

viço de Assistencia da Escol a. 1' 
.I 

C APITULO XIX 

Disposições geraes 

Art. 94.0 Vigorarão nes te Instituto todas as di spos i-
ções dos Estatutos e d o s hegul a mentos dos D epartam entos 
Central, Commercial , Industrial e Fin anceiro ó de S audc, 
que não estiverem contidas explicitamente no presente H.e
gulamento e sejam app ticaveis aos serviços e trabalhos do 
Instituto. ' 1 1 

Art. 95.0 - Hevogam-se as .di s posições em contrario. 
i 

Porto Al egre, 21 àe Abril de 1923, 27.0 da Fund ação 
da Escola· de En g enharia. 

I' 

--- · ...... ·~--·--

, I 

A Tminio PTesse1· 
Director int erin o. 
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ANEXO N9 4 

QUADRO ILUSTRATIVO DAS EXPRESSÕES UTILIZADAS NO PER!ODO 

1897 - 1928 PARA I~DICAR A CONDIÇÃO SOCIAL DOS 

DO INSTITUTO T~CNICO PROFISSIONAL PAROB~ 

ALUNOS 

A N O 

1897 

1898 

1899 

1900 

1903 

1905 

1906 

1907 

i907 

1907 

1908 

1909 

1909 

1910 

1911 

E X P R E S S Ã O 

"jovens operãrios" 

"filhos das classes proletãrias" 

"operãrios" 

"classe operária" 

"proletariado" 

"instruçâo gratuita aos que pelas suas o

cupações nâo a possam obter durante o dia" 

"proletariado" "filhos dos operários" 

"filhos de operãrios e meninos pobres" 

idem '·proletariado" 

"filhos de operários e meninos pobres" 

idem 

"operariado" 

" filhos de operários e meninos pobres" 

~.~~infância desfavorecida da fortuna .. 

"operariado" 
- • 11 "crianças pobres e filhos de operar1os 

"proletariado" 

"infância desfavorecida da fortuna" 

"operariado" 
"crianças pobres e filhos de operários" 

FONTE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

( 1 

2 

1 

1 

2 

( 1 ) 

( 1 ) 



1912 

1913 

1913 

1914 

1914 

1914 

1914 

1915 

1918 

1918 

1919 

1920 

1921 

1921 

1922 

1922 

388 

"proletariado" 

"crianças pobres" , "proletariado" 

"-operariado nacional" 

"meninos pobre e filhos de operários" 

"operários" 

referência a filhos de pais operários ou 

pais sem condições 

a crianças arrancadas a vagabunda.c:;em , ,_das 

ruas" 

( * ) 

"classes populares mais pobres e ignora

das" 

" os pobres " 

"operários" . , "filhos de proletários" 

" proletariado " 

"operários e trabalhadores" , "proletaria

do" , "filhos de operários e meninos pobres" 

"empregados de oficinas e de comércio" 

"filhas dos operários" , "meninas pobres" 

1 

1 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2 ) 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

"operários" ( 1 ) 

"empregados em oficinas e casas comerciais" 

"famílias de operários e de pessoas pobres 

cujas filhas" 

"operários e menores" 

"extrema pobreza de muitos" 

3 

2 

" condição modesta " 2 

"filhos de boa parte das nossas classes rre- ( 4 ) 

nos favorecidas da sorte, as classes ope

rárias e pobres" 



1923 

1925 

1925 

1926 

1928 

389 

"meninas pobres" 

"operários" , "meninos impossibilitados de 

frequ~ncia diurna" 

"operários" 

"pessoas humildes" 

" operário e mestre " 

3 

1 

2 

4 

4 

* ) Relat6rios do Intendente de 1914 a 1919 - mesmas expres

sões que em 1913. 

FONTES : 

1 - Re1 a t6rio do Intendente 

2 - Relatório da Escola de Engenharia 

3 - Relatório do Secretário de Negócios do Interior e Exte

rior 

4 - EGATEA - Revista da Escola de Engenharia 

5 - GAZETINHA 

'r IAL Da 1!8UCAÇAO 
I DUOAOAe • u~os 



ihst.iulo Parobg 67 . 
/ , _____ _ 

I Matriculas 

I ANNO ELEMENTAR 

NOMES I ~ 
::I z 

I Nacionáiidad• 

I 
, 1 Achylles Weber .. .. . : .. . Brazileiro 

2· Antonio M. Badias .... . 
3 Affonso M. Badias .... . 
4 Agenor R. Santiago .. . 
5 Dorival Lima ... .. ..... ... . 
6 Francisco Velasco ..... . . 
7 Francisco Quaresma .. . 
8 Felippe A. Santo~ .. ... . 
9 Francisco Gonçalez ... . 

10 Helmo Pelhz ....... .... . . 
, 11 Ignacio Macedo .: ....... . 

12 Ismael B. Santos ... .. .. . 
13 José N. da Costa .. ... .. . 
14 João Lino Godinho ... . 
15 Letto Rodrigues ... ..... . 
16 Manoel Laschewski. ... . 
17 Oscar M. de Paula .... . 
18 Paulo de Oliveira ... ... . 
19 Policarpo L. da Silva .. 
20 Pedro Lima ... . ..... .... . . . 
21 Quirino Pelbz ........ :: .. . 
22 Quirino Macedo .. .. .. : .. . 
23 Romeo Terraciano .. .. . . 
24 Ruy Teixéira ... ... ..... .. . 
25 Affonso M. dos Reis .. 
26 Oscarlindo Muniz .... ... . 
27· Jardelino A. Pereira .. . 
28 José Goulart.. ....... .. ... . 
29 Valadared F. "da Costa 
30 Maximo O. Lima ... .... . 
31 Armando Bianchi .. ; .. .-~~ 

Idade I Profissão ' 1 " 
I . , 

14 a·nnos Sapateiro I 
11 ~ Ap. serraJ.

1

. 
13 ~ » :t . 

12 > Typogra p. 

12 • Ap.ourive.J 
24 > Militar l 
14 > Commerc. 
14 .. » 
13 > Sapateiro 
13 > Copeiro 
23 • Commerc. 
22 • Carpinteir. 
12 -. Commerc. 

15 
20 
13 
14 
16 
18 
11 

.11 
12 

12 
. 18 

20 
43 
13 
13 

li 

·• 
> 
:t 

:t 

Commerc. 
Ap. mecan. 
Ap.mecan. 
Commerc. 
Ap. mecãn. 
Sapateiro 
Commerc. 

Jornaleiro 
Funileiro 
Foguista 
Commerc. 

32 Daniel Bianchi.. . .. ... ... ." , 12 :t 

Ap. ourives 
Chapeleiro 

33 Pedro A. de Azevedo , 
34 Heraclydes dos Santos i is > Ap.mecan. 

-I 
Profissão I 

I 1· I 
Padeiro · · 

Cem me r c-.:. 

z 
o() 
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N OMES 

.. '"'f ..,..... ...... .. . 

. ' I ' I { I ·ra·'• L : ~· ade 

- ~··· . .• . · - i - - .. ,r.:--·--. ···-
•· . •• '-4 EI EM1' E·N· ;,~: p uJ~ ·:. :· ·.í ~·~rt- :l ·:: :: 

, . .. II A N NO " ·~r'ft!'-~ .·. J4 ... ( r, ~fí -: .: 
' ' '' P •" I • (" ?, :,_·1 i~ ( ~ ,,~ • \f ' t ' 1 ·' , 

~~ ~· .Angeló ~iagrinelli .. .. .. . Brasileiro -l · j~~~n'~·s .À·l~~ :~~n~~·. 
2 Apparicio R. Santiag o :. 10 , Ap. litfi og. ·:r Ári stôhiiõ'M.Coilc.eiÇã ô -- ----; - -- ~2'{r .. "··; ... Alfãi'ãtê-:' 
4 Adão' F e tt .. .. .. .. .. ... . . ~ .. · , ;~. ~ " 16 · > . Ap. meêan \ ,, ,.,..!; i • . J 

5 Antonio M. Oliveira. .. :. 32 :. Sapat eiro 
6 Annibal Machado ." .. .. . ~ . > • 23· > Mil itar 
7 Aramis Sil veira .. ...... .. » 14 ~ Ap. encad. 
8 -~t·~ -- n· ·-l'l - ·· t·s--1, ~ - .. - .. -n. I piO Iao .. ..... .. ... . .... > . "' • • 

9 Ary s. ,E strel~a .... ,...... .. . » ..... J.9,!:; t ··J •. » ;:. :r~- . i~ 
10 ,Ad emard dartms .... .. .. . ~ :.:.,1:: .1 6 : P, 1. M?;~~l!~:?~l_.St. 
11, ;Apo!Jqnio .. Castfo .... . .. t ·:. 1, 8 , , ..; , ~;· 1 C~.m~~e r~. 
12. _Br_u,no; Oaudu:<? .. .. ...... :. ~r n ·-~~ .v ,».-j ,. f. I J:l~O}' t' ~·· 
13 Carlos J. ~re itas ..... ... ~. -.. :. ~ : .·u! : ~·~-... ~ . 1)'Jlo~~~P· 
1.1 :João . · ~par,ano , j ..... ... · .... Parag~~Y.p { , ~,1 • 1'tY . . P,q!Jlrner;9. 
15 Dario R. d'Av-i a ... : .. : .. Brasileiro · 6 1 ~ •. , ,Ser.r ad€Jr .• 
16 Dyrcen Óa.· r valhó .. ~ .. ~ .. . ; -. ~ • .-· ),4,.-,: .J.~..l. ·: ACiõugu-e'ir. · .. , 

, I o • , .' j• , •, • • 1 f ,, l t t l ,J J 0 ; 1 I J: 

17 -Piogo •Lamas:. J...' .... .. ... Ururnuay.•·. ·~4; ;;.,. :& ·,;; CP,.mmer~; 
;,J ., J 1 b , , - • • •' • t t • f • • 1 • .. 1. , \ f 

18 l)j í'\ l.ll),iJ,, Qo.nc~ição . ::: .. . Brasile~r<?: . . ~ ~ ·1 ·:») . : ;P~À~;~ I ~otl · w, ~onv~~ da s~~a .. .. .. .. ~ - ·:- .. ,. 1? ~ ~ - ., !' •f!'i~h I I,. 
20 ~~~~gHto ,,Bap~sta .. .. . · ~ ··:L J 1~ .• ~ , 1 • , !f.o/.,r~t.r_or,r 
.21 FranCISCO Oont~ .. .. ..... , . r--~~. , ~ ~.a . ;. ": - tjqp,~ lie l ~.9; 

L ~~ .P~!'~~·9i J?:~ Ma~_ti~s: __ .. .. .. . - -~ ... ~ . .-. v,f} 'T ~. ~ , 1\.-p 11le:Cf.lP: 
l 23, H,~p_nq~e :.Be r~on .. .. .- .. . ~ •. t :·· ~6 ~ ·!·, ,, , CRJD ~e~ç1 : - • 

~f -I.Qão1.' /l-· J[.etretrb .. ..... . :: f ,, i ~5; -m .»,_ l · . ~~f~lq ~W\J ,_, 
-~~ - J~õ"~e ,So.~re_~, 1-. .. ... ... 1» ., ,~, ~+.& •.. ·, •»., r. ,09.HJ!Uer,ct , 
26 ·Jose F. da Silva .. .. . :.. . ~ .< '? 16 ~ . Encadern. 

;, 

... 
-

o · .. 
lU 

E ' 
::l • z 

\_:,.. 27 José F. Dupon ... ..... .. . 
28 José R. San tiago .... .. .. Brasileiro 

\' 29 Lydio Va.sques ......... .. 
30 Luciano' Rodrig ues ... .. Hespanhol 

• 31 Mario· O. Benites' ....... Brasileirõ 
.-"~ 32 Mollíego Alb9rto ...... .. Itali_ano 

33 ·Omàr J . . Silveira .... .... Brasileiro · 
.~ .-3.4. P~ulo .Falcão .. .. .. .. ... .. • 

" B5-: Raymundo· Cun h-a~ -:- ~-· 
36 · Ramiro :de S.ouza. _. .... > 

S7 Rober.to_ Cassalis . :·.- .. !... '· · • , 

:38- ..Theodoro_d.o Santós. ,__ >. 

39 Waldemar Henii <..... .. > 
4o. Waltei· to.-·Barr osx:·:\'. · ., 1:·. , 
, .,.. ... lll 1. i........ . C. I ~ 

.J ~ ~: 
., . 
lu , 

! •. 
~' . 

Curso Technico 

I ANNO 

Profissão 

20 .annos Carpinteir. 
4 ' ' -

.Pedreiro . 33 I :t 

14 ., '; 
16 '·' • 
14 • 

·. JAp. mecan 
Commerc.j 
. J •I 

19> :~a, ,,. I_ 

l~ f . , -

29:T > 
25 :t 

16 ._ .> 

• ~- > ' 
"Lkto'eiro 
T ypograp. 
Commerc. 
Pedre:ro 
Comm~rc. 

15 ·' > ' • Estofador 
, .. , 
tJt i t .1 .. 

·, ' 

·. 

) 

. 
7 



!IIS!iidlb tx:ttõõé 

. . . - : ... ,..,. -· 

Idade 
I .' 

·- :l Na~.i.onalidade NOMES 

I . 
-- ~~· i -· 

18 Cincinato R Freitas ... J~r.asileiro , :;:- t, . ·r, :-:-' ·.: _-; 
19 Clem.entino

0
Ag

1
ra .... .. .. ~ 3

15
2. ~9.9,~s ,MV~~&:Ist~ ,- .~l 

~() Dommgos eo ato .. ... . " '', » ·.~ • 1meJro -~ 
21 Eduardo Navarros:-: , ,;'f._,., --- ~...J-- --~-~ ---· '"lii 
22 F ·s J me · .. J.~,,._ _ ..... :t ranc1 co_ ~y .... , :1t: ;~J. ."Il ..,._ ·~~:. -;:!;-....,_~,..' - ·· 
23 Taurto Ribeiro ......... .. 1 • • 

24- Geraldino Prins ..... .. ... Hollandez 20 - » . ' Dês'êiih~~ta __ 
25 H:ómero P~ Rosa ...... . ~ .. -.· ., Brasileih) 16 ,_ -~ .: A.p,.;;;encad. · 
26 : 'Henrique-~údzin ..... ~:. :::.:..~ · '» ·- 1. ~ J t' i" • •. :. --:4e_rLrA!~· -
27 Henrique Bernol.. ... .. · ; ... :-fr; .... •. '"'"···r} · ~ 
28 Horacio . .Aionso...... .. . · ~ ... ,·, "2 · , , . Pê.df~1,rto; 
29 Heraclydes G. Santos » 18 :» : -Ap. mec?.n. 
30 Isac Garcia ... . ...... ·..... . ~ 14 »"' Coriímer,ê. 
31 João R. Silva .......... · -- , · 20 ~ Ern'p.'publ. 

• 
32 José P. Aguiar .. .... .. .. : : . .-.~.-~ . . 

17 
.. ,: ~ · o 

33 J - A N N Ou .. t.'i,v
1 
-P.S "'· -· oao nnes .. ........... .. ~.; J· (11 . , ~- l'í 

3 J 'r . S , J; " 15 ' , Commerc. 4 anua 10 para no ...... 
35 José I. Alves ....... :~' .. ':.-:- - ---, ~.....:.. .· ·24 .. :- .. Pintor · 
36 José Lamas ... .... .... ..... » 16 » Comm~rc. 
37 João Cassai.. . ...... .. ..... • 19 » Marcen eiro . 
38 João P. Freitas .. ...... . ,. .. ". ·-, , .. , . 

