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Resumo : O artigo faz um breve resumo da trajetória do Ensino Médio em Boa Vista-
Roraima entre 1970 a 2000, sendo um recorte da tese sob o titulo Educação em 
Roraima: histórias e memórias da trajetória do Ensino Médio, no período entre 1970 
a 2000.   Entende-se que, fazer esse resgate histórico é contribuir com a construção 
do conhecimento, no que se refere à trajetória histórica do ensino médio no período 
entre 1970 a 2000, considerando o contexto sócio-político da época. É uma 
Pesquisa qualitativa de cunho histórico, que como métodos usou-se o documental e 
o exploratório-analítico e, como técnica, a análise de conteúdo. Como resultado da 
investigação, verificou-se a contribuição do Ensino Médio, na construção do 
desenvolvimento humano e intelectual dos indivíduos, em Boa Vista-Roraima. Em 
especial, no período, destacaram-se quatro escolas: Escola Normal Monteiro 
Lobato, Escola de Formação de Professores de Boa Vista, Escola de 2º Grau 
Gonçalves Dias e Escola Técnica de Roraima, todas de educação profissional, 
sendo que as duas primeiras sobressaem-se na formação de professores e as duas 
últimas com a formação técnica.  
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Abstract : The article makes a brief summary of the High School trajectory in Boa 
Vista-Roraima between 1970 to 2000, being a cut of the thesis under the title 
Education in Roraima: stories and memories of the High School trajectory, in the 
period between 1970 to 2000. It is understood that, making this historical rescue is to 
contribute to the construction of the knowledge, regarding to the historical trajectory 
of the high school education in the period between 1970 and 2000, considering the 
socio-political context of that time. It is a qualitative research of a historical nature, 
documentary and exploratory-analytical methods were used and, as a technique, 
content analysis. As a result of the investigation, the contribution of the High School 
in the construction of the human and intellectual development of the individuals in 
Boa Vista-Roraima were verified. In particular, during the period, there were four 
schools that stood out: Monteiro Lobato Normal School, Boa Vista Teachers' Training 
School, Gonçalves Dias High School and Roraima Technical School, all of them are 
of professional education, the first two are for teachers’ training and the last two with 
technical training. 
 
Keywords : High school. Historical-educational aspects. Roraima. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O artigo Ensino Médio em Roraima: aspectos históricos e educacionais é um 

recorte da tese de doutorado sob o título Educação em Roraima: histórias e 

memórias da trajetória do ensino médio no período entre 1970 a 2000 em Boa Vista 

-  RR, tese oriunda da inquietação do professor e pesquisador, pela ausência de 

literatura que narre como se desenvolveu essa etapa de ensino antes e depois da 

passagem do Território de Roraima para Estado. 

Este período marcado pelo regime militar e início da democratização do país 

é rico em conhecimentos históricos, políticos, sociais e educacionais que abrangem 

o Brasil em sua totalidade.  

O interesse pela história da Educação em Roraima, tendo como foco o ensino 

médio, uma temática fértil e atual, considerando-se que as pesquisas nessa área 

ampliam conceitos e conhecimentos sobre Educação a partir do estudo sobre a 

História da Educação.  

Estudiosos da área afirmam que as impactantes pesquisas, na Educação e na 

História proliferaram estudos de história cultural. A utilização das memórias na 

investigação podem problematizar temas objetos da educação que não estão 

contemplados em documentos escritos. 

Além do que, na condição de objeto de estudo, permite-se novas 

possibilidades de análise, quando confrontados com escalas espaciais mais amplas, 
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como a regional, e a nacional. Corroborando com esse pensamento, em face da 

história que se busca registrar, Aranha (2014, p. 20) diz que: 

 

A história resulta da necessidade de reconstruirmos o passado, relatando os 
acontecimentos que decorreram da ação dos indivíduos no tempo, por meio 
da seleção (e da construção) dos fatos considerados relevantes e que serão 
interpretados a partir de métodos diversos.  

 

Nesse sentido, necessário se faz que os educadores, enquanto formadores 

sociais apresentem atitude reflexiva com a problemática educacional, o que nos 

mostra, enquanto educadores lócus regional, a necessidade de contar a história da 

educação em Roraima em diferentes períodos de sua construção.  

Conforme Magalhães (2005, p. 101): “História é por inerência uma narrativa 

escrita, pelo que, quando uma instituição referenciada a uma instituição educativa, 

se compõe basicamente de um historial, de um quadro, de uma ação que 

corresponde a uma intriga/trama e de um epílogo.” 

O artigo faz uma abordagem qualitativa da temática, tendo como objetivo 

contextualizar os aspectos históricos do Ensino Médio em Roraima entre 1970 a 

2000, compreendendo-se como uma contribuição para a História da Educação em 

Roraima, visto que, ela parte da análise documental e da construção de narrativas 

dos sujeitos que vivenciaram e fizeram parte da construção dessa mesma história.  

