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Resumo 

 

A presença de indícios da tradição do ofício da encadernação na metodologia 

de ensino industrial da década de 50 corrobora nossa hipótese de que existe uma 

permanência de gestos e práticas que nos mostram a continuidade dessa tradição, 

mesmo com sua fragmentação proposta por visão taylorista. 

Assim, nesta dissertação analisa-se a metodologia utilizada pelo SENAI 

expressa nas séries metódicas e sua aplicação ao curso de encadernação e aos livros 

utilizados para ministrá-lo. 

A pesquisa foi realizada apresentando o contexto da encadernação a partir do 

séc. XV, com as oficinas tipográficas, depois com o estabelecimento das hierarquias 

nas corporações de ofício e na sequência foi realizada pesquisa sobre os ofícios de 

encadernação no Brasil e as instituições que a ministrassem. 

Foi analisado como se deu este ensino no Brasil durante a indústria até a 

criação do SENAI, através de obras publicadas em parceria com o Ministério da 

Educação e Sáude e a Comissão Brasileiro Americana de Educação Industrial. 

Ao final de nossa pesquisa é apresentada a análise de uma tarefa, retirada do 

livro ”Curso de Encadernação”, uma das obras publicadas pelo SENAI, para 

demonstração de como foi aplicada a série metódica ao ofício da encadernação e as 

referências utilizadas em sua feitura, verificando as evidências sobre a tradição no 

ofício da encadernação no contexto do ensino industrial. 

 

Palavras-chave: história da ciência, ciência e techné, história do livro, tradição dos 

ofícios, encadernação, séries metódicas do SENAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The presence of evidence of bookbinding craft tradition in industrial teaching 

methodology of the years 50 confirms our hypothesis that there is a stay of actions and 

practices that show us the continuity of this tradition, even with its fragmentation 

proposed by the Taylor’s vision. 

Thus, this dissertation analyzes the methodology used by SENAI expressed in 

methodical series and its application to binding course and books used to teach it. 

The survey was conducted presenting the binding context from XVth century, 

with the typographic workshops, after the establishment of hierarchies in the craft 

guilds and further research was carried out on the binding offices in Brazil and 

institutions that ministered. 

We analyzed how was this teaching in Brazil during the industry to the creation 

of the SENAI, through published works in partnership with the Ministry of Education 

and Health Issues and the Brazilian American Commission on Industrial Education. 

At the end of our research shows the analysis of a task, from the book "Binding 

Course", one of the works published by SENAI, for demonstration as applied 

methodical series to the craft of bookbinding and references used in its making, 

checking the evidence on the tradition of bookbinding craft in the context of industrial 

training. 

 

Keywords: history of science, science and techné, book history, tradition crafts, 

binding, methodical series of SENAI. 
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Introdução 

 

Desde quando artesãos desenvolveram a técnica da encadernação e 

realizaram sua prática, a história do livro e a da encadernação estão ligadas, 

remontando suas origens ao medievo.  

Para iniciar nossa pesquisa, abordaremos as relações entre livro, 

encadernação e imprensa, com o objetivo de tentar demonstrar evidências que não só 

as aproximam, mas também as distanciam no que concerne ao ofício da 

encadernação. 

Essa tentativa se faz necessária para compreendermos a encadernação no 

contexto de nossa análise e período selecionado, das relações que se criaram entre 

os profissionais envolvidos neste fazer, suas hierarquias e transformações, já que 

nossa pesquisa se concentrará em como essas continuidades e descontinuidades em 

relação às práticas e a aprendizagem do ofício conseguiram ao longo de tanto tempo 

manter sua tradição. 

Essa tradição, como veremos, talvez possa ser mantida através de diversas 

maneiras. Seja por gestos e práticas que se estabelecem e permanecem num ofício, 

através da oralidade, para um novo profissional que necessite se adaptar a um novo 

contexto, como a indústria, ou através de tensões políticas como no Brasil, que por ser 

um país escravocrata nos deixou como herança uma leve desconfiança e resquícios 

de uma divisão entre o saber e o fazer, ou seja, uma divisão entre quem sabe e entre 

quem faz, cunhada também na divisão das artes liberais com as artes mecânicas.  

A pesquisa sobre a história e ofício da encadernação, através de manuais que 

tratassem sobre sua técnica e feitura, nos levou à biblioteca do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI para verificarmos a existência de manuais sobre o 

ofício da encadernação e lá entramos em contato com a obra “Cursos de 

encadernação”, volume 1, publicada através do Ministério da Educação e Saúde e da 

Comissão Brasileiro- Americana de Educação Industrial, conhecida como CBAI. 

Na apresentação do livro era indicado que essa comissão estava organizando 

as séries metódicas para os cursos que ainda não contavam com uma série didática e 

falava-se que “um novo sistema de organização e apresentação do material estava 

sendo tentado” e outras informações como seu uso, que seria para alunos do curso. 

Essa informação nos levou a pesquisar sobre outras publicações existentes na 

biblioteca, já que se tratava de vol.1 e deveriam existir outros. Encontramos então o 

volume 2 e outra publicação intitulada “Curso de encadernação: guia do professor”, 
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destinada aos professores deste curso e que os ajudaria na aplicação do curso de 

encadernação vols,. 1 e 2, utilizados pelos alunos. 

Na leitura dos cursos, tivemos conhecimento da parceria realizada entre Brasil, 

Estados Unidos e Ministério da Educação e Saúde, tomando conhecimento também 

das séries metódicas de exercícios, utilizadas para realizar a análise de um ofício e 

metodização do aprendizado. 

A próxima etapa foi pesquisar sobre a CBAI e as séries e então adquirimos 

duas publicações específicas, intituladas Metodologia no ensino industrial e 

Organização de série metódicas, que foram traduzidos do original para a língua 

portuguesa e utilizados pelo SENAI no desenvolvimento dos cursos oferecidos.  

Durante leitura do Curso de encadernação: guia do professor, notou-se que 

para a bibliografia e preparação do “Curso de encadernação”, vol. I e II, foram 

utilizados 4 manuais de encadernação escritos em língua portuguesa, sendo um deles 

o Manual do Aprendiz Encadernador, de Jorge Menegazzi, publicado em 1944. 

Para a pesquisa utilizamos os manuais produzidos pelo SENAI, que estavam 

disponíveis na biblioteca “Josef Brunner” da unidade localizada no bairro da Moóca, 

chamada “Theobaldo De Nigris”, especializada em celulose, papel e tecnologia gráfica 

e foi possível realizar um empréstimo entre bibliotecas e passar um grande período 

com os manuais para estudo e análise. 

A dissertação está dividida em dois capítulos. No 1º capítulo discorremos sobre 

a aprendizagem do ofício da encadernação e como se dá esse conhecimento nas 

oficinas de encadernação e tipografias do séc. XV, contextualizando a hierarqueia 

entre mestres, companheiros e aprendizes; os colégios, corporações e guildas na 

Europa, Portugal e Brasil e o ensino de ofícios também no Brasil, com os jesuítas, os 

padres salesianos, os Liceus, até o ensino industrial, com a criação do SENAI e os 

cursos de aprendizagem oferecidos por eles, entre eles o de Tipografia e 

Encadernação. 

No 2º capítulo apresentamos a Comissão Brasileiro Americana de Ensino 

Industrial, CBAI, e alguns títulos publicados por ela, em especial os Cursos de 

Encadernação, vol. 1 e 2, utilizados pelos alunos, Metodologia no ensino industrial, A 

série metódica de exercícios e o Curso de Encadernação: guia do professor. Também 

será analisado o Manual do aprendiz encadernador, de Jorge Menegazzi, tratando 

individualmente sobre suas relações com as séries metódicas, além das conexões 

sobre o aprendizado, tratadas no 1º capítulo.  

No final da dissertação apresenta-se uma análise da aplicação da série 

metódica de exercícios ao Curso de encadernação vol. 1 e o Manual do aprendiz 

encadernador, tentando estabelecer relações através de um exemplo do Curso de 
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como possa ter se dado a análise do ofício, buscando elementos que talvez 

possibilitem perceber a permanência de uma tradição.  
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Capítulo 1 

A encadernação e o ensino de ofícios 
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1.1 A encadernação e a imprensa  

A história da encadernação está intrinsicamente ligada à história do códex e 

são assuntos que vem sendo frequentemente discutidos, envolvendo disciplinas e 

áreas específicas, com abordagens diferentes, de acordo com a sua finalidade e 

utilidade.   

Gestos e práticas do ofício da encadernação que influenciaram na forma e no 

formato do livro, reuniam contribuições de todos os profissionais envolvidos na 

produção de um livro, desde o pergaminheiro, que nos mosteiros preparava as peles, 

ou pergaminhos para a escrita, aos copistas, que tiveram seus representantes nos 

mosteiros e que copiavam os textos, confrontando com o original e o corrigindo1, o 

iluminador, que realizava as iluminuras, com letra enfeitada ou a inicial decorada para 

designar a primeira letra de um texto2 e outros, envolvidos na feitura do códex ou 

códice, como era chamado o livro no medievo, somente para exemplificar quantos 

profissionais eram necessários para a sua confecção. Saberes específicos para 

fazeres distintos.  

Assim como os encadernadores, todos eles adaptaram-se às mudanças que 

ocorreram com a prensa, ou prelo, que reorganizou a forma como estes profissionais 

executavam seu ofício. 

Porém, uma pergunta muito importante é feita por Henry-Jean Martin em seu 

livro L’apparition du livre, publicado em 19583: 

“Como os encadernadores foram levados, do século XV ao século XVIII, a modificar 

sua técnica a fim de poder executar encadernações em série, proporcionais ao 

número sempre crescente de exemplares que saíam dos prelos”.
4
 

A resposta vem na sequência: 

“Os mesmos artesãos que já encadernavam os manuscritos adquiriram o hábito de 

vestir, e do mesmo modo, os livros impressos”.
5
 

Podemos dizer então, que os profissionais se ajustam as novas demandas, 

mas que os processos de feitura não modificam tanto, sendo que tradição e técnicas 

permanecem e somente são adaptadas às novas condições. 

                                                           
1
 Arns, A técnica do livro segundo São Jerônimo, 57-58. 

2
 Barbier, História do Livro, 66-68. 

3
 Febvre & Martin. O aparecimento do livro.  

4
 Ibid., 164.   

5
 Ibid. 
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                                                    Jost Amman 

 

Em relação às formas fundamentais do texto escrito, Spina nos informa que 

estas podem ser representadas pelo volume, pelo códice e pelo livro, sendo os dois 

primeiros pertencentes à tradição manuscrita6. Sobre as formas do texto escrito, o 

autor também observa que: 

“Os volumes são manuscritos antigos com forma de rolo, o códice deriva do latim 

codex, cis (ou caudex, cis), tronco de árvore e o livro é um conjunto de cadernos, 

manuscritos ou impressos, costurados ordenadamente, formando um bloco”.
7
 

Se tradicionalmente os novos encadernadores aprendiam a técnica com os 

mais experientes e assim por diante, lembrando que a aprendizagem acontecia nas 

oficinas ou mesmo dentro das tipografias após o século XV, a encadernação tinha 

uma característica diferente, pois nos livros impressos ela podia ou não acontecer 

dentro do espaço em que o livro era reproduzido, dificultando dessa forma saber sua 

origem. 

Os livros não eram, como hoje, regularmente encadernados pelos cuidados de 

seu editor logo que estivesse acabada sua impressão e muitas vezes eram expedidos 

em folhas dentro de carros de uma cidade para outra, somente sendo encadernados, 

poucos de cada vez, à medida que fossem vendidos.8  

Isso mostra que a encadernação pode ou não auxiliar na datação de uma obra 

e podemos verificar que a pesquisa sobre a encadernação pode ser realizada sob 

vários aspectos, observando questões relacionadas aos materiais que eram utilizados, 

as técnicas desenvolvidas de acordo com as regiões, a necessidade de conservar os 

documentos impressos, ou sobre a permanência de uma tradição. 

                                                           
6
 Spina, Introdução à Edótica, 23. 

7
 Ibid. 

8
 Febvre & Martin, O aparecimento do livro, 165-166. 
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Mas aqui iremos focar os aspectos do ofício da encadernação e da 

organização dos fazeres nos ateliês e os profissionais. A respeito da profissionalização 

do ofício a partir do séc. XV, F. Barbier nos informa que:  

“Desde então, as atividades da escrita e do livro aí se desenvolvem rapidamente: as 

bibliotecas se multiplicam, os ateliês de copistas laicos se organizam, a ilustração e a 

encadernação tendem a se impor como atividades artesanais ou totalmente 

artísticas”.
9  

Destacamos a forma como o autor refere-se à encadernação: uma atividade 

artesanal ou totalmente artística, indicando certa distinção entre artesanato e arte. 

Schatzberg nos informa sobre a divisão entre “Artes liberais” e “Artes 

mecânicas”, ligando essas últimas ao artesanato.10  

O autor diz que a arte serviu como uma categoria fundamental para a 

compreensão da cultura material e sua relação com o conhecimento natural, mas que 

esse conceito se perdeu no séc. XIX, começando no séc. XVIII, bem antes da 

industrialização, onde o termo perde a sua utilidade no discurso teórico sobre a 

relação entre conhecimento e prática. E a mudança de “arte” para “ciência aplicada” e 

depois “tecnologia”, ajudou a legitimar a nova ordem social da indústria, apagando a 

maior parte da ação humana por trás dessa nova ordem, ou seja, o trabalho dos 

artesãos.11 Maria Helena Roxo Beltran, em “O laboratório, a oficina e o ateliê”, também 

nos informa sobre essa questão, dizendo que a tendência a diferenciar as artes que 

envolviam a origem da manipulação da matéria abria o caminho para a especialização 

das ciências e que a antiga tradição dessas origens se fragmentaria.12  

Essa questão se relaciona diretamente sobre o que buscamos em nossa 

pesquisa, que é a tradição de um ofício através da oralidade e pela própria prática, ou 

de forma racional, lembrando que a primeira forma seria preponderante na 

transmissão dos conhecimentos práticos, mas que parte destes conhecimentos foram 

registrados e chegaram até nós através de textos, com escritos diversos. Mas a 

questão de seu conteúdo prático, nos referindo ainda a Idade Média, não constituía 

manuais a disposição de qualquer artesão que desejasse aprender alguma técnica e 

essa possibilidade, sem ingressar como aprendiz em uma oficina, só acontece a partir 

do séc. XVI.13  

Tentaremos através de pesquisas realizadas por diversos autores buscar 

relações e demonstrar como se dava a transmissão do conhecimento de um ofício, em 

                                                           
9
 Barbier, História do Livro, 93.  Barbier dedica o capítulo 3 à encadernação, sendo dividido da seguinte forma: A 

abertura ao livro (século X – início do século XV), no tópico 2 As formas do livro, em que aborda: 2.1 Os formatos, 2.2 
O texto, 2.3. A imagem (2.3.1 Antiguidade e Alta Idade Média e 2.3.2 Romano e Gótico), 2.4 A decoração e por fim, 2.5 
A encadernação.  
10

 Schatzberg, “From Art to Applied Science”. 
11

 Ibid. 
12

 Beltran, “O laboratório e o ateliê,” 56. 
13

 Ibid., 44-46. 
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nosso caso a encadernação, sem, contudo, perder sua tradição, mesmo com o passar 

dos anos e com as transformações ocorrendo.  

Considerando a passagem do manuscrito ao impresso e a utilização dos tipos 

móveis, discorreremos como essas transformações influenciaram a técnica da 

encadernação, seu aprendizado e os profissionais envolvidos em sua produção, pois 

como dissemos no início, as demandas aumentaram, porém, os tipos começaram a 

ser utilizados de forma sistemática no séc. XV, mas antes mesmo desse período, já 

eram conhecidos meios de se reproduzir uma imagem. 

Podemos citar o caso das ornamentações nas encadernações: 

“Para figurar rapidamente sobre o velino ou o pergaminho dos manuscritos as 

grandes iniciais enfeitadas que deviam ocupar o espaço branco reservado pelo 

copista no início dos capítulos e dos parágrafos, recorria-se já, às vezes, a 

estampilhas em relevo talhadas na madeira ou no metal. Sobretudo, já se conhecia a 

técnica da impressão em tecido, vinda do Oriente...” 
14

 

Assim, Febvre e Martin informam sobre as impressões em relevo e de como 

algumas questões técnicas, como a gravação sobre os couros e tecidos, 

provavelmente já acontecerem mesmo antes dos tipos móveis. 

Podemos citar as xilogravuras, que são imagens impressas a partir de uma 

matriz, para cuja elaboração é utilizado um bloco de madeira, que é cavado de modo 

que as linhas impressas ficam em relevo15.  A xilogravura já havia se estabelecido 

muito antes da tipografia, principalmente por conta da religião, pois em uma 

determinada época, em que toda cultura era essencialmente oral, a possibilidade de 

se reproduzir  imagens de forma rápida, barata e que permitisse várias impressões a 

partir de uma matriz, ou seja, um processo gráfico de multiplicação, e que talvez fosse 

mais necessária que a imprensa.16 Por esse meio eram produzidas cópias, por 

exemplo, da Bíblia dos Pobres a custo muito baixo. Além de que na composição das 

páginas dos livros, essas matrizes de madeira em relevo encaixavam-se perfeitamente 

aos tipos, e dessa forma eram impressas junto com o texto.17   

Temos então nessa questão uma necessidade clara, porém Febvre e Martin 

nos alertam quanto a questões distintas entre a técnica do xilógrafo e a do tipógrafo. 

Questões técnicas, sobre os processos utilizados em cada profissão, e a 

questão da materialidade de cada um - madeira e metal - realizarem algum tipo de 

impressão, talvez deixe claro que a gravação em madeira e a fundição de metal são 

                                                           
14

 Febvre & Martin, O Aparecimento do livro, 68. Quando citamos velino ou pergaminho, nos remetemos a uma pele de 
origem animal, como bezerro ou carneiro, utilizado como suporte para escrita nos códices. 
15

 Beltran, Imagens de Magia e de Ciência, 20. 
16

 Febvre & Martin, O aparecimento do livro, 69. 
17

 Beltran, Imagens de Magia e de Ciência, 20. 
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processos totalmente distintos e realizados por profissionais específicos,18 os quais, 

entretanto, têm suas atividades reunidas com a generalização do livro impresso. 

Os ateliês de encadernação também envolviam diversos fazeres e Barbier 

escreve sobre isso: 

“Os primeiros ateliês de encadernação que foram identificados funcionam no 

ambiente dos scriptoria monásticos: é o estudo do material utilizado (o catálogo dos 

ferros e motivos decorativos) que permite identificá-los, por vezes também as 

menções manuscritas presentes nos volumes e relativas à sua fabricação”.
19

  

McMurtrie nos informa que a decoração mais antiga nas encadernações era 

com pontos e linhas impressos no couro, porém no séc. XII a utilização de ferros 

aquecidos, que deixavam impressões em relevo nas capas dos livros, era também 

usada. O autor ainda informa que a maior parte destas ferramentas metálicas deixava 

nas capas a impressão de camafeu, técnica que forma uma figura em relevo, mas que 

mesmo com um número limitado de ferramentas dava para se obter uma grande 

variedade de combinações e arranjos. A impressão com a utilização dos ferros podia 

ser a quente ou frio, produzindo resultados diferentes.20 

 

     

1ª encadernação de Andre Boule, Paris, cerca de 1510, 2ª encadernação de camafeu, feita em 

Roma, cerca de 1520 e 3ª encadernação da oficina de Jean Grolier, cerca de 1520
21

.  

 

Febvre e Martin também informam que houve diversas mudanças na 

decoração para se obter um trabalho mais rápido e a menor preço, como a 

substituição do ferro pelas chapas. O primeiro exigia um trabalho longo e minucioso, e 

a chapa imprimia de uma só vez a pasta, ou capa de encadernação, gerando 

economia de tempo, mas com um resultado de grande efeito. Mais adiante também é 

utilizada a técnica da roleta, pequeno cilindro de metal sobre o qual é gravado um 
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 Febvre & Martin, O aparecimento do livro, 73-74. 
19

 Barbier, História do Livro, 92. 
20

 McMurtrie, O livro, 483-484. 
21

 Imagens do livro de McMurtrie, O livro, figs. 161, 162 e 163. 
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motivo decorativo que é repetido indefinidamente, sendo possível utilizar séries de 

frisos com rapidez, e que assim se apresentam as encadernações comerciais do 

primeiro terço do século XV. 22  

Os autores também indicam como a técnica da chapa e da roleta foram usadas 

simultaneamente, nos lembrando que adaptações a novos processos são realizados 

nos fazeres para suprir certas demandas, como adaptar-se ao livro, agora impresso e 

em maior quantidade.                                                   

Então, novamente sobre as questões técnicas dos processos utilizados em 

cada profissão, temos diversos fazeres envolvidos no ofício da encadernação, como a 

decoração, as ornamentações, os métodos de impressão e outros que discorreremos 

a seguir.  

Febvre e Martin nos informam que o processo de fabricação dos caracteres 

não é simples e é realizado por ourives e ou gravadores de medalhas e moedas. E 

que a impressão se dá não somente pela fabricação dos caracteres, pois depois 

temos o trabalho do impressor, que será a composição e a impressão: 23  

“Composição é o trabalho pelo qual o impressor reúne os caracteres em páginas e 

em grupos de páginas, cujo conjunto – a fôrma – é colocado em seguida sob a 

prensa para a fase seguinte do trabalho tipográfico: é a impressão propriamente dita”. 
24

 

Os autores também discorrem sobre os instrumentos utilizados na técnica da 

composição e depois sobre a prensa, que dizem ser o instrumento essencial da 

imprensa e que esta quase não sofreu grandes modificações da metade do séc. XVI 

ao séc. XVIII.25 

Sobre a questão do formato do livro, no séc. XV percebemos mudanças 

estabelecidas por outras condições, que se referem a questão da “imposição”, ou seja, 

a disposição da página na fôrma para impressão.  

“Lembremos inicialmente, para clareza do exposto, algumas noções essenciais 

referentes ao “formato” dos livros: o in-fólio é um volume no qual a folha é dobrada 

uma vez; em cada folha são, portanto, impressas quatro páginas (duas de cada lado); 

em um in-4o, a folha é dobrada 2 vezes e contém 8 páginas (quatro de cada lado); 

em um in-8o, ela é dobrada 3 vezes e contém 16 páginas (oito de cada lado); e assim 

por diante”.
26

 

                                                           
22

 Febvre & Martin, O aparecimento do livro, 166-167. 
23
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 Ibid., 97. 
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Sobre a dobra da folha, podemos dizer que ela é um dos elementos mais 

importantes para a encadernação e sua história, pois com a dobra da folha temos a 

costura e a união dos cadernos, sendo possível a realização de uma costura. 

Lembrando que é possível a realização de costuras sem a folha estar dobrada, 

formando porém um miolo e não cadernos.  

Os cadernos são as folhas dobradas da forma como foi descrito anteriormente 

e como a imagem acima nos mostra, o que nos remete ao nome do próprio ofício, 

“encadernação”. 

A dobra é o ponto de tensão da encadernação e do livro, pois quando é dito 

pela história do livro e de forma geral, que um livro são folhas dobradas, costuradas e 

cobertas com uma capa, o que se torna então a encadernação? A dobra, a costura ou 

a capa? 

Traremos ainda até o final deste tópico, elementos e conteúdos presente nas 

práticas da encadernação, como a dobra da folha e outros gestos, que fazem parte do 

ofício da encadernação e que se manifestam antes mesmo do livro acontecer em sua 

totalidade, como objeto. 

Ainda em sua publicação Barbier nos informa que os formatos são 

característicos ao mesmo tempo dos conteúdos e das práticas27 e Beltran em seu livro 
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“Imagens de Magia e de Ciência: entre o simbolismo e os diagramas da razão” 

também nos informa que: 

“…embora fossem os editores que tomassem as decisões sobre os textos a serem 

publicados e o formato dos livros – o que, por sua vez, envolvia  a escolha da lingua 

em que o texto seria apresentado, o tipo de letra, as dimensões do livro, a presença 

ou ausência de ilustrações –, suas decisões não se baseavam apenas em 

preferências pessoais”.
28

 

Então pensemos num formato in-fólio, que para a folha dobrar desta forma, o 

tipógrafo devia agrupar as páginas 1 e 4 de um lado e as páginas 2 e 3 do outro. 

 

 “Método complicado em aparência, mas que garante a cada caderno uma espessura 

conveniente e ao volume encadernado uma resistência máxima, e que também 

facilita grandemente o trabalho do encadernador, pois este pode dobrar as folhas de 

um mesmo volume de maneira uniforme e mecânica, sem arriscar erros de 

paginação, tão numerosos antes que se tenha adotado esse método”.
29

 

Febvre e Martin informam que os copistas já conheciam e utilizavam esses 

procedimentos de imposição e que os tipógrafos não adotaram este procedimento 

inicialmente, imprimindo página por página, e só depois de certo tempo adotaram os 

formatos citados acima, até porque os fabricantes de papel ainda não tinham um 

formato de folha estabelecido, o que dificultava essa questão. Mas a escolha de como 

seria a impressão, em folhas únicas ou dobradas, além da quantidade de folhas de 

cada caderno, também ocorria conforme se achava que era útil para a solidez da 

encadernação, variando em uma mesma obra.30 

Outra questão muito importante quando falamos da tradição desse ofício é 

novamente de como os livros impressos mantiveram as mesmas características do 

livro manuscrito em sua apresentação ou seja, em sua aparência. Em relação aos 
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caracteres, os textos manuscritos eram copiados com letras diferentes, de acordo com 

sua função e finalidade.  

Temos também o registro civil do livro. 

Começando pela marca tipográfica, sua inserção, gravada em madeira, que 

também aparece no séc. XV, era impressa após o colofão ou numa página do ultimo 

caderno que permaneceu em branco e tornou-se uma ilustração que não só indicava a 

origem do livro, mas um ornamento que afirmava sua qualidade. Livreiros e 

impressores também reproduziam na marca a insígnia de suas oficinas.31 

Nos livros antigos impressos não havia folha de rosto, que é a folha que 

estamos acostumados a ver logo no início do livro onde constam todas as informações 

importantes ao leitor: nome do autor, título, local de edição, nome do editor e data da 

publicação. 

“Como nos manuscritos, o texto começa logo no reto da primeira folha, logo após 

uma breve fórmula na qual é indicado geralmente o assunto da obra e às vezes o 

nome do seu autor.  Por muito tempo ainda, até o início do séc. XVI, será preciso 

procurar informações mais amplas no final do volume, no “colofão”, herdeiro dos 

antigos manuscritos; foi aí, de fato, que muito cedo adquiriu-se o hábito de revelar o 

local da impressão, o nome do tipógrafo e frequentemente também o título exato da 

obra e o nome de seu autor”.
32

   

Sobre os termos reto e verso: 

O reto, ou recto, como também é chamado, é o termo utilizado para designar a 

página da direita de um livro ou publicação impressa, que em geral comporta o 

número ímpar. Face de uma folha impressa, que é lida em primeiro lugar, num modo 

de leitura sequencial normal33 e o verso nas obras impressas e com o livro aberto, 

corresponde sempre à página da esquerda e comporta em geral o número par. face 

inferior ou interna num fólio, por oposição ao reto34. 

A questão do reto e do verso também influenciaram a profissão do 

encadernador, pois a numeração só começa a ser utilizada tempos depois que o livro 

passa a ser  impresso e antes, para auxiliar o encadernador no seu ofício, utilizava-se 

um recurso chamado “reclamo”, que era a chamada da primeira palavra de um 

caderno no pé da última página do caderno precedente, e também temos as 

signaturas, que eram utilizadas nos códices, e que remetem a letras ou números que 

se colocavam na primeira página de cada caderno, ambos para facilitar a ordenação 

dos cadernos de um livro,35 o que talvez facilitasse também ao encadernador a 

realização da costura. As signaturas foram utilizadas até o séc. XVIII, na maioria das 
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vezes com letras maiúsculas e minúsculas, juntas ou não e que permanecem até os 

dias atuais. 