,.1 •• , p•(. 2(-l 39 João Agra .. . . .... .... ..... · » v- » 
40 Leona1·do .Vessoly ..... : . . . > 16 » 
41 Mario Nasi ............ . , ... : ·- · · » -

Motorista 

42 Macario · M. Souza :.::'.' ,'· .. . . »-.. ,·. r .31 . :» , Serral heir. 
43 Manoel F.: Az~.ve do.. .. . · ~ .:::h~· · ::-;- .. , ·;· , ' - . :: . 
44 Manoel Ferreira . .. · .. -=-=· - ~ :.: .• ....... ~ 20 .- » Alf~!ate . .. 

~ :.! "' ' '2 ' ' .... c ' . . 45 Os c a r . Çarmillis ..... .. ··.:: ·:c_·,;:. ·.~; ,~,~:- r -r. ! .. 6 .,·: ":. .' _ .~,rp~n t?1r. 
46 Oswaldo C. -Rosa· .... ;:.. . ~, " .J.··'!< "'i7" ., •. ! L · .•• '1' · ."" .r . 
47 Oswal~o C. :<Jq~t~ ... :tr'·: 1; •• ~ ?" .. ~.:;_ , ~~ ; • . ·.~ T • . ~a.P~teiro 
48 Palyss1 Calhendo ... ,.·.+; , , . . ,". , .. ,·~ . ,13 ~ :. Ourives. 
49 Podalyrí~ F. Almeíd~.~ ,J :, r,~ ·l~i .. : ~~ ~ ; ~. 1 • • • ~~rcene1ro 
50 Pedro. Ramos ...... ,.: ..... :.. . ~ -.

1 
• - . ; • 1 • • • ... 

· l: -~ ' •• · ' ' . • .. /)4 ' . . 'M·l· t 
51 Ricardo da Sll'v ~ : :ru:~ ; r:::-. »?. •. r'r ' f: , ~L 't . [! .. _r I ~F . 
52 Raph_a~l'~:~umr~~l..~.r- i · ·;. ::. ;..».· c· .... -z;-; .• ·: r•:· · : · i ~- ~ 
53 Romeo -R.'· Schultz ..... , . , . ~, ; .. r:-; · 1~ ... . 'b .... Commerc . .. 
54 ur.,J'âem' at; Beni. ·te ~, .. : " :» '.1 ,~1 ··17- ~~ .h~i~(: :, 1 .• - • . ( 

VY .\0.• . ·1r ... 1· ; , r .· r t:;· 1 · · ~ . · .,, . ·\' i r -· · 
55 Theodoro Ordowa'z .. : . ; ~~ . · ·. ~.!1 :,> 1\§"./~ r 1 fypó.g_rap . 

. . . .. , 

Relatorio oo é scola ~ {ngenl)aria ~ • __ _ _ 
================================~~~;= 

I 

NOMES 
.'• J; 

' 

56 \Valdemar A. Sílváho 
57 Zalüa:tte R. Santiago .. 

. .• :1!1 J '( fl l 
. ! . 'i 

... -- ~-

' l. .. 
Profissad · 

·ry- ,. • 

Naturalidade 

Relatório da Escola de Engenharia - 1920 
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. ~~·i~~ •• ~-· ~.~;~fiiff~irau;~ e tl·àb;th~ ;c~stríi~uv-ll;g~Z~; 

.. 
_-:,._ - ·-•u~-_.,. ---·--

.... ~: · " I • • . . . Program ma • 
-.. 

__ __.......,._ 
.. :._· .. ~: ...:_~ 

. . Portuguez . .......:.. Con'versação e reprodu cção oral con1 · o 
fim de habituar o alumno a exprimir as suas id eias com _-; 
facilidáde. O professor· corrigirá sempre o· defeito de pro
nuncia. Leitura das vogaes e combinação destas com as 
invogaes, conforme o methodo de João .de Deus. Copia de 
phrases e palavras já estudada~, maximas · e períodos cur-

• tos. Exercícios ·de memoria. ,,_ -~ 
. · Estudos da. Natureza. - Animaes domesticas e com

muns, insectos. · !Arvores cómmuns. -:' Plantas, 'flores, fnictas -::::J 
d' hortaliças. · -.- ·_ ---------~--;:~i 

Pheuomenos 'dà Natureza: O tempo. Phenomenos na
turaés. Agua em seús 'diversos estadós, ar em 'suas formas, . 
arco iri 13 ; o sol, astros e a lua; vento, nuvens e tempestades. -· 

·· 'Escripta. ~ Mo\·imentos á mão livre. Ensino dê hastes ', 
e curvas ~1a ardosia,/nuíneros. Calligraphia - letra. ingleza, : 
methoclo Adler ou Garnier, · . · ·. 

. . · Gymnas,tica e ltygiene. - Gymnastica de apparelhos, · 
ex~rcicios livres e jogos athleticos:·. · : . . .:~ 

· :Palestras simples -sobre · ásseió, - vestuarió e. nutrição;:-.· 
· effeitos do alcool : e dos narcoticos. Limpeza . dos déntes, :t 
' u_n~!i~J caoellq.s. 'etc.--' ; : ·_ ... ,. ...::.~; ). ___ '".:·_: •' - . ~ -- ._~~:--::~ 
·" ·- llfatliemâti-ca: - Algarismos, contar. sommat; ·subtrãhir---~ 

mentalmepte,. CÇ>ffi auxii.ÍÇ> -dê pedrinhas, grãos, dedos, -etc:j'.:-,.1 
. depois serri :est~ àuxilio. Escrever na ·pedra até ~00, e mais -:_ 
. tarde até l.OOO ... de 1 em 1, de 2 em 2, etc., até Ide 10 ·em 
:,' 10; depois ·o .mesmo exercício, fazen(lo·subtracçõés ...súccessi: :...: 
• '·as. ·Problemas, numeras - románosY· .Taboadas · sobre ~ ,a -~ 
: tí·es primeiras, opera-ções . . Médidã~- ê compàt:açõ.es ·prat!c'as/: 
if.: ... -'· · D~$.en_IJ,~.$:::- _RepresentaÇãó·:.'l:m.ão livre de~;f6rmas~fa~., 
.· ' . •· ~·- -· . ·- - -- -· - .. 

,__.a outros . ramos de ensmo. Cores. - - - .. . . - · -~ ~- ~ _ 
;::" · . .~.Husica. - · Cànção a -decorar._ Tons, _éxercicios sobàr :_ 
;;:_.. o~.]i-·p<?r~~ methodos .de dictàdos _. oraes e~~visuaes, relações ·.-
1!- onae~ ·~r:wca~as..: elg. óuvido ;;. r-u~inYentos de~anA.?taçãõ; ·:· 
-- a>pauta· ( escnpta muswa1 )_i_conheciniento do compàsso· de ' 
.;,2 · É'_ -3 tempos ( binai'io e térnario), ap_plicando as palavras · 
~fo.r;te-, -pianoforte; tJiano, com o uso da mínima· e seminima
:=~!)à~sas co'r~~spondentes; exercícios simples, solfejos -. -a ·: 
~ ... duas ·vozes. : ·. 1 . ' - -

• ~ Tr.abalhos em corda e raffia. 
'·' 

.,_ ·.~ f· 
2.0 ANNO 

...... ' 
. :.i. Profes~or: Antonio F. de Moraes. 

. Programma 

. . ..Portuguez. Exercícios graduados de leitura. Copia 
dos exercícios tle leitura, obrigando-se· o alumno a copiar 
palavras e pequenas phrases conjunctamente e não letra 
por letra. Dictado tirado dos exercícios de copia. Princi-

.· pios de leitura ·corrente em prosa e poesias faceis. Princi
= pios oraes de ·grammatica, sem auxilio de compendio. Ideia 
: do-substantivo, 'adjectivo e verbo. Noções praticas de ge-
n~ro ·e numero. Composição de phrases faceis. Exercícios: 

· dado um substantivo - accrescentar-lhe um adjectivo ade
.. quado; um verbo, e accrescentar-lhe um sujeito .proprio e 
, vice-versa. 

· E~tudo de Natureza. - Varias typos de ·animaes, in-· 
cluindo os invertebrados, passaras e insectos. Animaes do
mesticas, danínin h os e ferozes. .. 

...: Vida.....--ànimal e vegetal. · 1 

__ ... Plantas - · - flores, fructas, hortaliças e arvores: Culti-
. vo ~das plantas; plantas sem sementes. . . 
<~,h .' .:Terra "~ ·i6rma da _terra e da agua nas proximidades; -' 

solo, direcção e distancia. Metaes e mineraes. · · 
-:: -;:: ·:- :Phenomenos - O sol. - Effeitos da agua fria e quente 
'.;" sobre o solo, sobre a planta e sobre o animal vivo. Mu- . 
. danças de esta'ções. . _ ~ · _ 
~--: · Geograpftia. ·- Os pontos ;.earáeaes, sua indicação em .. · 
. -rel~çã!>. á sal~ <;Ia . a~la. Ideia da terra e suas grandes di- ·tf 

' .-:'V!SQg_~1 ,.., .. Pe.JlOmill~çoefl . !la das .ás t~rra e ás aguas. Estad.os _ -~: 
•z .... .._ ':. -:. 

. 

z 
-o 

w 
1.0 
w 



191 __ ,.. ~ . ] "1\ ~ • - =~--#-: • ! ' I •:;.- A '•'1•' ~,. ' 
"-J- - ._ __,..:__... ---~-== . - :_I .. :':;~..14:;_. ~ ~'.11• -; ..:_ • 

- do · Bra~il .e capitaes. Cidadês, rios, porto~ . ~ )àgoas -~}1t]n .. -
"Ci}Jaes · do Rio Grande do Sul. Suas riquezas,-"'lndustnas ~t~ 

_: .E'"Matluimatüxt.-- ·Ler e escrevei· i:Jumeros~inteiros/gr.an- ..-. 
_;, u.e§:-:-A""S:· quatro operações·::~ . ~r~?le~~~:.P~~!s~s:;:@e êri..
.. ~-ol;vimento-:. -a.B;:fi'itcÇõés ·deeJmaes::-~ e1~ur~ "e:; e,scrrp !l..t~S.:f~S- .,... 

tema -metrioo décimal, einpr-egando sempre o ~et~od~ m- .-~ 
· tuitív-ó/. Metro, metro. quadrado, .. metro -cubwo ; ,-litro, ~ 
~ ~grammÜ. Problemas praticos sobr.e as quatro., oper~çõ_es .~l!l' .. ~ 
: numerós, in ~eir?s e ;decil!laes._ . . . - ·'· . . ~:7j 

· ~ Gi;m.nastwa e hygMne. - ~ymu~stica .. c?mo ~.? .Y.~_I -:_ ~ 
·· mmro anno. -: · · - 1 •. •• · .. : _ 

. Necessidade de ar· puro. \ entilação. R epouso e soinno. z 
~ Es,tr.uctura_geral elo corpo; cuidado da vista, do - Ol~v~d~, -· · 

unl1as, cabello, 1,elle.- . · . · ;- · ~:·~ 
Effeites do alcool e narco ticbs. • _ 

··· Desenho. - Desenho á mão livre, de óbjectos. ·- Dese- ~ 
nho figürati v o. Trabalho cons tructivo e sua applicação. -~ 
0ores. ·Estudo ue' pintura e trabalho de arte. · . 

. Musica. - R.ev1sta geral dos trabalhos antenorês; es- ' 
tudo das esca las de la, la bemol e mi, com os seus·accidentes. 
Introducção dos. sete bemóes. Canção á primeira vis~a do -. 
]Í\TO: :•, ; · . ' 

I 
- l...:.. ..;,::-.- :•.;....... . ~ ~ - -r :' ~-~ .- . . 

• l..... -- ~- _. ... -
_,.;_·"._ ~-1. -- •• 

3.0 , ANNO 
1 

-' 
Professor; Luiz l\·f. Avila. 

Programma 

P9rtuguez. - E xercicio de ioit?ra con~n te ~ em pr_osa 
e verso com vbservação da pontuaçao e exphcaçao dos vo
cabulos: .. Ideia de synonimos e homonimos. ·· Copias e· dic-.;:; 
tados dos trechos de leitura,. Desenvolvimento das ideias :( 
de substantivo, adjectivo e verbo . . Distincção :do substan--4.~ 

. tivo proprio~ commum, concreto e ab_stracto. Gráo~ do · sub_s-~· 
_ taritivo e adj ectivo. Pronome. Ide1a do adverb10, p~epo-.:-:;; 

sição e conjuncção, com muitíssimos exemplos ·e ·exeTCIClOS. ·, 
Verbos regulares ·e auxili ares - _grande , numero ?e .. 

exercícios oraes. e es~riptos. Analyse sunples. , ... · . .. : ... : .. ..:::::::: 
. ."' . Geographia .. - Repetição das noções d~- ~ curso. an:te~ ;-j 

rior. · · Estudo desenvolvido sobre a Geograph1a do Estado 'f< 
· do .Rio .. Grande do · Sul.. - --· - - ~ ·;- ' ·..-..:·>!' ••· ~ 

- . --=-·-=-·- - ..:·d·_-:...-_.;,_...::..~~--
• J• 1 Jll '""';. 4 1>"1 

', ' , 193 ·:_:. ·.:.:;'~=----·r.~.:;,;..:~..;.;i.-~...,....~~"""'7.=-
't' .. .. • • ./ - ::: -- . •. ·: • . • ~. - ~. :..~ ~ !:.. ·• ... . ~:.. 

_ :- .llisto1'ia Pal1·iá. - D'escobrimentõ ~ ao B;faziL' ExpiO:; 
. · ações. Capitanias .. _Thomé· ,de 2 S_o~a, .:;Dua~:te __ ~a;Qos_ta,~ 

- ém:de~'Sá: _ _-Fundação do . Rib ::de··;Janeir0~rDolnjnío...;..nes-~ 
:i; anhoi::..:rnV.asões: hollandezas~R41má.t~ • if~d.fi.iíteff-..J) '·.::: 
··~=veres cfvicoS. -· :_ ... -~ -:. ..,.,.. ""'Y_. • ·.:::._. -;.~ ..-:; - . :----.. - . '\ :·> · ,·, Estudo da natureza . ......: Animaes: o. Pro~!:_!C0s_~ni~a~ 
*=-u sadós:=-Classificação- elemen tar. -plafitasaà Floresta. - In> 
· .. i~.dusti-ia'~ ydependentes da floresta · virgeJ?. ~-Prõductos ·.vege~·-
-~táes ~ uteis ~- classificação- elementar . .. r'- . '- - - · - · ; -

":'; .. ~ Gymnastica e hy,qiene. _ _..,. Gymnastica como .nos -_-an-
. nos anteriores, especialmente a orthopedica. Vestuario ,hy

gienico. Recapitulação das lições dos ·curso's anterióres;.. _ 
-- Primeiro. tratamento de talhos, .. _contüsõêfÇ irácturas, quei- . 

maduras e desmaios. Effeitos do alcool e narcó ticos. 
'·• .Mathematica. - - Recapitulação ligeira das· materias 

dos cursos anteriores. Noções da di visibilidade de · um . 
numero por outra. Mu'ltiplo e factor. Numeros primos. 
Caracteres da divisíbilidade. ·Menor multipló commum . . 
Maximo divisor commum a dois ou ma.is numeros. Frac-

. · ções ordinadas. Id eia de metade, terço, quarto, etc., por 
~' meios intuitivos. · Fracção propria e impi·opria. Extracçào 
- .de inteiros de fra ções improprias. Reducção das fracçõos 
;.~ao :.mesmo denominador. Simplificações. ·-Convei·sões.·- Frac- ~ 
. ções ·periodicas. Propriedades geraes das fracções ordina-

rias. · Todas as operações em fracções ordinarias. Proble
mas praticas para a applicação da~ regras aprendidas. 
· Desenho. - Desenho á mão livre de objectos usuaes. 