Contribuindo com o pensamento de Magalhães (2005), Fernandes (2013) 

afirma que, uma pesquisa sob esta ótica abrange não só as narrativas, mas 

também, fontes de dimensão espacial, históricas, geográficas que se estabelecem a 

partir das inter-relações dos processos sociais no contexto temporal. 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS E EDUCACIONAOS DO ENSINO MÉDI O EM 

RORAIMA ENTRE 1970 A 2000  

 

Para conhecer-se a história do ensino médio em Roraima, necessário se faz ir 

a suas raízes para em seguida focar-se em certo período. Assim sendo, em termos 

de estruturação do Sistema de Educação de Roraima, necessário compreender sua 

origem, suas transformações em períodos distintos, especialmente naquele em que 

se focaliza o presente trabalho. Ainda se faz necessário, observar na condução do 

sistema de ensino do Território/Estado, como foram procedidas nas tomadas de 
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decisão à luz das normas presentes e vigentes, além do momento político e histórico 

vivenciado, considerando ainda, os aspectos do envolvimento nas escolhas para 

oferta de tais cursos. 

Para Prost (2008) para quem “a história faz-se a partir do tempo: um tempo 

complexo construído e multifacetado. [...] fazer história é construir um objeto 

científico, [...] historicizá-lo consiste em construir sua estrutura temporal, espaçada, 

manipulável.” (PROST, 2008, p. 106). Certamente, é o que será realizado na linha 

do presente trabalho, uma construção constante, como história. Indispensável. 

  O processo educacional na Bacia do Rio Branco iniciou, necessariamente, 

pelo Município de Boa Vista criado pelo Decreto Estadual do Estado do Amazonas 

nº. 49 de 9 de julho de 1890, assim sendo, a Administração Municipal também teve 

sua responsabilidade com o ensino, no que se encontra, através dos registros 

existentes que: em 1930 a municipalidade viria a criar escolas e nomear 

professores.  

Dessa forma, tem-se uma caminhada de nossa gente em busca do saber 

oferecido através do Poder Público (PEE/RR, p. 10), e que ainda, segundo registros 

“em 1934 foi criada uma escola mista municipal, pelo Professor Aristóteles de Lima 

Carneiro. Em 1938 são inauguradas as Escolas Primárias Coronel Bento Brasil e 

Major Terêncio.” (PEE/RR, 2002, p. 10), todas antes da criação do Território Federal 

do Rio Branco.  

Ainda existia a Escola São José, criada no ano de 1922, como instituição 

privada, sob administração da Prelazia do Rio Branco, a qual era dirigida pelas irmãs 

Missionárias da Congregação da Consolata. 

Após a criação do Território Federal do Rio Branco, em 13 de setembro de 

1945, cria-se em seguida, uma estrutura educacional, através da Instituição da 

Divisão de Educação e Cultura, fato este registrado no Relatório do Diretor daquele 

órgão, mas que conforme, dados do Diagnóstico Educacional do Território Federal 

de Roraima, (DETFRR, 1975/76, p. 22), a Secretaria de Educação Cultura e 

Desporto vem a ser criada posteriormente nos seguintes termos: 

 

A Secretaria de Educação Cultura- SEC/RR, criada pela Portaria Ministerial 
nº 01175, de 12 de dezembro de 1973, é órgão central do sistema territorial, 
vinculado diretamente ao Governador do Território de Roraima, que tem por 
objetivo primordial programar, promover, coordenar e controlar as atividades 
de educação e cultura. Anterior a sua criação, funcionava como Divisão 
Escolar e Cultural da Secretaria de Educação, Saúde e Serviços Sociais. 
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Por conseguinte, a partir do ano de 1974, de acordo com a nova estrutura, do 

Órgão de Coordenação do Sistema Educacional, pode-se pensar nos diferentes 

níveis de ensino e das responsabilidades assumidas, diante das necessidades 

presentes, em uma terra distante dos centros considerados avançados, mas que 

necessitava desenvolver-se tão quanto as demais unidades federadas e centros 

urbanos, sejam eles territórios, Municípios ou Estados. 

 

2.1 O ensino de 2º grau em Roraima 

 

 A evolução do Sistema educacional foi gradativamente requerendo 

providências, em face das necessidades sociais e educacionais, que surgiram e o 

poder público utilizou os meios e recursos materiais disponíveis para atender a 

norma vigente. 

  Logo, de acordo com o (DETF/RR- 1975/76, p.84) em relação ao 2º Grau 

oferecido pelo Poder Público, afirma-se: “o ensino de 2º grau funcionou em dois 

prédios do ensino de 1º grau, que no horário noturno eram cedidos a esse grau de 

ensino. O número de salas de aula dos dois prédios eram 25 salas no noturno e 6 

salas no vespertino”.  