Ainda discorrendo sobre a página de rosto, a questão sobre seu aparecimento 

remete ao uso da prensa e se relaciona à utilização dos tipos móveis. 

Vejamos: 

“Como o reto da primeira folha tem, mais do que qualquer outra página, a tendência 

para sujar-se e empoeirar-se, certos tipógrafos, para evitar que o início  do texto se 

manchasse, tiveram a idéia de começar a impressão no verso da primeira folha, cujo 

reto permanecia em branco. Depois foram naturalmente levados a imprimir nessa 

página que permanecera branca um título restrito que permitia identificar mais 

facilmente a obra”.
36

 

Este exemplo nos gera uma reflexão sobre como a encadernação, a tipografia 

e as transformações ocorridas em ambas, por conta dos materiais utilizados, a forma 

de se gerar e produzir um texto, os gestos já estabelecidos, sua materialidade, entre 

tantas outras sobre as quais discorremos, também adaptaram-se à imprensa, porém 

para suprir novas necessidades, mas sem descaracterizar-se. 

A perpetuação de um gesto, a manutenção de um determinado material,  

ferramentas ou do próprio espaço, oficina ou ateliê, onde a técnica da encadernação 

acontece, compreende um processo que se estende e se transforma, mas mantêm 

uma tradição, pois gestos, pensamentos e reflexões acerca do objeto livro, ou códex, 

nos remetendo à suas origens, são, como pudemos perceber, mantidos. 

De tão bem estabelecido o livro em sua forma, com continuidades e 

descontinuidades, sua relação com os profissionais envolvidos em seu fazer talvez 

tenha se dado naturalmente com a prensa, que por certo não seja a principal 

responsável por suas transformações, mas talvez a imprensa o tenha modificado e 

causado um maior impacto nesse objeto, que até os dias atuais continua o mesmo em 

sua constituição, mas que muda sua forma de produção e as relações socioculturais. 

Com a imprensa mudam as formas de difusão do livro, mudando também os 

aspectos estéticos e materiais, mas o objeto permance o mesmo em sua forma e 

consequentemente as técnicas aplicadas em sua feitura; e os profissionais da 

encadernação, com seu ofício e práticas já estabelecidos desde antes da forma do 

livro, também mantém suas tradições, já que a ligação entre ambos, como dissemos 

no início, é intrínseca. 
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1.2 Mestres, Companheiros e Aprendizes 

Nos meados do século XV começa a tentativa de uma imprensa organizada 

para produção em série; com um esforço para chegar a aperfeiçoamentos técnicos 

que tornem mais fácil e mais rápido o trabalho do prelo.37 

Ruy Gama define os trabalhadores das tipografias incorporados em categorias, 

sendo a primeira a categoria dos aprendizes, a segunda dos companheiros e a 

terceira dos mestres.38 

Sobre o aprendiz, este às vezes tem apenas 12 anos, às vezes mais de 25; 

porém a média para iniciar o aprendizado é geralmente de 15 a 20 anos e em princípio 

os aprendizes devem saber ler e escrever, pois essa questão se torna parte 

fundamental de parte de seu futuro ofício, que é a composição. Os regulamentos 

também prescrevem que saibam latim e às vezes grego.39 

 

                                          

                                                      Hartmann Shopfer 

 

Febvre e Martin informam sobre as condições de aprendizagem, que são 

contrato escrito, tempo de aprendizagem com variação de 2 a 5 anos e que o aprendiz 

leva uma vida dura, se tornando por vezes o criado dos companheiros. 

Quanto aos deveres do mestre, estes devem: 

“...ensinar seu ofício ao aprendiz, hospedá-lo, alimentá-lo, vesti-lo e dar-lhe mesada. 

O aprendiz por sua vez, promete obediência ao mestre, compromete-se a não 

abandonar seu domicílio e a servi-lo fielmente”. 
40

 

O aprendiz é um iniciante e a ele no primeiro momento serão dadas tarefas tais 

como preparar as tintas e molhar as folhas antes da impressão e composição, 

questões que deixam claro que o processo de aprendizagem se inicia por operações 
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simples, porém as mais básicas e importantes para o bom resultado da impressão.41 

De operações simples a operações complexas, pois todos que já tenham tido a 

oportunidade de trabalhar com algum processo de impressão, sabem o quanto é 

importante saber, por exemplo, se a folha é adequada ou não àquele tipo de tinta ou 

método de impressão, para garantir uma boa impressão.  

Percebemos então como método e processo possuem uma relação intrínseca 

e questões apenas sutis que os distingue. Em nossa pesquisa trataremos sobre uma 

metodologia específica utilizada no aprendizado de um ofício, a encadernação, porém 

no ensino industrial. E mesmo tratando-se de um período distante, sabemos que o 

ensino dos ofícios aconteceu de diversas maneiras, seja de forma tradicional que se 

baseia na experiência42 ou transformada em racional, o que tentaremos demonstrar ao 

longo da pesquisa.   

No caso que estamos tratando, do ensino do ofício entre mestres, 

companheiros e aprendizes, muito provavelmente o mestre que definirá o momento 

que o aprendiz estará apto para concluir sua aprendizagem e é somente após 

concluída sua aprendizagem que ele recebe sua patente e torna-se companheiro. 

Talvez por essas questões e pelo aprendizado acontecer durante o trabalho, é 

que o tempo de aprendizagem tenha variações, pois dependerá de aspectos 

individuais do aprendiz, da demanda e das jornadas de trabalho, que poderiam ser 

longas ou não. 

Os companheiros tinham dificuldade com toda a disciplina exigida em uma 

oficina, pois o trabalho em equipe se tornava imprescindível e com a ausência de um 

membro, todo o trabalho era comprometido, porém os artesãos tinham muito orgulho 

de seu ofício e por estarem acostumados a trabalhar juntos e em equipe, acabaram 

formando confrarias e associações, fixando tarifas e multas aos aprendizes e 

companheiros recém chegados. Os mestres não viam com bons olhos essas 

associações, pois era nestes encontros que os companheiros reivindicavam melhorias 

para sua profissão.43    

“Extremamente livres no início, e respeitados por seu saber, os companheiros 

tornam-se então operários como os outros, obrigados a fornecer, num tempo limitado 

e por um certo salário, uma determinada tarefa. E, a partir desse momento, a 

imprensa cria um novo tipo de homem, o tipógrafo. Trabalhando com as mãos, como 

qualquer operário, os tipógrafos são trabalhadores manuais mas também 

“intelectuais”, pois sabem ler e conhecem frequentemente um pouco de latim”.
44

  

                                                           
41

 Ibid. 
42

 Borba, org., Dicionário UNESP do Português Contemporâneo, 479 e 281. 
43

 Febvre & Martin, O aparecimento do livro, 206-207. 
44

 Ibid., 199. 



24 
 

Mas conforme foi dito no início, sabemos também que a divisão entre as artes 

a partir do séc. XV pode ter gerado uma separação entre os fazeres e 

consequentemente a divisão das tarefas, o que talvez tenha impulsionado a separação 

dos profissionais em categorias e hierarquias dentro de cada atividade de seu 

conhecimento. 

Ainda sobre os mestres, estes geralmente eram impressores e livreiros e na 

maioria das vezes exerciam as duas atividades ao mesmo tempo, unindo-se e 

mantendo contato com profissionais de outras cidades para falar do próprio ofício, 

trocar informações, ajudar colegas “caídos na miséria” e celebrar festas em 

homenagem ao seu padroeiro, São João.
45

  

No começo, essas confrarias agrupavam todos os homens do ofício: mestres, 

companheiros e aprendizes e na prática, muitas vezes somente reuniam os mestres, 

pois os companheiros preferiam criar suas próprias confrarias que se tornavam 

frequentemente, como já vimos, centros de resistência contra patrões. Foi em grande 

parte para lutar contra essas últimas que se formaram em quase toda parte, na 

segunda metade do século XVI e no século XVII, corporações de livreiros e de 

impressores.46 

Novamente temos aqui algumas evidências sobre a divisão e separação dos 

ofícios e profissionais por categorias, pois em princípio as confrarias agrupavam todos 

os ofícios e somente na metade do século XVI elas se separam, talvez confirmando a 

divisão entre as artes, os fazeres e as profissões.  

Ainda sobre os trabalhadores das tipografias e as categorias, Ruy Gama 

descreve em seu livro sobre a terceira categoria:  

“A terceira categoria era a dos mestres, à qual se ascendia através de um exame 

julgado por membros da corporação (condição nem sempre exigida). O pretendente 

deveria pagar à corporação ou ao rei ou ainda ao senhor feudal uma quantia em 

dinheiro. O acesso à condição de mestre, quando havia o exame mencionado, exigia 

a apresentação de uma obra: a opera prima, ou seja, a primeira obra, a obra-prima”.
47

 

Fonseca trata do mesmo assunto em seu livro História do Ensino Industrial no 

Brasil da seguinte maneira: 

“O exame era feito de maneira que o candidato demonstrasse conhecimentos 

teóricos, relativos aos regulamentos da corporação, como, por exemplo, os referentes 

à execução das obras correspondentes ao ofício que abraçara; além disso, era aruído 

sobre preceitos morais, religiosos e políticos, aos quais se comprometia a seguir 

rigorosamente. Depois do século XIV, terminada a prova teórica, era o candidato 

convidado a realizar um “chef- d´oeuvre”, termo cuja tradução literal, obra chefe ou 
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obra-mestre, em vez de obra prima, exprimiria melhor o que representava, na 

realidade: a obra do mestre”.
48

 

Podemos destacar então na citação de Fonseca a questão do candidato 

demonstrar conhecimentos teóricos através da aplicação de uma prova teórica.  

Temos então uma distinção clara entre as categorias e hierarquias, pois os 

candidatos à terceira categoria são profissionais que precisam “saber” e “fazer” o 

ofício, ou seja, precisam saber a parte teórica do ofício, compreendendo aqui a parte 

teórica como informações sobre as ferramentas, equipamentos e seus usos, etc... 

Todas relacionadas ao ofício. E a parte prática do ofício como o fazer, ou seja, o 

processo de feitura. 

Ao longo de nossa pesquisa tentaremos demonstrar como essas duas 

questões estão intimamente relacionadas, assim como o livro e a encadernação, que 

possuem elementos que os distinguem, mas que por se tratar do mesmo objeto ainda 

são associados de forma que, muitas vezes, se tornam a mesma coisa.  

Porém através de elementos que já apresentamos, e de outros que ainda 

trataremos sobre as formas e métodos de aprendizagem de um ofício, procuraremos 

reafirmar a urgência sobre o conhecimento e a prática se relacionarem durante a 

aprendizagem, ou seja, o saber para fazer e o fazer para saber. 

Os mestres, por serem donos das oficinas, também eram donos de tudo que 

nela existia, ou seja, das ferramentas, utensílios e matéria-prima e o número de 

mestres e oficinas, como informa Ruy Gama, era determinado pelas corporações de 

ofícios49, assunto que entraremos a seguir.  

 

1.3 Colégios, Guildas e Corporações: Europa, Portugal e Brasil 

As corporações definiam o tamanho da oficina e a quantidade de companheiros 

e aprendizes que lá trabalhavam, além da sua produção. 

 Referimo-nos até aqui aos séculos XVI e XVII, porém lembremos que as 

corporações de ofício, grêmios e guildas remetem ao período da Idade Média e 

atendiam a outras profissões, porém sua origem não é muito clara, como escreve Ruy 

Gama em seu livro A tecnologia e o trabalho na história, onde transcreve textos dos 

autores Angel González Muniz e W.H.G. Armytage sobre o assunto.  

O autor também diz que a palavra corporação não foi usada na Idade Média e 

que não aparece em textos anteriores ao séc. XVIII. No século XII e XIII usavam-se, 
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conforme o caso, as palavras ministeria, guilda, hansa, confraria, artes. (citação do 

livro de Philippe Wolff. In: Historia general Del trabajo)50. 

Em seu livro dedica um capítulo à questão das corporações e citaremos sua 

definição acerca do assunto.   

“As corporações de ofício, grêmio e guilda, são palavras que designam as 

associações medievais de artesãos ou de comerciantes. Essas associações 

voluntárias, de caráter nitidamente urbano, tinham vários objetivos, que podemos 

sintetizar nos seguintes itens: a) Garantir o monopólio do exercício da profissão ou do 

ramo de comércio aos seus membros e na sua jurisdição. Esta era definida 

geralmente pela área da vila ou da cidade e seu termo. b) Controlar a qualidade e a 

quantidade das mercadorias produzidas, através de inspeção e de limitações 

rigorosas quanto à duração da jornada de trabalho e à observância dos dias feriados. 

c) A formação profissional, através do sistema de aprendizado e do estabelecimento 

de regras rigorosas para o acesso à condição de oficial ou de mestre no ofício 

respectivo. d) Assistência a seus membros em caso de doença etc”.
51

  

Sobre os trabalhadores das tipografias, mencionamos anteriormente sua 

organização em categorias, sendo a primeira dos aprendizes, a segunda dos 

companheiros e a terceira dos mestres, nos referindo neste caso ao ambiente de uma 

tipografia, ou seja, ao ofício do tipógrafo.  

Fonseca também apresenta um capítulo dedicado às corporações de ofícios e 

sobre sua possível origem também nos informa: 

“As corporações de ofício européias tiveram suas origens nos colégios de Roma e 

nas guildas germânicas e escandinavas. Os primeiros representavam a associação 

de todos os que se entregavam à mesma profissão e, portanto estavam ligados pelo 

mesmo interesses”.
52

 

Fonseca também nos diz que os colégios tinham suas assembléias e uniam 

artífices de uma mesma profissão, sendo livres ou escravos e nelas se escolhiam os 

oficiais do ofício, votavam os estatutos, etc, e pela organização dada, os filhos 

seguiam, obrigatoriamente, a profissão dos pais e se casasse com uma viúva 

exerceria a profissão do ex-marido. Porém uma das principais diferenças entre os 

colégios e as corporações, é que os primeiros não cuidaram de regulamentar a 

aprendizagem, o que as corporações fizeram. 
53

 

Quando o autor nos informa que a transmissão dos conhecimentos 

profissionais era uma das diferenças entre os colégios e as corporações, acreditamos 

que a  regulamentação da aprendizagem acontecia na corporação de certa forma, 

através da hierarquia mantida, pois para se tornar um mestre era necessário todo o 

processo sobre o qual já discorremos, para sua aprendizagem, estabelecendo um 

exame de aprovação de sua “competência” sobre conhecimentos do ofício.    
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Ruy Gama e Fonseca abordam questões relacionadas aos interesses das 

corporações e dos colégios e sobre como o aprendizado e a transmissão de 

determinado conhecimento eram tratados.  

Ruy Gama também nos informa que é preciso lembrar que o sistema 

caracteristicamente corporativo era o do aprendizado direto no trabalho e o autor 

salienta que estas são as características da organização corporativa do trabalho 

artesanal e do processo de transmissão do conhecimento daquele período.54.  

Alguns acontecimentos acabaram mudando completamente o rumo e a 

vocação das corporações, pois iniciava-se a exploração que as corporações iriam  

impor aos que desejassem  ter um ofício. Com o início da Renascença, houve grandes 

mudanças em relação a novas perspectivas e idéias, e, com novas ambições, os 

tributos também aumentaram. Com uma nova situação privilegiada se estabelecendo, 

o número de mestres começou a se limitar  e as corporações só aceitavam parentes, 

depois declararam o título de mestre como patrimônio de família, transmissível de pai 

para filho, e não havia mais a execução do “chef-d`oeuvre”, nem o pagamento da taxa 

de entrada, cobrado sempre em benefício da corporação. Começava-se então um 

inquérito sobre a vida do candidato e em fins do séc. XVIII se o candidato fosse filho 

ou neto de algum profissional de ofício considerado degradante, este era vetado.55 

O período de aprendizagem foi alongado para sete, doze ou até trinta anos, 

impedindo o acesso às profissões e essa situação acabou gerando reações, 

principalmente dos oficiais, que percebendo ser cada vez mais impossível chegar a 

mestre, resolveram fundar as suas próprias associações, porém foram combatidos 

pelos mestres e obrigados a transformar em secretas suas associações e as 

corporações continuaram preocupadas apenas com a manutenção de seus 

monopólios. Na França, em 1791, houve a abolição das corporações de ofício. 56 

Já as corporações de ofício em Portugal não se estabeleceram da mesma 

maneira que aconteceu na França. Ruy Gama nos diz ainda que a 1ª corporação foi 

criada em 1384 em Lisboa, que era a Câmara ou Casa dos Vinte e Quatro, constituída 

de dois representantes para diversos misteres, como caldeireiro, correeiro, alfaiate, 

barbeiro, ourives, pedreiro, etc.57 

Em comum elas tiveram a hierarquia mantida: mestres, oficiais e aprendizes, 

as taxas, que era um dos traços mais fortes das corporações portuguesas, além do 

juramento de bem servir o ofício. E assim, como nas corporações francesas, as 
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portuguesas também viviam “embandeiradas”, ou seja, sob o mesmo estandarte e 

proteção de um santo, ou santa. 58 

Sobre as bandeiras, Cunha nos informa que o ofício/corporação também era 

chamado de bandeira, porque seus membros participavam das cerimônias religiosas 

levando a bandeira de seu santo protetor, e os ofícios “embandeirados” eram os 

sujeitos à organização corporativa, com objetivos econômicos, sociais e políticos. Já 

as irmandades e confrarias tinham finalidades exclusivamente religiosas.59 

A autora portuguesa Maria Blak-Lamy de Freitas Barjona, em seu livro “A Arte 

do Livro”, escreve em “Notas históricas” que as corporações de encadernadores se 

organizavam sob a designação dos livreiros, dizendo ser este nome dado 

genericamente a encadernadores, mercadores de livros e impressores, sendo que os 

últimos constituíam figura à parte, como já vimos e citaremos novamente. Barjona 

informa que em Portugal foi regularizada em 1467 a Irmandade dos Livreiros, erigida 

em 1460 sob a invocação de Santa Catarina.60 

“Os livreiros têm representação na Casa dos Vinte e Quatro mas possivelmente 

embandeirados, ou seja, reunidos a outro ofício, pois parece que entre as doze 

bandeiras de Lisboa não figurava a Santa Catarina”.
61

 

Fonseca também descreve em seu livro, como já dissemos no tópico anterior, 

que nas corporações os profissionais eram obrigados a contribuir para festividades e 

procissões religiosas. E em sua relação de ofícios embandeirados, cita os 

Encadernadores, sob a proteção de Santa Catarina. 62 

Ainda em relação aos ofícios, lembremos que no tópico anterior nos referimos 

aos mestres, que geralmente eram impressores e livreiros, celebrando festas para 

rezar ao seu padroeiro, São João.  Fonseca também descreve entre os ofícios 

embandeirados São João Evangelista relacionado ao ofício dos Tipógrafos, dizendo 

que o espírito religioso, assim como dominara as corporações francesas também 

subjugava as portuguesas.63 Febvre e Martin também informam que a confraria de 

São João Evangelista foi fundada em 1401, na França, ligada posteriormente aos 

impressores e livreiros.64  

Em 1834 são extinguidos de Portugal os ofícios, bandeiras, Casa dos Vinte e 

Quatro, procuradores dos mestres e juízes do povo, através de um decreto.  

“Durou séculos o privilégio que tiveram as corporações, de executar serviços 

correspondentes aos seus respectivos ofícios, mas depois que começaram a 

aparecer as fábricas do estado e o surto industrial invadiu Portugal com a 
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implantação de indústrias, a concessão de novos privilégios às grandes companhias 

que se formavam e a conseqüente libertação das tradicionais obrigações de 

examinação, decresceu o prestígio das corporações”. 
65

   

Já no Brasil o sistema corporativo não teve a importância semelhante àquela 

que teve nos países europeus e dez anos antes das corporações terem sido abolidas 

em Portugal elas já tinham sido extintas no Brasil, o que aconteceu quando em 1824 

D. Pedro I outorgou a Constituição ao país. Não se sabe ao certo quando se iniciaram 

as organizações de ofícios no Brasil.66 

“A aprendizagem de ofícios no Brasil processava-se, assim, como acontecera em 

Portugal. Vigoravam-se, aqui, as mesmas normas prescritas no famoso “Livro dos 

Regimetos dos Officiaes mecânicos da mi nobre e sepre Leal cidade de Lisbôa”. 

Como nele vinha indicado, havia determinações particulares a cada profissão e umas 

tantas posturas gerais aplicáveis a tôdas elas.”
67

  

Ruy Gama diz que a persistência do trabalho escravo e o papel prevalente do 

domínio rural na Colônia, onde apenas umas poucas cidades eram “consentidas”, não 

favorecia o sistema corporativo de organização do trabalho artesanal.68 

Falaremos adiante também sobre a influência que o trabalho escravo exerceu 

no ensino dos ofícios no Brasil e no modelo proposto para seu aprendizado. 

 

1.4 Ensino de ofícios no Brasil 

Sobre o ensino dos ofícios no Brasil, achamos necessário contextualizar como 

iniciaram as escolas e como se desenvolveu uma pedagogia concernente às práticas. 

Não discorreremos nessa pesquisa sobre os antigos centros de aprendizagem 

como os engenhos de açúcar, as casas de fundição e de moeda e os arsenais de 

Marinha, por não se relacionarem diretamente com o objeto da pesquisa. 

Inicialmente falaremos sobre a chegada dos jesuítas ao Brasil, em seguida a 

respeito da chegada dos padres salesianos e depois sobre a criação dos Liceus.  

Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, onde no mesmo ano fundaram a 

Província Brasileira da Companhia de Jesus.  

No ensino realizado por eles, destacamos em nossa pesquisa o artigo “Artes 

liberais e ofícios mecânicos nos colégios jesuíticos do Brasil colonial” 69, onde é 

analisado o ensino das artes liberais e ofícios mecânicos dos colégios jesuíticos do 

Brasil Colonial, compreendendo o período de 1549-1759 e no artigo os autores nos 

informam sobre o Ratio studiorum, um plano de estudos da Companhia de Jesus: 
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“Para tanto, a companhia de Jesus prescreveu no Ratio studiorum, durante quase 

cinqüenta anos de elaboração (1551-1599), os conteúdos das humanidades latinas, 

das classes inferiores às superiores, considerados fundamentais para a formação dos 

“soldados de Cristo”. Esses deveriam empenhar-se na restauração da antiga 

hegemonia ideorreligiosa exercida pela Igreja católica até 1517, data que marcaria o 

início da cisão cristã na Europa ocidental”.
70

 

Porém, foi realizada uma série de modificações no Ratio, e houve uma outra 

face de atuação pedagógica dos jesuítas, talvez marcado por uma necessidade 

imposta pelo meio, acima das prescrições doutrinárias, que é o ensino dos ofícios 

manuais. Na elaboração do Ratio que entrou em vigor em 1599, as artes mecânicas 

não foram consideradas, porém o complexo jesuítico composto por fazendas, 

residências e colégios foi obrigado a manter oficinas de artes mecânicas para 

fabricação de manufaturas. Essas oficinas eram compostas por colonos livres, 

indígenas, escravos e padres jesuítas.71  

Em relação às artes liberais, o projeto educacional implantado pela Companhia 

fazia parte da estratégia colonizadora da Coroa portuguesa e a criação de colégios no 

mundo colonial português estava associado aos interesses mercantis e à propagação 

dos valores professados pela civilização ocidental cristã e ainda sem a elaboração das 

constituições e do Ratio (finalizado em 1599) a instituição tratava-se de uma escola de 

ensino das primeiras letras, chamada casa de “bê-á-bá”, embriões dos futuros colégios 

jesuíticos, e essas escolas estavam assentadas em 2 pilares.72 

“a) desenvolvimento de uma pedagogia consubstanciada nos catecismos bilíngues 

(tupi e português), com base no processo de ensino e de aprendizagem mnemônico 

(ensino de cor, memorização), tanto das línguas quanto da própria dogmática cristã 

católica; b) estruturação da base material que garantiria a existência das casas de bê-

á-bá por meio da organização econômica fundada no princípio da “grande plantação”: 

terras (sesmarias doadas pela Coroa), trabalho escravo desafricanizado e 

agropecuária (cana-de-açúcar e gado)”.
73

 

Não existia distinção entre os colégios e as casas de “bê-á-bá”, mas em 1553 

chegou ao Brasil a versão preliminar das Constituições da Companhia de Jesus, e o 

documento estabelecia que somente os colégios poderiam possuir propriedades como 

fonte de financiamento das suas atividades educacionais e exigiu o fechamento das 

casas, pois não era previsto qualquer ordenação econômica  para esse tipo de prática. 

Porém, elas não foram fechadas e durante a segunda metade do séc. XVI 

transformara-se nos primeiros colégios jesuíticos do Brasil colonial. Então, o ideal 

pedagógico era formar alunos para o domínio das artes liberais (humanidades) por 
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meio da língua latina e não defendia ensino elementar para todos os meninos e 

meninas, além de não postular a vinculação entre formação intelectual e profissional.74 

Sobre as Artes Mecânicas, os autores nos informam, que a relação entre 

ciência e trabalho manual se processava cada vez mais de forma orgânica e, baseada 

nas próprias constituições, adquiriu uma estratégia para manter propriedades 

produtoras de manufaturas com o objetivo de financiar seus colégios. Os autores 

utilizam como fonte de sua pesquisa o livro de Serafim Leite, padre jesuíta (1890-

1969), que publicou em 1953 o livro “Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-

1760)”, classificando os “ofícios mecânicos” praticados pelos jesuítas e que entraram 

no Brasil com os portugueses. Constata-se a presença de um médico, um arquiteto, 

um mestre de obras, além de pedreiros, carpinteiros, serradores ferreiros, etc e ao 

final ele cita a presença até de um barbeiro e de um encadernador.75 

Das propriedades jesuíticas eram as fazendas que requisitavam mais as “artes 

mecânicas”, e os autores nos lembram uma questão importante para nossa pesquisa, 

pois a mão de obra era escrava, indígena e africana, porém as manufaturas eram 

produzidas mediante processos artesanais semelhantes aqueles utilizados nas 

corporações de ofícios medievais, dizendo que este processo produtivo já exigia a 

aplicação de determinados conhecimentos científicos, cuja formação se aproximava 

da escola e que as próprias condições de existência fizeram os jesuítas criarem 

oficinas de artes mecânicas, sendo essenciais para suas construções. E num mercado 

escravocrata, com a escassez de “oficiais” livres, a criação das oficinas de artes 

mecânicas especializadas anexas aos colégios foi uma alternativa. E os autores 

também informam que essas oficinas fabricavam manufaturas com base nas relações 

de produção entre mestre e aprendizes, tal como nas corporações de ofício medievais, 

envolvendo os padres jesuítas durante o trabalho produtivo e a aprendizagem decorria 

da observação e imitação, ou seja, no próprio processo de fazer as manufaturas.76  

Serafim Leite em seu livro também elaborou um rol de “ofícios mecânicos” 

praticados nos colégios da Companhia durante o período colonial e faz uma 

classificação das artes e ofícios dos jesuítas no Brasil, dividindo-as em: Artes e Ofícios 

de Construção, Belas Artes, Manufaturas, Ofícios de Administração, Serviços de 

Saúde e Outros ofícios, nesse último classificados os Bibliotecários, encadernadores, 

tipógrafos e impressores.77  

Lembremos que o livro foi publicado em 1953 e Serafim Leite nasceu em 1890, 

faleceu em 1969 e analisa em sua publicação o período de 1549 a 1760. 
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 Em “Outros ofícios”, temos duas questões para destacar, pois o primeiro curso 

para formação de bibliotecários a existir no Brasil, foi no Rio de Janeiro em 1911 na 

Biblioteca Nacional. Mas já existiam bibliotecas nas instituições de ensino dos 

Jesuítas78 e McMurtrie informa, porém sem confirmação, que no Colégio dos Jesuítas 

do Rio de Janeiro já se imprimiam livros em 1724.79 Independente desta confirmação, 

já se realizavam trabalhos de encadernação, com a confecção dos códices, como 

informamos no 1º capítulo e que hoje formam as bibliotecas dos mosteiros existentes 

no país.  