'Paizagem. Trabalhos constructivos de modelos ou desenhos . 
previos. Desenho decorativo e sua applicação. Cores. Estudo 
cte pintura e outros trabalhos de arte. 

Musica. ~ Professor: Leandro Tovar. 
meira vista,/(inisono e a duas vozes, (tambem 

.· ; si' 'fôr: possi vel) com ·às voz'es ·classificadas no 
·r.· tação; sons chromaticos adiantados . . Escr_ipta 
;'1~-·pel? ouvido . . : - ~.-~ ·" :~ 
r~=x : . . · . . 4.0 ANNO 

Canto á pri
a tres vozes 
caso de mu
de melodias 

.C.~·· ; .... 
. ",~ .... Professor: A. Hilario Travassos. · _ . _ · · -· 

. ·. 
• I 

• • - •• -:~~ T :__ = 
· - · Programma ~---- · -----'·~~ -----:-- -

' •- •- I ::- ,_ t 

. ' 
~-- .. Portuguez. - Le_itura e~r_es.siy~~ _çle prosa -e v~r.so, _ 
~com; explicação · do texto. _ CopuL ~ :=..d,íctado _d_o$_: exercictos .:..-=c: 

~ ;'-:, -



~ ctcf-Jéfturã. ·~· Di~tado -de ,:·t~·~~l~~ d-~ · atJCt~:~R ... na~ío~ae~ .' ~~ 
r _E!~er~ici~s .· scriJ?~S e a1~alyse. _Re~aQcõe~; · i;e producç'~o .
_,_?etl}~l'l~~tl,Y!~_J!lais ~xténsas. -;-ConJugaQãO completa, rah:'~ 

~!?Gr!pta. dos.-ver-hO§.. )rreguJar.e~:- Re.'Y.'fflão .ge.í'al;::..aã r - riim=r.-
·~ __ !natl~~~le~entar,- com ;-def~niçõ~s.:::.,·:;_;~-: ::- _:-->:_~ _: .. __ =-- , ;~~ 

.. _..,. Geographia. :- Este estudó. <leve s~r fe~to se1ilpre co1_n . 
o uso -de mappas. , 1 -~~J.'!". • -- ' :. • • ".~:.i. .. ~ J. ~-·~ 

: ·;N oç~e~ " geraes. sobrif a~geograpl:iiÍl ··· physica~--~;Êu~~pa~ , -~ 
.As1a, Afnca, Oceania e · America, Brazil _:_ 'estudo désen- .. 

·· volvido. , J)esc:r:ipção physica. . A costa. Bahias - Ilhas ..:.... ' 
Caqq_s .. - Mon tanhas - Lagos e- lagoas -=: .Rios. · Asptícto -. 
)lhyslCo. Povoações. . ·: . . · 

. Descripção politica. Posição astronomica . . Extensão :e 
- st~perfi~ie _.e~l · ; ?om:paração. com a . de :: outros. paizes.~ ~ Li• 

mite_s, lmha d1nsona. População; g rupos ethnog rapbicos. 
Ag rtcultnra - Indu::;tria - Min eração. -Commercio -- Cria
ç~o de ·gado. - Estt:a~as de f~rro - · Telégrapbos . . Navega
ç~o. Governq e dtvtsão admmistratív2. · Divisão judiciaria. 
Fm_a!lças. Instrucção ·-:. Riquezas - :Descl'ipção . geral e i , 

. puht1Ca de cada es tado. · · i ; . · ; 

·A;ithmetica. - Recapitulação_ l'apida ~obre ~ - m ate.ria 
dos -cm·sos ante ri ores. , · •.:·!· .. , • 

. . . ~~gra _d e ~res simples e comvosta;. em .P~ob~emas . pra- 4 
tiCos · e··apphcaçao do methodo de reducção a umdade pri-. _ 
meiro em numeros inteiros;· 'e 'depois fndistinctame,lt~ em' 

.inteiros, d~cimaes. e fraccionarios. Moedas ;' extrang~iras . 
He&ra de JUr_os Simples em p roblemas praticos; avaliação 
de JUr?S, capital, taxa e tempo. Razão e proporçõés. Re~ra . 
de sociedade. Proulemas praticos. Raiz quadrada e cubJéa. 

. Equações com uma· incognita; ·problemas r esolvidos tanto 
pe la analyse como pela equação. : -: . . 

Historia do Brazil. - Professor :· .-Ú varo •de ·Alme ida. 
- Recapitul~ç_ã~ dos pontos: dado~ no ' a!lno a~terior . . Che
gada da ·fam1ha -real. Independ enr.m. - Retnado âe .. D . . Pedro 

·'f. Principaes factos do reinado de · D. ;Peçlre1: .II. ·, Guerra ·~ 
do_Faraguay. Libet tação dos escravos. ~ .PJ:oclamaÇão da -
Republica. Noções ligeiras sobre os principaes açontecimen-. 

- t.os ?a ~ hist?ria do . Rio Gr~nd~ ~ QO Sul. . Biograpbias de 
. '!Jrazilmros 11lustres. ~ Datas patnas. -· :. . ·-:: -

' Geometria . - Prelimin a res . .., Us~ dos instrume;;_to..s.A 
. Noçôes~de planos, _tri_an gulo~; suasãivisões. Chfa.drilaterós ~ii 
e . suas- d iffe ~''3ntes ,~species. - l?olygonos; .~A:valiaÇão : de âteas. -

·. Ctr~ulos .e ~;,r~:mmfereq~ i a;;- S~jlS . . divisõeS.· • . Linhas e -planos~ 
-- . . -- --.- '--= -= ---:::. -· .. :::::..: ~ .""' - - ·-- ~=:: --:::;-:::;; 

: r . . '· ,· i ~ .. ;;; • y 

.,: - f .. • -
., l .. I ~ .. . 

, · no circulo; raio, diametro, · corda tangen~e, seéante; segmell:: . 
=. to, ·sector, corôa. Conhecimento pratico"dos solqs geometri
.:::...,.cos ;--prisma:_~parall.elepi pedo, cupp, 1>Yr:{lmidef-cylindro;'conê', .. ; 
_ - sphera.~ A valiaçã'o ~ do.c; . seus- olume-s- ::-~"tias uat>~péi'- 7 
~--- ficies. Probleuias praticos . ..::.._ -- . · -; I .. - -.. · ·-: . ~ • 

. , Sciencia .elementar. - Re_9a_pitulação _ mais desenvol- . 
--··vida ,das líçõe~ principaes dadas nos cursos anteriores. E s- -

. forço~ mecanicos. 'Gravidade. Mecanica· · d<;>s liquidos e aos 
gazes: Som - seus phen'omenos. Calor - seus phenome
nos e . usos. -Luz - seus phenomenos. Eletricidad e e ma
gnetismo, simples applicações. Pequenas d emonstrações ex- · 
perimentaes ao alcance dos_ alumnos,_ com apparelhos sim-
ples. - - - - · . : 

•' M·ú.sica. - E s tudos dos intervallos diatonicos propria· 
mente ditos. Coustrucção de e~cala maior. Revi ta geral , etc. 
Canções a 1, 2 e 3 vozes, com 'palaYras e á primeira vista·. 
Interpretações de ' cançôes. • . 

Desenho e t?·abalho constructivo. - Desenho a mão 
livre, de objectos. Princípios de , perspectiYa. Desenho figu
rativo. Desenh o geometrico industrial; princípios de dese
nho industrial. Desenho decoratiYo e suas applicações. Co
r es. Estudos de' pinturas e outros trabalhos de arte. Tra
balho de atelier: por morlelos ·~ ou d esenhos iridustdaes.. · 

Gymnastica e hygiene. '- ·Gymnastica e · jogos como 
nos annos anteriores. Vestimenta hjrdenica. Estudo do cor
po, pelle e sentidos especi aes. Musculos, ossos; digestão; 
r espiração, circulação. Princípios geraes de exercícios phy
sicos; desenvolvimento de força; systema nervoso. Habito. 
Effeitos do alcool e ·narcoticos. 

.... . 
..... 

,.··Professor d~ gymnasti ca sr. G. 'Black, junto co·m os 
professores elementares dará o ensino diariamente aos 4 
annos dous a 'dous, alternadamente 3 vezes por semaná a 
cada grupo. . , 

Para o ensino de musica no 3° anno, professor o sr. 
R Tovar, 3 períodos semanaes e para o 4° o ·professor sr . 
Sckwartz com ps mesmos períodos. ~ . - ._ 

-- .. -- O sr. A rthur Brack, dirigirá ·a secção ~e ,tfabalhõs em . 
v1me. -- · - '· 

... ----- -- -~-==~=-
----- - ·-- · · t , - ... -.. 
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2° ANNO __ . ' 

- --- - -
- -P eriõdõ da manhã, dás 7 ás i1 1/2. . 

Trabalho pratico nas officinas de forja e fundição para 
--os- alumnos da secção de rhetaes-, 11a dé carpintaria pãra os 

ãlumnos da secção de artes graphicas e na de pintura de
coratiYa para os alumnos da · s~cção de ar tes applicadas ao 

· edifício, e na de mecaníca para os alumnos da secção. de 
electro-technica. . 

Desenho industrial e technoJogia, neste anno, SPrão 
dados n :-u; offícin as que o alumno frequentar no período 
da manhã, pelos respectivos · mestrés. Sobre as cadeiras 
theoricas deste anno serão tambem feitas as mesmas ob
ser~ações como na cadeira ~e ·portuguez e de ele<;tivos eln 

. lingua.s, do -anno anterior. :·. ·, - -:., · 
.Àrithmetica. - Professor: Theophilo Barros. Calculo 

de engrenage11s. Transmissões e polias. Tempo de trabalho 
em machinas e outros exe,·cicios praticos . . Explicações so
bre os princípios P.mpregadós nos orçamentos de officinas. 

Algebm. - Profes-sor: ,Norberto Lacerdã~- Equações 
· do 2° grão - Extracção de raiz ci.Ibica - Logarithmos . . 

Geometria. -. - Professor: TheophiJo Barros. Das li
nhas, angulos, triangulos, polygonos e suas areas. Pro-
blemas./ ·· , 
· Corpos, calculos de superfícies - e· volumes, calculo de 

.-

i)_esos. Problemas. . . . 
, Physica. :-- Professor_: V.iyaldo Coaracy. ___ :: .: . - -- -

-- '--:=- 1 .o semestl'e·: Magnetismo e electricidade . . - ~-_. · · - . 
, . 2.0 semestre: Galvanismo - ' Volta - Influencia ma-
gnetica ..:.. Correntes - Electra ...:_. magnetismo. Ohm; effei
tos luminosos e outros. Telegraphía sem fio. Corrente con-

-- tinua e - alternativa. _ -----~- ~--
.. - ... _t 

.- > NOTA .' - Para o F1·ancez, i.J'. -Jobim·;--Inglez;--·k. -AI=---:; 
n1eida ;-I~aliano, Çi.- Gaudenzi ; ~-A:,lemão;-E:~Huhnfleisch. ---" "': 

--
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Chimica. - Professor: dr. D. M. Tourinho. Inorga-
nica. Laboi·atorio. , . " 

. -- . . Desenho inda· .~trial. - Segundo a secção . escg!hida.~. 
-pe.lo alumno. · Para la secção de mádeira: Professor: <lacob 1.:1 

-..:- Kellêr::-=-:-: Tràço das ·· emendas de fuacteira comO' ~ trabãl46s-
. technicos. (Esquadrias e mobilias.) ~ 

Para a secção de meta(;s e electro-technica : . Professor: 
A. J. Chaudron. - Exercícios de desenho de. elementos de 

,machinas: rodas. engrenagens' simples e conicas; manoaes, · 
t.rans.missões e ligações. . ; . -

i' ara a secção de artés ·graphiéas : Professor: C. Oér
ter. - Composição de ornamentos ty1 og raphicos, . acompa-
nhados da res]Jectiva technologia. : 

Para a secção de artes do edifício: Professo1·: Giusep
pc Gaudenzi. - - Composição e esboço de pain eis e grupos 
decoratiYos. 

Technolor;ia. - Para a secção de metaes : Professor. 
A. J . Chaud ron. -· Os min erios ele ferro, rliversas qualida
d es, fabri cação, ferro do commercio; zinco, ~obre, chumbo · . 
o alluminium; latão e bronze. 

Para a secção de madeiras : Professor : J acob Keller. 
- As diversas ·mad eiras elo Estado. Descripção das fer
ramentas e . machinas principaes. Execução de trabalhos. 

Pàra a' secção de artes graphicas: Professor: W. Re-. 
gius. - Estudo dos processos materiaes usados na;ph~to-
technica. · ,· I . , 

Para a secção de artes do edifir.io: Professor~ Giusep · 
pe Gaudenzi. - Estudo de ma terias tisactos na ' ceramica 
e 'pintura decorativa. , . 

Para a secção de electro-technica: P rofessor: H. P. 
Rees. - Noções sobre o ferro e seu fabrico. Theoria do 
ajustador e torneiro mecanico .. Estudo das machinas -
utensílio. . . 

Po1'tltguez: · Professor: Moura 1\lon teiro: ~ Instrucções, 
fins, meios e disposições de escripturação de ateliers. . ·. 

-·- . ·Electivo:- Como no primei ro anno. ( Coflforme a es~ 
colha feita pelo alumno.) 

Modelrtgem. - Professor: G. 'oaudenzi. .:_ Execução 
rl e baixos r elevos em barro. 

. , 
-3.0 ANNO · 

Período da manhã, das 7 ás 11 1/2 · horas; . . 
! 

Trabalho pratico na officina ·: de ·mecanica - par~c os .... 
- _:_ ~ __ __:._•- ··- .:_ - · -·-· ~- ~..:. ..=;., • ..; _ _ -..:: • T -· :.._ }~~; 

.. , ' /--~-~-r· · - .~ -r.;··;?. ;;;;G:,;;;o::;;:;~:;;: 
-- 201 - r:...· : 

1'· -, 
- - .l -· I' -:;- --

alumn~s da secção de m~taes, na· d.é7mac'htnas p~a_tr'àba-_
. lbâi:.=madeira ·para os aluinnos da .secção -·oe-.. madeir-aã, .. n·a :;:: 

4
.- de·- itQgrJlpl1ia.:-pJlr~~ os .da-;s,.éccãô..;gê:::atte~graphicasf-e;,r~::,; 

de pedreu·o· para os alumnõ ·ctà -SêC~ão de artes lfpJ?lJCaaa's · 
aq edifício. . - . _ -. · · · 
··-= - N est · anno obsene-se as mesmãs disposiçõês ao.ahn.o 
á~1\erior sob~·e ·o _ensino de dese~ho ind.u~trial e tochnolo
g ta, que · serao fettos n as respecttvas officmas. · · ·

·-· _Para _os alumnos da secçãó\ de .metaes o horário de 
ensino theorico é o mesmo das outra~ secções com as se
guintes modificações : 

--os alurn,nos da secção· de me~aes, fem pois, · mecãiúcã -
e chimica em logar de deseuho ornamental e perspectiva 
das ou tras secções. . . 