Indispensável mencionar, que antes do Poder Público, iniciar a oferta do 

Ensino Médio a iniciativa privada, através da Prelazia do Rio Branco, buscou e 

obteve autorização para funcionamento da Escola Técnica de Comércio Euclides da 

Cunha, fato esse ocorrido no ano de 1955, com o funcionamento do Curso Técnico 

em Contabilidade.   

Dado o crescimento da demanda, o que era previsto pela SEC/RR, tornou-se 

imperioso tomar as providências, conforme quadro que aponta o número de 

matrículas do ano de 1972 ao ano de 1976 (DETF/RR- 1975/76, p. 84). 

 

Quadro 1 - Demandas por vagas no ensino de 2ºGrau 1972/1976 
ANO MATRÍCULA  SALA DE AULA  Relação Aluno/sala de aula  
1972 560 15 37 
1973 659 17 38 
1974 784 21 37 
1975 810 22 37 
1976 1.197 25 48 

Fonte: SEC/Ass.Plan.e Coordenação do Ensino de 2º Grau, sistematizado pelos pesquisadores 
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O Quadro demonstra o crescimento das demandas por vagas do ensino de 2º 

Grau, em razão da pequena oferta e, ainda, em face da não existência de escolas 

especialmente construídas para seu atendimento, o que levava ao planejamento 

para construção de unidades escolares com essa finalidade.  

Assim sendo, de acordo com dados dos documentos oficiais, na década de 

70 o ensino médio era oferecido apenas na capital, conforme descrição do Plano 

Estadual de Educação (PEE/RR, 2003, p. 11) que assim expressa;” O 2 º Grau era 

oferecido apenas em Boa Vista, em duas escolas: Monteiro Lobato e Oswaldo Cruz. 

Por oportuno, esta última cedia salas de aula para oferta do ensino de forma 

regular até a construção das instalações próprias”, necessário faz-se perceber que a 

Escola Monteiro Lobato com a denominação de época já agrupava todo o ensino 

médio da capital.  

 

2.2 As primeiras Escolas de 2º grau de Roraima: um breve resumo 

 

As seis primeiras escolas de Nível Médio, ou de 2º Grau, de Roraima na 

criação foram: A Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha, curso Técnico de 

Contabilidade (1955), a Escola Normal Monteiro Lobato (1949/1965), Escola de 2º 

Grau Gonçalves Dias (1977), a Escola de Formação de Professores de Boa 

Vista1977/78 e as escolas Agrotécnica de Roraima-EAGRO (1982), a Escola 

Técnica de Roraima (1987). 

 

2.2.1 Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha 

 

De acordo com dados fornecidos pela Auditoria do Sistema de Ensino de 

Roraima - ASE/RR, hoje Auditoria de Controle da Rede Estadual de Ensino - 

ACRE/RR, a primeira Escola de nível médio criada nas terras roraimenses, foi a 

Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha, que funcionou na rua Bento Brasil 

com rua José Magalhães no centro na Capital, vinculada à Prelazia3 de Roraima, 

sede do Ginásio Euclides da Cunha- GEC. 

                                            
3  Prelazia, segundo dicionário online, é sinônimo de Diocese, jurisdição episcopal de um Bispo 
Prelado, diferente daquela que é jurisdição episcopal de Bispo, Arcebispo ou outra autoridade 
episcopal superior. 
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A instituição foi criada atendendo a legislação constante do Decreto-lei 6.141 

de 28 de dezembro de 1943, Lei Orgânica do Ensino Comercial, que fora prevista no 

Decreto 20.158 que Organizou o ensino comercial, nos níveis médio e superior 

regulamentou a profissão de contador e dá outras providências, o qual foi um dos 

instrumentos normativos da reforma do ensino, denominada de Lei Orgânica do 

Ensino Comercial, vigente à época de sua criação.  

Por outro lado, conforme, consta no Parecer nº14 do Conselho Territorial de 

Educação - CTE/RR, aprovado em 17.11.75 de autoria do Relator Conselheiro 

Presidente, Domingos Antônio Campagholo, no qual o relator afirma que: 

 

Além da iniciativa oficial que acabamos de descrever, a iniciativa particular, 
representada pela Prelazia de Roraima, os Padres Missionários da 
Consolata, sob solicitação de alunos do Ginásio Euclides da Cunha, fundou, 
em 1955, a Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha destinada a 
formar técnicos de contabilidade” (PARECER Nº14/CTE/RR, 1975, p. 2). 

 

Após sua Instituição, como escola de 2º Grau começou suas atividades com o 

Ensino Técnico em Contabilidade, atendendo a uma necessidade da sociedade 

local, dada a situação de isolamento do restante do país, Roraima encontrava-se 

distante dos grandes centros e com enormes dificuldades de comunicação. A Escola 

Técnica de Comércio deixou de existir oficialmente, como tal, no ano de 1972, 

conforme relatado por Campagholo (1973, p. 2) que assim afirma: 

 

O Curso Científico, o Instituto de Educação de Roraima e a Escola Técnica 
de Comércio Euclides da Cunha, foram reunidos em um prédio único, sob a 
denominação também única de Unidade Integrada Monteiro Lobato – 2º 
Grau. Os três cursos, porém, foram considerados extintos com a saída das 
últimas turmas respectivas, o que se deu em 1974. 