Relacionado aos tipógrafos e impressores, sabemos que a Imprensa Nacional 

nasceu por decreto do príncipe regente D. João VI, somente em 1808, pois antes 

dessa data era proibida no Brasil.80 Porém, McMurtrie nos informa que em 1747 houve 

uma tipografia no Brasil, com trabalhos do lisboeta Antônio Isidoro da Fonseca, no Rio 

de Janeiro e que há cerca de 5 exemplares de um folheto in 4º, com cerca de 20 

páginas, impresso nessa tipografia.81 

Os autores dizem que essa diversificação de ofícios pode ser entendida pela 

hegemonia de 210 anos (1549-1759) que a Companhia de Jesus exerceu no Brasil, 

necessitando de mão de obra mais qualificada conforme se tornava mais sólido e 

complexo e em 1614 a Companhia passou a organizar os oficiais dos “ofícios 

mecânicos” e foi criada a “Confraria dos Oficiais Mecânicos”, como mecanismo de 

controle ideorreligioso dos trabalhadores artesanais.82 Dessa forma os autores 

concluem em seu artigo que as fazendas-colégios eram autossuficientes e essa base 

era mantida por trabalho especializado dos jesuítas, que se valiam de trabalho escravo 

na fabricação de manufaturas artesanais e demais produções necessárias ao 

funcionamento dos colégios e fazendas e que diferente do que ocorria nas 

corporações de ofício  da Europa ocidental na mesma época, a maior parte da mão de 

obra nas oficinas de artes mecânicas jesuíticas era escrava, não necessitando de 

assalariados, o que talvez explique essas artes terem sido complementares à de 

humanidades.83    

Bem mais tarde, já no início do séc. XIX, outro estabelecimento que não 

podemos deixar de citar e que Cunha trata em seu livro é a Academia de Artes, 

iniciada através de uma incumbência ao embaixador de Portugal, Marquês de 

Marialva, de convocar uma missão artística para vir ao Brasil. Trouxe então Joachim 

Lebreton, presidente perpétuo da seção de belas-artes do Instituto da França, e este 
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propôs a criação de uma escola de belas-artes, com os 10 artistas que trouxe consigo 

para o Brasil. Ele propunha a criação de uma dupla escola de artes: um setor para o 

ensino das belas-artes e outro para o ensino das artes-mecânicas. Ambas teriam o 

aprendizado do desenho, tanto para os artistas como para os artífices, como Cunha 

chama em seu livro os oficiais mecânicos. Lebreton defendia o ensino de desenho 

para o desenvolvimento do país e dizia que essa era uma tendência mundial e que 

não se podia esperar que os artífices desenvolvessem espontaneamente essa arte, e 

que se não o fizesse agora, essa oportunidade estaria perdida. Mas o ensino do 

desenho era direcionado de forma diferente para ambos os setores, e a articulação 

destes seria feita pelo ensino de algumas disciplinas, tanto aos artistas quanto aos 

artífices: desenho de figura e de ornatos, aritmética e geometria prática. Cumpridas 

essas disciplinas os artífices seriam encaminhados a “ateliês práticos”, montados por 

operários franceses, onde o processo de aprendizagem se daria pelos padrões 

tradicionais, com os alunos se tornando mestres, aperfeiçoando desta forma a 

indústria nacional e em 2 meses depois de apresentado o projeto uma carta régia 

mandava criar uma “Escola Real das Ciências, Artes e ofícios”, sendo bem aceito na 

Corte, tendo início as aulas somente em 1820, postergando o ensino das ciências e de 

desenho para os ofícios mecânicos, através de um decreto de 23 de novembro de 

1820. 84  

Lembrando também que em 1826 houve outro projeto de lei introduzindo o 

desenho técnico como necessário às artes e ofícios, sendo ensinado em Liceus85. 

Informações sobre o ensino do desenho e sua obrigatoriedade, através de 

decretos e projetos, complementam a análise que acontece em nossa pesquisa, pois o 

desenho está presente em muitos projetos e propostas para o ensino industrial e 

profissional. Retomaremos mais adiante essa questão para analisarmos de forma mais 

aprofundada sua aplicação.   

Falaremos agora sobre os Salesianos e alguns pontos que talvez tenham em 

comum com os jesuítas, em relação à pedagogia e à forma de aprendizagem, 

iniciando com um trecho de Cunha, que em seu livro “O ensino de ofícios nos 

primórdios da industrialização” nos informa: 

 “A partir do séc. XVII foram organizadas na Europa ordens religiosas especialmente 

dedicadas em manter casas para o recolhimento de menores pobres, aos quais se 

ensinavam ofícios artesanais e manufatureiros. Dentre essas iniciativas, destacaram-

se as do padre católico francês João Batista de La Salle, que fundou, de 1679 em 

diante, uma série de escolas paroquiais gratuitas para as crianças pobres”.
86
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 Essas escolas foram fundadas primeiro em Reims, Paris e depois no resto da 

França. A ordem religiosa fundada por La Salle chamava “Irmãos das Escolas Cristãs” 

e em 1705, a partir da demanda de famílias da pequena burguesia que queriam uma 

escola especial para seus filhos e que tivesse um perfil distante das escolas 

secundárias jesuítas freqüentadas pela nobreza e também das escolas profissionais 

dos trabalhadores, foi fundada uma escola em regime de internato.87 

O currículo dos Irmãos das Escolas Cristãs diferia dos Jesuítas por não incluir 

o latim e pela ênfase no comércio e tinha notoriedade por transformar jovens de 

comportamento rebelde em adultos ordeiros. Tinham um departamento especialmente 

destinado a esse fim, que despertou interesse das autoridades, que passaram a 

solicitar aos irmãos que aceitassem jovens delinqüentes condenados à prisão. Novas 

dependências foram construídas, com subsídio do estado, com os presos recebendo 

ensino de geometria, desenho, arquitetura, além do ensino primário. Paralelamente 

freqüentavam oficinas, interiorizavam a disciplina do trabalho e aprendiam um ofício 

artesanal ou manufatureiro. E ainda sobre os Jesuítas e Salesianos, ambos tinham em 

comum a preocupação com a conversão dos índios, porém os Jesuítas se 

concentraram na formação de intelectuais, mediante o ensino secundário e o superior 

e os Salesianos atuavam em duas frentes – no ensino secundário para os intelectuais 

e no ensino profissional, para os trabalhadores manuais.88 

No Brasil temos então a presença de Padre João Bosco (1815-1888), 

sacerdote chamado Giovanne Bosco, conhecido no Brasil como Dom Bosco89, italiano, 

com atuação principalmente em Turim e que se inspirou na obra do padre francês La 

Salle, criando uma ordem religiosa chamada Salesiana e a principal característica 

sobre as duas era a expressão pedagógica ainda mais completa em relação à 

educação profissional das crianças das classes trabalhadoras.90 

Como Querido nos informa, a proposta de Dom Bosco seguia o ideal de 

preventividade, tendo início no Congresso de Viena (1814-1815), no combate às idéias 

liberais, que ao longo do séc. XIX é desenvolvida nos setores políticos, sociais, 

jurídico-penal assistencial, escolar-educativo e religioso, onde antecessores a Dom 

Bosco já haviam iniciado propostas para uma educação voltada para a formação ao 

trabalho91. Existia uma dupla vantagem na questão da formação do caráter pelo 

trabalho, pois ela propiciava a aprendizagem de ofícios e mantinha os valores e as 

                                                           
87

 Ibid., 49. 
88

 Ibid. 
89

 Querido, “A implantação de Sistema Preventivo em São Paulo,” 28. 
90

 Cunha, O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização, 49. 
91

 Querido, “A implantação do Sistema Preventivo em São Paulo,” 29. 



35 
 

motivações a um número adicional de jovens operários, de modo a evitar que 

desenvolvessem lutas contrárias à ordem estabelecida.92 

Sobre a pedagogia de Bosco e La Salle, existem dois importantes pontos em 

comum:  

“...o primeiro era o postulado de que o trabalho disciplinado era formador do caráter, 

principal instrumento de combate ao vício e, por sua vez, indutor do sadio hábito do 

trabalho. E o segundo: a tendência de englobar todas as atividades dos alunos-

operários dentro da instituição”.
93

 

A Congregação Salesiana foi instituída em 1859, com a aprovação do Vaticano 

e em 1875 iniciaram sua expansão, se lançando às missões na América Latina, 

chegando a Buenos Aires e no mesmo ano ao Rio de Janeiro, realizando expedições 

para divulgação de suas ações. A eles foi oferecido um terreno em uma colina no 

Niterói, onde posteriormente foi fundado O Liceu de Artes e Ofícios Santa Rosa 94. Sua 

atuação foi se estabelecendo nos últimos anos do séc. XIX e no início do séc. XX, com 

vistas ao ensino profissional, particularmente à aprendizagem industrial.95. 

“No ano de 1883 chegaram ao Brasil os salesianos vindos do Uruguai e foram para 

Niterói, onde fundaram o Liceu de Artes e Ofícios Santa Rosa. Em 1886 fundaram em 

São Paulo o Liceu Coração de Jesus. Assim como na Itália, os salesianos 

ministravam também o ensino secundário e comercial aos jovens oriundos das 

camadas médias. A aprendizagem deveria durar de 5 a 6 anos. O aluno entrava com 

12 anos e concluía os estudos aos 18”.
96

  

A expulsão dos jesuítas em 1759 e a extinção das Corporações de ofício no 

Brasil com a Constituição de 1824 criaram novas estruturas para a aprendizagem de 

ofícios. A proclamação da República em 1889 trouxe a proposta de um novo Estado e 

a escola como emblema de uma nova ordem exigindo novos métodos e formas de 

ensinar.97 Mas, nas escolas salesianas já se processavam modificações. Assim, vale 

ressaltar que além das transformações Querido cita uma circular de 10 de agosto1882 

do bispo paulista D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, que confirma a necessidade 

da criação do “Lyceu de Commercio, Artes e Officios”, com a pretensão de obter o 

corpo docente através as Sociedade Salesiana de Turim. A modalidade de liceu é 

estendida na circular a uma classe mais popular ao oferecer “todas as artes e 

officios”.98 

O Liceu oferecia ensino primário e profissional. Tal ensino de uma arte ou ofício 

subtentendia trabalhos manuais e um dos primeiros documentos relacionados às 

práticas escolares é o Prospecto do Lyceu de Artes e Officios e o Estatutos e 
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Programmas de Ensino do Liceu do Sagrado Coração – Artes, Officios, Commercio, 

de 1908. Neste momento daremos destaque ao conteúdo dos Estatutos, que contém o 

programa para diversos cursos, dentre eles o de tipografia, impressão, fundição de 

tipos e encadernação,99 conforme analisado por Querido. 

Os aprendizes podiam frequentar o Liceu em sistema de internato ou externato 

e nos Estatutos também consta a carga horária dos alunos e os tempos longos nas 

oficinas. A escassez em recreios e falta de tempo para estudo dos aprendizes 

demonstrava uma organização ligada ao trabalho. As habilidades do aluno eram 

verificadas nos exames de promoção, os quais observavam a “perfeição do ofício e 

destreza relativa na execução do trabalho” e era proporcionado ao aprendiz um ensino 

methodico e gradual que vislumbrava todas as etapas da produção. Note-se que a 

concepção de um trabalhador que dominasse todas as fases de produção capacitava-

o a um trabalho livre e autônomo.100  

Ainda em relação aos Estatutos, a autora nos informa sobre uma página 

intitulada “Parte Theorica”: 

“A página “Parte Theorica” relacionava as matérias oferecidas no período de 2 horas 

das aulas diárias aos cursos profissionalizantes. Abordando desenho, instrumentos e 

utensílios, matérias primas, regulamentos, normas de avaliação do trabalho e 

escrituração, as disciplinas focavam no próprio ofício. O estudo histórico era oferecido 

através do início, da evolução e aperfeiçoamento do ofício; enquanto a geografia 

tratava dos principais empórios e centros mundiais onde é o maior desenvolvimento 

comercial e industrial do ofício”.
101

 

Interessante analisarmos que nos Estatutos, assim como discorremos 

anteriormente em relação ao exame nas corporações, a “Parte Theorica” está 

presente novamente, e aqui com abordagem sobre as disciplinas que focam no ofício, 

mas não deixando para trás a questão dos instrumentos, utensílios, matérias-primas e 

a história do ofício. Essa questão talvez seja importante em relação ao ensino ser 

direcionado à industria e para o trabalho. Então, novamente temos o aluno 

aprendendo a dominar seu ofício, na parte “prática e teórica”, assim como as 

instituições os dividiam e classificavam. 

Os alunos estudavam então 4 anos no ensino primário e poderiam prosseguir  

seus estudos no Liceu, pois formados no primário estavam habilitados a se 

matricularem nos cursos profissionais102.  

Mas a decadência das escolas salesianas se deu a partir de 1910 e elas 

formavam um quase sistema de ensino profissional passando a ser considerados 

“anexos” dos liceus. Cunha informa que em primeiro lugar ela se deu devido à 
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concentração dos padres no ensino secundário e no ensino comercial, de larga 

aceitação no país, em segundo lugar devido à longa duração da aprendizagem, o que 

incentivava a evasão antes de seu término e em terceiro, pelo menos em São Paulo, à 

competição das escolas profissionais criadas pelo governo, especialmente as Escolas 

de Aprendizes Artífices.103   

O Liceu Coração de Jesus depurou suas oficinas em 1918 e transferiu para um 

bairro operário as oficinas que tinham maior aceitação entre os italianos: carpintaria, 

marcenaria, modelação e mecânica. E permaneceram no Liceu as oficinas lucrativas: 

tipografia, impressão, encadernação, fundição de tipos e alfaiataria.104 

Posteriormente cresceu a procura pelo secundário, ao mesmo tempo que 

diminuíam os aprendizes. Assim os salesianos praticamente se especializaram no 

ensino secundário.105  

Temos também os Liceus de Artes e Ofícios, porém com propósitos um pouco 

distantes de nossa análise.  

Cunha nos informa que os Liceus ofereceram basicamente instrução primária e 

aulas de desenho, tendo destaque somente O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, 

que acompanhou o crescimento da produção industrial manufatureira, por haver uma 

conexão entre os sócios da Sociedade Propagadora de Instrução Popular, 

mantenedora do Liceu, e dos membros do capital cafeeiro.106  

Para a criação dos Liceus houve uma articulação entre as atividades do ensino 

superior para engenheiros e do ensino profissional para operários, conectados através 

da Escola Politécnica e do Liceu de Artes e Ofícios. A ideologia dos fundadores da 

Escola Politécnica vinha dos intelectuais do Império, onde, assim como na República, 

o ensino profissional tinha uma função disciplinadora e era destinada aos operários. 

Então o Liceu surge como um complemento dos cursos de engenharia civil e 

arquitetura da Politécnica, tendo, inclusive, o corpo docente comum. Os engenheiros e 

arquitetos eram qualificados no projeto de edificações e os mestres e operários 

formados no Liceu conseguiam executar tais projetos. Dessa forma as oficinas do 

Liceu estavam organizadas como empresas líderes de caráter privado. E suas 

atividades não compreendem nosso objeto de pesquisa, pois suas oficinas 

destinavam-se aos estabelecimentos industriais, com produção para utilidade no 

comércio. 107  
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Mesmo assim, como nos informa Cunha, no ano de 1934 o Liceu possuía 

Oficinas de “Artes Complementares”, com seções de “Ornamentistas” e “Artes 

Gráficas”.108  

O ensino de ofícios no Brasil ocorreu a partir de várias demandas sociais e em 

relação ao trabalho, mas Cunha em seu livro “O ensino de ofícios artesanais e 

manufatureiros no Brasil escravocrata”, trata de duas questões essenciais para 

entendermos esse contexto, que é sobre “ O (des) valor  do trabalho na cultura 

ocidental” e a “Escravidão e trabalho manual na cultura brasileira”. 

Logo no início do 1º capítulo, “O aviltamento do trabalho manual”, Cunha diz: 

“Na formação da cultura brasileira, exerceu uma influência marcante a herança da 

antiguidade clássica no tocante ao trabalho manual representado como atividade 

indigna para um homem livre. Essa herança aqui chegou com os colonizadores 

ibéricos, provenientes de uma região da Europa onde a rejeição do trabalho manual 

era especialmente forte, como também, pela ação pedagógica dos padres jesuítas, 

que elaboraram à sua maneira a herança clássica”.
109

 

Com novas demandas em relação ao crescimento do país, foram criadas as 

“Escolas de Aprendizes Artífices”, na década de 1910, sobre as quais discorreremos a 

seguir, ao analisar o ensino industrial no Brasil. 

 

1.5 Ensino industrial no Brasil 

No ensino industrial no Brasil, temos períodos distintos, podendo nos remeter 

ao império, com projetos já destinados a indústria e posteriormente à República, com 

reformas e projetos direcionados a resolver questões relacionadas não só a indústria, 

mas a educação de forma geral. 

Porém, verificaremos que muitas datas sobre o ensino dos ofícios e o ensino 

industrial estarão próximas e sobrepostas, pois como pudemos perceber no tópico 

anterior, houve muitas iniciativas por parte de diversas instâncias e neste tópico 

veremos que leis e decretos, não somente sobre o ensino de ofícios, mas ligados à 

educação e profissionalização, também aparecerão na tentativa de resolver a questão 

da aprendizagem do ofício, as reformas no ensino e a demanda da indústria.     

“O ensino necessário à indústria tinha sido, inicialmente, destinado aos silvícolas, 

depois fora aplicado aos escravos, em seguida aos órfãos e aos mendigos. Passaria, 

em breve a atender, também, a outros desgraçados. Em 1854, D. Pedro II fundava o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant e, dois anos 

mais tarde, em 1856, instituía o Imperial Instituto dos Surdos-Murdos, funcionando, 

algum tempo depois da inauguração, em ambas as casas, oficinas para 
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aprendizagem de ofícios. Os cegos passariam a aprender tipografia e encadernação 

e os surdos-mudos, sapataria, encadernação, pautação e douração”.
110

   

Fonseca diz que naquela época ainda se ministravam trabalhos tipográficos em 

Braille, obras de encadernação, fabricação de vassouras, escovas, empalhação de 

móveis e afinação de pianos.111 Atualmente o Instituto Benjamim Constant é um 

Centro de Referência para questões da deficiência visual.  

A lei de 17 de setembro de 1851 reformava a instrução primária e secundária e 

introduzia medidas especiais para os menores abandonados, criando asilos onde 

receberiam a instrução do primeiro grau. Depois seriam enviados para as oficinas 

públicas ou particulares, mediante contrato e fiscalização do Juiz dos Órfãos, para 

aprenderem um ofício. Com o decreto nº 5.849, a casa de asilo passou a se chamar 

“Asilo de Meninos Desvalidos”. O asilo destinava-se a não só recolher, mas também 

educar meninos de 6 a 12 anos de idade,112 através do ensino de carpintaria, 

marcenaria, serralheria, ofícios de encadernador, artes tipográficas e litográficas, entre 

outros.113 Durante todo o período da Monarquia o estabelecimento manteve o seu 

caráter de asilo, que só perdeu para se transformar no Instituto Profissional João 

Alfredo, já na República.114  

Em 1879 outro decreto de nº 7.247, reformava o ensino primário e secundário 

do município da corte, incluindo a prática manual de ofícios para os meninos e 

trabalhos de agulha para as meninas. E em seu artigo 9º mandava: 

“Criar ou auxiliar no município da Côrte e nos mais importantes das províncias, 

escolas profissionais e escolas especiais ou de aprendizado, destinadas, as primeiras 

a dar a instrução técnica que mais interesse as indústrias dominantes ou que 

convenha criar e desenvolver e as segundas ao ensino prático das artes e ofícios de 

mais imediato proveito para a população e para o Estado, conforme as necessidades 

e condições das localidades”.
115

    

Aqui temos as escolas especiais direcionadas à instrução técnica, destinadas 

claramente aos interesses das indústrias e sobre as escolas de aprendizado, estas 

ainda atreladas às manufaturas e ao ensino prático, de “imediato proveito”. Então, 

conforme o ensino dos jesuítas acontecia, o ensino prático das artes e ofícios talvez 

tenha se conectado e tido ênfase nas artes mecânicas, lembrando que o Brasil ainda 

era um país escravocrata. 

Em 1882, D. Pedro II funda uma escola destinada a instruir os filhos de seus 

servidores, e outra em 1885, aberta aos filhos dos antigos escravos da corte, mas 
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ainda em 1882 foi apresentado um projeto a D. Pedro II com a proposta de reorganizar 

o ensino público inferior e superior e foi incluída a criação do ensino técnico nas 

províncias. O projeto não foi realizado e em 1886 o governo nomeava uma comissão 

para organizar as bases de uma reforma da instrução primária e secundária, incluindo 

a criação de escolas profissionais e asilos industriais.116 

Com a Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889) 

temos então outro contexto, com mudanças significativas no ensino primário e 

secundário e, como nos informa Queluz, com um forte preconceito contra o trabalho 

manual, gerado pela herança escravista.117 

Porém, com o crescimento das atividades industriais surge demanda por 

trabalhadores qualificados, como ressalta Fonseca.  

“Por ocasião da proclamação da República existiam, em todo o país, 636 

estabelecimentos industriais. Daquela data até 1909 fundaram-se, 3362 outros. Em 

vinte anos o crescimento havia sido extraordinário. A nação parecia despertar”.
118

 

Consequentemente a quantidade de operários cresceu e com ela também 

cresceu a exigência de homens com conhecimentos especializados, cabendo ao 

governo criar estabelecimentos de ensino profissional para suprir essa demanda. Em 

1909 o presidente Afonso Pena falece e Nilo Peçanha assume seu posto e 3 meses 

após sua posse assina o decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, criando as 

“Escolas de Aprendizes Artífices”, estipulando sua manutenção pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, a quem cabiam os assuntos relativos ao ensino 

profissional não superior.119 

Já no início de 1910 punham-se em funcionamento as dezenove escolas, cujas 

datas de inauguração vão de 1º de janeiro a 1º de setembro do mesmo ano, sendo 

todas mantidas pelo Governo Federal, e sua finalidade a formação de operários e 

contramestres, mediante ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos 

menores que pretendessem aprender um ofício. Mas ainda em 1909 o decreto 

nº 7.763 dizia que o ensino de ofícios deveria ser feito em oficinas de trabalho manual 

ou mecânico que fossem necessários ao estado em que funcionasse a escola, 

consultadas as especialidades das indústrias locais. A maioria das escolas ensinava 

alfaiataria, sapataria e marcenaria, e, conforme Cunha, outros ofícios eram ensinados 

em um número menor de escolas, predominando os de emprego artesanal, entre eles 

a encadernação.120 A tabela disponibilizada em seu livro mostra a oficina de 
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encadernação presente nos anos de 1912, 1916, 1922 e 1926, com fonte nos 

relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.121 

Queluz nos informa que paralelamente ao ensino prático deveria existir um 

curso primário e de desenho, definido como uma escola de nível elementar e para as 

oficinas a escolha ficaria por conta do diretor. O autor relata sobre as diretrizes do 

Ministério demonstrar que o “alfabetismo técnico”, considerado necessário, seria a 

transmissão de noções básicas de Língua, Matemática e Desenho.122 

Percebemos com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, que existe a 

junção do ensino prático com conhecimentos técnicos, porém não teórico. Talvez a 

junção do prático com o técnico tenha ocorrido através da demanda das indústrias, 

que cresciam cada vez mais, não cabendo mais esse tipo de divisão. 

Em 1910 Nilo Peçanha deixa o governo e é substituído por Marechal Hermes 

da Fonseca, que não altera as diretrizes em relação às escolas, que passaram por 

uma série de problemas em relação à mudança de governantes e outros problemas 

em relação aos professores, que não estariam capacitados para dirigir as oficinas, o 

que permitiu a contratação de alguns profissionais, do Brasil e de fora. É o caso de 

João Luderitz, diretor do Instituto Técnico Profissional de Porto Alegre, que viajou para 

a Europa e Estados Unidos com a missão de contratar mestres e procurar elementos 

que dessem condições de elaborar um alfabetismo técnico.123 Em 1914 acontece mais 

uma mudança de governo, assumindo a presidência Venceslau Brás Pereira Gomes, 

que em seu manifesto lido ao senado, diz se preocupar com a criminalidade 

aumentando no país e que “a escola não é somente um centro de instrução, mas 

também de educação e para esse fim o trabalho manual é a base mais segura”.124  

Porém, o país entra em dificuldades financeiras, com o princípio da primeira 

guerra mundial e os países aliados restringiam suas importações, ficando o Brasil em 

difícil situação. 

Entre 1915 e 1918 a indústria cresceu e a necessidade do ensino profissional 

aumentou, e no mesmo ano o congresso autoriza o governo a rever o ensino 

profissional no país, através da lei nº 3.454. Alguns meses depois o presidente 

submete o projeto de novo regulamento das escolas de aprendizes artífices, que foi 

aprovado. Agora o ensino primário seria para todos, pois antes era obrigatório 

somente aos analfabetos e a idade mínima para a matrícula seria 10 anos. E na 

condição de matrícula, permanecia “preferidos os desfavorecidos da fortuna”.125 
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De 1918 a 1921 foram realizadas diversas tentativas e projetos que dessem 

direito a educação profissional às famílias com muitos filhos ou de pobreza 

comprovada, e a evasão escolar também era sempre um problema, pois a maioria dos 

alunos procurava trabalho nas fábricas ou oficinas mesmo antes de chegar ao final do 

curso, pois já haviam adquirido algum conhecimento, que eram superiores aos 

operários antigos. Além dos prédios em que estavam instaladas as escolas, que não 

eram adequados ao ensino, os mestres de ofício não acompanhavam a missão da 

escola. 126 

Em função destes problemas, em 1920 foi criada uma comissão de técnicos 

especializados para examinar o funcionamento das escolas e propor remodelação ao 

ensino profissional. A comissão era chamada de “Serviço de Remodelação do Ensino 

Profissional Técnico”, composta por administradores e mestres do Instituto Parobé, 

escola do Rio Grande do Sul, que funcionava a contento naquele momento, sendo seu 

diretor o engenheiro João Luderitz.127 

No decreto de criação das escolas era determinado que em cada uma se 

instalasse até 5 oficinas, porém, com a liberdade do programa educativo e mestres 

despreparados, as escolas acabaram tornando-se primárias, com alguma 

aprendizagem manual. 

Então, em 1926 foi estabelecido um currículo padronizado para as oficinas, 

expresso na Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de Aprendizes 

Artífices. A Consolidação estabeleceu um currículo para a aprendizagem nas oficinas, 

e para os dois primeiros anos letivos, paralelamente aos cursos primários e de 

desenho, a aprendizagem de trabalhos manuais seria como um estágio pré-vocacional 

da prática dos ofícios.  Para os anos seguintes foram estabelecidas 8 seções 

dedicadas ao ensino de ofícios manuais e uma seção destinada ao ensino de técnicas 

comerciais. Das 8 seções, uma era a “Seção de Artes Gráficas”, em que no 1º ano 

complementar os alunos aprendiam Fototécnica ou litografia; no 2º ano complementar, 

Especialização; no 3º ano, Tipografia (composição manual e mecânica); e no 4º ano, 

Impressão, encadernação e fotografia.128  

A industrialização e o ensino industrial tinham várias opiniões e industrializar as 

escolas significava, de certa forma, fazer renda e com ela melhorar as condições 

gerais dos estabelecimentos. 

O Serviço em seu projeto defendia essas idéias e através da Consolidação 

houve a industrialização das escolas.  

                                                           
126

 Ibid., 185. 
127

 Ibid., 187-188. 
128

 Cunha, O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização, 73-74. 



43 
 

“Os diretores ficavam autorizados a aceitar encomendas, desde que as partes 

fornecessem a matéria-prima e pagassem a mão-de-obra e as despesas accessórias. 