· Geometria e T7'Í.fJC?7ometria . - Professor: d r. H. Goet
r.e. Recapitnl aç'ão de' geometria - Estudo da trigonometria 
r ectilin ea - . Applicaçõe"- e · problemas. 

Desenho industrial . - Para a .secção de metaes. Pro
fessor: A. J. Chauclron. Desenho completo de machinas -
como de aplainar, fresadoras - com previo -croquis e es-
boço. . · 
. Mecanica . . - · Professor: Vivaldo Ooaracy. As prin~ 

cipaes noções• d e cinematica. ·momentos de inercia. Força; 
movimento acce larado, massa, composição de força, momen
tos estaticos e conjugados. 

Chimica. -- Professor: dr. D. M. Tourinho. Chimica 
applicada á industria. 

Portuguez. ~ Moura Monteiro. Execução de inventa
rios e balanços: Correspondencia commercial. 

Electi1;o . - Como nos annos anteriores.- Com a dif
ferença/ de ser o professor .de inglez, H. Rees e de francez ,' 
A. Chaudron. · 
_ Modelagem. - Professor ·: _.G. Gaudenzi. Execução de 
trabalhos em barro, ~m alto relevo - do naturaL - - -

Technologia. - Pat·a a sec<;ão de electro-technica é de · 
metaes: 

Professores: A. J .. Chaudron. -Techn-ologia completa de · 
· . mecanico, torneiro, ajustador. Temperas. 

: Para a ·secção de madeiras: -· --- . 
Professor: Jacob Keller. Confecção de projectos de 

: . mobilias e esquadria. Elaboraçãq_ d.e_.orçamentos .e dispo- = 
;; · siçã,o~ -de 'trÇtbalhos. ·. ~ , =·'-=··=-=~-:...=.=-==:..:.=.---=~- -'-~ ... :_ .. :. = 
li:';; 'r ,-=:;para ã secção de artes grapbicas: - - - -

l . ~...... --:_!_:_~~;-· ...: -;- ..- . -- ;=--::..;... -= ·~ :S. -r-;_:;:;;;:;::~--~-:: - -- .. "" -::::L .;..-:;.-::--:r=~ 
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~ ·• Professor: G. BãrwinkeJ. T chnologia .,.do 
._compo~itor, lithographo e. encadernador. "' ~ 

;:.~. :'.·_...ara.. secção. de artes. do edifício: .......... A -- --:. - - -- · --:::-

•• J_ ~ Prbfessor: _Giuseppe _Gaudenzj.::Technologià do pedrei: -::t 
ro; estucad01; e ·pintor. ··: ~ -- - ~ -~ -~'":. .;;_ · :- !;:--

.-· Desenho industrial. -=- Para .a secção de eleotro-te-
c hnica :-- .... · ·-= _ 

'1 PrÕfessor: H. P. Rees. Machinas e motores, caldÉnras; · 
dynamos ·e. installações electl'icas completas. · · 

- · . ·.·Para a secção de mad eira: . 
P1·ofessor: .Tacob Keller. Exercícios de esboços, de ino- · 

bilias e esq uad ri as em Yista, corte e planta. 
--. - Para a secção de artes ·do edifício: -· '-" 

-:-- Professores: G. Gaudenzi. Exêcução de esboços archi-
tectonicos. Pequenos proj ectos de ornamentação de fachadas. 

Para a secção de artes g raphicas: 
Professor :• G. Hãrwinkel. Execução completa de traba

lhos da secção lithographicâ. 
Desenho ornamental. - Para a secção do art.es do >t 

edifício: . . . 
Professor: Giuseppe Gaudenzi. Composiçã-o de elemen

tos decorativos -para mobilia. e esquadrias. ' 
.:: ·.:~ Para a _secção de artes graphicas: 
- .'· - Professor: . G. Bã.rwiukel. Execução de esboçós litho~ -
graphicos. · 

PeTSpectiva linear e sombras. - (Púa todas as sec
ções:) 

Professor: Dr. J. Luederitz. Projectos completos. No
ções ·- de descriptiva, perspectiva ex acta e theoria de som
bra. 

4.0 ANNO 

;,( ~ 

(Não funccionará em 1911 :) ~ 
-- :- P eríodo da manhã, -das 7 ás 11 l /2. . . .· 

ÜR alumnOS das diversas SeCÇÕeS freq uei1tarão as of.
ficinaS do officio em que quizerem especialisar-se. 

· .Aindá neste anno deverão ser feitas as mesmas obsei·-
vações sobre as diver~as cadeiras ensinadas como nos ~ 

·-annos anteriores. · 
: .. :. _Desenho ornamental. ~- Para a secção de madeiras:.; 

Composição de. ili.tarsias ' coloridas,- e ornamentos plasticos . ·~ 
':Pªra~s§ul}Jtura ; 'pol~ motivos de _veget'aes. . . . . r.:-.~ .. -. - - -... -;'"---~-~...:..,._ .... .:__ ....;..:_. -~ - - - .. ._..n 

. -. . I I 

! · ·: - Para a secção de ártes graphicas: CÓmposição de.....or- :.1 
- "llamentos typographicos e 1ítographic.;'_s. - . :=~ . .J" --_--:- :. -

-::--:--::- l>ara a seeção de artes do edificio: Cóm osiçãó.de ele.-.. :"' 
;;: -~ntos'Td~:;;d.é~ração int?rnà~~=-~ \ -: _--:::--:.--:-· ~~ , . _--:: :·: 

-" Perspectwa. ~ Tra<;mto - de mterm~es em , per - ectiv~ ·-
-: ex-acta, eom applicação -de sombras -e côres. ..i. __ - . ..,...-~ ~-~ 

-~ ·- 1_ Desenho industrial ·e technologia . . --" Para a secyão · 
ct é 'rnetaes: Projectos eompletos _ referentes _ao ·offficio da _ 
especialisação escolhida: laton eiro, serralheiro, forjarlot·, 

- fundidor -ou mecani'co. · · - · - · · -~ -·: ·--
Para a secção de madeira: Idem. idem para ' marci- · 

;- neiros e carpinteiros. - - . - - - --·- - - ~; - -· 
·. ~- Pal'a á secção de artes graphicas: Idem, idem para -

typographo, lithographo, encadernador, photo-technico. 
, · Para a secção de artes . do -ediiicio; Id em. 

Para secção de . electro-technica: Idem. 
Portuguez. - Gontinuação do estudo feito no anno 

anterior. 
Electivo. - Como nos annos anteriores. 
Mecanica. - Forças parallelas. Centro de gravidade. 

Regra de · Guldin. Polias. Plano inclinado. Cunha e para-
fuso. . . _: · · _ . - . . . . _ ,_ · · - - -~ 

Chimicd _ - Chimica applicada á. industria, especial- . 
mente manufactureira e extractiva. Fabricação dos prin
cipaes artefactos de construcção. 

Relatório da Escola de Engenharia - 1910 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTITUTO PAROB~ 

Movimento geral das officinas 

Mecanica 

Esteve dirigindo esta secção accumulando o cargo de 
mestre a st·. Affonso Chauclt·on. 

E'ntre os muitos trabalhos executados citaremos c~mo 
princip.aes os seguintes: 

Cypl'iano ;'\Iicheletto, Ernesto N eugehauer, Nicolau Roc
co e Alves & Outeiral, dÍn'rsas engrenagens e blocos para 

. cylindros de autos; Estrada de F erro d.o Riacho, concertos 
em tr!lcks; Cícero Marques, concertos em seu aeroplano; 
Tortuhano G. Borges, 1 canhão-reclame; Dr. J\lanoel Itaquy, 
diversas peças de ferramentas; Viuva Gustavo Hugo 1\: Fi
lho~, ~ Boni & Ferlíni, machinas para suspender janellas 
e v1trmas. 

Esta secção executou coneertos importantíssimos nos 
.sogu in tes autos: 

Fiat, Adl er, Delabaye, Dürkopp, Bel'!iet, R. G. H. Hu
pinobile, Micheli, N. A. G., Charron, Sttudebach, I-Iumber e 
caminhão Sauer pertencentes a Ghefatura de Policia Se
cretarias de Fazenda e 'Obras Publicas, Directoria de ohras 
da IntendC:mcia l\lunicipal, Secretaria do Interior, srs. Julio 
Surreaux, Dr. Junot BatTei•·os, Peres & Carclozo, Col." Octa
viano Gonçah·es, Francisco Provenzano o Dr. Augusto 
Borges. 

Fundição 

Continua como mestre desta sect)ão o sr. Affonso Chau
dron. Grande foi o numero de trabalhos executad os durante 
o anno para a Escola e seus Institutos e para particula1·es: 

Intendencia . ?llunicipal, fabricação ele tampões, cun·as, 
connexões, valvulas de latão, yps, cisternas, luvas, juncções, 
vannes, tampõezinhos, caixas para registros, etc.; Vi uva 
Gustavo Hugo, 18 machinas para suspender vitrinas; ,V, Re
gius, 24 trollys em alluminium; Nicolau Rocco, 16 g re lhas; 

Eduardo Falleiro, Luiz Orafino, mesas de ferro fundido; 
João Fanfa Ribas, 40 cantoneiras; Companhia A.lliança do 
Sul, 500 tubos de concordancia, (i massas pal'a carrinho 
de irrigação, etc.; Victor Pingret, experiencia de cimento; 
Dr. Jünot Barreiros; 1 ~arter de ferro fundido e 1 bomba 
d'agua para automovel; Commendador Carlos Pinto, colu
mnas de ferro fundido para sepultura; Antonio Cadoria, 
ferramentas para trabalhar em pedras. 

Serralheria 

Continua dirigindo esta officina o mestre contt'actado 
sr. Guido Busch que auxiliado pelo antigo contra-mestre 
sr. Antonio Z1õtowski attenderam todo expediente desta 
officina e os trabalhos para particulares, Escola r seus 
Institutos. 

~r. H. Menchen, Boni & Ferlini, Dr. Manoel Itaquy, 
Sant1ago Borba & C., João Carlos D1·eher Sobrinho, Anto
nio .Joaquim da Silva e D1·. Rodolpho Ahrons, gl'adis pará 
saccada~, jardim. janellas, portas, portões, bandeiras, modi
ficações em janollas, estriuos para Yigas, escada e janella 
com bascule; Dt·. D. Tourinho, 1 fl01·eira artística; Tertulia
no O. Borges, 1 ca11hão reclame; Livraria do Globo 1000 
grampos do metal h1·anco. 

Forja 

Esta officina tambem esten a cargo do mestre sr. Gui
do Busch que ajudado pelo respectivo contra-mestre st·. An~ 
dr~ _Engel attenderam as requisições feitas pelas outl'as 
offtc1nas e os trabalhos para particulares o seus Institutos: 

Lima & Mat·tins, 2 postes tcleplfonicos e ferramentas 
1~a ra foguistas; Boni & F erlini, cliYorsas peças do ferro ba
tido e concertos em grades; Santiago Borba & C., 6 braça
d~iras de ferro forjado, 5 tezouras e 1 grade para saccada; 
Commendador Carlos Pinto, g rades para sep ultura: Alliança 
do Sul, caninhos para irrigação; Sccretat·ia de Ouras Pu
blieas, Padaria Portugueza, Chefatura de Policia e GoYenJo 
do Estado, concertos .. nos autos Adler, Fiat e N. A. G. e 
Durkopp. · · 
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Esta secção continua a cargo do contra-mestre sr. Fre
dolino Ponne. 

Grande foi o numero de trabalhos executados, entn~ 
os quaes citaremos os seguintes: 

Carnas de vime para creanças, simples e duplas, mesas, 
jardineiras, costureiras, cestas, cadeiras emballadeiras, so
fás, preguiçosas, de braço, de balanço, para ct:eança, mo
bilia para jardim, zeppelins, aeror;lanos, roupe1ros, berço, 
mesa de centro, etc. 

Modelagem 

Contin~ou como mestre desta Sec.ção o professor 
Sr. Giuseppe Gaudenzi que attendeu os diversos trabalhos 
para a Escola, seus Institutos e para particul~t·es ·: _ . 

Julto Surrcaux, pintura no automovel Berl1et; Cel. Tei
xeira X etto ~ 13 ~1appas do Rio Grande do Sul; João Car
los Dreher Sobrinho, 1 lampaclario de \'estil.m lo, esc~llptura 

de um uuffet e um empainelamento; Banco do Commorcio, 
ostampas para gradis; Lu i :r. Tonetti, decoração de 1 fachada; 
Santiar•o Borba & Cia. e Augusto Borges, ornatos de 
~iment~ · Com mando Geral da Brigada, medalh.ão e insi
unias; .\Iberto l3ohrer· Sobrinho e Antonio Hilario 'l'ra
~assos, tumulos de cimento; Governo do Estudo, Chefatura 
de Policia e Cícero Marques, pintura de monogrammas e 
General Sih·a, esboço da pintura na villa Botinha. 

Madeiras 

Continuou como mestre desfa Secç~ão o contractado 
Harold E\·erley ·quo vem desempenhando este cargo desde 
l.o de Setembro ele 1912. · Eis os principaes trabalhos exe
cutados: 

Coronel Teixeira ~etto, 13 quadros para aulas co m o 
mappa do Rio Grande do Sul; Pa~lar~a Por~ugucza, trans
formação do auto K. A. G. em camlllhao; ,Toao Ca rlos Dre
her Sobrinho, 1 arco com empainelamento; Ckero Marques, 
concerto no aeroplano Bleriot; Secretaria das Obras Pu
blicas, caixas de fenamentas para os au.tos Fiat e Ad.lex1

; 

Tntend encia Municipal, assentos de made1ra para cadetras 
rle engraxate e para o Consulado Belga - 1 mastro para 
bandeira. 

Serviços executados durante o anno para 
a Escola e seus Institutos 

Secção de madeiras 

E. E. 

3 Caixas para relatarias, 1 estante para revistas, 1 di
visão de madeiras, 1 pontilhão de madeira para a garagem, 
concerto no ·ar·mario da Bibliotheca, nos autos Renault, 
!tala coupé, Itala II, Mercedes e Cottereau e diversos ser
viços de carpintaria, etc. 

G. T. 

1 prancheta para desenho e 1 .prateleira de pinho, etc. 

I. E. 

2 espherns de madeiras, deslocamento de uma cli\'isão 
de madeira e collocaçiio de tela de arame em 1 janolla, 
pintura em quadros negros, 1000 estacas, 100 testemunhos, 
1 haste para o molinete, collocaçiío de fechaduras em 3 
caixas, 1 chapóo no tripe, 2 quadros pora horario, 2 botões, 
1 chaminé, 12 suppo1·tes para tubos, 2 mezas, 1 prat.eleira, 
concertos em duas. balisas, nos armarias Cle alumnos, em 
urna meza e collocaç~ão de prateleira central, etc. 