 

A Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha, de acordo com os dados 

fornecidos pela ACRE/RR, surgiu atendendo a pleito de alunos do Ginásio Euclides 

da Cunha- GEC, Escola que, apesar do pouco tempo de existência (cinco anos), ia 

se tornando tradicional, pela organização, disciplina e qualidade dos conhecimentos 

transmitidos, através de seu quadro docente que era formado por religiosos em sua 

maioria.  
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2.2.2 Escola Normal Monteiro Lobato 

 

Atendendo aos comandos normativos do Decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro de 

1946, Lei Orgânica do Ensino Normal; e seguindo as diretrizes nele contidas foi 

criada a Escola mencionada, buscando atender ao Sistema, pela necessidade de 

pessoal qualificado, mesmo como regente de ensino. Observando aos ditames 

normativos do mencionado instrumento normativo, encontra-se que:  

 

Em 1949, pelo Decreto n. 89 de 1º de abril daquele ano, foi criado o Curso 
Normal Regional “MONTEIRO LOBATO”, no Governo de Miguel Ximenes 
de Melo, transformado em Colégio Normal, no ano de 1966, pelo 
Governador Dilermando Cunha da Rocha; em Instituto de Educação e agora 
na Unidade integrada MONTEIRO LOBATO, pelo atual Governador Coronel 
Aviador HÉLIO DA COSTACAMPOS. 

 

Dessa forma, através do Decreto Territorial nº13 de 17 de fevereiro de 1964, o 

Curso foi transformado em Ginásio Normal Monteiro Lobato, nos moldes adotados 

pelo Plano Trienal de Educação, de então. Na mesma data através do Decreto 

Territorial nº 14 foi criado em anexo ao Ginásio Normal Monteiro Lobato, o Curso 

Pedagógico de II Ciclo, atendendo as normas da Lei Nacional 4.024/61, com três 

séries, para cujo ingresso exigia-se exame vestibular. 

Registre-se que o Curso Pedagógico foi reconhecido pelo Parecer nº263/64 

do Conselho Federal de Educação, em face do mesmo pertencer ao Sistema 

Federal de Ensino. Ainda, necessário registrar que, através do Decreto 02/65, de 02 

de fevereiro de 1965 o Ginásio Normal Monteiro Lobato e o Curso Pedagógico foram 

unidos com a denominação de Colégio Normal Monteiro Lobato, que passou a 

ministrar o ensino normal de 1º e 2º ciclos. 

Por outro lado, através do Decreto Territorial Nº, 23 de 23 de dezembro de 

1966, foi criado o Curso Científico Monteiro Lobato, o qual funcionaria a partir de 

1967 no prédio do Instituto de Educação. Ainda, encontra-se que através do Decreto 

Territorial 16 de 24 de fevereiro de 1970 ocorreu a transformação do Colégio Normal 

Monteiro Lobato em Instituto de Educação de Roraima que ministraria o Curso 

Pedagógico destinado a formar professores para o ensino primário.  

Registre-se ainda, que o Curso Normal, posteriormente, foi transferido para o 

Colégio Roraimense, que funcionou na Rua Alferes Paulo Saldanha, no Bairro São 

Francisco, até ser transferido para o prédio próprio da Escola de Formação de 
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Professores de Boa Vista. No local, do antigo Colégio Roraimense, funciona a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Diva Alves de Lima. 

A Escola teve importante função social na formação de gerações de jovens, 

que após conclusão dos estudos de nível médio, buscavam em outros centros a 

formação em nível superior, visto que em Roraima não havia oferta.  Além do mais a 

grande maioria desses jovens, passaram a integrar os quadros da Administração 

Pública Municipal, Territorial ou Estadual, fato esse que pode ser verificado dentre 

aqueles que ainda estão residindo em nosso meio. Necessário registrar que a 

Instituição de Ensino, ainda encontra-se em funcionamento, no mesmo endereço, 

oferecendo Ensino de 1º Grau e Ensino Médio na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos - EJA.   

 

2.2.3 Escola Estadual de Formação de Professores de Boa Vista 

 

 Após a criação das Escolas de Ensino Médio em Roraima o Curso Normal, 

denominado de Magistério, passou a funcionar em Escola com características, 

próprias, ou seja, voltada para a formação de professores, como de fato foi a 

proposta de sua criação. Após a transferência do Ensino médio, o Curso Normal, 

passou a funcionar no Colégio Roraimense, em 1977/78, até ser concluída a obra do 

prédio onde funcionaria à Escola de Formação de professores de Boa Vista - 

Magistério. 