Desta vez, porém, dava-se um passo muito avançado. Além de pagar a quantidade de 

horas de trabalho dos alunos, abonava-se aos mestres e contramestres uma 

porcentagem, como remuneração do trabalho fora das horas regulamentares”.
129

  

Ainda em relação a aprendizagem, para Luderitz, como nos informa Queluz, o 

alfabetismo técnico só estaria completo se aulas teóricas de desenho industrial, 

tecnologia e prática da oficina fossem somadas a industrialização da produção e sua 

comercialização sistemática. Estes elementos estariam presentes em um modelo de 

escola indicada por Luderitz, chamada Lehewerkstaetten, localizada em Berna, 

Suiça.130 

Luderitz percorreu a França, Suiça, Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados 

Unidos e Bélgica, sendo que na última visitou a Escola de Charleroi e a principal 

característica do método utilizado era a ênfase no trabalho experimental realizado com 

um número de experimentos e manipulações técnicas, procurando reproduzir as 

condições reais da indústria.131 

Nos Estados Unidos se entusiasmou com o trabalho desenvolvido na escola do 

Brooklyn, em relação ao desenvolvimento de trabalhos manuais e do ensino elementar 

americano, apresentando um resumo detalhado deste, usado como base para a 

elaboração do currículo proposto ao ensino elementar do Instituto Técnico 

Profissional.132  

Em uma das tabelas com propostas de programas e currículos descritas por 

Queluz em seu livro e utilizando como fonte o Relatório de Viagem aos Estados 

Unidos e Europa, de João Luderitz, de 1908, está inclusa na proposta de currículo 

para os Cursos Profissionais do Instituto Técnico-Profissional o ensino de Tipografia e 

Encadernação. Essa proposta seria uma fusão das características curriculares dos 

Estados Unidos e Berna, que Luderitz apresentaria no final de seu relatório.133 

Então, a industrialização estava oficializada nas escolas federais e uma medida 

nova traria unidade ao ensino, tornando uniforme o currículo para a aprendizagem nas 

oficinas. Aos candidatos ao ensino profissional, ainda vinha a referência de “preferidos 

os desfavorecidos da fortuna”.  

Em 1930 o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico foi extinto 

e no mesmo ano foi criado o Ministério de Educação e Saúde Pública, o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e é decretada a lei de nacionalização do trabalho, pela 

qual as empresas são obrigadas a empregar pelo menos dois terços de brasileiros 
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entre seus funcionários. Em 1931, Roberto Mange, Armando Sales Oliveira, Gaspar 

Ricardo Júnior, Geraldo de Paula Souza, Aldo Mário de Azevedo e Lourenço Filho 

fundam o Instituto de Organização Racional do Trabalho- IDORT e no mesmo ano é 

criado o decreto nº 19.560, de 5 de janeiro, que trata da Inspetoria do Ensino 

Profissional Técnico, como órgão do ministério da Educação, chefiada por Francisco 

Montojos.134 

Os fundadores do IDORT, segundo Cunha, divulgaram a doutrina da 

Organização Racional do Trabalho, sistematizada por Frederick Taylor135, que prevê a 

elevação da produtividade e o aumento dos salários pagos aos trabalhadores, mas 

com o uso e aplicação de exames psicotécnicos, escolhendo dessa forma o homem 

certo para cada função e o ensino sistemático de ofícios baratearia a formação 

profissional, aumentando o rendimento físico e defendendo a utilização das séries 

metódicas.136 

Roberto Mange, engenheiro suíço convidado para lecionar na Escola 

Politécnica de São Paulo, participou efetivamente da criação da Escola Profissional 

Mecânica no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em 1924, e do Serviço de Ensino 

e Seleção Profissional (Sesp), em 1930, lembrando que estes projetos vieram antes 

da criação do IDORT e depois dele o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 

Profissional (CFESP), criado em 1934. 

“Enquanto as escolas profissionais comuns não possuíam uma pedagogia própria 

para o ensino dos ofícios, procurando incorporar os padrões artesanais da 

praticagem, a Escola Profissional Mecânica, do Liceu de Artes e Ofícios de São 

Paulo, o Sesp e o CFESP tinham nas séries metódicas a espinha dorsal de uma 

pedagogia que se mostrou eficaz na formação de operários. As séries metódicas, 

assim como a colaboração Estado-empresa e oficina-escola foram utilizadas, mais 

tarde, em todo o país pelo Senai”.
137

 

Ainda sobre a pedagogia e métodos utilizados na aprendizagem dos ofícios 

podemos citar Queluz, que nos informa detectar três tendências em relação ao 

alfabetismo técnico nas escolas profissionais: 

“Aquela relacionada à tradição de ensino de ofícios em instituições assistenciais, 

voltadas para os meninos desvalidos, onde o aprendizado de noções elementares 

das notações alfabética e matemática conjugava-se ao aprendizado empírico em 

oficinas artesanais. Aquela presente em diversos Liceus de Ofícios, tendo como 

modelo o do Rio de Janeiro, com ênfase no aprendizado de noções de Matemática e 

Português e a ênfase no ensino de Desenho Aplicado aos Ofícios, com o aprendizado 

inexistente ou precário em oficinas. E, por fim, aquele desenvolvido no Liceu de Artes 

e Ofícios de São Paulo, onde o aprendizado das notações elementares de 
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Matemática, Português e Desenho conjugava-se ao aprendizado empírico nas 

oficinas em ritmo de produção industrial”. 
138

 

O autor finaliza dizendo que apesar dos diferentes conteúdos, em todas as 

instituições a filosofia moral disciplinadora dos futuros operários estava presente. 

Temos em Cunha e Queluz questões que embora possam parecer divergentes 

em relação aos métodos de aprendizagem dos Liceus, sugerem que a iniciativa do 

ensino unificado de ofícios teve início somente em 1924, com a criação da Escola 

Profissional Mecânica, como já destacamos acima. A participação de Roberto Mange 

foi fundamental para a posterior difusão das séries metódicas,139 enfatizando sua 

participação como professor na Escola Politécnica, na criação da Escola Profissional 

Mecânica do Liceu de Artes e Ofícios, na fundação do IDORT e na criação do SENAI. 

 Cunha nos informa também que com o crescente desenvolvimento da indústria 

e a criação das escolas profissionalizantes, houve uma oposição entre os conceitos de 

oficina-escola e de escola-oficina, pois a primeira vinha da pedagogia do Liceu de 

Artes e Ofícios e a segunda das escolas profissionais da rede do governo estadual. 

Dessa forma, a oficina-escola formava o operário no próprio trabalho para o mercado, 

dominando as tarefas do ofício, auxiliando um operário na própria produção, e na 

escola-oficina, os conhecimentos científicos, como parte do ensino primário, 

conhecimentos e práticas da arte se destacavam, sem descartar a prática da oficina. E 

o autor também nos informa que nenhum destes modelos prevaleceu, e uma nova 

pedagogia de ensino profissional se desenvolveu, que seria a aprendizagem racional, 

também chamada de aprendizagem metódica e as séries metódicas de ofício tinham 

na aprendizagem seu objetivo principal, aliando a prática de oficina, com os 

conhecimentos científicos e tecnológicos.140   

Essa pedagogia, ou metodologia como veremos no segundo capítulo, foi 

adotada pelo SENAI no ensino e aprendizagem dos ofícios. 

 

1.6 O Serviço de Aprendizagem Industrial - SENAI  

Quando o SENAI foi criado, o CFESP foi incorporado a ele e Roberto Mange foi 

o primeiro diretor de seu Departamento Regional, em São Paulo. O CFESP  ainda 

influenciou o sistema de ensino industrial de todo o país, através do Ministério da 

Educação, porém, foi só com a adoção de um projeto industrialista de 

desenvolvimento, pelo estado Novo, que a generalização da aprendizagem 

sistemática se deu em âmbito nacional. E somente com a crise econômica de 1937, as 
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correntes que defendiam a industrialização prevaleceram, assumindo o Estado Novo 

desta forma, a industrialização como meta, lembrando que a política projetada de 

substituição de importações necessitaria de trabalhadores qualificados.141  

Devido a estes fatores, somando-se a guerra, que fez com que os países 

envolvidos concentrassem sua produção em equipamentos militares, intensificou-se a 

produção industrial no Brasil. Ainda em 1937 a constituição determinou ao Estado, as 

empresas e aos sindicatos, a formação profissional das classes menos favorecidas, 

através do artigo nº 129, incubindo a eles a fundação de institutos de ensino 

profissional e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios ou associações 

particulares e profissionais, tendo como dever a criação de escolas de aprendizes 

destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados, sendo pela primeira 

vez no Brasil atribuída às empresas industriais esse dever, o de formar 

sistematicamente em escolas, os seus aprendizes. 142 

Então em 1939 o Ministério da Educação elaborou um anteprojeto que 

estipulava a criação de escolas de aprendizes industriais mantidas pelos sindicatos 

dos empregadores e pelos estabelecimentos industriais.143 O primeiro anteprojeto foi 

enviado em 1938 à Confederação Nacional da Indústria – CNI e à Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, presidida na época por Roberto 

Simonsen. Essas entidades se mostraram contrárias e, consequentemente, o governo 

decretou a obrigatoriedade das empresas manterem cursos de aperfeiçoamento 

profissional para adultos e menores, por meio do decreto lei nº 1.238, de 2 de maio de 

1939. Esse decreto pretendia “assegurar aos trabalhadores, fora do lar, condições 

mais favoráveis e higiênicas para a sua alimentação e assegurar-lhes, ao mesmo 

tempo, o aperfeiçoamento da educação profissional”. No mês seguinte ao ato de 

promulgação do decreto-lei, teve início a XXV Conferência Geral da Organização 

Internacional do Trabalho, em Genebra, sendo que as recomendações sobre 

aprendizagem tiveram grande influência sobre o trabalho de regulamentação do 

decreto-lei. Partindo destas recomendações o anteprojeto foi profundamente 

alterado.144 

Este projeto também não foi aprovado e foi promulgado outro decreto nº 6.029 

de 26 de julho de 1940, que trouxe algumas mudanças, dessa vez com os menores 

sujeitos à aprendizagem sendo definidos como trabalhadores. Dessa forma, o 

empregador pagaria salário a este e não uma “diária de aprendizagem”, como sugeria 

uma das alterações do anteprojeto anterior. O custo de formação ficou integralmente 
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por conta do empregador, sendo que era admitido que a previdência privada 

emprestasse dinheiro aos industriais a juros baixos para instalação e manutenção dos 

cursos. Cunha nos informa que a comparação do anteprojeto de regulamento com o 

regulamento decretado evidencia uma clara disputa entre os ministérios da Educação 

e do Trabalho pelo controle do novo sistema. No anteprojeto o controle seria do 

ministério do Trabalho e no regulamento o ministério da Educação assumiria o 

controle. Porém, o decreto e sua regulamentação foram ineficazes e as opiniões do 

ministro do Trabalho, Valdemar Falcão, partidário em transferir às empresas o encargo 

de manter o novo sistema de formação de força de trabalho, e do ministro da 

Educação, Gustavo Capanema, defensor da tese de que o governo é que deveria 

manter e gerir a rede de escolas para os aprendizes, culminaram em conflitos 

resolvidos pelo presidente Getúlio Vargas, que optou pela tese do Ministério do 

Trabalho.145 

O decreto lei de 1939 e sua regulamentação foram substituídos por outro, 

criando um órgão privado encarregado de ministrar cursos em nome de todas as 

empresas, dirigido pelos próprios industriais146 e Getúlio Vargas nomeou, em 1941, 

uma comissão de industriais a fim de que estudassem a criação de um órgão 

destinado ao ensino profissional dos aprendizes, fazendo parte da comissão Euvaldo 

Lodi, Roberto Simonsen e Valentim Bouças, convocando posteriormente João 

Luderitz, Joaquim Faria Góes Filho e Roberto Mange147, e em dezembro de 1941 

houve uma mudança na direção do Ministério do Trabalho, assumindo o cargo 

Alexandre Marcondes Filho e após um mês foi baixado um decreto-lei com a criação 

do SENAI.148 

Em 22 de janeiro de 1942 o decreto lei nº 4.048, cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem dos Industriários – SENAFI, alterando seu nome para Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial no mesmo ano, por meio de outro decreto-lei, nº 4.936, de 

7 de novembro, ampliando dessa forma sua atuação. 

Roberto Mange foi o 1º diretor do SENAI e discorreremos brevemente sobre 

alguns aspectos de sua formação que consideramos importantes para entendermos 

seu percurso até o ano de sua posse. 

Em 1904, Roberto Mange - nascido na Suíça em 1885 - inicia seus estudos na 

Escola Politécnica de Zurique e em 1906 é admitido às provas finais de diplomação na 

Escola Técnica de Mecânica de Zurique. No mesmo ano trabalha como voluntário na 

empresa Habersang & Zinzen, em Dusseldorf, Alemanha, nas seções de tornearia, 
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serralheria e montagem, marcenaria e fundição, sob a orientação de monitores, 

terminando seu trabalho em 1907, e em 1910 conclui o curso de Engenharia na 

Politécnica de Zurique e inicia seu trabalho como engenheiro em uma filial suíça, 

passando depois a trabalhar na sede da mesma empresa em Bruxelas e no mesmo 

ano torna-se Primeiro Tenente da Infantaria da Suíça.  

Em 1913, Antonio Francisco de Paula Souza, então diretor da escola 

Politécnica de São Paulo, escreve à direção da escola Politécnica de Zurique 

solicitando a indicação de dois engenheiros, sendo um dos escolhidos Roberto Mange, 

que aceita o convite para lecionar na Politécnica por 3 anos, assumindo a cátedra de 

Engenharia Mecânica aplicada às Máquinas. Em 1920 Mange participa dos estudos a 

respeito da higiene mental e higiene aplicada ao trabalho e em 1923 torna-se 

superintendente do recém-criado “Curso de Mecânica Prática”, anexo ao Liceu de 

Artes e Ofícios de São Paulo, onde permanece até 1928. No mesmo ano volta à 

Europa, tomando contato com estudos sobre psicotécnica. Em 1929 viaja para a 

Alemanha para estudar a aprendizagem de operários nas estradas de ferro e em 1934 

participa da organização do Serviço de Ensino e Seleção Profissional da Estrada de 

Ferro Sorocabana, do qual foi diretor até 1934. Em 1931 funda o IDORT e em 1932, 

durante a Revolução Constitucionalista, é nomeado delegado do Departamento 

Central de Munições e assume a chefia da 2ª divisão do IDORT. Em 1933 participa da 

comissão de especialistas que redige o “Código de Educação“ e em 1934 participa da 

“Comissão organizadora do Plano de Ensino Profissional, do Ministério da Educação e 

Saúde, dirige o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção profissional, criado no mesmo 

ano e é nomeado professor catedrático de psicotécnica na Escola Livre de Sociologia 

e Política de São Paulo. Em 1937 é nomeado supervisor do gabinete de psicotécnica, 

anexo a escola Técnica “Getúlio Vargas”, onde permanece até 1939. Em 1940 é 

nomeado por Vargas para fazer parte da seleção dos técnicos estrangeiros a serem 

contratados para trabalhar na recém-criada Escola Técnica Nacional e em 1942 toma 

posse como diretor do SENAI.149 

Ainda em 1942 é criado outro decreto, nº 4.073, de 30 de janeiro, que define a 

Lei Orgânica do Ensino Industrial, com o objetivo de unificar o ensino profissional no 

país, trazendo organização em todo o território nacional, através de um estudo do 

ministro Gustavo Capanema, junto com uma comissão de educadores150, muitos dos 

quais já citamos no decorrer de nossa pesquisa, porém vale ressaltar a participação 

na comissão de Francisco Montojos e Roberto Mange. 
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A comissão comparava todas as organizações existentes em países industriais 

e a Lei estabeleceu as bases da organização e do regime daquele ensino e definiu o 

ensino industrial como de segundo grau, em paralelo com o ensino secundário. 

Deixava então o ensino industrial de pertencer ao grau primário, situando-se no 

mesmo nível que o secundário e estabelecia a garantia do ingresso em escolares 

superiores relacionadas com os cursos concluídos, aos portadores de diploma de um 

curso técnico. 

O ensino industrial já não vinha mais com a indicação de ser dirigido aos 

“desfavorecidos da fortuna”, ou aos “desvalidos da sorte”. Agora havia seleção para os 

cursos e existia aplicação psicotécnica para os candidatos dos cursos industriais, que 

tinham duração de 4 anos e nos quais jovens entre 12 e 17 anos poderiam se 

matricular.151 

Fonseca nos informa sobre como se basearia o ensino industrial, ministrado 

em 2 ciclos: 

“O primeiro abrangeria quatro ordens de ensino: o industrial básico; o de mestria; o 

artesanal e a aprendizagem. No segundo, estariam duas ordens de ensino: o técnico 

e o pedagógico”.
152

 

Já os cursos de mestria preparavam mestres de oficina e era necessário o 

candidato possuir diploma de um curso industrial, com exame vestibular e 

posteriormente era exigido que o candidato já tivesse trabalhado no seu ofício pelo 

menos durante 2 anos. Os cursos artesanais tinham duração de 1 ou 2 anos e se 

destinavam ao ensino de ofícios num período curto, mas em nenhuma escola 

funcionou estes cursos. A aprendizagem era destinada aos menores da indústria, que 

já trabalhassem nas fábricas ou oficinas, ficando estabelecido ser variável o período 

de estudos e o horário.153 Os cursos de aprendizagem passaram a ser atribuição do 

SENAI. 

Nota-se certa permanência da hierarquia própria às corporações de ofício 

nessa estrutura, pois para a preparação, os cursos de mestria exigiam o curso 

industrial e trabalho no ofício por pelo menos 2 anos, o que exigia deste candidato 

experiência de trabalho com o ofício e ao mesmo tempo com a indústria.  

A Lei Orgânica então classificava os estabelecimentos de ensino industrial em 

4 tipos, sendo que as escolas seriam técnicas, ministrando cursos técnicos e 

industriais voltadas para cursos industriais e ainda artesanais e de aprendizagem, 

quando tivessem essa finalidade. 
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Em 3 de fevereiro  era expedido o decreto nº 8.673 que aprovava o 

regulamento do quadro dos Cursos do Ensino Industrial e ficaram instituídos os 

cursos, grupados em seções, da seguinte forma: 

 

I –  Seção de Trabalhos de Metal (Curso de Fundição, Serralheria e Caldeiraria). 

II – Seção de Indústria Mecânica (Curso de Mecânica de Máquinas, de Precisão, de 

Automóveis e de Aviação). 

III – Seção de Eletrotécnica (Curso de Máquinas e Instalações Elétricas, de Aparelhos 

Elétricos e Telecomunicações). 

IV – Seção de Indústria da Construção (Curso de Carpintaria, de Alvenaria e 

Revestimentos, de Cantaria Artística e de Pintura). 

V – Seção de Indústria do Tecido (Curso de Fiação e Tecelagem). 

VI – Seção de Indústria da Pesca (Curso de Pesca). 

VII – Seção de Artes Industriais (Curso de Marcenaria, de Cerâmica, de Joalheria, 

Artes do Couro, de Alfaiataria, de Corte e Costura, de Chapéus, Flôres e Ornatos). 

VIII – Seção de Artes Gráficas (Curso de Tipografia e Encadernação e Curso de 

Gravura).
154

 

 

No total foram oferecidos 23 cursos e trataremos a seguir sobre o Curso de 

Tipografia e Encadernação, oferecido na última seção de Artes Gráficas, 

caracterizado, dentre as finalidades, como um curso de aprendizagem. 

 

1.7 O curso de Tipografia e Encadernação do SENAI  

A aprendizagem da encadernação fazia parte do curso de” Tipografia e 

Encadernação” oferecido pelo SENAI e o aluno estudava composição manual, 

composição mecânica, impressão, estereotipia, pautação, douração e encadernação, 

além de desenho técnico. 

Sobre o curso, o guia do professor afirma que: 

“Nossos alunos permanecem nas oficinas, para estudo e prática do ofício, 15 horas 

por semana, nas 1as e 2as séries, e 18 horas nas 3as e 4as, durante 32 semanas no 

ano. Descontando-se os feriados (9) e mais 105 para imprevistos, temos 2.112 horas 

de aulas práticas. Considerando-se que o primeiro semestre da 1a série é destinado, 

praticamente, ao rodízio; que nas 2a e 3a séries deve o aluno passar pelas demais 

secções da oficina de Artes Gráficas, o tempo para a aprendizagem da 

Encadernação, para os que a ela se queiram dedicar, é de 835 horas, descontando-

se as horas destinadas à aprendizagem da Douração, necessária também ao 

encadernador. O aluno que se fôr dedicar à Composição ou à Impressão disporá, 

para aprender Encadernação, sómente de 259 horas”.
155
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Os ofícios eram introduzidos de acordo com uma divisão de séries, mas os 

alunos podiam entrar para o curso industrial com 12 anos de idade e geralmente com 

15 ou 16 anos o concluiam. 

Isso justifica, de certa forma, algumas evidências e características em comum 

com a questão do ensino e transmissão do aprendizado.  

As características em comum com a questão do ensino e transmissão do 

aprendizado desde as corporações de ofício são o conteúdo, relacionado diretamente 

às práticas tipográficas e à terminologia utilizada. Percebemos também que a carga 

horária da encadernação em relação ao curso ocupa pouco espaço, porém conforme 

discorremos no início, a composição e a impressão dentro de uma formação voltada 

às artes gráficas se torna fundamental.  

O SENAI possuía também uma biblioteca, intitulada “Biblioteca do Ensino 

Industrial”, com obras publicadas através de uma divisão de série A, B, C, D e várias, 

que funcionava da seguinte forma:  

 

Divisão de Séries: A, B, C, D e Várias e Obras Publicadas: 

Série A – Cultura Geral 

Nº 1 – Geografia do Brasil – Hélio de Alcântara Avelar 

Nº 2 – Textos de Português – A. J. Chediack. 

Nº 3 – Textos de Português – Paulo Lantelme. 

Série B – Educação Industrial     

Nº 1 – Mecânica de Máquinas (indicação para a organização de uma oficina de 

mecânica de máquinas) – F.E.Gilpin. 

Nº 2 – Encadernação (sugestões para organização e planejamento de oficinas de 

encadernação) – Le Roy A. Blaser. 

Nº 3 – Pessoal qualificado na indústria de Pelotas (Relatório de inquérito) – David F. 

Jackey, Armando Hildebrand e Manoel Viana de Vasconcelos. 

Nº 4 -  Psicologia para professores do ensino industrial – Sidney Roslow e Gilbert G. 

Weaver. 

Nº 5 – Ensino Industrial – Francisco Montojos. 

Nº 6 – Metodologia do Ensino Industrial – Elroy W. Bollinger e Helen Livingstone. 

Nº 7 – Organização de Séries Metódicas - Elroy W. Bollinger e Gilbert G. Weaver. 

Série C – Cultura Técnica 

Nº 1 – Eletrotécnica – Livro I – Alfonso Martignoni. 

Nº 2 – Conserto de Calçados Henry Karg. 

Nº 3 – Material de ensino (subsídios para aulas de “Corte e Costura” e “Chapéus, 

Flores e Ornatos”) – Nair Becker.  

Nº 4 – Tratamento térmico de metais. 

Série D – Séries Didáticas para Oficinas 
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Nº 1 – Curso de Encadernação – 1 e 2 – Anton Dakitsch. 

Nº 2 – Curso de Encadernação – Guia do Professor - Anton Dakitsch. 

Várias 

Industrial Education in Brrazil. 

Boletim da CBAI (mensal) - Vols., I, II e III. 

Separatas do Boletim da CBAI: 

1 – Curso Técnico de Mineração e Metalurgia de Ouro Preto – José Barbosa da Silva. 

2 – Biblioteca Escolar – Fany Malin.
156

 

 

As obras que destacamos e sobre as quais iremos discorrer são as da série B, 

Nº 6 – Metodologia do Ensino Industrial – Elroy W. Bollinger e Helen Livingstone e Nº 

7 – Organização de Séries Metódicas - Elroy W. Bollinger e Gilbert G. Weaver, e da 

série D – Séries Didáticas para Oficinas, Nº 1 – Curso de Encadernação – 1 e 2 – 

Anton Dakitsch e Nº 2 – Curso de Encadernação – Guia do Professor - Anton 

Dakitsch, todas publicadas em parceria pelo Ministério da Educação e Saúde e 

Comissão Brasileiro Americana de Educação Industrial – CBAI. 

No início do 2º capítulo apresentaremos brevemente as obras destacadas e 

discorreremos sobre a Comissão Brasileiro Americana de Educação Industrial – CBAI. 

Logo em seguida trataremos de cada obra individualmente, analisando aspectos da 

metodologia utilizada no ensino de ofícios no SENAI e a manutenção de certas 

tradições relacionadas ao ofício da encadernação.  
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Capítulo 2 

A metodologia industrial e o ensino da encadernação no SENAI 
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2.1 Comissão Brasileiro Americana de Educação Industrial  

A Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial teve suas atividades 

iniciadas a partir de um acordo assinado em 3 de janeiro de 1946.  

Em seu artigo, Mário Lopes Amorim nos informa que o objetivo desse projeto, 

que ele chama de americanização do Brasil, visa integrar a América Latina ao 

mercado estadunidense e ao mesmo tempo afastar do subcontinente as influências 

socialistas e nacionalistas. Os Estados Unidos deveriam ser um modelo a seguir.157 

Essa parceria surgiu quando chefes de Estado dos países que constituíam a 

União Pan-Americana aceitaram o convite da república do Panamá para se reunirem 

em Havana em 1943, para a I Conferência de Ministros e Diretores da educação das 

Repúblicas Americanas. O Brasil compareceu e foi representado por Gustavo 

Capanema, então ministro da Educação, além de outros profissionais.158 

Logo em seguida, o Ministério da Educação e Saúde entrou em contato com as 

autoridades norte-americanas, representadas pela Inter-American Foundation Inc,, 

corporação subordinada ao Office of Inter-American Affairs, órgão do governo dos 

Estados Unidos.159 

Foi gerado então um acordo para a realização de um programa de cooperação 

educacional, aproximando os países através de intercâmbio de educadores, idéias e 

métodos pedagógicos.160 Estabelecia-se a Comissão Brasileiro Americana de 

Educação Industrial, CBAI. 

A CBAI possuía um vasto programa de ação, que se resumia em 12 pontos, 

sendo que o 3º e 4º dizem respeito às bibliotecas, desenvolvimento de material 

didático e tradução de literatura específica, considerando o seguinte:  

“3) Preparo e aquisição de material didático;  

4) Ampliação dos serviços de bibliotecas; verificar a literatura técnica existente em 

espanhol e português, examinar a literatura técnica existente em inglês e providenciar 

sobre a aquisição e tradução de obras que interessarem ao nosso ensino 

industrial.”
161

 

Quanto à questão da metodologia utilizada para análise do ofício, conforme 

comentamos sobre a Lei Orgânica, esta surge na tentativa de “unificar” o ensino 

profissional no país, de certa forma tentando criar um método e trazendo organização, 

o que também nos remete à análise sobre a literatura traduzida para a língua 

portuguesa e utilizada para a metodologia das escolas do SENAI, que são as “Séries 

Metódicas de Exercícios”. 
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Destacamos os pontos 3 e 4, porque para nossa análise  nos concentraremos 

nas publicações realizadas pela CBAI em parceria com o Ministério da Educação e 

Saúde, que trataremos a seguir. 

Para nossa análise, utilizamos o livro “Metodologia do Ensino Industrial”, 

reeditado em 1962, com 1ª edição provavelmente de 1950, informação que consta na 

própria edição. Ele foi escrito por Elroy Bollinger e Helen Livingstone e publicado no 

Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Educação e Saúde e a Comissão 

Brasileiro Americana de Educação Industrial – CBAI.  