I. G. J. C. 

Serviços de carpintaria no Instituto, madeira appare
lhada para trabalhos manuaes e · 1 quadro negro, etc. 

I. E. T. 

1 p1·ateleira, 1 caixa de pinho, 1 mez a e 2 caixas para 
telegrnphia sem fios, afiação ele uma serra circular,-3 sup
portes, limar a serra eircular, 100 escapulas de mad eira, 
100 tacos de maueira, sr.rviços ele carpintaria J10 respectivo 
edifício, madeira para a photolcchnica, concerto em um~· 
escriYaninha e numa tripeça. 

, ~::>. 
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I. T. P. 

Esta. secção executou para o stock da .Arrecadação o 
seguinte: 

12 mezas ele desenho, 36 classificadores, 3 sofás, 3 ct·ys
taleiras, 3 mesas clasticas, 4 buffets, 12 poltronas, relogios, 
4 classificadores para desenho, 12 escrivaninhas de diffe
rentes typos, 3 bureaux, diversos typos de mesinhas para 
machina de escrever, mesinhas redondas, OYacs, rectangu
lares, etc., diversos typos de cabides, differentes partes ele 
classificadores Soennecken, 1 mobilia para quarto e cadei
ras rotatiYas com assentos de madei,l'as e estufadas. 

. ~I. A. :M. 

1\IÔntagem ·de um ~rigo, concerto na escada de abrir, 
serviços no tecto, etc. 

I. A. V. 

2 mesas de pinho, 1 meza para torno, 1 mesa anato
mica, 1 armario, 500 sarrafos para installação telephonica, 

armarios para o almoxarifado, 12 varas, 10 eadeiras ypo 
L A. V., 2 bancos para refeitorio, 2 horarios perpetuoR, con· 
cet·to de um carrinho e dh·e rRos de carpintaria. 

Mecanica 

E. E. 

magneto para o auto Renault, concnrto em um appa
relho telcphonico e nos autos Cottercau, Mercc~ ues, Itala e 
Renault, etc. 

I. E. 

1 mola tJOYa, 1 tampa objectiva, 1 ponteira para 1 l>a
lisa, augmento de orifícios em 6 serras, cxtracção de 1 tubo 
de vidro, concerto em um apparelho de anatomia e em ~ 
mas . de aço. 

L E. T. 

Concerto de uma serra circular, HJ1laiuamento de 1 . 
flanja, 2 caYalletes para chavetas e perfuraçf.o em 2 polias. 

I. A. V. 

2 mancaes e concerto em 1 eixo ele machina agrícola 
em 1 cylindro de motor: na machina de fabricar cimento 
em 1 torno, reparos no auto Humber e no caminhão Benz 
collocação ·do respectivo, magneto no auto De Dion Bouton, 
2 estampas e 12 argollas, etc. · 

Forja 

Concerto nos autos ~Iercedes, R~.nault e Cotterau. 

I. E. 
1 luva para 1 peça: . 

· L G. J. C. 

Diversas bigornas. 
I. E. T. 

20 ferros de bitolas differentes, p1·eparo de sulfato de 
ferro, 1 ferro e ·4 ganchos, 3 ferros para isoladores, 2 sup
portes de ferro e concerto em 2 bancos para jarrlim. 

1. A. V. 

Ferragem para 1 meza operatol'ia, t.rilhos de fel'l'o para 
~ ~otTediça, 1 bueha para maehina de fazer tubos de cimento, 
r. estampas, 3 ponções, concr.rto no caminhão Benz, na 
mola do catTinho e em 1 navalha dn at·ado. 

Modelagem 

E. E. 

2 esboços para a capa da t'eYista Egatea e l>emfeitm·, 
pintura em 1 parede da Secretaria. 

I. E. 
l'intura em 2 quadros para hol'arios. 

I. A. \'. 

Pintura em quadt·os para horario!:>. 



Fundição 

I. E. T. 

1 pulia de ferro fundido, 1 pedesta l, 2 mod f' los r\e 111J 

du zictos, peças de junta flexív el e 1 manivella. 
. . 

I. A. V. 

I pulia e 1 pedal de trava. 

Serralheria 

E. E. 

2 chaves geraes, concerto em 1 banco de ferro, em 1 
cad eira e reparos na tampa da fossa da garagem. 

I. E. 
• • · 2 pesos de chumbo, 2 cantoneiras e trabalhos de sor-

ralheria no local. 
I. E. ·T. 

2 rodas de ferro para carrinho de mão e 1 grade de 
fer-ro para o Labor·atorio de l\1achinas. 

I. A. V. 
Co1'te a m 15 folha~ ue zinco, 2 consolos, 5 gaiolas ue 

fe rro, mai s 5 mod elos novos, 1 estufa para fogareiro, 12 
esr:apul as de ferro e tr::thalhos de serralheria no local, Pote. 

Orçamentos elaborados durante o anno 

JANEIRO __:_ Alliança do Sul, Cypriano Mi
cheletto, Boni & F crlini, Ba nco P elote nsc, Santi a
o·o Borba & Cia., Co ll eg io ~1ilitar e lltte11deucia 
Municipal .. .... ....... .... .. ..... :................ .... ........... ...... 7:329$200 

FEVEH.EIJ.O - Lima & ilfartins, Dr. H. 
Menchen, Estrada de Ferro do Rincho, Arbos, 
Pe7.zani & Ca mpan i, .João Carlos Dreher Sobr., 
Cypriano :\li r,he letto, Gr~ n eral Dr . . Joaquim An
tonio d a SilYa, Boni & Forlini, Neugebauer & 
Irmãos, Leitaria Barroza e Ban co c.lo Co mmercio 2:880$200 

JIAHÇO - Alves e Outeira l, Julio de An
drad e, Dr. H. Me11 chen, Dr. Sylvio Harhedo, João 
Carlos Dreher Sobrinh o, Santiago Borba &r Cia. 
e Eduardo Falleiro .. ... ..... ....... .. ............ : .. ....... .... . 

ABRIL - Colleg~o Militar, Secretaria de 
Obras Publicas, Lloão Carlos Dreher Sobrinho c 
Luiz Tonetti ..... , ........ ............ .. ....... ... ... .. .... ...... .. .. 

~LHO -- Santiago Borba & Cia ..... .... ... ... .. . , 
J .U!'\HO - Santiago Borba & Cia, Dr. Ro

dolpho A hrons, -Fr-ank & Letto, Dr. Barreto Vi
anna, Comp. Telephoniea Riograndense, Coronel 
Teixeira Netto, João Carlos Dreher Sobrinho, 
Waldomiro Ferreira Brito, Antonio Oliveira, D. 
Gedião Leite e Padaria Portugueza .. ...... ............ . 

JULHO - Nicolau Rocco, Comp. Alliança 
do Sul, .A.ndriglwtto & Paganini, Dr. Junot Bar
reiros, Frank & L etto, Coronel Teixeira Netto, 
Chefa tura de Poli cia, Fanfa Ribas, Dr·. H. Men
c~~n, Joaquim Dias Santiago e Intendencia Mu-
nicrpal ........ ... ... ........ ..... .. .... .... ... ..... ... .................. . 

A GOSTO - Coronel Octaviauo Gonçah·cs. 
Commendador Carlos Pinto, Dr. Junot Barreiros, 
Marques Silva & Cia., Agnello Oli\'a Xetto, Th eo
philo Borges de Banos, Pessoa de :-.I ello, Fran-
cisco Provenzano e Livrar·ia elo Globo .... · .... ..... . . 

SETEillBHO - Pessoa de :Mello, Int.euc!cn
cia ~Iunicipal, Coron el Octa,·iano ÜOIH;alves, Ca
pitão Conrado F. S. Sampaio, Dr. Benito Ele-

1:997$000 

1:104$000 

368$000 

8:829$300 

6:477$500 

4:8fi0SOOO 

jalcle e Agnello Oliva X etto .... .. .... . ... .. .. .... ..... 3:0778500 

OUTUBRO - Angelo Pt·ov en7. a no, Li\'l'aria 
<lo Globo, ~Jari o Reis, Co ronel Oc· ra dano Gon
çah·es, Satnrnino Lima, flr. H. :\l t• nelwn. Boni & 
Fcrlini, Andrigh e tto & Paganini, Intc nd etwia :\Ju
ni <:ipa l, Con~ulado do Uruguay, AriJóS /'cnani 
& Campani e Gene ral .Joaquim Antonio ela .'ilva 8:25!38000 

~0\.E)IBRO - Gerlifio l.Pitn. Tertuli a no (;, 
Borges , Commando Gera l ela Bri gada :\filit.ar 
e ln tc nd cncia ~[unieipa l. .. .. .. ............... .... ... ........ H00:3000 

DEZE:\IBHO - AIYe:--: & Outeral ....... .. .. .... . 2258000 



. Para Escola e seus Institutos: .L\ :\ETHO - .\ ''l' t'-
cacla t,: ão do I. T . P ............ .............. ...... .. ... "·· ··· ·· 2:5088700 

FEYEHEIRO - E~ E., I. E., I. E. T., 1. A. l\1., 
I. T. P . .. ....... .... ... .. .... .......... .......... .. ... .......... ... . 6:-!! 88500 

)L\HÇO - I. T. P .. ....... ..... ...... ........ ..... ...... . 1208000 

ABRIL - I. T. P., I. A.\'., I. E. T., J..G .. J. C. 
e I. E . ... .... ... .. ... ............ ... .... ........ ...... .... ........ ...... . 5483300 

~f .AIO - E . E. e I. T. P ..... ...... . .. ............ ... . 2998000 

JULHO - E. E. ,I. E. T., I. G. e I. T. P .... ... . 7:6648400 
a 

SETK\lBRO - · I. E. T., I. A. V., G .'f., I. E. 
e I. T. P .. ...... ........... .. ... .... ... ... .... ... ........ ............ . 3:9718500 . 

!\OVE~IBRO - I. T. P .. .. .... ... .... .... .. ....... .... . . 534:3000 

DEZE~IBRO - I. T.P. (Arrccada((ão) :···· ·· · 9:6698000 

RelatÓrio da Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

1914. pp.62-70. 
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Mecanica 

I V anno. 
III ~ 

li · 
" > 

fundição 

II anno. 

" " 

, " 

" " 
" " 
« " 

" " 
·" " 

Economia dos apren d izes 

Secção de Construcções Mecanicas 

OI miro Dom ingues ... .. . .. . 
,João :M artfns de Souza . 
Douriva l vVassen .... .. ... . 
Luiz Regin ato ... ........ .. . . 
Gabri el Fagund es ... .... . . 
Beno Koebe ............. .... . 
Ar y Ribeiro ... ..... .. ....... . 
José An tonio Borges: .. . 
Antoriio Biazetto .. . ...... :. 

Luciano Salamoni .. .... .. . 
Olega rio Vianna .. ....... . . 
Walter Jonh son .. : ...... .. . 
Alvaro Sarmento ....... .. . 
\V ai ter G ereck e ......... ... . 
Dat·io Perli. ..... ............. . . 
Cel este Alessio .. ..... ...... . 
Galdino Torres ... ..... ... . . 
Sady Garcia .... .. .. .... .. ... . 

. Hom ero Braz il. .. ........ :~ 
Heitor Pach eco da Costa . 
Miguel Baptista ... ... ..... . . 
Dulcim ar Sant'Ann a ... .. 
Reduzino Aud ............ .. 
Francisco Moreira ...... .. 
Ernesto Cechim .......... . . 
Annibal Tone tti. ... : ..... : 

12$300 
5$200 

49 $800 
S500 

2$350 
$300 

1$100 
$200 

1$500 

12$400 
2$900 
93700 
5S200 
6$700 
8$800 

. 10$600 
~$700 
1$300 . 
5$200 
3$800 
2$200 
5$200 
6$200 
2$400 
1$500 
1$800 

Som ma a transportar ...... .. . . 

73$250 

I 
I 

I 

93$600 
16?$850 

Transporte .......... . .... ... . 
~, . ~ ~ 

Secção de Construcções Metallicas 

forja 

li anno. 
)) " 
» » 

" » 

I " 

Joaqui m Leancll:o ..... .... . 
Olavo Ferreira ... ....... :. 
J eronymo Frag a ... ... .. .. . 
Gino de Angeli. .......... . . 
Luiz da Silva ...... . .... .... . 

Serralharia 

2$100 
9SOOO 
3$900 
l$900 
18500 

III An no Francisco Pandolpho. .. 11$200 
» • Amyr F onseca ...... :... ... 4$400 
» João Lopes da Cruz .. . · 12$200 

funilariá. 

I Anno Zezefredo Blascke ...... . 
» , Didymo \Vellausen ..... . 
, » Francisco Schiletti ... ... . 
» " Ernesto Blasck e .. ....... . 

3$500 
38300 
38500 
48000 

·//"Secção de trabalhos em Madeiras 

" Marcinaria 

i v Arino Othelo Baptista ...... .. .. ............... . 

Estofaria, vime e carpintaria 

li An no J·ulio Carbon e .. .......... .. 
» " Rocco Pa'ndo!pho ... .. .. . 
» " Veridiano Faria ........ .. . 
" )) J orge. Corrêa Lima ..... . 

Somma a transportar .. ~ .... .. 

8$800 
13$500 
3$800 
8$500 

18$400 

278800 

14$300 

~1$800 

34$600 
283$750 
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Premi os 

Foram pl'emiados os ;1lumnos abaixo relacionados· Que 
-alcançaram as melhóres notas nas aulas theoricas: 

I ANNO A.- Applicação· 

1 - Augusto Setimo da 
- Ponte. 

2 - Francisco Eschiletti. 

Frequencia 
.1 - Duilio Peghini. 
~ - Paulo Vargas. 

Comportamento 
1 - Ruben Teix. Ramos. 
2 - Armando Ribeiro. 

l ANNO B- Applicação 
· ~ ~- J ·osé Gloguer. 
2 .- Octacilio RoizBaptistl:l. 
// 

H·equencia 
1 - Verissimo D. de Castro. 

, 2 ._._ Octacilio ·J. de Moraes. 

· . Comportamento 
.1· :__ . Oct~cilio Rodrigues. 
2. ~ Osca~· Tu~ino. . 

. . 
I ..ANNO C- .AJJplicação 

1 - Lucio Diefenthãler . . 
2 - Jandyr C01·tez Cantpo

mar. 

Frequencia 
1 - José Pavesse. , . 
2 José Augusto d~_~Silva. 

Compo1·tarnento 
1 - Armando Candido. 
2 - Geraldo Clar<;> d ·~ Silva. 

II A NN O - Applicação 

I - . Plínio de Freitas Filho . . 

Frequenm"(J, 

1 - José Ant. Fbrmento. . 

' I 1 

r·2 

. . . 
Compm·tamento A 

• ' • I 

_. Plinio de Freitas Filho: 
-:- Diogenes Martins Cha-

_ves. · · :· ·· 

IJI ANNO '- .' App(.icação 

l
i · · Prequencia . 

Fernanqo . Ven tu ri ne I ·1 - .- Francisco Pando)pho. 
Cordova. . ~ ,_ Genaro da · C. Rubin. 
Antonio ·Feij6 da Silva.· 1. Comportamento ·._ 

1-

1 ·- Fernando· Ven turine 
Cordova. 