Dessa forma, a Escola passa a preencher o espaço destinado a formar os 

docentes e preparar os candidatos que se propunham a exercer o Magistério, o que 

encontra-se registrado, no Plano de Educação e Cultura-PEC/RR-1980/83, onde a 

equipe gestora se manifesta nos seguintes termos: “O ensino de 2º Grau em Boa 

Vista conta com a Escola de Formação de Professores, oferecendo habilitação para 

o Magistério em quatro séries, sendo a última série de “Estudos Adicionais.” 

Logo, a Escola de Formação já contava com um caminho a ser trilhado e, por 

conseguinte, construído por toda sua equipe docente e comunidade escolar, visto 

que em 1982, ocorreu a inauguração do prédio próprio para seu funcionamento até o 

ano de 2009, com a formação de diversas turmas de professores que vieram a 

integrar o sistema estadual de ensino. 

Nas Instalações do prédio da antiga Escola de Formação de Professores, 

onde funcionaram também, a Escola Técnica de Roraima, quando de sua criação 
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até a construção de sua sede própria e o Centro de Ciências de Roraima - CECIR, 

na atualidade, funcionam o Colégio Militar de Roraima, Cel PM Derly Luiz Vieira 

Borges, criado pela Lei Complementar Estadual n.192 de 30 de dezembro de 2011,  

e Academia de Polícia Integrada API/RR vinculada à Secretaria de Estado da 

Segurança Pública-SESP, dirigida por Oficiais da Polícia Militar do Estado. 

 

2.2.4 Escola de 2º Grau Gonçalves Dias 

 

Escola criada em 1997, pelo Decreto Territorial n. 12 de 24.03.1977, sendo 

transformada para 1º e 2º Graus pelo Decreto n. 027 - 12.10.1988. Conforme o 

parecer n.52/78- 11.11.1978 - CTE/RR obteve do Conselho Territorial de Educação 

autorização para funcionamento, através do Parecer n. 54/80 - 28.11.1980 - 

CTE/RR, foi reconhecida, e ainda encontra-se em funcionamento, na Av. Getúlio 

Vargas c/ Rua das Nações, Bairro - São Pedro - Boa Vista/RR. 

O Ensino Médio, ministrado em Roraima, especialmente na capital, no final da 

Década de 1970/1980, de acordo com o Plano de Educação e Cultura- PEC/RR 

(1980-1983, p.16), consta que, “[...] a Escola de 2º Grau Gonçalves Dias, oferece as 

seguintes habilitações: Técnico em Contabilidade, Assistente de Administração, 

Habilitações Básicas em Construção Civil e Agropecuária, Auxiliar de Escritório e 

Topógrafo de Agrimensura.” 

A instituição, conforme já afirmado, exerceu relevantes serviços junto à 

população Boavistense, visto ser, à época, a única que oferecia o ensino médio 

profissionalizante, na Capital do Território Federal de Roraima, exceto o Curso  

Normal.  

Portanto, dentre os jovens que buscaram suas salas de aula para obter 

conhecimento, é possível se encontrar, médicos advogados, magistrados, inclusive 

Desembargador(a), Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Administradores, 

Professores, Enfermeiros, e demais profissionais, em Roraima e fora do Estado. 

Dessa forma, a Escola cumpriu um papel social relevante em uma  época em 

que os meios de comunicação ainda ocorriam em sua maioria por telefonia fixa, 

telégrafo ou Fax, a Computação ainda timidamente inicia sua aplicação por essas 

terras, mediante equipamentos da Secretaria de Planejamento - SEPLAN e do 

Banco do Roraima S.A. - BANRORAIMA.  
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2.2.5 Escola Agrotécnica de Roraima - EAGRO 

 

A Escola Agrotécnica de Roraima - EAGRO foi criada 24 de maio do ano de 

1982, pelo Governo do Território Federal de Roraima, na Gestão do Brigadeiro 

Ottomar de Sousa Pinto, com o objetivo de formar Técnicos em Agropecuária.  

Dessa forma, se efetuaria o atendimento ao setor primário da Economia, 

diante da necessidade de formação de mão de obra especializada para o 

atendimento ao campo, na produção de alimentos diversos, bem como à pecuária, 

visto que já contava com grande rebanho, visto sua criação ser realizada ainda de 

forma extensiva. 

Dessa forma, após a instalação e funcionamento da instituição, buscou-se 

trazer das diferentes localidades do interior do território aqueles jovens que 

desejassem receber a formação técnica além do núcleo comum do ensino médio 

para, voltar aos seus labores junto aos familiares, ou seguir no ensino superior, 

Conforme fizeram suas escolhas, foram recebidos alunos, também de 

comunidades indígenas, no entanto, após a conclusão do curso que funcionava em 

dois turnos diários, e submetidos a concurso público puderam ingressar nos quadros 

funcionais da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do 

Governo do Estado, e também na Agência de Defesa Agropecuária, além daqueles 

que buscaram a formação em nível superior e que estão em atividades em 

diferentes instituições. 