O livro “Organização de Séries Metódicas”, também é de 1950 e foi publicado 

no Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Educação e Saúde com a 

Comissão Brasileiro Americana de Educação Industrial – CBAI, escrita por Elroy 

Bollinger e pelo autor Gilbert G. Weaver, supervisor do treinamento de professores de 

ensino industrial do estado de Nova York. 

Trabalhamos com a tradução das publicações dos originais, ambos traduzidos 

para a língua portuguesa e utilizados pelo SENAI no desenvolvimento e análise dos 

ofícios oferecidos nos cursos. Os livros tratam da organização do ensino em bases 

racionais, através da metodização da aprendizagem.  

A série metódica de exercícios foi desenvolvida “em bases racionais e de forma 

progressiva” o que nos conduziu ao autor Winslow Taylor. Em seu livro “Princípios de 

Administração Científica”, publicado em 1911, Taylor apresenta 68 fundamentos de 

administração científica, bem como trata da substituição dos métodos empíricos por 

métodos científicos no trabalho e sua padronização. Com estas questões, chegamos a 

outra concepção sobre como um ofício pode ser desenvolvido,  aplicada a ele uma 

base racional para sua aprendizagem e uma metodologia “racional”.  

Como vimos ao final do tópico “Ensino industrial no Brasil”, percebemos que a 

busca por um método de aprendizagem sistemática se tornou uma necessidade de 

mão de obra qualificada em decorrência da industrialização. 

Nas escolas de aprendizes artífices um dos maiores problemas era a 

qualificação de professores, que Taylor trata em seu livro, quando fala no 3º 

fundamento sobre a procura de homens eficientes, destacando a importância da 

obrigação de todos no caminho da eficiência nacional, de treinar e cooperar 

sistematicamente na formação destas pessoas ao invés de tirá-los dos homens que as 

prepararam.162 No caso do Brasil, a formação dos professores brasileiros, para uma 

formação sistemática e com uma metodologia, foi um dos pontos mais importantes. 

Em 1920 foi criado o “Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico”, com a direção de Luderitz; em 1924 uma metodologia racional também já 

                                                           
162

 Taylor, Princípios de administração científica, 26-27. 



56 
 

era utilizada por Roberto Mange quando da criação da Escola Profissional Mecânica 

no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo; e em 1926 foi estabelecido um currículo 

padronizado para as oficinas, expresso na Consolidação dos Dispositivos 

Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices. Esforços com propósitos diferentes, 

como já discorremos anteriormente, mas em busca de uma sistematização e, com a 

extinção do Serviço em 1930 e a fundação do IDORT em 1931, o fortalecimento de 

uma Organização Racional do Trabalho. 

Taylor nos informa no 5º fundamento os objetivos de seu estudo, sendo: 

primeiro a perda que um país sofre com a ineficiência de atos diários; segundo, que a 

ineficiência está na administração, mais que na procura do homem excepcional; e, 

terceiro, para provar que a melhor administração é uma verdadeira ciência, regida por 

normas, princípios e leis bem definidas, como uma instituição, e que os princípios da 

administração científica podem ser aplicados a todas as espécies de atividades 

humanas.163 

A busca por um método, para Taylor, se dá primeiro devido a vadiagem no 

trabalho, que são gerados primeiro por preconceitos que os operários têm sobre a 

organização do serviço poder gerar o desemprego, segundo pela ignorância dos 

administradores sobre o tempo necessário para execução dos serviços e, terceiro, e a 

mais importante para nossa análise, a substituição dos métodos empíricos por 

métodos científicos. O autor enfatiza as grandes vantagens dessa substituição, ainda 

que nas menores tarefas de cada ofício, com a economia de tempo, acréscimo de 

rendimento, eliminação de movimentos desnecessários e substituição de movimentos 

lentos por rápidos em todos os ofícios. E informa que os operários em todos os ofícios 

têm aprendido o modo de executar o trabalho por meio da observação, gerando 

diferentes maneiras de fazer a mesma coisa e também grande variedade de 

instrumentos.  Mas que os melhores métodos e instrumentos podem ser aperfeiçoados 

em sua análise científica, juntamente com o estudo do tempo e que isso acarreta na 

substituição dos métodos empíricos por científicos, em todas as artes mecânicas.164 

Neste caso a divisão das artes deixa clara a substituição dos métodos de 

ensino e aprendizagem, pois para o autor as artes mecânicas necessitam de uma 

metodologia racional, ou seja, a transmissão e aquisição de um conhecimento, 

fundado no raciocínio e no bom censo.  

Quando nos referimos ao livro “Organização de Séries Metódicas”, a questão 

de ser metódica diz respeito a ter um método ordenado, com regras e rigor científico, 

através de análises para comprovação de sua eficiência.  
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Utilizaremos também como referência para nossa análise o livro “Curso de 

Encadernação: guia do professor”, que servia para orientar o professor na 

compreensão e no uso do “Curso de Encadernação” volumes 1 e  2 utilizados pelos 

alunos, os quais analisaremos no próximo tópico. 

 

2.2 Curso de encadernação vol. I e II, livros do aluno 

Os livros “Curso de Encadernação” vol. I e II são parte da “Série D – Séries 

Didáticas para Oficinas” e fazem parte da Biblioteca do Ensino Industrial do SENAI, 

compondo os livros publicados através da parceria Ministério da Educação e Saúde e 

Comissão Brasileiro Americana de Educação Industrial – CBAI.  

Faremos uma descrição física dos livros, intercalando com informações do livro 

“Metodologia do ensino industrial” do qual constam também informações que 

consideramos pertinentes à sua forma, formato e conteúdo.   

São 2 livros com cerca de 30 cm de altura por 20 cm de largura, já com capa 

dura, ou rígida, pois a publicação que estamos analisando foi reencadernada, 

mantendo no interior a folha de rosto, que revela ser provavelmente uma capa de livro 

brochura, pois a capa é flexível, mas não temos como nos certificar dessa informação.  

A capa dura diz respeito a uma reencadernação, com revestimento em 

percalux, material plastificado e gravação dos títulos na capa em dourado. A 

encadernação é plena, com somente um revestimento em toda a capa. A medida dos 

livros é aproximada, pois o miolo foi refilado, ou seja, foram realizados novos cortes 

em todas as laterais, deixando as folhas um pouco menores do que o tamanho 

original, informação que conseguimos obter pela falta de algumas informações nos 

cantos e por estar muito “limpo”, o que mencionaremos na sequência. 

O papel utilizado para as folhas com informações referente às tarefas, 

operações, etc, é espesso e grosso, com cerca de gramatura 120, então não podemos 

garantir se na encadernação original a costura foi realizada folha por folha, ou seja, as 

folhas eram soltas e foram furadas superficialmente, gerando uma costura que de 

certa forma “compromete” a abertura do livro, sem deixá-lo abrir na totalidade. Mas 

podemos intuir através da estrutura atual do livro reencadernado, que este foi 

costurado da forma descrita, pois possui pouca abertura, comprometendo de certa 

forma a leitura no local onde foi realizada a costura das folhas, exatamente no encaixe 

com a capa. Assim, não conseguimos a abertura do livro num ângulo de180 graus, 

que seria o adequado para uma leitura confortável e para consulta. 
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Acreditamos ser essa descrição importante para iniciar a análise dos livros 

utilizados pelos alunos nas oficinas para execução dos trabalhos solicitados por seus 

professores. Trata-se de um livro bastante manuseado, como os manuais geralmente 

devem ser. 

Pelas descrições realizadas no livro “Curso de encadernação: guia do 

professor”, que falaremos posteriormente, os autores não se referem a ele como um 

manual, e sim como um curso. Tentaremos definir o que cada um trata visando 

distinguir melhor a função do curso de encadernação. 

Conforme Faria e Pericão, curso é um “tratado de um assunto destinado a ser 

ensinado durante um período de tempo determinado” 165 e o manual um “tratado sobre 

determinado assunto que contém informação precisa, de tamanho pequeno, prático 

para levar na mão; compêndio; livro portátil – livro sempre a mão – roteiro para uso 

prático”.166 

Temos nestas definições descrições que diferenciam cada livro completamente 

na questão sobre sua forma e conteúdo, pois o manual trata de questões relativas ao 

tamanho – pequeno, levar a mão, portátil – que correspondem a sua forma, sendo que 

seu conteúdo fica por conta do “roteiro para uso prático”.  

Já o curso, diferente do manual, trata a informação definindo seu conteúdo, ou 

seja, “ensinado durante um período de tempo determinado”, o que nos leva a 

possibilidade de o assunto se esgotar e terminar ali. Isso também, sob algum aspecto, 

nos leva a sua forma, mesmo ela não sendo citada, pois se existe um período ou 

tempo determinado para esse “tratado”, ele pode ter a forma que a instituição, ou 

mesmo o professor estabelecer que seja a melhor para a aprendizagem do aluno. 
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Não podemos nos esquecer também a apresentação do livro “curso de 

encadernação” enquanto objeto tridimensional e não somente conteúdo, pois este é 

dividido por “blocos” de cores, em que cada cor trata de um assunto, embora todos 

sejam interligados. 

 

 

Imagem dos “cortes do livro ”Curso de Encadernação”, vol. I e II, mostrando a capa revestida 

em percalux, gravação e sua divisão por blocos de cores.  

 

 Trata-se de folhas coloridas e seus respectivos assuntos e cores estão 

ordenados e organizados da seguinte forma: folha de estudo = cor branca; folha de 

tarefa = cor amarela; folha de operação = cor rosa; e folha de informação = cor azul. 
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Podemos aqui remeter ao tópico em que tratamos sobre o ensino de ofícios no 

Brasil, dos 2 pilares em que as escolas jesuítas estavam assentadas. O que 

destacamos aqui é o primeiro pilar, que se referia ao processo de ensino e 

aprendizagem mnemônico, com o ensino de cor e memorização. Um método que 

talvez possa ter sido utilizado nos cursos de encadernação, mas que podemos apenas 

supor, pois a questão da divisão das cores como um fator que facilite a aprendizagem 

não é tratada em nenhum dos livros. 

Para analisar as cores e como estão dispostas no curso, recorreremos ao livro 

“Curso de Encadernação: guia do professor”, pois ele indica como foi organizado o 

livro que descrevemos agora e como usá-lo. Porém neste momento transcreveremos a 

pág. 25, que trata da ‘Organização da matéria’:  

“O curso de Encadernação” contém a matéria básica para o preparo do 

encadernador. Assim, tem 39 tarefas ou exercícios a serem executados (Fôlhas de 

tarefa, cor amarela); contém estudo minucioso sôbre tôdas as operações necessárias 

à execução das tarefas (Fôlhas de Operação, cor de rosa, em número de 167), bem 

como informações minuciosas sobre as tarefas e operações em geral (Fôlhas de 

Informação, cor azul, em número de 40). Antes de cada tarefa, foi colocada uma folha 

branca, chamada “Fôlha de Estudo”, que tem duas finalidades: primeiro a de auxiliar 

na motivação da feitura da tarefa e do estudo das operações e da folha de 

informações: em segundo lugar, servem estas folhas para orientar e controlar a 

aprendizagem do aluno. Nestas quatro “Fôlhas”, denominadas folhas de instrução, 

está distribuída toda a matéria fundamental do curso”.
167

  

Os assuntos são pertinentes ao ofício da encadernação e sua aplicação, porém 

a explicação de como utilizá-los trataremos quando descrevermos sobre o “guia do 

professor”, onde ele ensina os professores quanto à aplicação do curso aos alunos. 

Ainda sobre os livros, estes começam pelas folhas de estudo (cor branca) e 

tarefa (cor amarela), sendo que as folhas de estudo são intercaladas com as folhas de 

tarefa, o que com o passar dos anos quase não nos deixa perceber a diferença de cor 

entre ambas, pois o amarelo acabou desbotando e o branco amarelando. 

As folhas de operação, de cor rosa, estão todas juntas, na sequência das de 

estudo e tarefa, num mesmo bloco grande, pois se trata, tanto no volume 1 quanto no 

volume  2, a maior parte do livro. Elas ficam no meio do miolo do livro, e na sequência 

temos a folha de informação, na cor azul, preenchendo o último bloco.  

Através do corte do livro, ou seja, suas laterais, a cor que mais se destaca é a 

cor rosa, pois todas as outras cores se modificaram de certa forma com o passar dos 

anos. 
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Aqui podemos também levar em consideração a divisão realizada nos livros por 

cores, pois não tivemos informações em nenhum dos livros analisados sobre o porquê 

do uso de cada cor, mas acreditamos que talvez a divisão por blocos e o uso de cores, 

para diferenciar cada exercício que seria executado, se dê para facilitar o manuseio 

dos livros, encontrar com mais rapidez o exercício solicitado e para assimilação das 

tarefas através da cores.  

Em relação à impressão, as folhas possivelmente foram datilografadas e 

posteriormente mimeografadas, informação que consta na publicação “Metodologia do 

ensino industrial”, dos autores Bollinger & Weaver: “Uma solução para o problema 

parece ter sido encontrada no uso de folhas de papel impressas ou mimeografadas 

que, reunidas, formam um manual de oficina”168, informação que também sugere 

questões relativas ao livro ser uma manual, mas que nos deixa em dúvida por ser 

descrito como um curso.  

Na publicação de Bollinger & Weaver, o curso é chamado de “Manual de 

oficina”, o que pode deixar de torná-lo portátil a partir do momento que ele “fica” ou “é 

de algum lugar”.  

Porém existe certa dualidade na informação e descrição dos autores, pois eles 

se referem ao material impresso como “folhas” e ao mesmo tempo como “manual da 

oficina”, informando: “Se um livro de ensino industrial fosse retalhado e cada folha 
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contivesse uma unidade de ensino, teríamos então um conjunto de folhas de 

instrução”.169  

Os autores se referem às folhas coloridas que descrevemos há pouco, como 

“Folhas de Instrução” e num primeiro momento elas foram utilizadas pelo professor 

para análise do ofício que ministrariam, ou seja, o estudo, tarefa, operação e 

informação de determinado ofício, em nosso caso, da encadernação. 

Novamente os autores referem-se ao material da seguinte maneira: 

“sendo o material em folha solta, geralmente em folha simples, apresenta-se com 

certas características peculiares de seu uso. Por exemplo, cada folha é mais ou 

menos completa em si mesma; tem um título próprio e introdução curta e se restringe 

a uma única unidade de ensino (por exemplo: como usar uma determinada 

ferramenta). Na prática escolar estas folhas geralmente são grupadas sob três (1) 

títulos diferentes:  

1. Fôlha de Tarefa 

2. Folha de Operação 

3. Folha de Tecnologia 
170

 

O número um “(1)” refere-se a uma nota rodapé, onde o autor nos informa que 

a estas folhas de instrução foi acrescentada, pela CBAI nas séries metódicas de 

aprendizagem, a “Folha de Estudo”, que visa motivar e orientar a execução da tarefa e 

o estudo da tecnologia correspondente. 

Por fim, os autores no livro “Metodologia do ensino industrial” nos informam 

sobre a “origem das folhas de instrução”, dizendo que no Brasil, ainda se dispõe de 

poucas folhas de instrução, e que a CBAI, junto com o SENAI vem preparando as 

folhas para o ensino de vários ofícios, sendo que os professores do ensino industrial 

ajudarão neste trabalho, e nos dão 7 indicações para a elaboração das folhas, que 

citaremos sucintamente:(1) a linguagem deve ser clara e simples; (2) a folha deverá 

ser bem apresentada; (3) a impressão e os desenhos deverão ser legíveis; (4) as 

ilustrações deverão ser usadas em profusão, mas mencionadas no texto, por exemplo, 

“veja figura 4”; (5) o título da folha deve designar claramente o assunto; (6) a folha 

deve ser simples na aparência; e por fim (7) o papel deve ser de boa qualidade e 

peso.171 A 7ª indicação confirma nossa descrição sobre o a gramatura ou peso do 

papel, apesar de não especificada pelos autores. 

Acreditamos que o manual ou curso de encadernação tenha sua origem nas 

folhas de instrução, mas não temos como confirmá-la, somente supondo através das 

informações apresentadas. 
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Outra evidência em relação ao formato se apresenta também no livro 

“Metodologia do ensino industrial”, onde os autores informam que as folhas de 

instrução geralmente são dadas aos alunos uma de cada vez e que depois voltam às 

mãos do professor e em outros casos o aluno pode guardá-las e organizá-las em 

forma de caderno para consulta futura. Além do que o critério adotado dependerá do 

sistema da escola e do material disponível.172 Neste momento o autor também 

destaca, em nota de rodapé, as seguintes informações: 

“A CBAI apresenta a “Folha de Tarefa” em folhas soltas, no formato internacional A4 

(210 x 297 mm.); no verso da “Folha de Tarefa, a “Folha de Estudo”. As “Folhas de 

Operação” são reunidas em um caderno no formato A5 (210 x 148 mm.); em outro 

caderno, no mesmo formato, são reunidas as “Folhas de Tecnologia” ”.
173

 

O formato da ”Folha de Tarefa” e da “Folha de Estudo” são praticamente o 

mesmo formato dos livros “Curso de Encadernação”, mas as “Folhas de Operação” e 

as “Folhas de Tecnologia” tem metade do formato das de Tarefa e Estudo. Talvez 

tenha havido uma padronização dos formatos para conseguir melhor manuseio e 

visualização, mas já existe um caderno reunindo as últimas folhas num formato menor, 

sugerindo de certa forma, a reunião de todas elas. Neste momento ainda não se fala 

em divisão por cores. 

Encerrando a descrição das folhas de instrução, os autores nos apresentam 

alguns exemplos das folhas que ainda estão em fase de estudo, citando as “Séries 

Metódicas de Encadernação”, com os exemplos que mostramos a seguir, sendo uma 

folha de tarefa, uma folha de estudo, uma folha de operação e uma de tecnologia. 
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Para realizar uma análise sobre o método utilizado no desenvolvimento dos 

cursos, utilizaremos como referência o livro “Metodologia do ensino industrial”, dos 

autores Elroy W. Bollinger e Gilbert G. Weaver, traduzido para a língua portuguesa em 

1962, sobre o qual trataremos no próximo tópico. 
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2.3 A metodologia do ensino Industrial  

Logo na apresentação do livro temos a informação de que foram passados 12 

anos para a publicação do livro em língua portuguesa, o que indica que ele foi utilizado 

pelo SENAI, ou até por outras instituições de ensino, desde 1950, e que foi reeditado, 

para continuar a ser utilizado no ensino técnico industrial.174 

Na publicação são tratados assuntos que dizem respeito à metodologia do 

ensino industrial, através de abordagens de métodos de aprendizagem, constando em 

seu índice os seguintes capítulos: “Como se aprende”, “Ensino em grupo”, “A aula 

como unidade de ensino”, “O plano de aula”, “A aula”, “A demonstração”, “Explicação a 

grupo”,  “Motivação da Aprendizagem”, “Como fazer perguntas”, “Auxílios Visuais”, 

“Tarefas”, “O desenvolvimento das habilidades”, “As folhas de instrução”, “O caderno 

de apontamentos”, e “Testes escritos – sua preparação e uso”. 

Todos estes aspectos abordados compreendem questões principalmente de 

comportamento e psicologia da educação e trata-se de aulas para grupos e alunos 

que iniciavam a aprendizagem com idade mínima de 12 anos e se formavam por volta 

de 15, 16 anos. 

O livro Metodologia do Ensino Industrial, como é citado em sua apresentação, 

trata basicamente sobre “as exigências pedagógicas do trabalho de formação de 

professores para as escolas técnico-profissionais brasileiras e sobre os métodos de 

ensino, aplicáveis ao ensino industrial”.175  

Diz ainda que “o fator de maior importância é o domínio da técnica de cada 

trabalho e, por isso, é dada ênfase especial à maneira de transmitir os conhecimentos 

técnicos”.176   

Vemos então o desenvolvimento da técnica, através do ensino e da 

aprendizagem, e a transmissão deste saber, ou “saber fazer”.  Este conhecimento 

passa então a ser transmitido por meio de alguém que possui um conhecimento, ou 

técnica sobre algo, para outro que vai aprender. 

Conforme contextualizado anteriormente, existem diversos métodos ou formas 

de se aprender algo ou, neste caso, algum ofício, que poderá ser diretamente com seu 

mestre, ou seja, aquele que já possui o conhecimento sobre aquilo que se pretende 

aprender, ou no próprio fazer esse conhecimento acontecer, seja na própria prática ou 

de forma empírica.  
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Abordamos a questão sobre mestres e aprendizes nas tipografias, por 

exemplo, em que o aprendiz permanecia longo tempo com mestres e companheiros 

em suas oficinas para aprendizagem do ofício.  

No caso de nossa análise, temos essa aprendizagem acontecendo em uma 

escola industrial com material didático já desenvolvido e preparado pensando em 

etapas e dificuldades que talvez o aluno apresente, com o intuito também de diminuir o 

tempo dessa aprendizagem, mas talvez ainda permanecendo uma relação de mestres 

e aprendizes.   

Este é o ponto onde se concentra nossa pesquisa, em relação à análise desse 

material: indicar especificidades na formação do encadernador relacionadas à tradição 

dos ofícios, ou seja, como este saber é transmitido e o conteúdo e técnicas aplicadas, 

através também da escolha das referências utilizadas para a produção deste material. 

 A ênfase talvez se dê ao processo de aprendizagem, ou seja, às etapas em 

que ele acontece, pois no caso do preparo de material didático para o ensino 

industrial, o ofício é analisado primeiro, tomando-se consciência do fazer e de sua 

aplicação técnica. 

Pelo entendimento da descrição deste processo, podemos dizer ainda, em 

relação à aprendizagem no séc. XV, que cada oficina ou mestre possuía seu método 

de ensino e que o aprendiz sofria a interferência de ambos, companheiros e mestre, 

durante seu aprendizado, conforme a técnica aplicada. 

No decorrer do livro analisado, essa questão é explicitada pelos autores, que 

informam:  

“...o aprendiz é considerado o elemento de maior importância e todas as técnicas e 

métodos sugeridos levam em conta o temperamento individual e a capacidade de 

aprendizagem. Sem um perfeito conhecimento do processo de aprendizagem, será 

impossível ao professor desenvolver métodos satisfatórios de ensino”.
177

 

Novamente destacamos a questão do conhecimento do ofício ou do processo 

de aprendizagem pelo professor, para o desenvolvimento de “métodos satisfatórios”.  

Estes “métodos satisfatórios” compreenderão questões sobre o conhecimento 

do professor sobre o ofício, ou sobre seu processo de aprendizagem, que considera o 

que o professor sabe sobre o ofício e como ele o executa, ou o pratica, para conseguir 

levar em consideração a capacidade de aprendizagem de cada aluno e saber o que 

aplicar em cada momento. 

Na seção dedicada a “Como se aprende” os autores também dizem que o 

ensino na escola é a principal preocupação e deve estar condicionado às 

necessidades do aluno e que são obrigações do professor saber quais experiências 
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darão resultado, proporcionar ao aluno a oportunidade de fazer aquilo que deve 

aprender e ensinar os tipos de operações básicas do ofício.178O que reforça a questão 

anterior sobre os conhecimentos sobre o ofício que o professor deve ter. 

Este é um dos princípios básicos que os autores consideram necessários para 

a aprendizagem, que é Aprendemos a fazer as coisas quando as fazemos. 

Os autores reforçam em todos os princípios básicos que a experiência precisa 

sempre fazer parte do processo de aprendizagem e que as experiências anteriores 

deste sempre devem ser levadas em consideração. 

Sobre o “Ensino em grupo”, os autores ressaltam a importância de reunir 

alunos cujas necessidades sejam parecidas, porém que o ensino individual deve 

acontecer, mesmo com grupos, que para eles sempre é mais difícil e que exige uma 

preparação especial do professor, que precisa novamente estar seguro.179 

Em “A aula como unidade de ensino” daremos destaque aos tipos de aula, que 

os autores dividem em:  

“Aula Prática - Numa aula prática na oficina escolar, aprendemos a fazer alguma 

coisa, aprendemos a executar certas operações do ofício. Por exemplo: tirar uma 

prova no prelo. 

Aula Teórica - A aula teórica inclui o que deve ser conhecido a respeito do ofício. São 

dados, nessas aulas, os conhecimentos teóricos relativos ao ofício que não cabem 

nas aulas práticas. Essas aulas são denominadas, geralmente, aulas de tecnologia. 

Exemplos de aulas de tecnologia: Tintas de impressão, sua natureza e espécie.   

 Aula prático - teórica - Esta aula é uma combinação do ensino das operações de um 

ofício e da teoria correspondente; ajudará a compreender porque as operações 

descritas correspondem aos resultados obtidos. Por conseguinte, a maioria das aulas 

no ensino industrial é deste tipo”.
180

 

Novamente temos o reforço da separação dos saberes e fazeres, divididos em 

prática e teoria. Porém, como os autores enfatizam a questão da experiência, 

acreditamos que a união da prática com a teoria, se tornando aula “prático-teórica”, 

deixe transparecer que essa divisão na oficina é quase impossível de acontecer, o que 

os autores confirmam, dizendo que a maioria das aulas seria desse tipo. 

Sobre os capítulos “O plano de aula”, “A aula”, “A demonstração”, “Explicação a 

grupo”, “Motivação da Aprendizagem”, “Como fazer perguntas”, “Auxílios Visuais” e 

“Tarefas”, os autores darão diversos exemplos de montagem, preparação e aplicação 

das aulas, porém não trataremos em específico destes assuntos, pois nossa análise é 

sobre os métodos de aprendizagem, em como um ofício pode manter certas tradições 
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e continuidades, e preferimos, dessa forma, não entrarmos nestes assuntos, pois não 

teríamos como aprofundá-los neste trabalho.    

No capítulo XII “O desenvolvimento das habilidades”, os autores tratam das 

questões relacionadas à teoria do ofício: “Um bom profissional precisa ser hábil na 

execução dos trabalhos de seu ofício e precisa conhecer a parte teórica do mesmo” e 

como ao ensino industrial interessa principalmente o fazer, como é reforçado na 

publicação, este capítulo trata com especial atenção da habilidade manual e sua 

natureza, indicando como é que se pode ajudar os alunos a adquirirem as habilidades 

imprescindíveis aos seus ofícios.181 

A respeito desta questão, os autores informam: 

“Contrariamente à crença popular, a habilidade não é uma sequência fixa de meros 

movimentos musculares, mas sim, como a definição indica, atos que se modificam 

diante das diferentes situações, estando sujeitos ao controle inteligente do 

indivíduo”.
182

 

Os autores dizem que a experiência de cada ato tende a modificar de algum 

modo o ato que se lhe segue e cada golpe é modificado pela relação entre pensar e 

agir, que juntos formam a habilidade do mecânico e que “dêste modo vemos que a 

habilidade não é uma sequência isolada de respostas motoras que se processam 

automaticamente; a habilidade é a execução aprimorada, é a tentativa de alcançar um 

objetivo através do pensamento e da ação”. 183 

Novamente temos indícios de como o ensino dos ofícios de forma geral, 

principalmente no Brasil, onde concentramos nossa pesquisa, foi percebido como algo 

que não fosse necessária inteligência ou reflexão. Quando o autor refere-se a “crença 

popular”, ele tenta nos remeter a uma sensação que no fundo todos sentimos em 

relação ao fazer, ou a uma prática “manual” e que se fundamenta em uma história de 

como esse pensamento foi criado e se deu.  

Ainda sobre essa questão, os autores questionam a nós, leitores, sobre o que é 

habilidade?  

Eles dizem que o papel da inteligência na aquisição de uma habilidade é um 

aspecto fundamental a ser levado em conta pelos professores do ensino industrial e 

para que a realização dos diversos movimentos que permitem a execução da obra 

final seja realmente educativa. Além disso, é preciso que o aluno tenha em mente 

algum objetivo que ele compreende e aprecia, reconheça o valor dos movimentos que 

permitem atingir o objetivo, entendendo a relação entre meios e fim, e tenha uma 

noção do que está tentando fazer. Isto significa que “deve haver certas condições 
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intelectuais favoráveis a par de condições físicas igualmente favoráveis para que o 

aluno consiga desenvolver eficiente uma habilidade”.184  

As “Técnicas para ensinar habilidades”  tem como finalidade: “Indicar e explicar 

o propósito, o uso, e a natureza da habilidade a ser aprendida e ajudam o aluno a criar 

uma noção própria e a formular um processo de resolver a situação”185. Percebemos 

então que todas as informações sobre “habilidades” remetem a questões que 

envolvem a ação e o pensamento.  