2 - Jorge• Raupp. 
' , 

Comportamento 
1 ~Fernando ,Venturine 

Cordova. 
2 - Frederico Cannibal Ju
• ~ '" nior, . . 

·. IV Á~NO - Applicação 

1 - Manoel Alves Martins. 
2 - ·Amy.r Fonseca. 

1 - Carlos de Oliveira. 
2 - HenriqueLuizNugues..-

CURSO TECHNIQO 
Applicação 

1 - Amadeu Fantuzzi. 
2 - Henrique Orlandi. 

II ANNO ·- Applicação· . 
1 - Vasco de Campos. 
2 - Luiz Marques. 

IV ANNO -· Applicação 
1 - Tyberiçá de OliYeira. 
2 - Gilberto Rey. . 

Relatório da Escola de Engenharia de Porto Alegre. 1915. pp. 11-12. 



PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÜDE 

A Organisação Physiologica do Trabalho 
' nii..o' só nas officinas como nas · demais secções desta Escola. 

Assumpto de 1 indiscutível importancia, . tem motivado estudos e 
. observações especiaes nos grandes eentros de trabalho e .se ain
da não está perfeitamente uniformisado, é. não só por sua com
plexidade, como aindà pela impossibilidn.<le de se dar, como pe
dem, , um horario fixo, o· mesmo parn todos os tral)(l/ltos, n.inda 
que variados. En'tretanto não 'é ~um motivo para nos alheia.rrno!'l 
ante ó problema, deixando que os nossos collaboradores malba:
ratern os seus esforços n'um trabalho que · não seja bem organi
sado; no ponto de ·vista technico e physiologico . . 

A «farliga _», que .é apenas o resultado pliysi·ologico dos tra-
. balhos ini..nterrompidos, pode terminar em um estado . patholog·ico 
e· grave que é a «estafa», commummente chuma.do o « surmenfl
ge Jt; e o alumno ou o· .. operaria, o funccionario ou ó . chefe em · 

· tp.es con4ições é um individuo que soffr~ e que alem de sóff~er, 
não produz aqulllo que pode produzir . . · · · :· · . · 

Em face, pois, da importancia do assumpto ·ao qual se prende . 
'intimamente a «Hygiene da nutri\~ào», não nos é possível silenj 

· ciar, como Director do Departamento de Saude; urgindó clamar 
por· uma solução. ·· . _ 
, A organisnção physiologica ·do trabalho, ao lado da sua or
gunisação t echnica, tem em vista o augmento· de stia produção 
·salvuguardando; porem, a sau~e. Cabe7me, pois, a.: elevada mis
são de. acautelai-a, 'fazendo o n.proveitamento das forças dos nos
sos collaboradores,1 guiando-os aesim no ponto de vi~Sta de Hy~ 
'giene, par~t cnda vez mais aptos e accordes com a dispo.çiçãn . te
e/mica~ podennos fonpar uma legião ·util pnra o 1 trabalho. E, 
pois, sobreleva notar que não é ii1differente aos interesses da nu.tri
çc1o e. do fmbaflto, como talvez pensem os menos avisados, a ali
mentação d'esta ·ou daquella fómia, a esta ou áquella hora, n'wu 
peque~o repouso ou ·n'um .repouso de hora e meia. ou t~uas horas. · 

Refere um relatorio recente · de uma notavel commissão . do 
Hygienistas: . . · 

· ,A · experiencia · m~stra que ho{ne;lB que fazem 
· · · ·· · urna pequena refeição ·.antes de começar o . trabalho 
. :. ~ .. ·~ . . produzem mais . desde a ' primeira, hora, qu~ aquel_les .· . 

·'' .\ que s.e abste1Ii. de todo · alimento'.'. · . .. . . 

q 

D'aqui porem ni'i.o se conclua que o problema está re ~ohido, 
pois, com poderosos element~s , os mesmos Hygienistas, referem: 

· ,o potencial da energia do homem t"em n. sua origem 
,não na aliuientaçáo immediatl_t, (excepto o caié. Yi
,uho, alcools, etc., que tem uma ac~~üo especial sobre 

. ,o .organismo); mas nas snbsta·11cin.,· padicuformrule 
.,.posta~; em reserva nas cellulas ou na phrase de Clwu: 
,veau: ,é o potencial" fabricado com o que se tem 
,comido anteriormente que fornece n energia". 

Para a resolução do magno problema, entre nós, niio bas- · 
tam, pois, as simples referencias dos mais · competentes ; ellas ' 
orientam, é verdade, mas é preciso de nóssa parte a observaÇão . 
criteriosa, o. confronto do que nos ensina a theoria com a pra
tica, e até certo ponto a, experimentação, tendo em vista, de um 
lado, a organisáção pl1ysica e psychica do nosso individuo e de 
outro lado, a naturesa do trabalho, intellectnnl ou material e n 'este 
caso ainda o maior ou menor esforço muscular. 
' Entretanto, n'um assumpto de · tanta relevancia, não é de-· 

mais transcrever <1f3scle já, para vossa orientação e futuras deci
sõe:l, o resulta_do eonsignado em duas cmwlusries pela import~ulte 
commisão do Conselho Supremo de Hygiene Publica da l!~ranc;a 
e da Academia de Medicina de Paris, solicitada pelo l\IinistJ·o 
do Trabalho em Paris, en1 principio do um1o que ora se extingue: 

,1.0 o dirt inrflez (periodo .de' oito horas _de trnba
,lho sem inten·upçii.o) offerece no ponto de 
,vista de Hygiene e dê Snude dos trnbalha-. 
,dores, inconvenientes; não den~, portanto, ser 
,recommendaclo aos trabalhadores. . -- ;,2.0 No que é concernente a alimentação, o ope-

·. ,rario pl'Ocederá com acerto alimentando-se 
,antes de começar o trabalho e ·evitando a 
,a petJUena refeição logo apoz o 'inicio do 
;,trabalho. · E quanto a 2;• refeição ella déYe 

· ,ser accorde com a natureza rlo trcrbfllho. a · 
,sua intensidade, a divisíio do tempo df'. traba
,lho P. . de TPpo11so: no caso em que o trabalho 
,está. llivididt'J em dous períodos de 4 horas 
,cada um, pela manhã e á tarde, a refeição 
,do meio dia deve ser mais substancial do 

' ,que a da manhã e o repouso deye ser de 1 
,hoÓ\ e meia a duas horas." · 

z 
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!O .Hcl_atorio _ ba ~sco_l_o_~':_~~lg_e_n~~E~_.:_]} 2 4 --- - -=====-
. Pm· cerl11 t.er~is 'hem '1tvnli a t1 0 a r elevn ncia do r\:;:;umpto 

pnt·a o qu al pP•:o n. ,vossa .attenção, e pennitti-me ainda ligei ras 
referencin s, poi::. que elle níi.o é tão súmente importante n o poniu 
de · vist.a dl' sn utlc do opern.rio e d_o fnnccionario pum o_ appro
veitttntcnto da sua mnximn cnpacirlade el e trnbalho, é tunda de 
ign~tl imporbt nc·ia no ' que . se refere aos . , 

/ · ~ f • • • ' 

· Accidentes de trabalho 

Não s6 no p~n to ·de · vista . de simpl~s dever Cle Humanidade, 
1 impe.dindo o soffrh~ento·. dos nossos concidadãos, como ainda no 
ponto de· vista ecf)nomico pela responsabilidnde material qúe acar
retam os accide.ntes de trabalho, deveni elles ser objecto das 

· nossas preoccupações para a pratica das med idas tendentes, se
. não a evitai-os, pelo menos, a reduzil-os ao mi_nimo. 

.,Refere~ observadores de vo.lor que· uma grahde 
. ,pli.rte elos acc'identes. graves são ~evidos n.: 'Uma· de
,iiciencia ' que se' accentua in.evitayelmente ·sob a ,nc-

. . ,ção da }adiga t~as ' ultimas horas, do .di~." · 
., I • · . ' • '. \ 

· . ·E ouk'~ra se · attrib~ia·· · qua~i ,exclusivamente .'. á ·fadiga · 1.t 
· causa , dos accidentes do' _trahalho, ·na pe_rsuasão de que .os acci
dentes se âoxnm no fim dó tmbalho, mas observações met.icu

·losas e posteriores mostram tambem grande 1~umero de acciden
tes no inicio dos trnoalhos. · Estudando bem o "H~sumpto se com
prehende que se a · «fa.diga,. · não·: ~ a causa exclusiva do mmJPro 
dos accidentes, comó. tem ffiO!Jtrado a observação, 6 um elemento 
importan-te · no. sua gravidade'; · Alé~, pois, , das _ medidas tenden
tes a ·-.supprimir esse elementó, a «fadiga>>, ·impõe-se · rima regu
lamentaÇão- do trabalho nas officinns, pois - que ' é commnm ' esta 

· opinião _ en~re os que· têm él'ltudado est_e. assump~o : 1 • . 
, .. \ ' :' I . • . . . . . , . . . t • • ' •• 

·· . . .,o numero · dos. accidentes . do i~·~bà.Ü1~ é uma. funcçã~ 
· . ~ · : :._.. ,directa da intensidade _do · trabaTho quando o traba-
.... · · ,lho não está .technicamenfe ol·ganisado,". · : · 

' ·., , , '. •<ro • • , 1 • • •
1

/ 
. I , , ,. I . . \ : : . ·

1 
, • • , 

. · No correr d'es'te anno,-_ eJl1. nossas· offiyinas apen!ls se regis- · 
taram 3 accide11tes graf!es; ·os ·demais accidentes_ foram contusões, 
extracções . de çorpos -extranhos -nos- olho's .,e "outros pequenos 
traumatismos. · · · · ... .. , .. .- . · ·. · ·· .: ' ~ · .. ;, _' · ·; . · ·· 

Secção de Prophylaxia do Departamento de Saúde da Escola lle Engenharia 

ASSEIO COnPOML - O asseio corporal é umu necessidade imprcscin
dlvel a todo o in1lividuo. A s~ude não potlcrú ser feita, nem estar o homem 
prepar11do com·coicntcmcntc pura resistir ás s nas ultera,;iíes quamlo EC trata 
de i.ndlvlduos desn ssc iodos. Hu milhões de pequenos póros pelrJ~ quaes se faz 
õl extrav&Hilção das impurezas do sangue e que impedidas de sahir pela ' pellc 
vllo eliminar-se pelas urinns, sobrecarregando a funcção dos rins . . 

A pelle, pois. deve ser rnunlidu sempre hem Invado c com sabão, c prin
cipalrue~te as purtcs ex postas. cnbeçn, p é~ e mi'ío~. 

As mãos devem ter cuidado~ espcciaes de as~;cio porque é por cll as •iuc 
t• m geral se trnn porlum as poeiras nocivus. 

Emrim é hom ler ('111 mente o que sobre este as,;umpto diz .Tulcs P;!yot, 
reitor da Academia 1l c l'uris: ,.0 homem sujo r.~o é um perigo :::o~e~t~ 
para si, é um per rro publico". 

Secção de Prophylaxia do Departamento de Saúde da Escola de Engenharia 

RLüUNS PRECEITOS SOBRE AS l:EF!:IÇÕI:S - Ainda que discretamen
te cou,·cm saber-se do estadCJ de asseto da cozinha onde se faz a refeição de 
·que se vae servir. !\'uma cozinha hem cuidada e nas boas sRias de refeição 
não 1levc haver moscas. 

Deve-se lavar BY mii.os untes fie cada refeição. 
Durante ns refeições não se tlcYe discutir nem ler, comendo sem pressa 

e mm;ti~unuo bem os alimentos. 
E' Inconveniente o U RO do alcool c o abuso ua carne, bem como o uso 

exclu sivo de um só alimento, cle,·cnuo a refeição constar de pouca carne, ce
reues, venturas e fructas. 

Os excessos de o1esa süo sc·mpre prejudicincs ú snude. 
E' preciso evitur, como prejudicial ú snude, as \'crclura !< e fru c· tus ra s

teiras, sri u: adus mediante pr::tir :1s 1lc ]Jrophylaxia. 
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~1EIJ.ICINA SOCIAI-~ 

Nesta secção o Departamento de Saúde da Escola 
de Engenharia tratará de assurnptos de hygiene cuja 
pratica é util e neces s~ ria a tod os. 

O ALCOOL NA ALI:0-!JENT AÇÃO 
~a erronea supposição de q ue o alcool é um alimento, es

tamos constantemente presenciando o definhamento physico e 
psychico da Hnm a nidad e pelo uso e abuso desse toxico. 

Em medicina se disse e até certo ponto com visos de ver
dade que o alcool é um alimen.to dynamophoro, um alimento 
de poupança; e o publico não pod e ndo bem . co rnprehender o 
valor dessa classifi cação, atira-se ao a lcool, como se fora real
mente um alimento precioso, o alimento facil e de que necessi
ta o homem, esp ecialm ente o homem de traba lh o physico - o 
operaria -

E' contra esta pratica que vai versa r hoje, o artigo desta 
secção : o alcool não é um alimento, não substitnc outros ele
mentos da mesma classe na alimentação, priuciprr.lmente do 
operm·io, e, pelo contraria, { um toxico de perigosas e fun estas 
consequencias. 

Não se ousará n ega r que o alcool facilita a digestão em 
certos casos, aliás limitados, · como tambem não se poderá con
testar que, com facilidade e vantagens, elle pode r{i ser substi
tuído por outras beb idas. E si é t·ealme nte indicado, em cer-· 
.tos casos, o alcool sensivelmente diluído, são innumeros aquel
les em que, longe de fa cilitar a digestão, e lle vem perturbar e 
seriamente esta funcção . Ha no estomago certas secreções des
tinada s 2. digestflo e flUe por uma ca u a o u outra pode m aug
mentar ou diminuir a s ua prod ueção; pois bc n!, num caso terá 
indicaçã() o alcool e no 011tro a s ua contra incti caçiio é formal! 
E mesmo, nos casos de uma ind icação justa, ainda assim, pri
ma nos seus effeitos a quantidade, pois, se ultrapassar de cer
tos limites, a d irJestãiJ, que se iniciára, ficar·â s~tspensa pela pre
cipitação da8 secreções do cstomnqo acima r efe ridas. 

- Estas considerações, aliás de conhecimento banal em medi
c~na, justifica11! .bem que o aicool não pode nem deve ser inge
rido com a facilidade com que com mummente se faz! Basta lem
~rar_ que o alcool s_e · toma no inverno e no verão, com a justi
fiCahva de que no mverno é para aquecer e no verão é para 
refr-e sca r : : . , fio tão d os pro\· iclac:; de criterio taes indicações 
e com facilidade compreh c ndida s, exa cta m ente co mo com facili-

. d~de se camprehende, quartto ha d~ falta de criterio numa opi
mão que nos aconselhasse a usar. In\'erno e verão os mesmos 
agasalhos, cobertas de lã, sobretudos, cobertores, etc., etc. A in
dicação é falsa e a justificativa do uso é nulla, havendo ape
nas uma explicação: o vicio que se inicia inconsciente ou o vi
cio inveterado que continua. 