Por decisões de ordem política e administrativa, quando a Instituição já estava 

bem equipada com laboratórios, alojamentos, instalações, criações e culturas em 

pleno funcionamento, a instituição foi transferida para a UFRR, através da Lei 

Estadual n.040 de 25 de maio de 1993, vindo a deixar de funcionar alguns anos 

depois, ressurgindo junto ao projeto de assentamento Nova Amazônia, na Antiga 

Fazenda BANMERINDUS, quando administrada pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA.  

 

2.2.6 Escola Técnica de Roraima  

 

 Roraima, em termos de ensino médio, já dispunha de instituições de 

formação profissional que em muito contribuíram com o seu desenvolvimento social, 

econômico e intelectual. Então qual o grande diferencial da Escola Técnica? 
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Primeiro uma instituição de nível federal que contaria com todo apoio do poder 

central, segundo uma escola com expertise em profissionalização criada única e 

exclusivamente para este fim.  

  Além do que, Roraima se constitui em uma região com potencial econômico 

a partir dos recursos minerais e do turismo, configurando-se, portanto, significativo 

espaço para formação de profissionais buscando atender tais demandas, ou seja, 

um cenário de oportunidades para criação de uma instituição com foco na 

qualificação profissional. 

Segundo Botelho (2009, p. 42), uma das justificativas para criação [...] residia 

na dificuldade que os estudantes roraimenses encontravam para dar 

prosseguimentos aos seus estudos, precisando estes de deslocarem para outros 

estados da Região Norte, a fim de se qualificar”, visto que Roraima contava com a 

Escola Gonçalves Dias e de Formação de Professores para formação de 

profissionais, além da Escola Agrotécnica.   

Assim, no pensamento da equipe coordenadora do sistema estadual de 

educação do então Território Federal de Roraima, havia necessidade da formação 

técnica para a preparação profissional para atender o setor terciário e de prestação 

de serviços em Roraima, especialmente para dar oportunidade à juventude na 

preparação profissional.  

A Escola Técnica de Roraima foi criada pelo Governo do Território, no 

entanto, quando da emancipação do Estado todo o sistema passou de federal para 

ser estadual. Logo deixaria de receber os recursos federais como antes; Seguindo a 

política de expansão do ensino técnico em todas as unidades federadas   

O Governo Federal criou um Escola Técnica em cada unidade da Federação 

onde não existisse e em Roraima, encampou nossa Escola Técnica que passou a 

denominar-se de Escola Técnica Federal de Roraima. Segundo Pereira (2010, 

p.258):  

 

A Escola Técnica de Roraima, criada em 1987, período em que Roraima era 
uma autarquia da União, ou seja, Território Federal, passando pelo período 
de estadualização da escola, e, por fim da criação da Escola Técnica 
Federal, sendo que desta feita, considerada efetivamente uma instituição 
pertencente a rede federal de educação profissional. 

 

A escola inicialmente funcionou nas dependências da Escola de Formação de 

Professores de Boa Vista, até a conclusão da obra destinada a suas instalações 
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físicas. Com a transformação do Território Federal de Roraima em Estado em 05 de 

outubro de1988.  

No entanto ocorreram alguns eventos que impediram a prática de certos atos 

da administração em face de Roraima ser Estado e o Governo não dispor de 

orçamento próprio para realização de suas despesas, uma vez que suas leis 

orçamentárias para os exercícios financeiros de 1988/89/90 foram aprovados pelo 

Congresso Nacional, pois o Estado não estava instalado.  

Posteriormente, a instituição foi instalada na Av. Glaycon de Paiva no Bairro, 

Pricumã em Boa Vista e a partir daquele momento, com independência financeira e 

administrativa, passou a gerir seus próprios recursos financeiros e a investir de 

acordo com suas necessidades e disponibilidades. Dessa forma, foi desenvolvendo-

se e de acordo com a Lei Federal 11.892 de 29.12.2008- foi transformada em 

Instituto Federal de Educação de Roraima - IFRR.EDU.BR.  

No decorrer de sua história a Instituição sofreu algumas transformações a ver-

se pelas suas denominações: Escola Técnica de Roraima- ET/RR, Escola Técnica 

Federal de Roraima-ETF/RR, Centro Federal de Educação Tecnológica- CEFET/RR, 

Instituto Federal de Educação Tecnológica de Roraima-IFRR. (FONTE: 

Coordenação de Registro Escolar Pró- Reitoria de Ensino - PROEN/IFRR). 

 

2.2.7 Evolução do Ensino Médio em Roraima entre 1970 a 2000  

 

O quadro abaixo demonstra o aumento do número de escolas no período de 

1970 a 2000, levando-se em consideração o crescimento demográfico do Território 

ao Estado. A partir década de 1970, Roraima começa a apresentar um crescimento 

populacional significativo, em função desse crescimento demográfico, sentiu-se se a 

necessidade de expansão da rede ensino.  