Passamos a seguir à análise das “Folhas de Instrução”, que já citamos no início 

do 2º capítulo. Somente elucidando o ponto em que nos detemos, os autores dizem 

sobre as “Folhas de instrução”, que cada folha é mais ou menos completa em si 

mesma e elas são geralmente grupadas sob três títulos diferentes: 1. Fôlha de Tarefa; 

2. Fôlha de Operação; e 3. Fôlha de Tecnologia (lembrando que o autor nos informa 

sobre a folha de estudo, inserida posteriormente).  

Discorreremos sobre cada uma delas de forma mais detalhada para melhor 

entendimento de seu uso: 

 “A “Fôlha de Tarefa” – Em ensino industrial os alunos são, geralmente, solicitados a 

fazer trabalhos práticos sob a forma de tarefa ou projeto. Qualquer folha que 

contenha os dados e instruções para a execução de um destes trabalhos práticos, 

pode ser considerada uma “Fôlha de Tarefa”.
186

   

 “A “Fôlha de Operação” – Cada trabalho exige, pelo menos, uma e, geralmente 

várias operações para a sua completa execução. Cada operação é uma fase no 

processo de execução do trabalho. As unidades de operação num ofício podem ser e, 

geralmente, são tópicos de aulas, demonstrações a serem feitas pelo professor. As 

folhas de operação devem ser um relatório minucioso da técnica de execução do 

trabalho”. 
187

  

 “A “Fôlha de Tecnologia” - Os profissionais devem saber o porquê tanto quanto o 

como das operações. Do mesmo modo que as folhas de operação descrevem o 

“como”, as folhas de tecnologia explicam o “porquê”. Cada noção teórica é uma “folha 

de tecnologia” em estado potencial. As folhas de tecnologia são para serem 

estudadas e não para serem executadas, de modo que o seu conteúdo é menos 

formal e menos rígido na apresentação”. 
188

 

Os autores ainda dizem que as folhas não deixam de ter defeitos e objeções ao 

uso - como o aluno que copia o trabalho e evita a leitura, o trabalho necessário na 

preparação das folhas, o professor que deixa que as folhas trabalhem por ele, entre 

outras - porém, aos professores que a usam sempre, estes dizem que as folhas 

facilitam a instrução individual, elimina a repetição da instrução, dão a experiência em 
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trabalhar com material impresso, etc., encerrando por dizer que o uso das folhas é 

uma questão pessoal, com o aluno e professor sentindo que são úteis a eles.189 

Aqui percebemos claramente a questão da formação do professor, ou seja, de 

como ele aprendeu seu ofício. Supomos que talvez alguns professores tenham 

dificuldade em utilizar as fichas por não terem aprendido dessa forma. Como os 

autores dizem que as experiências anteriores sempre devem ser levadas em 

consideração, devemos lembrar que o método de aprendizagem destes professores 

talvez não tenha sido o mesmo que estão aplicando. 

Se pensarmos, como nos informou Ruy Gama no tópico sobre os colégios, 

guildas e corporações, que o sistema caracteristicamente corporativo era do 

aprendizado direto no trabalho, e que este permaneceu, como discorreremos 

posteriormente no ensino dos ofícios, por muito tempo, sistematizar a aprendizagem 

de um ofício pode se tornar algo complexo, mesmo o professor sabendo executar o 

ofício.  

A questão de que “eu sei fazer”, implica a certeza de seu conhecimento 

mostrando “como faz”, mas não necessariamente a consciência do seu conhecimento 

de “como fazer”, ou “ porque fazer” de tal maneira. É como dizer: eu sei que se faz 

assim, mas não sei o porquê.  A maioria das vezes a resposta a essa pergunta é: 

porque ninguém nunca me explicou. Novamente a divisão entre prática e teoria se 

apresenta e ainda voltaremos a ela diversas vezes. 

No final do livros os autores falam sobre “O caderno de apontamentos”, onde 

contarão registros de informações importantes, para aprendizagem do aluno, 

escolhendo os assuntos que devem ser registrados, sua apresentação,  e uso.190 

Por fim discorrem sobre “Testes escritos – sua preparação e uso”, dizendo que 

este se torna um teste não só de conhecimento do aluno, mas também do professor, 

pois dessa forma ele analisa as respostas, estimulando os alunos a pensar, dirigir 

discussões, e verificar falhas no processo de ensino. O teste poderá ser escrito, como 

uma técnica de ensino e como instrumento de avaliação. 

Novamente a avaliação é necessária para professor e aluno se tornarem 

conscientes de suas dificuldades, mas também de forma hierárquica, onde o professor 

dirá ao aluno assim como os mestres dizem aos seus aprendizes, o momento em que 

estará apto a “passar” de ano, ou de “categoria”.  

Discorreremos a seguir sobre a metodologia utilizada no SENAI para análise 

dos ofícios e produção de material didático, intitulada “Série Metódica”. 

 

                                                           
189

 Ibid., 132-134. 
190

 Ibid., 145-148. 



71 
 

2.4 A série metódica de exercícios  

A metodologia utilizada no SENAI para o desenvolvimento do curso de 

encadernação, chamava-se ”série metódica”, e tinha como referência o livro intitulado 

“Organização de Séries Metódicas”, dos autores Elroy W. Bollinger e Gilbert G. 

Weaver. 

No livro, a divisão é dada por capítulos, no total 11, sendo: capítulo I - 

“Introdução” e “Apresentação”; capítulo II – “A análise do Ofício”; capítulo III –“ A 

necessidade das Séries Metódicas”; capítulo IV –“ Sistema de fichas para catalogar o 

material da série”; capítulo V – “Disposição do material pela ordem de dificuldade”; 

capítulo VI – “As tarefas como meio de Aprendizagem”; capítulo VII – “Como combinar 

as tarefas com as operações”; capítulo VIII – “Análise de um ofício para o preparo da 

tecnologia correspondente”; capítulo IX – “A tecnologia na série metódica”; e capítulo 

XI – “A aplicação da série metódica”. 

Na ”Apresentação”, o livro trata da organização do ensino em bases racionais, 

através da metodização da aprendizagem, ou como o próprio autor diz: 

“Esta se faz, principalmente. através das “Séries Metódicas de Aprendizagem”, que 

são formadas de um conjunto de tarefas ou projetos, a serem executadas pelos 

alunos, convenientemente ordenados e colocados numa sequência natural e 

progressiva. A “Série Metódica”, que deve conter as operações básicas do ofício, tem 

por fim:  

a) sistematizar a aprendizagem, com economia de esforço e tempo;  

b) auxiliar e orientar o professor na elaboração das aulas; 

c) levar o aluno a conduzir, por si mesmo, grande parte da aprendizagem;  

d) facilitar o controle objetivo da eficiência do ensino”. 
191

 

O objetivo do livro, como é esclarecido no “Prefácio”, é o de auxiliar técnicos e 

professores do ensino industrial na escolha, em seus respectivos ofícios, dos assuntos 

a serem ensinados em um curso industrial e diz que: 

“para a elaboração de uma série ao mesmo tempo ampla e concisa, isto é, 

compreendendo toda a matéria sem perder tempo com minúcias de pouca 

importância, é preciso analisar com cuidado o ofício que se vai ensinar. A fase da 

análise do ofício deve preocupar-se mais com a exatidão e amplitude dos assuntos 

do que com a forma de apresentação final. A análise é uma forma de pesquisa que 

não deve ser sacrificada pela falta de tempo que porventura possa ter o professor”.
192

 

No capítulo I, “Introdução”, os autores indicam que:  

“O fim principal deste manual é auxiliar os professores de ofício a fazerem um 

inventário completo de todas as habilidades e conhecimentos relacionados com seus 
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próprios ofícios e a classificá-los de acordo com a melhor sequência para o ensino, 

dentro de uma série de exercícios e tarefas destinadas ao ensino do ofício”.
193

  

Os autores informam também que em seu período de atividades na indústria, o 

operário não tem ocasião de levar em conta o alcance do seu trabalho, de maneira 

definitiva e sistemática, e que este livro apresentará um plano pelo qual o professor 

pode examinar minuciosamente seu ofício para anotar e organizar o que deve ser 

ensinado, 194 como foi tratado no tópico anterior. 

Na sequência o assunto “Indústria versus escola” informa as diferenças 

existentes entre ambas. 

“Se a escola pretende cobrir a lacuna existente entre a indústria e ela própria, o que 

se deve desejar é uma oficina escola e não uma escola industrializada. A primeira 

permitirá um tipo genuíno de educação industrial, ao passo que a última possibilitará 

disfarces e subterfúgios, numa dose muito grande de faz de conta”. 
195

 

É enfatizado que o estabelecimento industrial existe para produzir e dar lucro 

material, ao passo que a escola industrial existe para ensinar um ofício. Vejamos a 

tabela disponível no livro, e que mostraremos a seguir, que enfatiza “Educação antes 

da Produção”. 

Lembrando que também já falamos sobre os conceitos de oficina-escola e de 

escola-oficina, no capítulo sobre o ensino industrial no Brasil e como Cunha nos 

informou. E em nosso caso, não nos enquadramos em nenhuma das duas, mas 

acreditamos encontrar na segunda, mais afinidades, já que sua proveniência se dá 

nas escolas profissionais da rede do governo estadual e que nesta, escola-oficina, os 

conhecimentos científicos, como parte do ensino primário, conhecimentos e práticas 

da arte se destacavam, sem descartar a prática da oficina.  

O que talvez possa ter acontecido foi uma adaptação de nomenclatura, quando 

se fez a entrada das séries metódicas, pois e escola passa a ensinar o ofício para 

alunos da indústria, mas não é um estabelecimento industrial.   
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Comparação entre Estabececimento Industrial e Escola Industrial, disponível na página 14. 

 

A seguir abordaremos uma questão relevante dentro de nossa análise, que é o 

questionamento de “Porque se deve analisar o ofício”. 

Os autores dizem que a esta altura é preciso estar claro que o professor deve: 

1.Ter alguma coisa a ensinar; 2. Saber como ensiná-la; e 3. Saber por que ensiná-la. 

Os primeiros pontos a serem examinados são:  

“Que é que deve ser ensinado?” Quais são os assuntos que devem ser apresentados 

e explicados a um principiante com o propósito de ajudá-lo a tornar-se um operário 

qualificado? Preparar uma lista completa, por itens, de tudo que é preciso saber: 

informações teóricas (tecnologia) e operações é o que se chama de Análise do 

Ofício”.
196

 

Informam, ainda , que o que se conseguiu obter na análise, constitui em um 

programa de ensino, concluindo que a análise é a primeira providência para a 

organização da série metódica.197  

Na definição do “Que é uma série metódica” dizem: 

“...trata de usar o referido material dentro de uma sequência de operações bem 

planejadas, capaz de produzir o melhor trabalho, no menor espaço de tempo e com o 

menor desperdício de material. Ensinar é a mesma coisa”.
198

 

Na “Sequência de ensino versus sequência de produção”, os autores dizem 

que uma série metódica constitui então um plano de trabalho que o estudante novato 
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deverá cumprir, junto com a teoria necessária, e disposto de forma que se adapte à 

natureza do aprendiz e explicam “Porque a análise do ofício deve preceder a 

organização da série”. 

“A análise do ofício nada mais é do que uma lista completa das operações e dos fatos 

que devem ser ensinados a um aprendiz, enquanto esta fazendo um curso industrial. 

Ela constitui o conjunto da matéria a ser ensinada, de forma conveniente e em ordem, 

e pronta a ser reunida para constituir uma série metódica”.
199

 

Ainda na “Introdução” os autores falam sobre a “Coleta de material para a 

organização das séries metódicas”, questão considerada fundamental em nossa 

pesquisa, para que possamos demonstrar a sua utilização e aplicação na análise do 

ofício. A coleta do material diz respeito à literatura relacionada com as atividades e 

disponível para fins de ensino.200 

Informam sobre a organização deste material, como auxílio didático, 

catalogando-os como livros profissionais, livros sobre o ofício, periódicos, panfletos, 

mapas, fabricantes e casas comerciais, especificações sobre o equipamento e 

referências sobre materiais, iniciando com um fichário para ir adquirindo o hábito de 

pesquisar sobre seu ofício.201  

Entramos agora no capítulo II, com a questão da “A análise do ofício”. 

Neste capítulo é informado que é necessário verificar de que modo uma 

instrução foi dada “na fábrica” e se concentra sobre alguns aspectos importantes e que 

devem ser levados em consideração na análise. Informam que a aprendizagem de um 

ofício pelo trabalho no próprio ofício pode ser um processo que talvez apresente 

dificuldades, por tudo que tem que ser ensinado depender de mero acaso e diz que as 

operações devem ser consideradas como unidades de ensino, ou como uma aula 

ministrada, devendo ser vistas como modos de proceder, ou seja, como coisas a 

fazer.202 

A análise do ofício também pode ser realizada por grupos de trabalho, da 

seguinte maneira: As divisões de um ofício, tendo por base o equipamento usado, 

tendo por base os materiais usados, tendo por base o tipo de construção, baseadas no 

tipo de serviço ou de um produto e de acordo com os processos básicos que 

envolvem.203 

Nas “Sub-divisões do ofício”, os autores sugerem ser de grande vantagem 

dividir o ofício em unidades menores, subdividindo as unidades principais, e que cada 

divisão deve ser analisada em relação as suas operações. E que depois de terem sido 
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estabelecidas as partes principais do ofício, deve proceder-se a um reexame das 

divisões, uma de cada vez, em função das operações do ofício nela contidas204. 

No capítulo III “A Necessidade das séries metódicas”, os autores dizem: 

“O esboço de uma série metódica constitui apenas uma estrutura cujo objetivo é 

reunir o material a ser ensinado. A série completa é a expansão do esboço feito. 

Indica as subdivisões detalhadas da matéria, uma lista das unidades de instrução e 

as tarefas ou problemas que devem ser efetuados, tudo isso disposto e agrupado de 

modo claro e compreensível ao aluno”.
205

  

Para os autores, uma boa série metódica para o ensino industrial deve indicar 6 

pontos principais:  

1. Quais as tarefas que devem ser executadas,  

2. Em que ordem devem ser realizadas as tarefas,  

3. Que instrução deverá acompanhar cada tarefa,  

4. Quais as aulas que devem ser apresentadas para ensinar o conteúdo da série, 

geralmente as novas operações necessárias,  

5. Que aulas de tecnologia são necessárias e  

6. Em que ponto da série metódica de exercícios devem ser dadas as aulas de 

tecnologia.
206

 

Logo em seguida, os autores falam sobre a função da escola, alguns princípios 

básicos da aprendizagem e sobre a experiência ser a base de toda aprendizagem, 

como já abordamos no tópico anterior. 

A questão da aprendizagem é sempre reforçada nas palavras dos autores, que 

consideram “a aprendizagem a eficiência com que se faz alguma coisa, à luz das 

experiências anteriores”207. Nas séries metódicas o princípio é que se aprende uma 

coisa de cada vez e que a aprendizagem é mais eficiente partindo do simples para o 

complexo. 

Assim, a “Organização da Série Metódica” deve consistir de uma sequência de 

trabalhos bem escolhidos ou de projetos típicos do ofício, dispostos em boa ordem 

pedagógica e por fim, os autores dizem que “a Série Metódica Básica deve ser 

Completa”, para o ensino de qualquer ofício, independente da sua aplicação ou uso 

futuro e que deve ser preparada em fichas, de 12,5 cm por 20 cm., contendo as 

unidade de tarefa, operações e de tecnologia, cada unidade com a sua cor 

característica.208 

Para o desenvolvimento da série metódica básica e completa, foi desenvolvido 

um “Sistema de fichas para catalogar o material da série”, assunto tratado no capítulo 

IV.  
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As formas de fichas são a seguinte:  

1. Ficha Índice de tarefa (azul) 

2. Ficha de descrição da tarefa (rosa) 

3. Ficha das Operações (branca) 

4. Ficha das informações ou tecnologia (amarela) 

5. Ficha de auxílios didáticos (verde) 

Todas as fichas, exceto a última, são impressas especialmente de modo a 

conter espaço necessário onde possa ser anotado o material que deverá figurar nela. 

A Ficha Índice de Tarefa é simples, sem nada escrito nela, contendo o número 

da tarefa e servindo como meio para localizar as fichas de Descrição da Tarefa (rosa) 

e o material obtido com a análise deve ser transferido para as três últimas fichas, 

incluindo, além da Ficha de descrição da Tarefa (rosa), a Ficha de Operações (branca) 

e a Ficha de Informações ou de Tecnologia (amarela). Depois de a análise haver sido 

transferida para as fichas, estas são arrumadas de modo apropriado a fim de 

constituírem uma série metódica para a aprendizagem do ofício analisado.209 

A relação das cores com os livros “Curso de encadernação” são próximas, por 

se tratarem exatamente das mesmas, porém a utilização e aplicação não segue a 

mesma ordem, não sendo aplicadas da mesma forma. Aqui também os autores 

referem-se a “fichas” e não a “folhas” como no livro “Metodologia do ensino industrial” 

e como é abordada nos livros “Curso de Encadernação” vol. I e II também. Além das 

medidas que as diferenciam.  

A disposição das fichas, a base da distribuição e organização do material é 

facultativa e depende da preferência do indivíduo e da natureza do ofício.210  

Sobre o “Tamanho da ficha” e as “ Vantagens do sistema de fichas”: 

1. O sistema é flexível. As fichas podem ser arrumadas facilmente, reagrupadas 

ou recolocadas sem dificuldade e sem atrapalhar outras partes da série. Uma série 

metódica deve ser flexível para poder adaptar-se às mudanças de condições como, 

por exemplo: 

a) As finalidades do curso; 

b) O equipamento disponível; 

c) A maturidade e o preparo dos alunos; 

d) A experiência do professor; 

e) As condições existentes na oficina escolar e na sala de aula; 

f) A quantidade e a natureza dos materiais disponíveis;  

g) A organização administrativa da escola. 

 

2. Cada aula ou unidade de ensino é colocada em uma ficha separada e deste 

modo cada ficha, depois de preenchida, torna-se, na realidade, o plano de aula para a 

unidade de operação ou tecnologia, correspondente, plano este que é localizado na 

série, exatamente no ponto em que ele se fizer necessário. 
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3. Uma série metódica para qualquer fase do ofício ou para qualquer situação 

especial pode ser tirada da série básica, rápida e facilmente, e para ela voltar depois 

na mesma disposição original. 

4. O material de ensino, como sejam auxílios visuais, dados técnicos, referências, 

contas de materiais e até mesmo relatórios de serviço podem ser incluídos nos 

pontos onde possa, automaticamente, chamar a atenção do professor, quando este 

vier a precisar de tais elementos (fichas verdes). 

5. As fichas são concisas, convenientes, fáceis de guardar e ainda assim 

continuam acessíveis. 

6. As fichas fornecem meios efetivos para a preparação inicial da série, tirando-os 

da massa do material do ofício obtido através da análise. 

7. As fichas conservam bem apesar de serem constantemente manuseadas e são 

mais fáceis de usar do que folhas de papel que se agarram uma as outras, perdem-se 

e espalham facilmente, quando usadas em separado.
211

 

No item 6 podemos notar a questão da “fragmentação” do ofício, que pode ser 

organizado da forma mais conveniente, depois de realizada a análise, deixando 

evidente a relação com a indústria, em que a divisão das tarefas faz com que o 

indivíduo possa realizá-la separadamente e não de forma “completa”. O aluno pode 

capacitar-se em determinadas operações e assim realizá-las separadamente do todo. 

Na sequência, os autores discorrem sobre “O preparo das fichas”, sobre as 

“Fichas de operação”, sobre a ”Disposição do material pela ordem de dificuldade”, 

sobre os “Fatores de dificuldade na aprendizagem” e os “Os elementos de dificuldade”. 

No capítulo V, “Disposição do material pela ordem de dificuldade”, os autores 

relacionam os fatores de dificuldade da aprendizagem, como destreza e coordenação 

muscular, os conhecimentos necessários, a capacidade de julgamento e a qualidade 

de confecção, unindo conhecimentos práticos e teóricos e reforçando que as 

operações devem ser dispostas em ordem de dificuldade, sempre de forma crescente, 

pelo grau de dificuldade.212 

No Capítulo VI, são tratadas questões relacionadas “As tarefas como meio de 

aprendizagem”, e que estas variam de natureza, que constituem forte motivação, e 

que as operações só tem significado quando aplicados numa tarefa. Os autores 

reforçam ainda que cada ofício possui trabalhos típicos e que as tarefas e projetos 

podem ser modificados quando necessário e que na preparação de uma lista de 

tarefas para a série metódica não pode ser esquecido o propósito das mesmas, como 

por exemplo, favorecer a prática.213 

No capítulo VII, “Como combinar as tarefas com as operações”, os autores 

dizem que:  
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“A organização da série metódica começa quando se juntam as tarefas com as 

operações típicas de um ofício, formando-se uma escala progressiva de experiências, 

experiências estas que levarão o aprendiz a tornar-se um hábil artíficie”.
214

 

Os autores dizem que combinar as tarefas com as operações não é fácil e que 

à primeira vista pode parecer que este processo é mecânico; mas não é.   

“As operações são as coisas que o aprendiz deve estar apto a realizar; as tarefas 

fornecem a oportunidade de realizá-las. Portanto, torna-se necessário dar as tarefas 

uma sequência tal que ponha o aprendiz em contato com as operações de dificuldade 

cada vez maior.
215

 

O ideal é agrupar as ficha de tarefas e de operações na ordem que se deseja, 

e proceder as seguintes etapas: 1. Pegar as fichas de operações e de tarefas 

colocando-as lado a lado, já arrumadas por ordem de dificuldade; e 2. Examinar a 

primeira tarefa e selecionar as operações para sua realização, sendo que se a 

primeira tarefa for fácil, necessitará de 5 ou 6 fichas de operações, arrumando-as atrás 

das fichas de tarefa, continuando até que todas as fichas de operação estejam 

esgotadas.216 

 

        

Fichas de operação e fichas de tarefas colocadas em ordem de dificuldade e depois sendo 

reunidas para formar a base da série metódica. Disponível nas páginas 73 e 75.  

 

Sobre a folha de análise de ofício do ofício, demonstraremos no próximo tópico 

através de descrição e imagem como ela funciona e como foi aplicada ao ofício da 

encadernação, mas podemos dizer que é uma folha grande, com cerca de 30 cm X 

60 cm para que todas as tarefas (colunas horizontais) e todas as operações (colunas 

verticais) caibam numa folha só. Os autores dizem que quando esta folha estiver 

pronta será como uma fotografia da organização da série.217 
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Folha de análise do ofício, disponível na página 78.  

 

No capítulo VIII, “Análise de um ofício para o preparo da tecnologia 

correspondente”, os autores dizem que as operações que se executam num ofício são, 

na verdade, a espinha dorsal desse ofício. Para poder realizar essas operações com 

inteligência não basta saber muito bem a técnica; é preciso, igualmente, possuir 

conhecimento e informações que permitam a melhor compreensão do trabalho, ou 

seja, sua tecnologia. Para eles não é suficiente saber fazer, mas, sim, saber por que 

se faz. 218 

Eles informam que:  

“Os conhecimentos indispensáveis à pratica de um ofício são mesmo chamados de 

'informações relacionadas com o ofício', de 'ensino teórico correspondente', 

comumente chamado no Brasil, de 'tecnologia’”.
219

 

Na análise deste material, trataremos a tecnologia a partir da definição citada 

acima, que é dada pelos autores.  

Lima e Queluz, construindo elementos que pudessem colaborar para uma 

sistematização conceitual sobre a tecnologia e sua relação com a educação 
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tecnológica, dizem em seu artigo “A tecnologia e a educação tecnológica: elementos 

para uma sistematização conceitual”, especificamente no item 3. Tecnologia, 

racionalização e hierarquização do conhecer e do fazer, que é importante analisar e 

verificar as bases do processo de racionalização e hierarquização de práticas, saberes 

e conhecimentos que permeiam determinadas concepções de tecnologia. Os autores 

dizem que a tecnologia substitui termos como artes mecânicas a trabalhadores de 

“mãos sujas”, tendo por sua vez a tecnologia o “efeito de idealizar e purificar” o 

conceito para evitar o pensamento negativo do ocidente pelo trabalho físico.220 

Levando isso em conta, é possível entender o significado de “tecnologia” dado às 

folhas de informação teórica pelos educadores da CBAI. 

Os autores Lima e Queluz também discorrem sobre o controle dos saberes 

pelas fábricas, transferindo o conhecimento dos trabalhadores para a gerência, que no 

caso que citam, das fábricas, é intermediado pelos engenheiros, que o sistematizam e 

integram a partir de métodos e conhecimentos científicos para deles se apropriarem e 

os hierarquizam.221 

Novamente podemos lembrar-nos de nosso primeiro capítulo, sobre o ensino 

industrial no Brasil, onde temos a criação do Instituto de Remodelação do Trabalho –

IDORT, com uma doutrina voltada a Organização Racional do Trabalho, sistematizada  

através do Taylorismo e obtendo um ensino sistemático dos ofícios. 

Pode-se notar que nas séries metódicas o termo “tecnologia” está ligado à 

fragmentação do saber-fazer do artífice, abordando apenas conhecimentos tidos como 

além das práticas.  

Assim, para preparar a tecnologia e organizá-la, os autores informam que é 

preciso primeiro analisar o ofício com o qual está relacionada. Por exemplo: Que é que 

um bom artífice deve saber sobre as suas ferramentas e seu equipamento, além de 

seu uso? Quais os cálculos matemáticos que deve saber fazer um operário de 

determinado ofício?, entre outras, de acordo com cada ofício, pois a tecnologia varia 

com os ofícios. E como a tecnologia varia com os ofícios, naturalmente essas 

perguntas terão respostas diferentes.222 

Sobre “Seleção da tecnologia” e “Unidades de ensino exclusivamente de 

tecnologia” os autores falam sobre a “lista de tecnologia” que o professor deve 

preparar e que esta deve ter caráter prático e que cada tópico ou unidade deve 

restringir-se a um assunto breve que possa ser esgotado em vinte ou trinta minutos. 

Em “Algumas considerações sobre a tecnologia” os autores informam: 
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“Qualquer professor que faça a análise de seu ofício deve lembrar que a instrução 

teórica, isto é, a tecnologia, deve ser dada em correlação com o que os alunos 

aprendem a fazer. E discorrem sobre as diversas fases ou aspectos de um ofício e 

que o importante é reconhecer qual a tecnologia essencial que não pode ser dada em 

conjunto com as operações correspondentes, devendo agrupá-las em unidades de 

ensino teórico”.
223

 

Remeteremos novamente a Lima e Queluz, que realizaram pesquisa224 

buscando identificar as representações acerca do conceito de tecnologia e de suas 

articulações com a prática escolar, já que tratamos em nossa pesquisa de métodos de 

ensino e aprendizagem. Essa pesquisa mostrou que entre alguns professores a 

tecnologia é tida como “Técnica usada em determinada área do conhecimento” e “O 

estudo das técnicas e como fazer seu melhor uso.225 Além disso, os professores se 

manifestando sobre relações entre tecnologia e trabalho, destacaram que tecnologia é 

“O uso da ciência, do saber, no trabalho, em busca de novos métodos para otimizar 

seu trabalho” e “Aplicação e implantação de conhecimentos científicos para o melhor 

desenvolvimento de trabalho”.226 

Diante de diversas abordagens227, no item 4. Matrizes conceituais: uma 

tentativa de sistematização, os autores informam: 

“é possível identificar duas matrizes conceituais principais acerca da tecnologia: (i) a 

matriz relacional, que compreende a tecnologia como construção, aplicação e 

apropriação das práticas, saberes e conhecimentos; (ii) a matriz instrumental, que 

compreende a tecnologia como técnica, isto é, como aplicação prática de saberes e 

conhecimentos”.
228

 

Através da proposta de análise da tecnologia do ofício pelas séries metódicas, 

podemos dizer que é uma visão ampla, por talvez relacionar ensino e indústria. As 

duas matrizes estão presentes. 