E este vicio alastra-se tanto nas classes ~levadas como bai
xas; nes tas (: o trago de canna, naquellas é o cognac, o cal ice 
de Vermonth, mas, no fundo são dois viciados em derredor do 

Equivalem em calorias, mas não em effeitos uteis 

Vm pão d~ 200 !( rs . 
com 15 j!rs. 
d~ man-

te :~a 

Duas r;arralas 
d~ c~rvcja 
a 4 o o de 

alcool 

1 garrafa de 
vinho nJcio. 
na I a 9 c 0 

d~ a:cool 

1 2 copo de 
cachaça a 
H•.odc 

alcool 
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mesmo Yicio, são duas Yictimas do mesmo toxico e passíveis 
das mesmas consequencias. 

O alcool é um toxico de graves consequencias immediatas 
e longínquas e não é um alimento commum que possa se r utili
"Sado ordinariamente na alimenta ção do nosso operaria, nem 
tão pouco, no ponto de vista medico, um medicamento tonico. 
que possa ser manejado sem urna criteriosa direcção . Como to
nico, quH ~e lh e chame. Rhum da Jamaica, Cognac, Aguarden
te de canna ou qualquer outro nome menos torpe que o de ca
-chaça, não deixa de ser o alcool, de valor insignificante, tendo 
-é Yerdade, algumas \'ezes indicações precisas e preciosas, mas 
tendo tambe m ampi::J.s e muití ss imas contra-indicações mais pre
ciosas e m ai::: prcci::: as. no tocante á saudc present e c futura. 

A nosc::a alimentação, por Yariada que seja e como tal se 
far. necessaria, cifra-se em ultima analyse em 3 classes de cor
pos chimicos : albwninoidcs, hydratos de carbono e go1·dw·as: 
O alcool está no grupo dos hydratos de carbono e para que 
as noss as considerações se apparelhem pela similitude na com
parac:.ão, confrontaremos - o alcool e o püo. 

Fm pão commum, de duzentas grammas, addicionado de 15 
grs. de mantei ga representa 450 calorias na alimentação de um 
hom em ele trabalho manual, de peso e estatura communs e que 
precisa para a reparação de seus .gastos de 5000 a 5500 calo
rias. Estes nume1·os mostram que esse pão não é ainda, por 
si só, sufficiente, na alimentação, mas, mostra tambem que é 
um elemento de Yalor na refeição habitua!', quanto ao numero 
total das calorias. · · . 

Vejamos agora qual a quantidade de alqool, sob a forma 
de ce1·veja, vinho ou cachaça, que seria necessario ingerir para 
equiparar na alimentação ás 450 calorias que representam as 200 
grs. de pão com manteiga. 

Pelas mesmas tabellas, comm ummente acceitas, tendo em vis
ta a percentagem alcoolica da cerveja, do vinho e da aguar
dente de canna, chegamos á conclusão de que as 450 calórias 
do exemplo referido equiparam-se em calorias a 2 garrafas de 
cerveja a 4 o.:o ou a 1 garrafa de Yinho nacional a 9 °/o ou ain
da a meio copo de cachaça, COri10 se verifi ca do schema á 
pagina anterior. · 

São bem significativos os valores compa rados, no ponto 
de Yista do numero de calorias, guardadas as reservas aue so-

b~e numeros c::empre se _deYe ter em assumptos de BiolÔgia, e 
nao escapará á observaçao menos perspicaz o contraste frisan
te entre o Yalor alimentar do pão, comparado com a nocivida
de e preço de 2 garrafas de cerveja ou de 1 garrafa de Yinho 
ou mesmo de meio copo de cachaça! 

Alem disso Chau,,eau, confirmando observações de outros 
exiJerimentadores, conclue que: o alcool não é wn alimento de 
for ça; _a sua introducção na ração de trabalho apresenta ap-
parenczas de um en·o physiolo,qico. . 

Desde já se conclue e deYe pesar no cri te rio dos leitores 
que o alcool não é nem. deve ser conside1·ado como alimento 
habitual nas refeições, e, no proximo numero cont inuando o 
ass~1111pto, mostraremos que P um toxico de consequencias as 
ma1s funestas, no presente e no futuro, na organisação pbysica 
como na esti'Uctura moral do homem. 

Porto Alegre, ~O de Setembro de 1928. 

Dr. Pitta Piril)eiro 
Director do Departamento de Saude. 
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1\ifEDICINA SOCIAL 

Nesta secção o Departamento de Saudc da Escola de 
Engenharia tratará de assumptos de hygiene cuja pratica é 
util e necessaria a todos. 

O alcool degrada o homem no physico como no moral 

Estylista notavel escreveu com aprimorada concepção que o al
cool comparece a todas as cerimonias e nada se realiza sem a sua 
presença ... 

. E' de facto uma verdade e bem triste, porque, por maiores que 
seJam/ os prazeres e satisfa.ções em taes solemnidades. nem por isso 



são menos nocivos os effeitos do alcool no organismo. E não é 
alcoolista tão somente aquelle que bebe a cahir, é lambem alcoolis
tn, aquell e que mesmo sem embriagar-se aproveita todas as oppor-
tunidadr.s pant beber.' . 

Como medicamento, já o alcool não tem a applicação que ou
tr 'ora se lhe dava, restringindo-se grandemente o seu uso, entretanto, 
por maiores e mais empenhadas que tenham sido as campanhas con
tra o uso e abuso do alcool , ainda existe uma legião de ebrios. Em 
uma campanha d e propaganda como esta, o que se torna necessario 
é não só a continuidade da acção, mas o empenho para a "conquis
ta de uma si ncera convicção", pondo de lado os echos da critica 
soez ou os applausos que possa merecer uma dicção elegante ou 
phrase eloquente. 

Hoje nin g uem mais ignora que qualquer bebida alcoolica em
briaga, como lambem ni 1guem desconhece a miseravel situação mo-
ral e physica do bebedo. . 

O uso da bebida alcoolica repetidamente conduz ao abuso, a 
principio é um ligeiro "trago", talvez inoffensivo, mas após elle, vem 

·a continuidade e em seguida o uso e abuso, não mais de pequenos 
"tragos", mas já de quantidades sempre crescentes com a escolha 
de bebidas alcoolicas cada vez de maior concentração. São bem ·co
nhecidos, mesmo nas classes elevadas, factos de indivíduos que não 
se julgam alcoolistas e que logo pela manh ã tomam um "trago" de 
canna ou cognac, para fortale cer o peito ( .1 ) , ao encontro com um 
amigo, um outro ··trago" ou um ou dois schopps, no restaurante, 
antes do almoço, um calice de vermouth como apperitivo(.'). ás re
feições o vinho ou a cerveja, e, nesse crescendo durante o dia che
gam á noute accumulando no organismo grandes doses de veneno, 
sem que de facto, se tenham embriagado. A estes infelizes é que se 
precisa fazer conhecer que mesmo sem cahirem pelas ruas, sem ti
_tubearem em seus passos, são entretanto legionarios do alcoolismo 
e as suas vísceras se vão encaminhando lentamente mas seguramente 

· para as mais serias lesões, cujos effeitos mais cedo ou mais tarde hã 
de apparecer. . 

0 

Numa campanha preventiva contra o alcoolismo o que se pr-eci
sa dizer com clareza é que o elemento mais importante está na 

Perda da vontade 

força de vontade, e entretanto 
o que na grande maioria dos 
casos o individuo perde de ini
cio é a sua vontade como ex-. ' press1vamente mostra o quadro 
junto transcripto. 

E' um operaria que, acabado 
o seu trabalho e talvez sem in
~enção de embriagar-se. dirigia-se 
a sua casa, quando é convidado 
por outros companlJeiros ou ami
gos a entrar num armazem de 
bebidas; cede, entra, bebe e ini
cia-se com a perda da sua von
tade o vicio ele heiJf!l' n cun
nite. E' este o primeiro passo 
para o alcooli s mo, a perda da 
vontade e que não tarda a se
guir-se com a perda da digni-

dade, como não menos expressivamente representa esta gravura. 
E' .~e facto bem significativa a figura lamentavd de um chefe 

de fam1ha, de posição elevada na sociedade ou não. chegar em sua 
casa levado pelos gu;~rdas poli-

ciaes ~u amig.os, na situação in
consciente e mdigna de um be
bedo! A esposa e filhos soffrem 
com a situação humilhante de 
seu chefe e o lar que deveria 
ser honrado e d e prazer é um 
lar infeliz, porque um ch,efe de 
família em taes condições não 
póde f~l~r em honra e porque a 
honra e mcompativel com a in
con sciencia! 

Perda da dignidade 

A continuidade destes actos 
aggrava sensivelmente a situação 
moral e material do bt'bedo 
como tambem a do s eu lar. O 
lar, onde prazeres e pezares se 
confundem na lucta pela vida e 
no esforço ?~ trabalho, ·tem por 
escopo a feftctdade da família e · d que espec1e e felicidade se poderá 



encontrar num lar cujo ch efe é um individuo que já perdeu a sua 
"Vontade e a sua diq ,irlrr,rle entreg-ando-se a embriaguez? O beb edo 

não leva para o lar as contingencias da lucia pela vida; o que elle 
leva é a malvadez do alcool, a inconsciencia do acto, uma furia que 

se in icia numa discussão e ra-
pido termina numa scena revol
tante, como se vê nesta gravura, 
a esposa e filhos espancados. 

Até aqui são realmente vexa
fari as a!; scenas do alcoolista na 
família; mas, o ebrio que vem 
in c o m moda n do circumstantes, . 
família, amigos, compal)heiros, 
patrões, autoridades, etc. ao cabo 
de certo tempo lambem vem a 
soffer as consequencías do seu 
vicio e entra então na grande 
legião de insanos e criminosos! 

Não devemos dilatar este ar-
Perda dos bons sentimentos tigo n em abordar pontos de vis-

ta que desvirtuariam os seus fins 
na imprensa profana, por isso, limitamos as considerações aos pon
tos essenciaes de uma campanha contra o alcool, sendo o elemento 
imponanle a tran scripção das seguintes conclu sões da propaganda do 
Dr. Oaltier Boiss iére, de Paris, de quem lambem são estas gravuras. 

ll1iseria- O alcool faz o des
prazer p elo trabalho e conduz á 
mise1·ia. 

Cd m i n alidade- A maior 
patte dos crimes são commetti . 
dos pelos alcooli s tas. 

Velhice prema.bt1·a - Aos 40 
annos de idade o alcoo lista es tá 
gasto como um homem de 60 
annos. 

Epilepsia- Em ca sos de cri· 
an ças epilep ti cas 3 são filhos de --. ·(;-i,<tf2_. .-- ~.~ 
alcooli stas. ....J' ~- .--

Loucum - Mais de um terço 
dos alienados qu e povoam o s Perda da razão 
hos pícios são de alcooli s tas . 

Mo rtalidade - 20o/a do total das mortes são devidas ao alcoo
lismo. 

São devéras impressionantes estas conclusões do investigador 
Parisiense e es tão de accordo com as n0ssas observações, ainda ha 
pouco pessoalmente aff irmadas pelo Oirector do Hospital S. Pedro 
dizenáo que 30°_.' o dos loucos deste Hospital tem a sua causa no 
alcooltsmo. 
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o curso de educaçã.o sanitaria 
Com a verdadeira oríentaç3o do valor da saude em todos os ra

mos de actívidade é hoje comrnum o ensino d:t "Educaçüo Sanilaria". 
Nínguem mais discute o valor das praticas sobre Hygíene aos 

aJumnos, mas é preciso que taes conhecimentos sejam ministrados 
com efficiencia, isto é, que os Jlu mn os compre ll endam bem o que 
estão . ouvindo e que fiquem convencidos sinceramente dessa verda
de. Eis porque o ensino da "Educação Sanilaria'' deve partir dos 
assuniplos mais simples aos mais comp li cados e sempre que possí
vel, justifi cado s com elementos concretos, de conhecimento vulgar 
e tanto assim que as melhores praticas são aquellas que se comple
tam com projecções ~lum i nosas, acompanhadas de Ullla exp lícaç3o. 

Não deve lambem passar despercebido ~os professores destas 
disciplinas que não é um curso de Hygíene que se faz nas esco las, 
mas o ensino de algumas praticas de uso imprescindível e que te n
dem directamente ou indírectamenie a garan tir a saud c, o maximo 
expoente na garantia do trabalho utíl. 

Visando a utilidade, deverá o professor comprehender que a pre
lecção não deve ser longa e tanto quanto pos sível, a cada passo, 
justificada com uma prova prati c<1 . 

Varí <~ ndo o auditoria na s Escolas é claro qu e um mesmo pro
gramma não pod eria ser effici entemente explicado a todos os alum
nos; a uns bastaria uma affirmação, ligeiram ente comprovada, a ou
tros, de espírito mais culto, se fari:t necessario üm explicação mais 
detalhada, uma justificação mais completa para con seguir a convicção, 
que é o elemento preponderante na pratica eff ící ente da liygíene. 

Tendo, pois, em consideração o que acima temos expos to, se 
comprehend e os dífferent es prograrrimas que se vão desenvolver du
rante este anno nos varias cursos da Escola de Engenharia e esta
mos certos de que · não se farão duvidar os resultaJos praticas. 

A seguir os programmas escolhidos para os diffe renies cursos. 

Programma para as aulas de educação sanitaria, 
communs aos alumnos dos l.os annos 

J.o - Compreflensão' do que seja H )'giene e necessidade da Edu
cação Sanitaria. - Mostrar o valor da· 1-Iygi ene, comparando o in
dividuo que é assistido convenientemente e aquelle qu e não o é com 
exemplos adequados á intelligencia da criança, fazendo resaltar 'o va. 
Ior daquella que se vem cducélndo neste ponto de vista. 

2.0
. -- Da saude e da rnolesticz - Mostra r com exemplos frisan

tes a d1fferença entre o menino doente e o são, o soi frím enlo de um 
e de outro, o desenvolv imen to de um e de outro, os pror!ressos 

de um e de outro nas classes ou mesmo fora dos estudos, na pro
pría vida. Mostrar que a saudc é o estado normal da vida e que a 
mo/estia é a excepção. Mo st rar qu e a molestia deve sempre ser cui
dada: moles tias g1aves desde o principio e rnol estías que se iniciam 
insignificantes e se .aggravam. 

3.0 - Das causas com;ntlllS da molestia -- Mol estia que se ad
quire por falta de 1-iygíene, por herança, por contagio, etc ., mostran
do com exemplos o que seja o contagio, principalmente nas escola s 
nas molestias mais commummente ahi encontradas, molestías da pel
le e do couro cabelludo, cachumba, . s.Jrampo, varicella, etc . 

'4.0 - Da liygiene indil ·idua! - O que é a Hygíene individual, 
suas vantagens, s ua technica, sua facilidade. A hygícne individual 
não é privil egio dos ricos nem importa em despezas. Explicar o fo
lheto do Departamento de Saude, relativamente a estas p:·aticas. 

5.0 
- Da Puericultura - ;\·\o strar em que consiste a puericut

t~Ira, ensinando a pralíca de conh r. címe ntos que são necessarios ao 
bom desenvolvim ento physico e intell ectual dos al umnos e não só 
~a Escola, mas nas suas proprías casas, corn exemplos cornmuns na 
vi da social .e referentes á alimcrz!ação, Cl respiraçtio, aos exercícios 
physicos, aos trabalhos materiaL e in td/ectual, ao ~~estuario, ao re
pouso diario e ao somno. 