Segundo Diniz (2006, p. 2), o crescimento se deu em decorrências tais como 

“os principais atrativos populacionais do Estado são as áreas de assentamento 

agrícola, o garimpo e, há pouco tempo, a possibilidade de emprego no setor público, 

sobretudo da cidade de Boa Vista, que hospeda as sedes municipal e estadual, além 

de várias agências federais.” 
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Quadro 2 - Escolas de Ensino Médio das Décadas de 1970 a 2000 (Capital)  
Escolas de Ensino Médio Até 1970 Até 1980 Até 1990 Até 2000 

Escola Técnica de Comércio Euclides da Cunha 1955    

Escola Monteiro Lobato 1949    

Escola Lobo D’Almada 1946    

Escola Prof. Ana Libória Decreto Territorial n. 75 
de 25 de março de 1975 

 1975   

Escola de 2º Graus Gonçalves Dias  1977   

Escola de Formação de Professores de Boa 
Vista, Dec. Territorial n. 11 de 24.03.1977. 

 
1977 

 
  

Escola Hildebrando Ferro Bitencourt – Decreto 
Territorial n.80 de 05/09/1980. 

  1980  

Escola Agrotécnica de Roraima- EAR   1982  

Escola de 1º e 2º Graus Maria das Dores Brasil, 
Dec. Territorial n. 97 de16/12/1983 

  1983 
 

 

Escola de 1º e 2º Graus Prof. Camilo Dias, Dec. 
Territorial n. 13 de 07.03.1983. 
Escola de 1º e 2º Graus Prof.ª Airton Sena da 
Silva, Dec. Governamental 1994.n.780 de 
27.07.1994. 

  1983  

Escola de 1º e 2º Graus Presidente Tancredo 
Neves, Dec. Territorial n. 79 de 07.01/1986 

  1986  

Escola Técnica de Roraima   1987  

Escola de 1º e 2º Graus Senador Hélio da Costa 
Campos, Dec. Gov. n.114 de 12.09.1991. 

  
 
 

1991 

Escola Major Alcides Rodrigues dos Santos, 
Dec. Governamental n.375 de 24/09/1992     1992 

Escola de 1º e 2º Graus Prof. Antônio Carlos 
Natalino, Dec. Territorial n.1.289 de 28.09.1990, 
alterado pelo Dec. Governamental n. 40 de 
23/01.1993. 

   1993 

Escola América Sarmento, Decreto 
Governamental n. 957 de 31/05/1995 

   1995 

Escola Luiz Ribeiro de Lima, Dec. 
Governamental n. 1.070 de 16.10.1995 

   1995 

Escola Profª Wanda David Aguiar, Dec. Gov. n. 
1.660 de 18.08.1997. 

   1997 

Escola Prof. Paulo Freire. Dec. n.1.668 de 
01/09/1997- doada para a UFRR 

   
1997 

doação 
Escola Profª Vanda da Silva Pinto, Dec. Gov. n. 
3.385 de 08.03.1999. 

   1999 

Escola Prof. Carlo Casadio, Dec. 
Governamental n, 3.744 de 16.02.2000. 

   2000 

Fonte: ACRE (2017), sistematizado pelos pesquisadores 
   

Seguindo o pensamento de Diniz (2006), percebeu-se que a necessidade de 

expansão do ensino médio em Roraima deu-se principalmente no período entre 

1970 a 2000, haja vista que, neste mesmo período a população duplicou 

“apresentando taxa anual de crescimento na ordem de 6,8% ao ano. Vale destacar 
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que a população masculina apresentou taxa de crescimento geométrico de 6,9%, 

enquanto a feminina apresentou taxa de 6,7%.” (DINIZ, 2006, p. 5). 

 Nota-se conforme o quadro que a expansão das escolas de ensino médio 

ocorreu entre as décadas de 1980 e 1990, a primeira marcada pela transição de 

território a Estado, a segunda pela invasão populacional em função do garimpo. 

Diniz (2006) destaca que no final dos anos 80 e o início dos anos 90, deu-se a 

descoberta de ouro e diamantes em terras roraimenses, trazendo milhares de 

garimpeiros e suas famílias, para o Estado. 

 Relatos dão conta que mais de 40.000 mil pessoas chegaram à região entre 

1987 e 1991 e quem não foi ao garimpo, esteve ligado a ele indiretamente ou seja, 

em alguma atividades de suporte a atividade garimpeira. 

 

3  CAMINHO METODOLÓGICO  

 

 O trabalho de pesquisa Ensino Médio em Roraima: aspectos históricos e 

educacionais apresenta abordagem qualitativa, como ponto de partida para as 

reflexões teórico-metodológicas, possibilitando ao pesquisador novos enfoques, não 

só em relação ao objeto de estudo, mas também ao próprio conceito ou significado 

da compreensão do fenômeno que se apresenta em torno da investigação.  

Como método de pesquisa optou-se pelo método documental e exploratório –

analítico sendo que o exploratório- analítico segundo Kerlinger (1980), é o método 

com que o pesquisador busca aprofundar as informações sobre o assunto 

investigado e, transformar as informações em conhecimento cientifico.  