Ainda sobre “O equipamento usado em um ofício”, os autores referem-se às 

ferramentas, máquinas, etc e que são os requisitos para a execução do trabalho, 

exceto os materiais usados para o seu preparo e acabamento. 

Em “Nem toda a tecnologia deve ser dada em aulas puramente teóricas” os 

autores também apontam que o professor não deve deixar de correlacionar o trabalho 

em execução com o ensino teórico e que: Ele só não adota esta medida quando a 

tecnologia é muito abundante ou então muito complicada, de modo a tornar confusa a 

                                                           
223

 Ibid., 89. 
224

 Pesquisa realizada com professores de instituições de educação profissional da rede pública estadual do Paraná.  
225

 Lima & Queluz, A Tecnologia e a Educação Tecnológica, 11. 
226

 Ibid., 12. 
227

 O artigo apresenta 1. Pressupostos, 2. Descontextualização conceitual, narrativas e determinismo tecnológicos, 3. 

Tecnologia, racionalização e hierarquização do conhecer e do fazer, 4.Matrizes conceituais: uma tentativa de 

sistematização, 5. Tecnologia como ciência do trabalho produtivo: a educação tecnológica frente às possibilidades e 

limites de um conceito complexo e 6. Considerações finais. 
228

 Lima & Queluz, A Tecnologia e a Educação Tecnológica, 13. 



82 
 

explicação e a operação e prolongar o tempo destinado a uma aula prática dessa 

natureza. 229 

Sobre o Capítulo IX , “A tecnologia na série metódica”, os autores continuam 

abordando questões relacionadas a seu uso e dizem: 

“Agora que toda tecnologia esta preparada, é lógico perguntar onde este ensino 

teórico será colocado na série. Até aqui foi construído o esqueleto da série metódica 

tendo por base as tarefas e as operações. A tecnologia será o tecido de ligação do 

ofício. As unidades de tecnologia devem ser fundidas às unidades de tarefa e de 

operação”.
230

 

Já explicamos como funcionam as fichas de operação e as fichas de tarefas, 

porém com a tecnologia pronta, serão também preparadas fichas para elas, que 

comporão a série metódica. 

As fichas de tecnologia, conforme os autores, não são de muito valor no 

princípio do curso, mas que devem ser dadas no momento em que os alunos sintam 

necessidade.231  

 “A aplicação da série metódica”, será abordada ao final de nossa análise, com 

referência ao ofício da encadernação. A seguir apresentaremos o livro “Curso de 

encadernação: guia do professor”, direcionado ao uso do professor e que explica 

como utilizar os livros “Curso de Encadernação”, vol. I e II, direcionados ao 

aprendizado dos alunos. 

 

2.5 Curso de encadernação: guia do professor e Anton Dakitsch  

Para o curso de Tipografia e Encadernação ministrado pelo SENAI, foram 

desenvolvidos dois livros, utilizados pelos alunos durante o curso, sobre os quais já 

nos referimos no início deste capítulo. Além desses livros, foi preparado um guia 

direcionado ao professor do curso para aplicação das atividades. 

No livro “Curso de Encadernação: Guia do Professor” consta a apresentação e 

7 capítulos, que tratam sobre os seguintes temas: I. A Encadernação e seus ramos; II. 

O ensino da encadernação no Brasil; III. Organização do Curso de Encadernação; IV. 

Uso do curso de encadernação; V. Instalação da Oficina; VI. Biblioteca da Oficina; e 

VII. Sugestões e Recomendações ao professor. 

Trataremos de forma sucinta sobre cada um dos capítulos, por considerarmos 

todas as informações importantes para entendimento de como foi realizada a análise 

do ofício da encadernação, por quem foi realizada e como se deu a organização do 

curso e o seu uso. 
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Na apresentação do livro, escrita por Francisco Montojos, Superintendente da 

CBAI, e Edward W. Sheridan, representante especial do Institute of Inter American 

Affairs – IIAA, é esclarecido que o “folheto” se destina a orientar o professor na 

compreensão e no uso do “Curso de Encadernação”, organizado e publicado pela 

CBAI e diz que o folheto não dispensa o professor da metodologia do ensino, dos 

princípios de organização, direção das oficinas, da técnica de organização de séries 

metódicas e preparo do material de ensino e, ainda, da psicologia educacional. 232 

Ainda na apresentação, é informado que os professores assistiram ao curso 

especial sobre análise do Ofício, com aplicação especial à encadernação, ministrado 

por Anton Dakitsch, que também se encarregou da organização do “Curso de 

Encadernação“ e do preparo deste folheto, em colaboração com o pessoal técnico da 

CBAI. 233 

Anton Dakistch foi o técnico responsável pelo ofício da encadernação no 

SENAI. Era suíço e chegou ao Brasil na década de 1940, atendendo às necessidades 

do Brasil em relação ao ensino profissional. Foi trazido junto com outros professores 

suíços contratados pelo governo brasileiro, durante a gestão de Gustavo Capanema, 

que como já mencionado, foi nomeado para o cargo de Ministro da Educação e Saúde 

Pública em 1934. Um pouco antes da instauração do Estado Novo, Capanema 

reestruturou seu ministério (Lei 378, de 13 de janeiro de 1937). A palavra “Pública” foi 

suprimida e o ministério passou a denominar-se Ministério da Educação e Saúde. A 

Superintendência do Ensino Profissional foi extinta dando origem à Divisão do Ensino 

Industrial (a Divisão do Ensino Industrial integrou-se ao Departamento Nacional de 

Educação e ficou sob Direção de Francisco Montojos, antes responsável pela 

Superintendência).234 

Para falar sobre Anton Dakitsch nos valemos das informações contidas no 

artigo produzido por Wania Manso de Almeida235.  

O mestre Anton Dakitsch nasceu em 1919 e faleceu em 1993, suíço 

naturalizado brasileiro, contratado em 1941 para atuar como mestre em encadernação 

na rede federal de ensino industrial. Almeida nos diz sobre ele: 

“Ainda na Suíça, Anton Dakitsch diplomou-se mestre em encadernação em1936, pela 

Escola de Artes Industriais de Berna, Kunstgewerbeschule, além de ter frequentado a 

Escola Superior de Artes, Kunstoberschule, de Zurique. Uma formação que se aplica 

às belas artes, às artes aplicadas, às artes gráficas, e incluía a pintura, serigrafia, 
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encadernação de livros, cartonagem, douração de livros, a fabricação de entre outros 

ofícios”. 
236

 

Formação que nos remete ao primeiro tópico, sobre a encadernação e a 

imprensa, onde tratamos da divisão existente no séc. XIX com as belas artes e as 

artes aplicadas e ao tópico em que tratamos sobre o ensino dos ofícios e a criação da 

Academia de Artes. 

Em ambos tratamos sobre essa divisão, na qual as belas artes se separam das 

artes aplicadas, sendo cada uma pensada para uma finalidade, como fica claro na 

proposta de Lebreton sobre a criação da Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro, 

separando-as inclusive em setores, sendo o único ponto em comum entre ambas o 

desenho. Uma separação que se dê por uma desvalorização das artes aplicadas, 

tendo elas uma “utilidade”, o que às belas artes não acontece.  

Percebemos então, que Dakitsch possui formação ampla, abrangendo também 

as artes gráficas e principalmente a encadernação. 

A autora esclarece que além de obras didáticas de sua autoria, Anton Dakitsch 

deixou-nos um acervo pessoal de livros e periódicos. Um conjunto relevante de 

literatura técnica na área de artes gráficas, obras trazidas da Europa e obras 

adquiridas aqui, a maioria delas editada em idiomas estrangeiros, somando 17 obras 

publicadas de sua autoria. 

A autora ainda diz em seu artigo sobre Dakitsch: 

“No Brasil, como professor contratado para o exercício na rede federal de ensino 

profissional, Anton Dakitsch ensinou vários ofícios, encadernação e douração de 

livros, cartonagem, confecção de papel, técnicas de pintura, gravura em madeira e 

em metal. Como técnico especializado contratado pelo Ministério de Educação e 

Saúde (MES),teve uma importante atuação como autor de textos didáticos, editados 

pelo MES\MEC e CBAI – Comissão Brasileira-Americana de Ensino Industrial e pelo 

MEC\CNAA – Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos e, 

ainda,pelo SENAI. Uma produção didática significativa, seja pela ampla circulação e 

pela abrangência dos conteúdos contemplados, seja por diversificar bases de 

referências disponíveis à época”.
237

 

Em suas pesquisas Wania Manso de Almeida trata da “busca de professores 

estrangeiros na Europa” e diz que: 

“As primeiras iniciativas concretas para contratação de professores estrangeiros para 

atuar no ensino industrial ocorreram em 1936, por meio de contatos estabelecidos por 

Antônio de Sá Pereira com representações de governos europeus. Culminaram em 

1941, com o professor Roberto Mange, catedrático da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, sendo indicado para contratar, na Europa, os 
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profissionais necessários ao ensino de diferentes especialidades no Liceu 

Nacional”.
238

 

Assunto tratado no tópico sobre o ensino industrial e sobre a criação do SENAI, 

em que discorremos sobre Roberto Mange.  

Agora trataremos especificamente do guia do professor, onde no capítulo I. “A 

Encadernação e Seus Ramos”, Dakitsch contextualiza sobre o início da encadernação, 

remete a um período muito anterior à imprensa e separa a encadernação em 2 tipos, 

chamando-as de manual e industrial. 

Nas palavras do autor: 

“Só muito tarde se desenvolveu a encadernação industrial, em que predomina o 

trabalho das máquinas e que tem por finalidade a produção em massa do livro. Ao 

contrário desta, a encadernação manual de nossos dias ocupa-se com o acabamento 

aprimorado da obra impressa”.
239

 

Na definição de Faria & Pericão são acrescentadas informações que 

esclarecem e talvez complementem essa questão: 

“Encadernação Industrial: encadernação, que mantém o mesmo estilo em grande 

número de exemplares de uma obra. A sua técnica de fabrico é análoga à da 

encadernação manual: os fios ou fitas sobre os quais os cadernos são costurados 

são passados através das pastas. Todas estas operações são executadas em série e 

por máquinas e Encadernação Manual: modalidade de encadernação de livros sem 

intervenção de meios mecânicos, que compreende a costura, a execução da 

lombada, o revestimento e o acabamento”.
240

 

No capítulo II, “O ensino da Encadernação no Brasil”, o autor começa a 

escrever sobre o curso de encadernação do SENAI e diz: 

“No ensino Industrial de nosso país, a encadernação faz parte do Curso de Tipografia 

e Encadernação. O aluno deste curso deverá estudar as seguintes especialidades do 

ofício: composição manual, composição mecânica, impressão, estereotipia, pautação, 

douração e encadernação, não contando o desenho técnico”.
241

 

O autor nos informa que a maioria das escolas tem adotado o sistema de tornar 

a Encadernação uma especialização da 4ª série.242 

O curso completo compreende 2.112 horas de aulas práticas, como já foi 

descrito anteriormente, sendo 259 destinadas para encadernação, porém neste 

momento abordaremos as “finalidades” do curso, que são:  

1. Desenvolver a habilidade motora dos alunos, levando-os a fazer trabalhos do ofício 

de encadernador com precisão, com acabamento, sem movimentos inúteis com 

economia de energia e tempo,  

2. Desenvolver hábitos de ordem, de asseio, de planejamento, precaução e 

persistência na execução do trabalho, 
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3. Desenvolver e apurar o gosto artístico do aluno, 

4. Treinar e habituar os alunos na execução de trabalhos em grupo, 

5. Dar ao aluno conhecimentos teóricos sobre o ofício, seus métodos e processos de 

trabalho, 

6. Desenvolver nos alunos uma atitude de autocrítica no planejamento e execução, 

julgamento dos trabalhos por eles próprios executados. 
243

 

Para Dakitsch, o curso pretende formar “Profissionais Completos”, não simples 

auxiliares, mas que conheçam todo o ofício em seus variados aspectos, e que na 

encadernação se encontram várias ocupações, mas com as horas dedicadas aos 

trabalhos nas oficinas e tendo em vista a idade dos alunos, que entram com cerca de 

12 anos e com 15 ou 16 anos concluem o curso, eles deverão continuar o seu 

aprendizado.244 

Essa informação nos remete a duas questões, sendo a primeira relativa ao 

aluno depois do curso poder exercer uma ocupação específica, ou seja, ser um 

dobrador, alceador, mosaísta, enfim. Essa informação reforça a fragmentação do 

ofício pela indústria, alterando novamente a forma de aprendizagem, quando 

pensamos nas corporações, do ensino direto no trabalho. E caso o aluno queira 

especializar seu aprendizado ele procurará outro curso, na própria indústria, ou de 

mestria, como nos informa o autor.245 Mas a questão da idade em que o aprendizado 

inicia permanece desde as corporações de ofício até o ensino industrial. 

Logo em seguida o autor apresenta a “série metódica de exercícios” e dedica 

cerca de uma página e meia para tratar do assunto, e ele diz que no ensino de um 

ofício o aluno aprende a fazer “alguma coisa”, e que: 

 “Por isso, são escolhidos uma série de peças, tarefas, trabalhos ou exercícios, 

convenientemente ordenados e colocados numa sequência natural e progressiva. 

Este conjunto de trabalhos, devidamente selecionados e graduados é chamado de 

“Série metódica do Ofício”. Os trabalhos que devem conter todas as operações 

fundamentais do ofício. Os exercícios devem estar de acordo com o crescimento e o 

desenvolvimento mental do aluno e ainda com suas experiências anteriores. Os 

exercícios da série, portanto, devem atender a dois fatores fundamentais: o aluno e o 

ofício. Os trabalhos ou tarefas que compõem qualquer série metódica, sempre que 

possível, devem ser úteis e produtivos, a fim de interessar o aluno em sua feitura.  

A série metódica é um roteiro, um guia para o professor. Indica os pontos principais 

de seu ensino. O curso de encadernação é uma série didática para o ensino da 

encadernação no ensino industrial. Mas, além da seriação das tarefas que o aluno 

deve executar, mostra minuciosamente, como deve fazer as várias operações, e 

ainda, traz informações úteis a melhor compreensão das próprias operações e do 

ofício em geral.”
246
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Temos aqui a presença do professor criando uma série didática, centralizada 

no ofício e no aluno, pensando em seu desenvolvimento e experiência e nas 

corporações o mestre trabalhando e ensinado seu aprendiz no próprio trabalho, 

durante o fazer. Porém, ambos responsáveis pelo aprendiz e seu aprendizado, em 

como as tarefas e trabalhos de ambos devem ser produtivas, sem desperdícios ou 

inutilidades. 

No capítulo III “Organização do Curso de Encadernação”, são descritos os 

ramos que o curso abrange, que são 4 ramos diferentes da encadernação: 

Encadernação Industrial, Encadernação Manual, Encadernação de  livro em branco e 

Douração por folha. O autor comenta que “são estes os ramos de maior procura e que 

mais se desenvolveram na indústria do Brasil, segundo estudo feito de nossa indústria 

da Encadernação e segundo os professôres e técnicos consultados pela  CBAI”247. 

Justificando serem estes os ramos de maior procura, o autor esclarece que no 

curso não estão incluídas todas as operações destes ramos, mas as fundamentais e 

necessárias ao conhecimento razoável do ofício. 
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        Folha de Análise do Ofício com os 4 ramos, disponível na página 23.  

 

Na “Análise do ofício e escolha das tarefas”, são delimitados os campos dos 

conhecimentos e hábitos motores a serem adquiridos no curso de encadernação e 

escolhidos os que o aluno deve saber fazer para se tornar um bom encadernador. Em 

relação aos 4 ramos indicados, foi feita uma análise e estes foram decompostos em 

suas operações fundamentais com a indicação dos conhecimentos teóricos ligados a 

essas operações. 

Para o curso de encadernação foram definidas 169 operações, que em seguida 

foram dispostas numa ordem conveniente para o ensino. 

“No gráfico 2 temos as 169 operações colocadas em linha horizontal, na ordem 

crescente das dificuldade e de modo que as primeiras sirvam de base a execução 

das subseqüentes. Foram escolhidos, em seguida, 39 trabalhos e tarefas, que estão 

na primeira coluna a esquerda do quadro de analise. Fazendo estes exercícios o 

aluno aprende as 169 operações fundamentais do oficio. Na seriação dessas tarefas, 

partiu-se da mais fácil – bloco de notas colado, para as mais difíceis. Estas tarefas 

constituem propriamente, a série metódica do oficio de encadernação”.
248
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 “Os quadradinhos do gráfico 2, inteiramente preenchidos com tinta preta significam 

que a operação apareceu pela 1ª vez na série; os preenchidos pela metade (  ) 

indicam que a operação apareceu pela 2ª, 3ª ou mais vezes na série. Assim, por 

exemplo, a tarefa 7 – Brochura com capa de cartolina- tem uma operação nova 

(costurar com enlaçado no remate) e 9 operações repetidas ou já conhecidas”.
249

 

A sequência pensada da tarefa simples para a mais complexa muitas vezes, ou 

a maioria das vezes, é necessária por levar em consideração alunos com diversas 

experiências e habilidades. Uma operação simples não significa que seja fácil de 

executar. 

Alguns já podem ter tido experiência na realização da atividade proposta, 

outros já tiveram algo parecido e outros nunca tiveram. E como conseguir uma 

unidade e a realização das tarefas ao mesmo tempo por todos? Essa tarefa é 

impossível do ponto de vista da prática, que se realizará pelos alunos em momentos 

distintos, porém essa questão não impede que todos consigam estar juntos. O respeito 

ao tempo que cada aluno levará para a execução de uma tarefa é importante, pois ao 

professor cabe a sutileza e a experiência em perceber o momento de cada um. Se for 

necessário, se mudará o roteiro, como sugerem as séries metódicas com as fichas de 

instrução, lembrando que é ao aluno pra quem está sendo pensado o aprendizado.  

Em relação à “Organização da matéria”, o autor diz que o curso contém a 

matéria básica para o preparo do encadernador e que as 39 tarefas ou exercícios a 

serem executados contem estudo minucioso como já descrito no início deste capítulo. 

No capítulo IV “Uso do Curso de Encadernação”, o autor dá um exemplo da 

boa aplicação do curso pelo professor e como usar o guia com o curso e indicar aos 

alunos a leitura. Em seu livro o autor mostra dois exemplos de como usar o Curso de 

Encadernação e transcreveremos um para tentar esclarecer como se dá o uso. 

Mas antes, retomaremos a questão sobre a cor de cada folha no livro “Curso 

de encadernação”, vol. I e II, utilizados pelos alunos: 

 

Folha de tarefa: amarela 

Folha de Operação: Rosa 

Folha de Informação: azul 

Folha de Estudo: branca
250

  

 

“A lição começa assim: 

“MATERIAIS E FERRAMENTAS” 

100 fôlhas de papel branco, 16 x 22,5 cm” 
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O referido papel, em quantidade suficiente, já o professor deverá ter cortado e 

separado, antes de iniciar a aula, fazendo, ato contínuo à leitura, a sua 

distribuição entre os alunos. 

“Um pedaço de papelão, 16 x 22,5 cm” 

Aos alunos será entregue o papelão, mas num formato maior para que possa 

falar do “Corte Econômico do material”. 

“Uma tira de papel para guarnecer” 

Esta também deverá ter tamanho pouco maior do que indicado. 

“Faca de ponta, régua, esquadro e dobradeira” 

Cada aluno põe essas ferramentas em cima da mesa. Quanto à guilhotina e cola 

quente, são coisas que existem em toda a oficina. 

Prossegue a leitura. 

OPERAÇÕES                                                                                          REFERÊNCIAS 

1. Cortar um papelão do tamanho do papel do bloco e juntá-lo ao mesmo........ OP.1     

INF. 1 

2. Cortar o lombo do bloco com a guilhotina....................................................OP. 2    INF. 2 

3. Colocar o bloco entre duas pranchetas, riscar o lombo com a faca de ponta..OP. 3   

4. Passar a cola rala no lombo...........................................................................OP. 4     INF. 3  

5. Guarnecer, cortar e colar uma tira de papel..................................................OP. 5 

6. Depois de secar, aparar o bloco em três lados.............................................OP. 6     INF. 4                                          

 

Por esta ocasião, o professor passará à interpretação do desenho relativo à 

tarefa, servindo-se do quadro negro. A exemplificação é necessária para que o 

aluno se vá iniciando no desenho. 

Abrir o livro na página cor de rosa. OP.1. O professor mandará um aluno ler o 

texto em voz alta. Em seguida, o professor fará a demonstração de ponto por 

ponto, prestando todos os esclarecimentos necessários. Quanto às explicações 

para esta lição, encontram-se na primeira página azul das Fôlhas de 

Informação, sob Inf. 1. O texto correspondente a essa informação deve, 

igualmente, ser lido em voz alta por um dos alunos. 

Passemos agora à OP. 2 “Cortar o lombo (dorso) com a guilhotina”. Como no 

exercício anterior, o professor terá de demonstrar todos os pontos das 

operações, chamando a atenção dos alunos para as mais importantes. Por 

exemplo: 

1. Como arrumar as folhas 

2. Como colocar o papel exatamente no esquadro   

3. Como acertar o ponto do corte 

4. Como apertar o prendedor 

5. Como desligar a trava e movimentar a faca 

6. Como dar o corte do papel 
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7. Como retirar o papel da guilhotina 

Já que se está lidando com a guilhotina, não deve o professor perder a 

oportunidade de referir-se aos perigos que se possam apresentar durante seu 

manejo. Desta operação faz parte também a Fôlha de Inf. 2. Os pontos mais 

importantes da presente tarefa são os de no 1 e 2. 

Segue-se, então, a operação no 3 – “Como riscar um bloco de folhas soltas”. 

Depois de mandar ler todos os pontos, o professor fará as demonstrações 

práticas necessárias para a compreensão do assunto. Esta tarefa não tem folha 

de informação. 

Seguem-se: 

OP. 4 – “Como passar cola no dorso”. Mandar ler todos os pontos e demonstrar 

práticamente, fazendo o mesmo com relação à respectiva folha de Informação 

no 3. 

OP. 5 – “Como guarnecer”. Mandar proceder à leitura, explicar ponto por ponto 

e fazer a demonstração. Esta operação não tem folha de informação. 

OP. 6 – “Como aparar um livro ou um bloco”. Leitura e explicações como nos 

exercícios anteriores, seguidas das observações necessárias sobre: 

1. Como aparar a frente. 

2. Como aparar o pé. 

3. Como aparar a cabeça do livro ou do bloco.  

Demonstrar todos estes pontos na máquina. O presente exercício deverá ser 

ilustrado por meio de leitura na Informação no 4, especialmente da parte 

relativa à “Operação de aparar o livro”. 

Nada mais se teria a dizer nem a mostrar após esta última tarefa, se não 

estivesse faltando ainda um pequeno reparo: a convicção de que o aprendiz 

realmente compreendeu tudo. Com o fim de verificar esta condição, previu-se 

mais uma folha complementar de cada tarefa – a Fôlha de estudo, a qual traz o 

mesmo número da respectiva folha de tarefa. Dá-se, pois, a folha de estudo ao 

aprendiz para que ele calmamente possa repassar a lição. 

- AVISO AO ALUNO – 

Quatro pontos que devem ser lembrados: 

1. Cada tarefa deste curso é precedida de uma “Fôlha de estudo. As 

instruções constantes das Fôlhas de estudo devem ser complementadas 

cuidadosamente. Elas ajudam a elucidar os objetivos e as operações de 

cada trabalho. 

2. Não escreva nestas folhas. Use um bloco ou um caderno de notas. 

3. Confira juntamente com o professor o estudo completado. Obtenha a 

permissão do professor para começar a executar o trabalho. 

4. Trabalhe cuidadosamente e com boa vontade. 

A folha de estudo contém uma indicação das operações que o aluno vai 

aprender, executando a tarefa, e também uma série de perguntas auxiliares que 

servem para verificar se o aluno compreendeu. 
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O aprendiz deverá escrever numa folha de papel as respostas às perguntas 

auxiliares. Se as respostas estiverem certas e o professor perceber que o aluno 

compreendeu, de fato, a matéria, deixará que este dê início à tarefa. Iniciada a 

execução da tarefa, o professor deverá assistir o aluno e ajudá-lo com 

sugestões e conselhos”.
251

 

Acreditamos que através da transcrição de um exemplo, conseguimos agora 

compreender na totalidade como se dá o uso do curso pelo professor para aplicação 

aos alunos. 

Ainda sobre a “convicção de que o aprendiz realmente compreendeu tudo”, o 

autor nos informa sobre as “Condições favoráveis à aquisição de uma habilidade 

manual” que:  

 “A necessidade de aprender uma habilidade deve ser sentida pelo aluno. Ele deve 

possuir uma idéia geral de como adquiri-la e preparar mentalmente um plano para 

fazê-lo. O aluno deve ter uma oportunidade de experimentar o que irá aprender, e 

depois, a de repetir o que aprendeu, a fim de aperfeiçoar nas tentativas 

subseqüentes”. 
252

 

  O aluno também terá um mapa do progresso individual no oficio da 

encadernação e as operações que não forem bem executadas não são lançadas no 

mapa. Se as operações não forem bem executadas, elas terão obrigatoriamente de 

ser repetidas, ainda que seja necessário fazer de novo toda a tarefa, e o professor 

manterá outro mapa para registro do progresso da turma ou do curso.253 

O mapa do progresso individual se torna uma avaliação onde o professor 

decide se o aluno executou bem a tarefa ou não, lembrando as corporações de ofícios, 

onde o mestre também avaliará seu aprendiz para que sua categoria seja alterada, e 

que depois ele também se submeterá a um exame, “prático” e “teórico”, que o 

qualificará ou não. 
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Mapa do progresso individual do aluno no oficio da encadernação. Disponível na página 37. 

 

Mas a presença do professor ou do mestre sempre será necessária e 

importante no processo de avaliação, com transformações e mudanças dependendo 

do método de aprendizagem e a quem se destina. 

Novamente a experiência que talvez qualifique e traga a este profissional, ou a 

essa categoria, o respeito dos que ainda estão em processo de aprendizagem. 

Talvez por essa razão o companheiro depois de certo tempo e experiência não 

se submeta mais às condições do mestre, querendo ter sua própria oficina ou 

trabalhar em outras, como os aprendizes nas escolas profissionalizantes da indústria, 

que citamos no tópico sobre o ensino industrial no Brasil, em que obtendo certo 

conhecimento que já fossem “superiores aos dos operários antigos”, deixava as 

escolas para trabalhar em fábricas ou oficinas, gerando evasão.                      

No capítulo V. “Instalação da Oficina”, o autor recomenda a leitura do folheto 

“Encadernação - sugestões para organização e planejamento de oficinas de 

encadernação”, escrita por ele. 

Logo em seguida entra no capítulo VI. Biblioteca da Oficina, capítulo de grande 

relevância em nossa análise, pois é dedicado a biblioteca da oficina, onde o autor nos 
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informa que “todo o professor deveria ter sempre a mão pequena biblioteca para 

consulta dos alunos e para referência”254.  

Diz que os livros abaixo deverão “obrigatoriamente” fazer parte da coleção de 

obras técnicas de uma oficina de Encadernação, citando então 4 autores e suas obras, 

apresentadas aqui por ordem cronológica. 

Freitas, Maria B. Barjona, A arte do Livro: manual do encadernador e do Dourador, 

2.ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1937. 

Berger, Leopoldo. Manual Prático e Ilustrado do Encadernador. Rio de Janeiro, Ao 

Livro Técnico, 1938. 

Menegazzi, Jorge. Manual do Aprendiz Encadernador. Escola Industrial Dom Bosco, 

Niterói, 1944. 