6.0 
- Da Digestão - Explicação do que seja esta funcção, re

gras princípaes para a sua boa pratica. Explicação sumrn aria do va
lor dos alimentos e ela sua esco lh a, relativamente a idade e estados 
de saüde; da sua qualidade e da sua quantidade, ele., sem esquece r 
a explicação _sobre a vantagem da alimentação pelas fructas e incon
venientes do alcool, sob qualquer forrna na alimentação. 

z 
o() 



7.0 
- Da Respiração - Ar rcspirav l" l. Ar irrcspiravcl. Perigo 

das poeiras. Pratica da varri ção. Ventilação nas aulas, sala s de tra
balhos, dormitorios , refei torio s, etc. O preconceito sobre os resfria
mentos . 

Da necess id ade do exame dJ cJvidadc bucc;1l e narinas. Do 
facies adenoid ea no. Da Gymnastica respir.1toria, sua technica, suas 
vantagens, etc. 

8.0 
·- Dos exercidos pltysicos e dos frabaL/ios infcllccfuaes - Da 

marciJa e do repou so. Do trabalho manu al e do desctn so. Hora
rio dos trabalhos. Do trabalho intellectual : Tests mcnt.acs regular
mente espaçados para avaliar a capacidade e o desenvolvimento in
tel lectual da criança. Da Oymnastica em ge ral, suas varicciades, sua 
tf'ch nica, suas ind icações e contra-i 11 d icações. Do Sport, sua varie
dade, suas indie<!ções e co ntía-indi cações. 

9.0 - Do repouso - Su .1 n ecess id r~àc imperiosa c conselhos 
hygienicos para sua efficienci a, pel o descanço durante o dia c pelo 
so mno durante a noute. 

Programma de educação sanitaria para os 
alumnos .. medios 

J.o - - A Hygicne e o valor da Srwde - O qu e é a hygiene, o 
que ella pode, os prob!emils da Hygiell e, a sua vas tidão, a sua effi 
ciencia. As soçiedades que pratica m a Hygiene em comparação com 
as que prescindem destas prat ica s. O progresso da~ sociedades. O 
valor da saude individual, encarado no ponto de v1st a moral e so
cial. Hygien.e individual e Hygie n ~ publica. Exe~1plos de P~ize:; 
que evoluíram após os saneamentos e out ras pratt cas de Hygtene. 

2.o - Varias ramos da H_pgiene - ln specção Escolar. Em• que 
consiste, suas vantagens, obed tencia e satisfação que todos devem 
a esta pratica. A prophylaxia contra as molestias evitaveis e como 
garantia de desenvolvimento physico. 

3.0 
- Alimentos e alimentaçüo - Disserta r:ão sobre o valor nu

tritivo dos principaes ali mentos ; a alim entação deve variar com as 
idades, o trabalho, o clima e o p ~s o do individuo. X oção da cale
ria e o seu valor. Regras de Hygiene alimentar. Liquidas uteis e 
liquidas nocivos . Alim entação pelos vegetaes e pelas fructas. 

4.o - D:z respiraçü:J - A atm os ph era respiravel, a necess idade 
da cuba<Yem do ar as differentes cubagens conforme os fins a que 
é destin~do o reci~lo a ventil acão e a luz. Ar confinado. Poeiras 
e varriçõ S. Da Oy~nas tica respiratoria. 

5.0 Da circulação A circulação é uma funcção que preci-
sa ser cu id ada. Palpitações e dy::.pn ea. Gravidade das molestias da 
circulação quando não attendidas. Relações da circulação com as 
outras fun cções do organismo, exigindo por isso exam e por medico 
ás menores alterações no seu funccionamento. 

6. 0 
- Da Gymnaslíca, suas f ormas, suas indicações e contra

indicações. 

7.0 
- Dos Sports em geral, seu l'alor, suas indicações e contra

indicações. 

8. 0 
- Du Trabalízo, phJ'&icv e intellectual - Suas indicacões sua 

technica, sua efficiencia. 'rec ts mentaes, physico-technicos. e 'p sy
chologico s, sua technica ad cq uc: da ás idades, á cultura intellectual e 

·· regularm ente espaçados. D!fie renças entre o trabalho organisado e 
o trabalho expontaneo. O maximo da producção com o min:mo do 
esforço. O trabalho util sem prejudicar a saud e phy sica ou mental 
do trabal hador. · 

9. 0 
- D,7 fadiga - Em que consiste, 

. ga e estafa. li :1 rario d:-Js t r <:~ b31hos, tardas 
individua l. Do repouso. Do so mno. 

meios de cvital.a. Fad i
adequadas á capacidad e 

10° ·- N J•giefl õ' 111s Eiru!ac;, 1uu n, fjicinas, rws dvmiâ!ios , rtc., 
etc. - Em qu ~ c o 1 s is ~l! a Hy5ie :1 ~ e~col :!r . Crcscim e:1to pllysko, 

desenvolvimento intellectual, ·efficiencia da aprendizagem, prophylaxia 
!!'eral das molestias evitaveis e tratamento opportuno. 

11.0 
- Estudo summario das mo/estias mais commu!ls, frarzsmis

siveis ou não. Herança, contagi~. Propltylaxia. 

12.0 
- Molestias ·evifaveis e que devem ser evitadas - A tuber

culose e as verminoses; explicação summaria da g ravidade destas 
molestias e dos meios de evita i-as. A antiga idéa da herança fatal. 
O afastamento ao nascer e um tratamento adequado garante a vida 
do filho do tuberculoso. lnj ecções prophylacticas. Descripção de um 
verminose (ancylostomoso e outros), meio~ de diagnostico e trata
mento. 



Complemento ao programma para as meninas 
adiantadas (alumnas medias) 

a) Nqçõcs sobre os orgãos genitaes e a juncção sexual da mu
lher - Mostrar os vicios e os meios de evitai -os. A funcção ela 
mulher é social e não vi sceral. A menstruação, cuidados cspeciaes 
durante es te periodo. Puericultura, cuidados que se prestam a uma 
criança, etc. Dos corrimentos vulvares . 

b) Do papel da mulher na Sociedade - O seu papel é prepon
derante, a ella cabe a educação. A Socied ade e a· Moral. Das ves
tes hygienicas . 

c) Dos trabalhos que uma mulher pode executar. 
d) Dos sports adequados á mulher. 

Aos alumnos superiores 

1.0 
- A Hygiene e o valor da saude - Ensinar em condições 

de ter convicções sinceras. Hygien e privada e publica. As doenças 
chronicas em individuas apparentem ente sadios. Molestias agudas 
que se iniciam sem gravidade e que abandonadas tornam-se grave·-. 
O trabalho nos individuos sãos e no s ind ividuas doentes, seu va
lor. A hygiene e a prophylaxia, sua efficiencia e seu valor social. 

2.0 
- O quantf1 póde a Hygiene - Seu objectivo acompanhan

t1o o ser vivo, desde antes de nascer, durante a vida e até mesmo 
depois da morte mostrá quanto é vasta e util a sua acção. Cuidados 
prenataes (Eugenia) ; cuidados. hygienicos post-rnortem, natalidade, 
r. at i-mortalidade e mortalidade infantil. Mo rta lidade em geral, suas 
causas, exemplos de mortalidade em lugnres providos de Hygien e e 
!'em essa providencia. Crescimento physico e a idade, coefficiente 
d ~ robustez. Puberdade. Hygiene do alumno que trabalha e que 
~studa. 

3.0 
·- Da educarão pllysica e i!ltrllcdual do alumno - O indice 

do valor de um povo ~quilata-se pelo desen vo lvimento de sua raça. 
Valor do homem desen-volvido e do rachitico. Noções sobre o ra
chitismo. A Hygiene escolar. Suas vantagens, seus effetfos. A pe
dagogia moderna, com a applicação dos ftsts mentaes regularmente 
applicados . Em que con sis te o exa me psyclJologico e psychotech
nico do alumno. Van!agcns clrJs aulas ao ar livre. 

4.0 
- Dos trabalhos pliysicos e intc!fcciuacs 11os alumnos - ~m 

que.. consiste o trabalho, varias especies de trabaiho. Trabalho util, 
orientação modern<l no trabal ho. Producção maxima sem sacrificio 
da saude, nem no. presente nem no futuro . Do es forc:o utd e inu
til. Da fadiga e da estaf;1. Horas de tr:1balho e horas de repouso. 
Do som no. 

5.o - Estudo summario das mofrslias communs ás collcctil'ida
des. - Herança morbida . Contagio. Outras causas de molestias. 
Prophylaxia adequad:1. Verminoses.. Parasitos do corpo humano. 
Parasitos das habitações, seus eff ei tos nocivos e meios de evitai-os. 

6.0 
- Da educaÇão sexual -- Concepção das funcções genitaes. 

Seu papel rebtivamente á organisação physica e intellectual. Suas 
regras . Do exercício precoce da funcção. Da spermato rrhea, do ona
ni smo na infancia, do onanismo a dois . Dos es tados tn entaes liga
dos á fun cção sex ual. Perversão do senso sexual. A copula carnal. 
Corrim entos e outras molestias venereas. 

7.0 
- Os grandes jtagellos sociaes - Alcoolismo, tuberculose e 

sypliifis. Da mortalidade por estas molestias. A causa dos grandes 
males no presente e no futuro, a campanlw contraria e os effeitos 
obtido s. Exemplos. 

8.o - Aleoolismo. 

9." Tuberculose . 

I 0°. Syphilis. 

11 .0 Da mortalidade nas cidades e .nos campos. Do sanea-
mento das cidades. Da agua. Programmas preestabelecidos e or
gãos aptos a desenvol vei-os. Fins da Hygiene e exemplos das ci
dades já dotadas desses serviços. 



Relação dos alumnos diplomdos pelo Instituto Parobé 

Secção de Construcções Mecanicas 

1 - Julio 1\Ioreira d'AYila. 
2 - Domiciano Rangel. 
3 - \ValdomirQ Fettennann. 
4 - Felippe Lopes da Ctuz. 
fi - Eugenio de Oliveira Santo;:;. 
6 - Tibiriçá de OliTeira. 
7 - Prim Fontoura Re\·. 
8 :.._ Olmiro Domingues: 
9. - Antonio Binsetto. 

· 10 - Celeste ·Alessio. 
11 - Dario Perli. 
1~ - .Mario D. da Silnl l\Iarques. 
13.- Heitor Bivar. · 
14 - Manoel Fernandes. 

. 15 - Paulo I3laschke. 
1(i - Osc.ar l\1artins de Souza. 

./ 
I 

-... -~. 

Os de numero 1, 2, 3, 6 e 12 especializaram-se no extrnn
geiro. -: 

Falleceram os numeros 13 e 14. 

Secção de 1\rtes Decorativas e Esculptura 

1 - o~rnr Cami11hn . 
:! - Ladi slau Stownsb·. 
8 - Plínio de Freitas .Filh o. 
4 - Luiz D. da Sih·a ·Marque,.;. 
5 Gilbe1io da Fontoma ]{e,-. 
6 Oswnhlo Fetten11ann. · 
7 Honorio Lea l da Sih-a. 
8 Luiz Biasetto. . 

-9 Olavo :Marques de Oliveira. 

O numero .) fez sua e!':peria liza~·ão nn Itnlia (Romn). 
O nnnwro ;~ é cH ndidato á especinlizn~·tio IW extrnngeiru. 

Relatório da Escola de Engenharia . 1923.pp.30-32. 

1-
2-

'3 
4-

~ecçã? de Madeiras 

J oào Rodrigues. 
Octavio dos Santos Feijó. 
Othelo Baptista~ 
Dilermando Ferreira. 

' O numero 1 fez especialização na Allemllnha. 

Secção de Construcções Metallicas 

1 - Edgar Guimanie,.;. 
2 - Amyr Fonsecn. 
a - Franeisco Pandolphn. 
4 - . . João Lopes da. Cruz. 
5 Ernesto Blaschke. 
6 Sezefredo Blaschke. 
7 Hygino José Gon\·nh·cs. 

Nesta secção não houve especiuliznção no 'extrnngeiro . 

'J'ypogl'(!phia : 
Secção de 1\rtes Graphicas 

1 Luiz de Oliveira Santos. 
2 - Miguel Carminatti. 

Nesta secç.ão não houve especialização no ext~·angciro. 

Lyf!togrttJihirr: -

1 - Abel de Barro::;. 

P/l()fof,·,·lmica: 

1 - Aristides Brasil Travassos. 
2 ..._ Vandolim Gomes de Oliveira. 
:-l - \V aldomiro Guedes. 
-! r- Jorge Raupp. 

O numero total dos alumnos diplomados até 1922 é de 43, 
sendo dois fallecidos. 

Pelo novo regulamento têm o curso cÍe contra-mestre, por 
concluirem o curso technico-profisRional, os seguintes ex-nlumno!! : · 

Eug-enio Baptistella ·e Carlos Antonio da Silva. 
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INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

trabalbo ba secção ()e Serrall)eria 
1914 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 
------- - - - - -- --- - --------

Trabalhos dos alumnos do curso technico nas officinas de forja e serralheria 

1911 
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F O T O N9 37 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

~ 
. I 

Secção de Fundição 

F O T O N9 38 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Alumnos em trabalho Officinas de Fundi ão 
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F O T O N9 41 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL ' I 

Trabalhes executados na secção de F undição 
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F O T O N9 42 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Officina de esculptura e modelagem 

F O T O N9 43 

Trabalhos de modelagem em barro e gesso, executados pe los alumnos 
do 2.0 e 3 .0 annos do curso profissional 

Officina de Esculptura e \f ode la em 
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F O T O N9 44 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL · 
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Trabalhos dos alumnos de differentes officinas / 

F O T O N9 45 

t:ro bolhos bo secção be mobel ogem 
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FOTO N9 48 

I N ~· I 1"1 UTO TECHNICO PHOFISSIONAL 

Aprenõ i3agem õos alumnos na Officina õe Carpintaria 

F O T O N9 49 

INSTITUTO TECH ICO PROFISSIONAL 

~ . ·- _ r _ 1 _ ·- : _ 1 
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F O T O N9 51 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

:I 

Secção de Phototechnica 
( Autotypia, zincorraphia etc.) 

F O T O N9 52 

Secção de Phototechnica 

'l .: .. , ~ ·~. \. 

A parelho de re roduc ão e machina de ampli ação 
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F O T O N9 53 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

(1911) 
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F O T O N9 54 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Secção de Typographia 
A' nqLrerda : machlna ·de lmprenllo movldll a motor olectrlco 

FOTO N9 55 
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FOTO N9 56 

1:-\ TITUTC TECHN ICO PROFISSJO AL 

• . . : 

-, - _ ---).; ---; 
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\ ' .• - _.(.• . ~ . *
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.- \ - - l . ! 
-L____/.\; .. ~ 

Tra.balhos dos alumnos nJ secção de L ithographia 

QTOftiAL DE I!OUCAÇAO 
Da DUÇAÇAe - U~RGS 
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F O T O S N9 59 e 60 

Instituto Technico Profissional 
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Secção de Metaes 
Trabalhos de mecanica, forja e serralheria executados 
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FOTO N9 61 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Alumnós do curso elementar em exerc1C1os de gymnastica 
(1911) 
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F O T O N9 62 

INSTITUTO TECHNICO PROFISSIONAL 

Alumnos do Curso elementar em trabalhos de jardin2gem 
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