Daí a necessidade do tratamento analítico, tendo em vista, o estudo 

decompor e avaliar de forma densa as informações elencadas, procurando assim, 

explicar o contexto do fenômeno a partir das dimensões histórico e educacional. 

Já o documental caracterizou-se pelo manuseio de fontes primárias e 

secundarias, apesar da proximidade com pesquisa bibliográfica, apresenta 

característica bem diferente. Para Fonseca (2002, p. 32): “A pesquisa documental 

recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, 

fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão, etc.”  
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 Por meio da pesquisa documental analisou-se as informações em 

documentos de domínio público cedidos por setores da Secretaria Estadual de 

Educação de Roraima, Diários Oficiais, Planos de Educação (1980 a 2002), 

Revistas, artigos , dissertações, livros e ,teses que serviram de aporte documental 

para fundamentar o estudo. 

 Esta associação enriqueceu o estudo, possibilitando ao pesquisador melhor 

trato com determinados tipos de informações e resultados revelados no 

desenvolvimento da pesquisa resultado, de modo a evidenciar processos e, 

impactos.  

Mendes (2016, p. 100) afirma que “para materialização da pesquisa, a 

combinação de métodos e técnicas é uma forma de construir um caminho sólido, ou 

seja, concretizando os rumos metodológicos da investigação a partir do problema.” 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa objetivou fazer um breve resumo histórico-educacional e perceber 

as transformações pelas quais passou o Ensino Médio (do Território ao Estado). No 

ano 1970, quando começa realmente o período analítico da investigação, há 

registros de que o Território Federal de Roraima, já contava com uma estrutura 

educacional de Ensino Pré-Escolar, Ensino de Primeiro Grau, Ensino de Segundo 

Grau, Ensino Supletivo, Ensino Superior- em forma de convênios, Educação 

Especial e ainda Assistência ao Educando. 

 Dentro dessa década, em relação à Escola Normal Monteiro Lobato, em 

atendimento ao Plano de Educação e da Lei (Lei nº 4.024/61) ela deixa de ser 

Escola Normal Regional e passa a ser denominada de Ginásio Normal Monteiro 

Lobato e, em 1970 transforma-se em Instituto de Educação de Roraima.   

 Na trajetória do ensino médio, destacam-se o papel socioeconômico de cinco 

escolas: Monteiro Lobato, Escola de Formação de Professores de Boa Vista, Escola 

de 2º Grau Goncalves Dias, Escola Agrotécnica e da Escola Técnica de Roraima, 

que em face das peculiaridades de regionais, essas escolas são todas na 

modalidade da educação profissional. Assim sendo, o ensino profissionalizante 

marca a Educação de Roraima, principalmente nas décadas de 1970 e 1980.  

Dois pontos foram cruciais para predominância do ensino profissionalizante 

em Roraima, o primeiro era um território localizado em uma região longínqua e de 



CARVALHO, J. de.; MARQUES, A. L. Ensino Médio em Roraima: aspectos históricos e educacionais. 
RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 1, p.92-111, jun. 2018. 

108 

difícil acesso, fazendo-se necessário em caráter de urgência a formação de recursos 

humanos qualificados, que pudessem atuar em sua região, pois a escassez de mão 

de obra era latente.  

Por conseguinte, o segundo o Brasil passava por transformações política e 

econômica que ecoavam aqui, que de acordo com o Presidente da República Emílio 

Médici, o país precisava mão de obra, porque estava se industrializando e 

crescendo economicamente de forma célere, portanto precisava de trabalhadores 

qualificados.  

De 1970 para 1990 o ensino médio em Roraima deu um pulo, de quatro 

escolas passou para 18 escolas, nesse interim a rede aumentou significativamente, 

em função do crescimento populacional ocasionado pelo processo migratório 

principalmente, entre os anos de 1987-1989, em função da vinda em massa de 

garimpeiros e famílias para o Estado, o garimpo era a primeira atividade a chamar 

os migrantes e, a segunda eram as atividades rurais (as colônias agrícolas)   

O estudo registra, no entanto, que efetivamente, quatro escolas marcam a 

trajetória do ensino médio em Roraima no período entre 1970 a 2000. Escola Normal 

Monteiro Lobato (1949), Escola de Formação de Professores de Boa vista (1977), 

Escola de 2º Grau Goncalves Dias (1977) e Escola Técnica de Roraima (1986).  

As Instituições primeiras destacam-se no cenário da educação roraimense 

com a formação de professores, visto que forram responsáveis pela formação da 

maioria dos professores da região. Hoje infelizmente não tem mais esse papel, a 

primeira está ativa e funciona com educação fundamental e educação de jovens e 

adultos, a segunda foi desativada em 2009, atualmente só as lembranças e 

saudosismo de uma Instituição que muito contribuiu com a formação intelectual de 

algumas gerações.  
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