Morf, F..Cartonagem e Encadernação. Rio de Janeiro, Editôra Gertrum Carneiro S/A, 

1947.
255

 

Todos os livros citados são literatura em língua portuguesa e utilizados como 

referência para a preparação e organização do “Curso de encadernação”, vol. I e II. 

O próprio autor nos diz que:  

“Aparecem frequentemente no rodapé das Fôlhas de Informação referências às obras 

há pouco relacionadas. Compete, pois, ao professor induzir o aluno a dar uma busca 

no livro citado. Será muito proveitosa a leitura desses manuais porque aí se 

encontrarão muitas tarefas, que, no 'Curso de Encadernação', são tratadas de modo 

diferente”.
256

  

A seguir discorreremos brevemente sobre o Manual do Aprendiz 

Encadernador, de Jorge Menegazzi, obra escolhida em razão de se tratar de um livro 

destinado ao ensino industrial, para o colégio Salesiano, contribuindo dessa forma 

para uma de nossa hipótese, de que o material didático desenvolvido possui 

referências de autores com formação técnica ligadas a tradições do ofício da 

encadernação. 

 

2.6 Manual do Aprendiz Encadernador, de Jorge Menegazzi 

Neste tópico apresentamos um dos livros sugerido por Anton Dakitsch para 

compor a biblioteca da oficina de encadernação e para utilização na confecção dos 

livros “Curso de Encadernação”, vol. I e II. 

O livro “Manual do Aprendiz Encadernador” é de autoria de Jorge Menegazzi, 

publicado pela Escola Industrial Dom Bosco, em Niterói, no ano de 1944. 
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Discorreremos brevemente sobre o autor e apresentaremos o conteúdo 

oferecido, tentando perceber como é abordado o ofício da encadernação, a divisão 

das etapas e o conteúdo, através do índice informado. 

 

                                  

Capa do livro Manual do aprendiz encadernador, de Jorge Menegazzi. 

 

O livro de autoria de Jorge Menegazzi possui o título, “Manual do Aprendiz 

Encadernador” e subtítulo “Lições ministradas pelo autor aos seus alunos”. 

Nas palavras do autor, em introdução do livro: 

 “Este pequeno manual é o apanhado das lições que, pelo espaço de dez anos, 

ministrei aos alunos aprendizes, para exercitá-los no ofício de encadernador. Na falta 

absoluta de texto, fui obrigado a ditar os pontos que eles estudavam, e depois os 

aplicavam na oficina”.
257

 

O autor apresenta seu conteúdo dividindo o livro em “Lições”, indo da “Primeira 

Lição” a “Trigésima Primeira Lição”, e todas as lições são descritas através de 

perguntas e respostas, sendo que a 1ª pergunta da Primeira Lição é:  

O que é um livro?258 

A última pergunta:  

Como se disfarça o pano ou a pele que se grudou na margem do livro?259 

Podemos realizar uma associação com a análise do ofício se dar de forma 

progressiva, do mais simples ao mais complexo, pois dificilmente um iniciante poderia 

responder a última pergunta. Mas a 1ª pergunta, mesmo não tendo certeza, teria o 

iniciado como ao menos “tentar” responder. 
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Vejamos a página correspondente a “Primeira Lição”, com a 1ª pergunta.  

   

                       

Primeira lição do livro Manual do aprendiz encadernador, disponível na pág. 43. 

 

O livro inteiro se desenvolve dessa maneira, inclusive o conteúdo histórico, 

com perguntas e respostas, de forma progressiva, imagens desenhadas e fotos de 

aprendizes realizando as tarefas e operações comentadas. 

O autor ainda nos diz na introdução: 

“O modo de fazer o livro varia muito, de acordo com o método pelo qual se aprendeu 

a trabalhar, pois, infelizmente, não existe ainda uma escola técnica neste ramo que 

frize diretrizes; por isso fiquei na alternativa de apresentar ou não este trabalho ao 

público”.
260

 

A questão do método de aprendizagem pode novamente aqui ser resgatada, 

pois estamos nos referindo à pedagogia Salesiana, com a figura de Dom Bosco 

presente, que o próprio autor cita.  

Então tratamos de um ideal de preventividade, e com o postulado do trabalho 

disciplinado ser formador do caráter, além das escolas aqui fundadas terem uma 

educação voltada ao trabalho manual, comercial e industrial, o que nos fez escolher 

este manual para análise e o que possivelmente motivou Anton Dakitsch ao uso dele 

como referência na maioria das vezes em que se remete a alguma bibliografia.  
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Ainda sobre a figura de Dom Bosco, podemos nos lembrar de que, desde as 

corporações de ofício, os profissionais sempre estiveram incorporados e 

possivelmente “embandeirados”, com objetivos econômicos, sociais e políticos. 

Sobre as corporações de ofício, e sua relação hierárquica, destacamos o título 

do livro de Jorge Menegazzi, Manual do “aprendiz” encadernador. Pela análise 

realizada no livro e como ele se apresenta, através de perguntas e respostas, com 

Menegazzi sempre na 1ª pessoa, ele não refere-se a ele mesmo em nenhum 

momento como mestre.  No subtítulo, ele utiliza Lições ministradas pelo “autor” a seus 

“alunos”, e logo na primeira página, após a folha de rosto, realiza agradecimentos a 

algumas pessoas, e diz: “Aos ”mestres” e superiores, que me enveredaram pelo 

Ensino Técnico Industrial”261. Talvez Menegazzi ainda se considerasse numa posição 

intermediária, como um oficial, ou companheiro, mas apenas supomos e levantamos 

essas questões através das informações analisadas. 

Mas de qualquer forma a hierarquia através do aprendizado e experiência está 

presente, até pela escolha do conteúdo que será apresentado e ministrado aos alunos, 

assim como Anton Dakitsch na elaboração dos livros Cursos de Encadernação. 

Neste ponto, os 2 autores que elaboraram o manual e o curso, eram 

encadernadores com longa experiência, lembrando que Dakitsch tinha uma formação 

ligada às Belas Artes, Artes Aplicadas e Artes Gráficas, e Menegazzi tem sua 

formação baseada em heranças corporativistas e ainda da aprendizagem acontecendo 

durante o trabalho, como o próprio autor nos informa sobre a construção do manual, 

que se deu ditando os pontos e aplicando-os na oficina, talvez para certeza dos 

resultados sobre as informações ali contidas.   

 Podemos também trazer elementos relacionados ao modo de fazer e realizar a 

encadernação, que Jorge Menegazzi traz em seu livro, e que não se modificaram com 

o tempo, mas que apenas se adaptaram, como por exemplo, o formato. 

No 1º tópico sobre a encadernação e a imprensa, discorremos sobre os 

formatos e como se dava a prática das dobras partindo destes. Somente lembrando, 

no formato in-fólio, o tipógrafo devia agrupar as páginas 1 e 4 de um lado e as páginas 

2 e 3 do outro….e ainda comentamos que Febvre e Martin informaram que copistas já 

conheciam e utilizam esses procedimentos de imposição… 

A seguir apresentamos uma imagem do livro de Jorge Menegazzi, em que ele 

também nos apresenta essa questão e aos seus alunos, praticamente da mesma 

forma: 

                                                           
261

 Ibid., introdução. 



99 
 

                  

Informação disponível na pág. 52 do livro Manual do aprendiz encadernador. 

 

Podemos ainda citar outros elementos, que trouxemos em nosso 1º capítulo e 

que dizem respeito a gestos e práticas que fizeram permanecer a tradição do ofício da 

encadernação, com transformações e adaptações também em relação aos materiais, 

como a dobra das folhas e as signaturas. Novamente tradições relacionadas à 

oralidade e ao gesto.  

O autor conta sobre a dificuldade de encontrar “compêndios” sobre o assunto 

da encadernação e diz ter passado por situação delicada quando em uma livraria, 

perguntando sobre a questão, um senhor o aconselhou a procurar os Salesianos, que 

tinham uma Escola de Encadernação, onde ele mesmo ministrava o curso e a partir 

disso começou a realizar seus apontamentos.262 

Ele nos informa sobre o aparecimento de um manual em português, feito em 

Portugal, mas que julgava não servir para seus alunos. Como ele não menciona a 

autoria deste manual, acreditamos que talvez seja o de Maria Brak-Lamy Barjona de 

Freitas, mas não podemos confirmar essa informação apesar de que em suas obras 

consultadas ter a indicação de seu livro, pois logo em seguida ele cita que mais tarde 

surgiu outro escrito no Brasil, o de Leopoldo Berger, que também consta em suas 

consultas, mas que pareceu, para o autor, muito difícil para seus alunos. 

Ele também cita em suas obras consultadas o livro do padre Serafim Leite, 

“História da Companhia de Jesus no Brasil”, que também foi utilizado em nossa 

pesquisa, referindo-nos a outra obra, intitulada “Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil”, 

que trata sobre a classificação dos ofícios mecânicos praticados pelos jesuítas. 
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O autor ministrava aulas no Instituto São Francisco de Sales, no Rio de Janeiro 

e diz que todo mundo salesiano depois o adotou para as escolas gráficas, sendo que 

se tratava de um trabalho “o mais prático e fácil possível”. E diz que: “Finalmente, na 

execução deste compêndio, um objetivo único o orientou, de contribuir com o meu 

humilde esforço para o progresso do ensino industrial no Brasil” 263. 

O livro faz parte do Programa Salesiano de Ensino Técnico-Profissional para os 

aprendizes Encadernadores Industriais e Douradores e é dividido em 3 anos, sendo 

que em todos os anos  existe a divisão entre teoria e prática. 

Novamente a divisão entre o saber e o fazer, fragmentadas e divididas no 

programa e método de aprendizagem proposto pelo autor, mas que na metodologia 

utilizada para preparação do mesmo não consegue se manter. 

Mas ainda sobre o programa Salesiano, em todos os 3 anos são dedicadas 4 

horas semanais à parte teórica e a parte prática é dividida da seguinte maneira: 

No 1º ano a parte da teoria refere-se à História, tecnologia e higiene e técnica e 

a parte prática 16 horas de exercícios didáticos. 

No 2º ano a parte da teoria é sobre tecnologia e técnica e a parte prática 10 

horas semanais de exercícios didáticos e 6 horas semanais de prática do trabalho. 

No 3º ano a parte da teoria trata sobre tecnologia, técnica e desenho 

profissional e a parte prática 8 horas semanais e prática do trabalho 10 horas 

semanais.264 

Em nota, o autor informa que no programa do 4º e 5º anos será publicado um 

segundo volume tratando sobre douração. Essa informação também nos esclarece 

que o curso possui 5 anos, no total, para formação completa. 

O seu livro possui índice com “Dedicatória”, “Parecer”,” Apresentação”, fala 

sobre “O livro”, as “Obras consultadas”, o “Programa” e o “Conhecimento e fabricação 

do livro antigo e moderno”. Depois temos o que o autor chama de “Lição Preliminar”, 

discorrendo sobre: Pedras – Tijolos - Madeiras, “O papiro e o pergaminho”, “O papel, 

sua fabricação e conhecimento” e “A imprensa”. 

Logo em seguida o autor divide o livro em lições, que no total somam 31. 

Sobre as lições, temos em ordem numérica: 

1ª lição – Noções Gerais; 2ª lição – Nomenclatura do Livro; 3ª lição – Da 

brochura, preparação das folhas; 4ª lição – Dobrar Folhas; 5ª lição – Alcear Livros; 6ª 

lição – Das Ilustrações; 7ª lição – A litografia; 8ª lição – Da costura; 9ª lição – Prensar 

os livros; 10ª lição – Da cola e da massa; 11ª lição – Da capa em brochura; 12ª lição – 

Do corte dos livros; 13ª lição – Talões e blocos; 14ª lição – Da cartonagem à 
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“Bodoniana”; 15ª lição – Cartonagem inteira a papel ou pano; 16ª lição – Dos 

espelhos; 17ª lição – Do encaixe; 18ª lição – Da cartonagem com encaixe; 19ª lição – 

Cartonagem com encaixe e capa flexível; 20ª lição – Do salpicado e da pintura do 

corte dos livros; 21ª lição – Das pastas, caixas, bolsas e carteiras; 22ª lição – Da 

reencadernação do livro; 23ª lição – Normas higiênicas; 24ª lição – Das peles; 25ª 

lição – Encadernação com capa unida; 26ª lição – Encadernação com o barbante 

enfiado nos papelões – Nervuras – Angulos de Pele; 27ª lição – Dos livros em branco 

– Encadernação dos registros; 28ª lição – A marmorização a banho; 29ª lição – O 

corte das margens dos livros depois de endorsados; 30ª lição – Encadernação de luxo 

– costura sobre nervos – Livros com capa de almofada. Capas de sêda – setim e 

veludo; e 31ª lição – Da capa sobre-posta – Encadernação de Missais265 

Finalizando as lições temos em seguida o apêndice, em que o autor realiza 

“Introdução e desenvolvimento da imprensa e do livro no Brasil”, e logo em seguida 

dedica outra parte aos “Meus queridos alunos” e por último o autor fala sobre “São 

João Bosco e a arte do livro”.  

Sobre São João Bosco, do qual também já tratamos no 1º capítulo, o autor o 

cita como sendo o “Apóstolo da imprensa” e discorre sobre seu intuito de conseguir 

uma tipografia, mas enquanto não conseguia, em 1854 abriu uma terceira escola 

salesiana: a de Encadernação.  

Anton Dakitsch provavelmente realizou a análise das obras, principalmente a 

de Jorge Menegazzi, mais citada nos livros, para delas “adaptar” as informações e 

conseguir realizar um “Curso de encadernação” de caráter didático, para uma 

instituição de ensino, considerando a análise do ofício através dos princípios das 

séries metódicas. 

Talvez os autores Dakitsh e Menegazzi tenham em comum a questão da 

aprendizagem não estar centralizada somente na produção como forma de 

sustentação, apesar de apresentarem caráter político e social.  

Lembrando que nos dois casos os alunos iniciavam a aprendizagem com idade 

entre 12 e 18 anos, o que também altera a relação do aprendizado, como disse 

Dakitsch em relação à idade dos aprendizes.   

O livro de Jorge Menegazzi, definido como um manual, foi desenvolvido 

pensando em seus aprendizes e acreditamos que a forma da apresentação, 

nomenclatura e terminologia utilizadas, muitas vezes são desenvolvidas pensando em 

determinado público, ou mesmo baseada na experiência e formação do autor.  
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Essa informação talvez evidencie que a escolha feita para o conteúdo de um 

livro, curso ou manual, se dará talvez através da necessidade do autor em publicar, ou 

seja, tornar público seu conhecimento, independente do seu uso e a que público se 

destina, e no caso da utilização da série metódica como método, a análise já será 

realizada de outra forma e pensando em aulas, por isso, talvez os livros “Curso de 

Encadernação” não sejam manuais e tenham uma finalidade específica, ao ensino. 

 

2.7 Análise do ofício: a série metódica de exercícios, o Curso de 

encadernação vol. I e II e Jorge Menegazzi 

Na última parte de nossa análise apresentaremos as publicações intituladas 

“Curso de Encadernação” vol. 1 e 2,  direcionadas ao ensino dos alunos para 

aprendizagem das operações e tarefas, porém com a utilização e consulta do livro 

“Curso de Encadernação: guia do professor”, para aplicação das mesmas aos alunos 

e como se deu a utilização do livro Manual do Aprendiz Encadernador, de Jorge 

Menegazzi, como referência na elaboração dos Cursos. 

No livro “Curso de Encadernação”, vol. I e II são tratadas todas as operações, 

tarefas e informações do ofício da encadernação e como aplicá-las, através da divisão 

de folhas intituladas: folhas de estudo, folha de tarefa, folha de operação e folha de 

informação, que já foram detalhadas em diversos momentos de nossa análise. 

Para lembrança, traremos novamente informações sobre as “Folhas de 

instrução”, suas funções e cores. 

Folha de estudo: contém uma indicação das operações que o aluno vai 

aprender, executando a tarefa e também uma série de perguntas auxiliares que 

servem para verificar se o aluno compreendeu. 

Folha de Tarefa: possui os dados e instruções para a execução de 

trabalhos práticos. 

Folha de Operação: cada trabalho exige pelo menos uma, mas podem ser 

várias. Cada operação é uma fase no processo de execução do trabalho. As 

folhas de operação devem ser um relatório minucioso da técnica de execução do 

trabalho.  

Folha de Tecnologia: cada noção teórica é uma folha de tecnologia e 

servem para serem estudadas e não para serem executadas. 

No exemplo apresentaremos imagens e ilustrações extraídas do “Curso de 

Encadernação” vol. I e II, utilizado pelos alunos e imagens do livro “Manual do 

Encadernador”, de Jorge Menegazzi. 
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A análise será para demonstrar como se deu a utilização da metodologia no 

ensino industrial e a aplicação da série metódica ao ofício da encadernação, 

lembrando que a série trata-se de uma proposta onde os trabalhos contém todas as 

operações fundamentais do ofício, sendo utilizada como um roteiro ou guia para o 

professor e onde indica seus pontos principais e como utilizá-lo.  

Acreditamos que a análise do ofício da encadernação para confecção das 

fichas de instrução, tenha incentivado a publicação dos livros “Curso de 

Encadernação”, vol. I e II, já que elas aparecem antes, e consequentemente o livro 

“Curso de Encadernação: guia do professor” foi publicado para entendimento de como 

se realizava a aplicação dos Cursos. 

Por essa razão, em nossa análise, os Cursos de Encadernação são 

apresentados antes do Guia do professor e para melhor entendimento de como o 

Curso foi realizado apresentamos a metodologia e as séries metódicas. 

No exemplo a seguir esperamos esclarecer e demonstrar a aplicação da série 

metódica, com as folhas de instrução, como uma remete a outra, de forma 

progressiva, porém não seqüencial. 

Por fim, apresentaremos imagens do livro de Jorge Menegazzi, “Manual do 

Aprendiz Encadernador”, reforçando, como já foi relatado no tópico anterior, indícios 

da tradição de um ofício.  
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                          Folha de Estudo 4, do livro “Curso de Encadernação” vol. I. 
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Folha de Tarefa 4 do livro “Curso de Encadernação” vol. I, com destaque para as operações e 

informações que deverão ser consultadas, ao final da página. 
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                        Folha de Operação 15, do livro Curso de Encadernação vol. I. 

 

 

         

Folha de Informação 7, do livro “Curso de Encadernação” vol. I, com referência no final ao livro 

“Manual do aprendiz encadernador”, de Jorge Menegazzi. 
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Destaque da página anterior, com Folha de Informação 7 do livro “Curso de Encadernação” vol. 

I e referência ao livro “Manual do aprendiz encadernador”, de Jorge Menegazzi. 
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Imagens do livro de Jorge Menegazzi, Manual do Aprendiz Encadernador, referenciada na 

Folha de Informação 7. 
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Folha de Informação 8 do livro “Curso de Encadernação” vol. I, com referência ao livro “Manual 

do aprendiz encadernador”, de Jorge Menegazzi no final da página. 

 

              

Imagens retiradas do livro de Jorge Menegazzi, Manual do Aprendiz Encadernador, 

referenciada na Folha de Informação 8. 
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             Folhas de Operação 5 e 6, do livro do “Curso de Encadernação” vol. I. 

 

 

 

           

                             Folha de Informação 4, do livro “Curso de Encadernação” vol. I. 
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                         Folha de Informação 4, do livro “Curso de Encadernação” vol. I. 

 

 

                      

                       Folha de Informação 4, do livro “Curso de Encadernação” vol. I. 
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A análise realizada enfatiza vestígios da tradição do ofício da encadernação 

que permaneceram, como discorremos no início de nossa pesquisa e mesmo com sua 

utilização no ensino industrial, através de metodologia “racional” com as séries 

metódicas e base nos fundamentos tayloristas.    

Essa comparação se deu por percebermos que o objeto livro permaneceu o 

mesmo ao longo de tantos séculos e consequentemente a encadernação também. 

Os espaços onde foi e ainda é realizada sua feitura se adaptaram a diversas 

demandas, mas o objeto e a sua técnica também. 

Nas corporações de ofício ou nas indústrias, com a aprendizagem durante o 

trabalho ou através de uma metodologia “racional”, há certa fragmentação do ofício e 

talvez perdas.  

Porém, mesmo havendo “racionalidade” e metodologia no aprendizado, em 

nosso caso no SENAI, questões como a oralidade, ou seja, a presença do mestre ou 

professor continuam, bem como os gestos, que permanecem no uso de certas 

ferramentas e o espaço onde o aprendizado acontece, ou seja, a oficina. 

Percebemos então que a tradição de um ofício, em nossa análise o ofício da 

encadernação, se mantém, com continuidades e descontinuidades, transformações e 

adaptações, através da oralidade, das práticas, permanência de gestos, saberes e 

fazeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Considerações Finais 

 

Existe uma tradição no ofício da encadernação? Essa foi a pergunta que 

motivou esta pesquisa e que permeou toda a análise que realizamos e tentamos 

demonstrar durante a dissertação. 

A pergunta surgiu de uma dúvida em relação ao ofício da encadernação, com 

questionamento em relação a gestos e práticas que se repetem, mas que nem sempre 

sabemos de onde vem ou desde quando permanecem. 

Quando nos questionamos em relação a uma tradição, pensamos em coisas 

que se reproduzem e permanecem, mas que, como pudemos perceber em nossa 

análise, nem sempre estão presentes somente em gestos, práticas ou na oralidade. 

A tradição pode estar presente através de uma construção de pensamentos e 

ações, que perduram e se repetem, sem sabermos ao certo seu princípio, como é o 

caso dos ofícios, que nas corporações se manteve, como percebemos, por questões 

sociais, políticas e econômicas. 

As hierarquias também se estabelecem para criar-se uma continuidade dos 

saberes e fazeres, e para garantir uma formação profissional, criando um sistema de 

aprendizado com regras e critérios, que percebemos sempre estarem presentes, no 

caso das corporações com o exame, ao qual o oficial era submetido para “subir” de 

categoria e assim ascender em sua profissão. Como pudemos perceber, no Brasil 

esse sistema se deu de outra maneira, com os jesuítas e padres salesianos, os 

primeiros ainda trabalhando em um sistema de manufaturas e os segundos em um 

sistema de prevenção à marginalidade dos menos favorecidos, porém já voltado a 

interesses da indústria, ou à formação de mão de obra.  

O ofício da encadernação esteve presente desde os jesuítas, na confecção dos 

códices, provavelmente nos mosteiros e igrejas e no Liceu Coração de Jesus, com os 

salesianos, sendo considerado em ambos uma arte mecânica, existindo dessa forma 

uma tensão presente entre arte e artesanato. Lembrando que o Liceu Coração de 

Jesus, mesmo encerrando suas atividades, manteve as oficinas de tipografia e 

encadernação em funcionamento, devido sua importância.  

Já no início da industrialização a encadernação se faz presente no Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, depois chamado de Imperial Instituto dos Surdos-Mudos 

com o ofício sendo ensinado a ambos, porém com a tipografia direcionada aos cegos, 

o que também nos deixa alguns indícios sobre a tipografia, a encadernação e a 

deficiência visual terem uma função além do ofício. 
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Preconceitos gerados durante décadas em relação ao trabalho manual, e ainda 

presente atualmente, também foram abordados, pois como vimos temos uma herança 

escravista que também motivou o ensino dos ofícios como prevenção ou somente 

para a produção. 

Com as Escolas de Aprendizes Artífices a encadernação se destaca em nossa 

pesquisa com a padronização dos currículos e com a Consolidação temos a Seção de 

Artes Gráficas, com o 3º ano dedicado à Tipografia e o 4º ano à encadernação. 

Já na indústria, o sistema novamente é alterado, com demandas em relação à 

mão de obra, voltando-se a uma aprendizagem que tivesse uma base mais sólida e 

consistente em relação a sua formação, que com a criação do SENAI é pensada à 

longo prazo e em resultados futuros. 

No SENAI, a encadernação se estabelece desde o início como um curso 

artesanal e de aprendizagem, também na Seção de Artes Gráficas, sendo oferecido o 

curso de Tipografia e Encadernação, assunto que tratamos detalhadamente em nossa 

análise. 

Assim como nas corporações de ofício, o sistema de aprendizado esteve 

presente em toda nossa análise, e a metodização do ofício, como é no caso da série 

metódica, reflete uma necessidade vigente da indústria. 

Com as séries metódicas o método de ensino e aprendizagem muda, mas o 

ofício permanece o mesmo.  

A compreensão do ofício agora se dá por partes, em minúcias, analisando-se 

todas elas e criando uma sequência do mais fácil ao mais difícil, diminuindo dessa 

forma o tempo de aprendizagem, pois agora o mestre não é mais o dono de sua 

oficina e sim contratado para ensinar a outros o seu saber e o seu fazer.  

Porém, ele continua mantendo a sua categoria de mestre, mesmo na indústria 

ou no ensino e aprendizagem dos ofícios anteriormente a indústria, quando ele 

também era. E talvez continue sendo. 

No SENAI temos um estabelecimento com uma finalidade educativa, o que 

talvez o diferencie em relação ao aprendizado, pois nos estabelecimentos industriais 

sua finalidade é a produção.  

As oficinas durante as corporações trabalhavam e ensinavam através da 

produção, ou pela produção. Assim como nas indústrias. Por isso nas oficinas 

tipográficas existir uma variação no tempo de aprendizagem do aprendiz, que seria 

estabelecido através da demanda.  

Assim, a demanda e a indústria mudam as condições de trabalho e o tempo de 

aprendizagem também muda, definindo até o que será ensinado. São escolhidas as 
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tarefas que serão realizadas, as operações e informações pertinentes, além do estudo. 

Tudo em uma sequência lógica, racional, do mais simples ao mais complexo. 

Lembrando novamente que a aprendizagem e ensino de ofícios desde as 

corporações, estabelece uma idade de início para o aprendiz, por volta dos 12 anos, 

com conclusão por volta das 18 anos. Uma tradição de séculos. 

Mas como ter a certeza de que a forma como é apresentada uma tarefa será 

compreendida pelos aprendizes e depois realizada de forma segura? A análise do 

ofício também será estruturada através de pesquisa e com o uso de referências que 

possam ajudar na aprendizagem do aprendiz e no Curso de Encadernação produzido 

por Anton Dakitsch, ele recorreu à bibliografia de autores que já executavam o ofício e 

em língua portuguesa, porém, percebemos que, dentre as obras citadas por ele, uma 

delas, a de Jorge Menegazzi, foi a mais utilizada e que seu manual possui uma 

estrutura muito parecida com a análise de ofício organizada pelas séries metódicas, 

conforme discorremos na análise do Manual do aprendiz encadernador. 

Por essa razão a análise realizada ao final de nossa pesquisa se deu com a 

escolha de uma tarefa simples, tentando, através das imagens, mostrar como foi 

apresentada e construída a informação que Menegazzi dispõe em seu manual para o 

curso de encadernação. 

As referências permanecem, as imagens se repetem e sem sabermos de onde 

vem, sempre dando a impressão de que aquilo já foi feito. 

Uma tradição pode continuar, como dissemos, por diversos fatores, e a 

aplicação da série metódica ao ofício da encadernação e sua construção nos permite 

iniciar uma discussão sobre a existência de uma tradição no ofício da encadernação, 

talvez evidenciada pelas referências citadas pelo autor, talvez por sua formação, ou 

até pela imagens que se repetem e permanecem.  

Novamente temos o livro, enquanto objeto, que por manter a mesma forma, 

possibilitou a sua análise, tendo a encadernação se estabelecido nessa fragmentação 

como um ofício, como quando se montam as tipografias e muitos ateliês de 

encadernação se tornam independentes, assim como nos scriptoria monásticos. 

A permanência de um objeto e sua forma reflete nas relações com seu 

interlocutor e o livro ainda é o mesmo, com transformações e revoluções, mas 

acreditamos que com a permanência dos saberes e fazeres que o estabelece, como o 

ofício da encadernação, é possível manter dessa forma uma tradição. 
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